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MANAGEMENT MESSAGE
رسالة اإلدارة

East Gas Company (EGC) is an important national development progress driver, working with 
our customers and partners, building better communities through safe, smart & efficient 
infrastructure.

Natural gas will have a vital role to play in the Saudi economic growth in the near future. East 
Gas Company is focusing to help achieving the Kingdom’s Vision 2030 as a main objective, by 
supporting Small & Medium scale industries & help making Saudi Arabia a primary Natural Gas 
based economy. 

We, being an Industrial Natural Gas Service Provider, are primarily working towards meeting the 
demand of Natural Gas maintaining the high quality & reliable services. Equally, EGC always 
gives high priority to all Environmental, Health, Safety & Security (EHSS) issues in compliance 
with the international standards.

The company has recently reached 40 MMSCFD for Natural Gas sales, which makes EGC one of 
the Kingdom’s largest Natural Gas Service Providers. However, I am bright sure that EGC will 
drastically grow Kingdom wide in the near future.

I would like to thank EG Company’s Stakeholders (MOE, i.e. Board of Directors, MODON, Saudi Aramco, 
Customers, Host Governments, East Gas Employees, and other partners) for their dedication and 
continued support, as we look forward for continuous Successes together.

تعترب شركة غاز الشرق المحدودة  محركًا مهمًا لتقدم التنمية الوطنية ، وبناء مجتمعات أفضل من خالل 
البنية التحتية اآلمنة ،الذكية والفعالة بالشراكة مع عمالئنا وشركائنا ، سيكون للغاز الطبيعي دور حيوي 

في النمو االقتصادي السعودي في المستقبل القريب.

بالغ المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خالل دعم  تستهدف شركة غاز الشرق وبإهتمام 
في  الطبيعي  الغاز  خدمات  مجال  في  الشركات  أكرب  أحد  نكون  وأن  والمتوسطة  الصغرية  الصناعات 

المملكة العرب³ية السعودية .

نحن ، كوننا شركة تقدم خدمات الغاز الطبيعي للمصانع ، نعمل بشكل أساسي لتلبية الطلب المتزايد على 
الغاز الطبيعي. والت«أكد من أن الجودة و الخدمات تصل إلى كل عميل ؛

وفقًا  واألمن  والسالمة  والصحة  البيئة  قضايا  لجميع  عالية  أولوية  الشركة  تعطي  الوقت  ذات  وفي 
للمعاي³ري الدولية.

لقد تجاوزت الشركة مؤخرًا حاجز  40 مليون قدم مكعب باليوم لحجم مبيعات الغاز، األمر الذي يجعل شركة 
العرب³ية  المملكة  في  الطبيعي   الغاز  خدمات  بتوفري  تقوم  التي  الشركات  أكرب  من  واحدة  الشرق  غاز 
السعودية من حيث حجم مبيعات الغاز.وأنا على يقني بأن نمو الشركة مستمر لتزويد المدن الصناعية 

بالغاز الطبيعي في جميع أرجاء المملكة .

, شركة  , هيئة مدن  الطاقة  , وزارة  الشركة  إدارة  ( مجلس  الشركاء والمستفيدون  أشكر جميع  أن  أود 
الشركاء  وجميع  الصلة  ذات  الحكومية  والجهات  الشركة  موظفي   ‘ عمالئنا   , السعودية  أرامكو 

اآلخري«ن)على تفانيهم ودعمهم المستمر ، ونحن نتطلع إلى إستمرار تحقيق النجاح سويا.
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ABOUT US
عن الشركة

East Gas (EG) is a Limited Liability company, incorporated under the license # 5 by 
Ministry of Energy. EGC capital is SAR 40 Million.
EGC is formed by consortium of Five Companies:

1. National Gas & Industrial Company (GASCO) 2. Saudi Paper Group (SPG)
3. Arab Paper Manufacturing Company (WARAQ) 4. Saudi Arabian Amiantit Company & 5. Rabiah and Nassar Group (RANCO)

EGC Purchase Natural Gas from Saudi Aramco and sells to Industrial Customers through its own underground pipeline network in 
Dammam Second Industrial city. Dammam 2nd Industrial City have more than 300 factories distributed in 25 Km2 of Land.

EGC at present is distributing Natural gas to more than 48 industrial customers in Dammam 2nd Industrial city. EGC has more 
than 44 Km of Gas Pipeline network and further extension of network is going on to meet energy requirements of factories.

EGC has more than 52 km of Fiber optic cable network as communication backbone to connect all the industrial customers with 
SCADA system. EGC has state of the art SCADA system to monitor various critical parameters of gas metering & regulating skids.

EGC is committed to perform Engineering, Construction, Commissioning, Operation and Maintenance of network pipeline & 
metering skids in a safe & environmental friendly manner. Safety is always FIRST in any activity undertaken. 
EGC is an ISO 9001 , ISO 14001 & OHSAS 18001 and certified as Natural Gas service provider .

شركة غاز الشرق هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،ت«أسست تحت الرخصة رقم ”٥“
من قبل وزارة الطاقة والصناعة والرثوة المعدنية. يبلغ رأس مال الشركة ٤٠ مليون ريال سعودي.

تم  ت«أسيس شركة غاز الشرق من قبل الشركات الخمس التالية :

١. شركة الغاز والتصنيع األهلية (غازكو)  ٢. المجموعة السعودية للورق 
٣. الشركة العرب³ية لصناعة الورق (ورق)  ٤. شركة أميانتيت العرب³ية السعودية  ٥. مجموعة الرب³يعة و النصار (رانكو)

تقوم شركة غاز الشرق بشراء الغاز الطبيعي من أرامكو السعودية وتبيعه للعمالء من خالل شبكة األنابيب الخاصة بها تحت األرض في 
الصناعية الثانية بمدينة الدمام. وي«وجد بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أكرث من ٣٠٠ مصنع موزعة في ٢٥ كم٢ 

كما تقوم شركة غاز الشرق في الوقت الحالي بتوزيع الغاز الطبيعي ألكرث من ٤٨ من العمالء الصناعي³ني في المدينة الصناعية الثانية 
بالدمام. كما تمتلك شركة غاز الشرق أكرث من ٤٤ كم من شبكة خطوط أنابيب الغاز , كما أن التوسع في الشبكة مستمر لتلبية متطلبات 

الطاقة في المصانع. 

تمتلك شركة غاز الشرق أكرث من ٥٢ كم من شبكة األلياف البصرية كشبكة إتصال لتوصيل جميع العمالء الصناعي³ني بنظام سكادا. شركة 
غاز الشرق لديها أحدث نظام (إسكادا) لمراقبة مختلف المعاي³ري الضرورية لعدادات الغاز.  

بـطـريـقـة  المـحـطـات  األنابيب وعدادات  الـصـيـانة لخطوط شبكة  الـتـشـغـيـل و  الـبـنـاء و  الـهـنـدسـة و  بـتـنـفـيـذ  الـشـرق  غـاز  تـلـتـزم شـركـة 
امـنـة و صديقة للبـيـئـة. حـيـث أن الـسـالمـة هـي دائـمـا األول واألهـم فـي أي نـشـاط يـتـم الـقـيـام بـه. شــركـــة غـــاز الــشــرق مـعـتـمـدة مـن

ISO 9001 , ISO 14001 & OHSAS 18001 كما أنها معتمدة لتقديم خدمة الغاز الطبيعي في المدينة الصناعة الثانية بالدمام.
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Vision
 To be the most effective and efficient Natural Gas Industrial Service Provider in 
Saudi Arabia.
Mission
Safety manage, operate resources and ensure assets reliability & longevity 
through optimized Asset Management System with high level of stakeholders 
satisfaction and continuous industrial services improvement.

رؤيتنا

الريادة في تقديم خدمات صناعية متميزة للغاز الطبيعي في أرجاء المملكة العرب³ية 
السعودية.

رسالتنا

إدارة وتشغيل الموارد بطريقة آمنه والت«أكد من فعالية األصول وإستدامتها من خالل 
نظام إداري مت«كامل يحقق الرضا التام للمستفيدين مع إستمرارية العمل على تطوي«ر 

خدمات الشركة.

OUR VISION , MISSION &VALUES
رؤيــتــنــا وقيمنا و رسـالـتـنـا

OUR VALUES قـيـمـنـا



STRATEGIC OBJECTIVES
األهــداف اإلســتــراتــيـجـيــة

Improve Financial Performance
 I. Manage stable revenue & growth
2. Improve Financial Productivity and Generate 
 Cost Synergies

Achieve Highest Customer Satisfaction
3. Provide the highest customers satisfaction
4. Respond effectively to the new and existing 
 customer needs & maintain business develop-
 ment strategy
5. Enhance Customers Awareness
6. Efficient Projects Leadership

Develop Efficient Internal Process 
7. High assets reliability system & availability 
 for 24hr operations
8. Attain highest level of records for maintaining 
 safety of people, property & environment 
 protection
9. Compliance / Adherence to Regulations,
 Standards and Internal Policies / Guidelines
10. Attain high Level of Reporting Accuracy, 
 Documents Control and Availability
11. Optimize Processes
12. Ensure Company’s Organization stability

Strengthen Learning & Growth
13. Invest & ensure employees continues 
 improvement
14. Saudization
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تحسني األداء المالي
إدارة اإليرادات والنمو المستقر  .١

تحسني اإلنتاجية والكفاءة المالية  .٢

تحقيق الرضاء التام للعمالء
تقديم أعلى رضا للعمالء  .٣

االستـجـابـة بفـعـالـيـة إلحـتـيـاجـات الـعـمـالء الحـاليـيـن   .٤
تطوي«ر  اسرتاتيجية  على  والحفاظ  الجدد  والعمالء   

األعمال  
تعزي«ز وعي العمالء بكيفية تعاملهم مع الغاز الطبيعي  .٥

إنجاز المشاريع بفعالية  .٦

تطوي�ر كفائة األعمال الداخلية 
مدار  على  التشغيل  واستمرارية  األصول  فعالية   .٧

الساعة  
تحقيق أعلى مستوى من سجالت السالمة وحماية   .٨

الممتلكات والبيئة  
التقيد التام باألنظمة والمواصفات ولوائح وسياسات   .٩

الشركة  
الدقة في التقاري«ر وإدارة المستندات وحفظها  .١٠

التحسني المستمر لنظام االجراءات الداخلية  .١١
ضمان استقرار الهيكل التنظيمي للشركة  .١٢

تطوي�ر التعلم والنمو
للموظفني المستمر  التحسني  وضمان  االست³ثمار   .١٣

إستقطاب وت«أهيل الكوادر الوطنية  .١٤
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ADVANTAGES OF NATURAL GAS

 MORE SAFE
Natural Gas is one of the safest fuels in the world
It is lighter than Air & has narrow flammability
higher ignition temperature making
it much safer than other fuel. It is non-toxic

Natural Gas is the cleanest
fuel nowadays.

It is non-corrossive as well.

HIGHER QUALITY

ADVANTAGES OF NATURAL GAS
مزايا الغاز الطبيعي

أكرث أمانًا
الغاز الطبيعي أحد أكرث أنواع الوقود أمانًا في العالم فهو 
أخف وزنًا من الهواء وفي حال حدوث أي تسريب فإن الغاز 

يرتفع ويتناثر في الهواء عندما ت³توفر له التهوية الكافية كما 
أنه غري سام. 

إقتصادي
الغاز الطبيعي يقدم أداًء عاليًا بت«كلفة أقل، كما أنه يوفر 

من ت«كاليف الصيانة الدورية وال يحتاج مصاريف شحن أو نقل 
وهو الوقود األرخص.

صديق البيئة
عدم وجود انبعاثات أو غازات العادم الضارة كأول أكسيد 

الكربون.

أكرث جودة
يعترب الغاز الطبيعي من أنظف أنواع

الوقود التي تستخدم في الوقت الراهن
كما أنه ال يسبب الت«آكل.
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ECO FRIENDLY
No Harmful exhaust gas emission
(Carbon Dioxide).

EASY DISTRIBUTION
Natural Gas is transported through pipeline
instead of tankers.

ECONOMIC
Natural gas Delivers high performance at
lower cost, it reduces Maintenance or turnaround,
no hassles of refilling and it’s the cheapest fuel.

السهولة في التوزيع
يتم توزيع الغاز الطبيعي عرب خطوط األنابيب بدال

من ناقالت الوقود.
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Why EGC ?
لماذا غاز الشرق ؟
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 East Gas is one of the largest Natural Gas Service provider
 company and having more than 15 years of proven 
 experience as Natural Gas Service provider in Kingdom 
 of Saudi Arabia

Excellency in Natural gas Business 
EGC is the first in KSA-Eastern Province as a natural gas 
service provider since 2005. The standards / specifications 
and systems to handle NG were put in place with continues 
improvements by national competent Saudis.

EHSS Priority
In 2021, EGC reached around 720,000 total direct safe man 
hours and more than 1,250,000 total safe man hours (direct 
and in-direct).

Easy Billing
The customer is charged against the actual consumed quanti-
ty of NG and billing is done in a monthly basis based on 
customers actual meter readings, No Additional Operation & 
Maintenance fees. The daily bills, settlements and reconcilia-
tion are also avoided as the customer is billed once a month.

Customer Support / Satisfaction For 24/7
Round-the-clock customer support is assured in 24 hrs 
backed by control room (SCADA), which is manned by 
competent engineers and trained technicians. Thus 
complaints, (if any) are promptly attended.

Avoid Logistics Services  
Natural Gas is supplied directly via pipeline network 
instead of tankers.

E-Services Availability  
The company provides electronic services where new 
and/or existing customer(s) can request for gas supply via 
online for company to review/assess and provide gas 
connection within two months from signing the sales 
agreement with customer(s).

Compliance with high Standards/Specifications  
The company is complying with the Government
regulations, Saudi Aramco & International Standards/
Specifications & Procedures.

تعترب شركة غاز الشرق واحدة من أكرب الشركات التي توفر    
خدمات الغاز الطبيعي ولديها أكرث من ١٥ سنة  

خربة كمزود خدمة الغاز الطبيعي في المملكة العربªية   
السعودية  

الخربة المتميزة في اعمال الغاز الطبيعي
العرب³ية  المملكة  في  األولى  الشركة  هي  الشرق  غاز  شركة 
السعودية - المنطقة الشرقية لخدمات الغاز الطبيعي منذ عام 
السالمة  ومواصفات  معاي³ري  وضع  تم  حيث  تاريخه  الى  م   ٢٠٠٥
وعمل  الطبيعي  الغاز  لتوزيع  المطلوبة  والصيانة  والتشغيل 

تطوي«ر لألداء بأيدي وطنية عالية الكفاءة.

األولوية للبيئة وللسالمة 
سجلت الشركة إلى عام ٢٠٢١م ما يقارب ٧٢٠,٠٠٠ ساعة عمل أمنة 
أمنة  عمل  ساعة   ١,٢٥٠,٠٠٠ إجمالي  عن  يقل  ال  وبما  مباشرة 

مباشرة وغري مباشرة.

سهولة الفوترة
قبل  من  فقط  المستخدم  الطبيعي  الغاز  كمية  فوترة  يتم 
طري«ق  عن  الطاقة  وزارة  من  المعتمدة  التعرفة  حسب  العميل 
اصدار الفاتورة شهريا وفقا لقراءة عداد العميل الفعلية بدون 
ت«كون فاتورة واحدة  ت«كاليف أخرى للتشغيل والصيانة بحيث  أي 

كل شهر تفاديًا لعناء سداد مبالغ الفواتري اليومية. 

دعم ورضا العمالء على مدار الساعة
خدمة دعم العمالء متوفرة على مدار الساعة وساعد في 

ذلك وجود غرفة التحكم  (نظام سكادا) التي يقوم بتشغيلها 
مهندسون وفنيون مدربون. لذلك فإن الشكاوى (إن وجدت) 

يتم إستقبالها وحلها بشكل فوري.

عدم الحاجة إلى الخدمات اللوجستية
األنابيب  خطوط  طري«ق  عن  مباشرة  توريده  يتم  الطبيعي  الغاز 

بدًال من ناقالت الوقود.

توفر الخدمات اإللكرتونية
توفر للعميل الجديد أو الحالي طلب إضافة كمية غاز عن طري«ق 
واعتماده  الطلب  دراسة  يتم  حيث  للشركة  اإللكرتوني  الموقع 
الغاز في فرتة وجيزة كحد أقصى شهري«ن من توقيع  وتوصيل 

إتفاقية البيع مع العميل.

أعلى المقايªيس والمواصفات المتبعة
الشركة ت³تبع في أعمالها أعلى المواصفات والمقاي³يس وفقًا 
واإلجراءات  الحكومية  للوائح  وتمت³ثل  السعودية  أرامكو  لشركة 

الدولية
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NATURAL GAS DISTRIBUTION SYSTEM
آلية توزيع الغاز الطبيعي

• EGC receives Natural Gas from Saudi Aramco at 50 bar 
 located adjacent to Dammam 2nd industrial city

• NG Pressure get reduced from 50 to 20 bar at the primary 
 metering station and then has a pipeline network for gas 
 distribution at the customer plants  where the gas is 
 reduced to 2 ~ 5 bar per customer as needed

• Secondary skid is provided for each customer for NG 
 consumption measurement
• The company supervise and manage its projects
 including investment projects which reached SR160 
 millions in total up to date.

السعودية  أرامكو  الطبيعي من شركة  الغاز  الشركة  • تستقبل 
الصناعية  بالقرب من  الرئيسية  العداد  بار في محط   ٥٠ بضغط   

الثانية بالدمام  

العداد  محطة  في  بار   ٢٠ الى   ٥٠ من  الغاز  ضغط  تخفيض  يتم   •
المدينة  داخل  األنابيب  خطوط  شبكة  دخول  لتهيئ«ته  الرئيسية   
تخفيض  يتم  حيث  المصانع  على  الغاز  لتوزيع  الثانية  الصناعية   

الغاز الى ( ٢  ~٥ بار ) لكل عميل حسب حاجته  

استهالك  كمية  لحساب  ثانوي  بعداد  مزّود  عميل/مصنع  كل   •
الغاز  

تقوم الشركة بإشراف وإدارة مشاريعها بنفسها بما في ذلك   •
ريال مليون   ١٦٠ تاريخه  الى  والبالغة  اإلست³ثمارية  المشاريع   

  سعودي
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EGC CAPABILITIES & STRENGTH
إمكانيات وقدرات غاز الشرق

SALES
& BUSINESS

DEVELOPMENT
ENGINEERING CONSTRUCTION PRECOMMISSONING COMMISSONING OPERATION MAINTENANCE

> EGC has 
Expereince & 
Expertise to do 
Feasibility & 
Commercial 
Studies for 
Natural Gas 
Distribution 
Projects in KSA
> EGC Works for 
Ministry of 
Energy, Industry 
& Minerals for 
obtaing 
neceesary 
approvals to 
execute Natural 
Gas Distribution 
Projects
> EGC has the 
capability for 
Marketing & 
Business 
development for 
effective Natural 
gas usage in 
Industries

> EGC has defined 
In House 
specifications & 
Standards Cross 
referring various 
International/ 
Saudi Aramco 
standards & 
Industry Best 
Practices

> EGC is 
constructing 
Network 
Pipelines, 
meterings skids 
& FOC in 
accordance with 
the latest 
International 
methodologies 
>EGC has the 
capability for 
handling Turnkey 
Expansion 
projects for 
Natural Gas 
Distribution 
Network

> EGC has  
developed their 
own  Precomisson-
ing procedures 
concerning 
Natural Gas 
network system 
in line with the 
international 
procedures

> EGC has  
developed their 
own Comissoning 
& Testing 
procedures 
concerning 
Natural Gas 
network system 
in line with the 
international 
procedures

> Operation 
Control Room
> 24/7 round the 
clock Monitoring
> NG Operation 
procedures & 
Manuals
> SCADA 
Monitoring 
system
> CCTV cameras

> EGC Has in- 
house team for 
maintenance
> Mantenence 
Manual 
concerning 
Natural Gas
> Preventive and 
corrective 
maintenence 
program

المبيعات و
تطوي�ر األعمال

األعمال
الهندسية

األعمال
اإلنشائية

تحضير بدء
الصيانةالتشغيلمباشرة التشغيلالتشغيل

> شركة غاز الشرق 
لديها الخربة و 

المهارة للقيام 
بدراسات الجدوى 

لمشاريع توزيع 
الغاز الطبيعي في 

المملكة العرب³ية 
السعودية

> تعمل شركة غاز 
الشرق مع وزارة 

الطاقة 
والصناعةوالرثوة 
المعدنية للحصول 

على الموافقة 
لعمل مشاريع الغاز 

الطبيعي
> شركة غاز الشرق 
لديها القدرة على 
التسوي«ق وتطوي«ر 

األعمال لالستخدام 
الفعال للغاز 

الطبيعي في 
الصناعات

> لدى شركة غاز 
الشرق مواصفات 

هندسية ضمن 
معاي³ري عالمية 
ومعاي³ري شركة 

أرامكو السعودية 
لضمان أفضل 

المواصفات 
الصناعية 

> تقوم شركة غاز 
الشرق ببناء خطوط 
األنابيب والعدادات 
وكيبل التحكم وفقا 

ألحدث الطرق 
العالمية

> شركة غاز الشرق 
لديها القدرة على 

التعامل مع 
مشاريع التوسعة 
المت«كاملة لشبكة 

توزيع الغاز 
الطبيعي

> تعمل شركة غاز 
الشرق بتطوي«ر  

إجراءاتها باختبار 
مشاريعها الخاصة 
بنظام شبكة الغاز 

الطبيعي بما 
يتماشى مع 
المواصفات 

الصناعية العالمية.

> تعمل شركة غاز 
الشرق بتطوي«ر 

إجراءاتها للتواصل 
واالختبار فيما 

يتعلق بنظام شبكة 
الغاز الطبيعي بما 

يتماشى مع 
المواصفات 

الصناعية العالمية.

> غرفة التحكم في 
العمليات

> 24/7 على مدار 
الساعة

> دليل اإلجراءات 
التشغيلية للغاز 

الطبيعي

> نظام  سكادا

> كامريات مراقبة

وتحكم

> لدى شركة غاز 
الشرق فري«ق عمل 

متخصص في 
الصيانة

> دليل الصيانة 
المتعلق بالغاز 

الطبيعي

> برنامج الصيانة 
الوقائية 

والتصحيحية

Make Your Natural Choice… Natural Gas www.eastgas.com.sa
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ORGANIZATION STRUCTURE
الهيكل التنظيمي

Chief Executive Officer

Executive Secretary

EHSS Division Finance Division O&M Division
Tech Support Division HR, Admin & GR DivisionSales & BD Division

Board of Directors

GM - 2nd Industrial City

PROCUREMENT UNITProjects Unit IT & DOC CONTROL UNITOperation UnitMaintenance Unit
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EGC ACCREDITATION CERTIFICATES
شهادات اعتماد غاز الشرق
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This is to certify that the management system of: 
EAST GAS CO LTD 
Main Site: Building No. 4192, Street No. 67, Cross 110, P.O BOX 15662, 

2nd Industrial City, DAMMAM, 31454, Kingdom of Saudi Arabia 

has been registered by Intertek as conforming to the requirements of: 

ISO 9001:2015 
The management system is applicable to: 

Distribution of natural gas through pipelines within Dammam 2nd 
industrial city. 

 

 

 

Intertek Certification Limited is a UKAS accredited body under schedule of accreditation no. 014.   

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed  upon Certification 

Agreement.  This certificate’s validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.  Validity 

may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek, 

to whom it must be returned upon request. 

 

Certificate Number: 
0096287 

Initial Certification Date: 
29 November 2016 

Last certificate expiry date:  

28 November 2019 

Date of last recertification audit:  

23 November 2019 

Certification cycle start date:  

30 December 2019 

Issuing Date: 
30 December 2019 

Valid Until: 
28 November 2022 

Calin Moldovean 
President, Business Assurance 
 
Intertek Certification Limited, 10A Victory 
Park, Victory Road, Derby DE8 24ZF, United 
Kingdom 
 
 

 

This is to certify that the management system of: 
EAST GAS CO LTD 
Main Site: Building No. 4192, Street No. 67, Cross 110, P.O BOX 15662, 

2nd Industrial City, DAMMAM, 31454, Kingdom of Saudi Arabia 

has been registered by Intertek as conforming to the requirements of: 

ISO 14001:2015 
The management system is applicable to: 

Distribution of natural gas through pipelines within Dammam 2nd 
Industrial city. 

Intertek Certification Limited is a UKAS accredited body under schedule of accreditation no. 014.   

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.  This 
certificate’s validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.  Validity may be confirmed via email at 
certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. 

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.  

Certificate Number: 
0096277 

Initial Certification Date: 
29 November 2016 

Last certificate expiry date:  

28 November 2019 

Date of last recertification audit:  

23 November 2019 

Certification cycle start date:  

30 December 2019 

Issuing Date: 
30 December 2019 

Valid Until: 
28 November 2022 

 

Calin Moldovean 
President, Business Assurance 
 
Intertek Certification Limited,  
10A Victory Park, Victory Road,  
Derby DE8 24ZF 
 
 

 

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification 
Agreement.  This certificate’s validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.  
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.   

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request. 

Certificate Number: 
0096276 

Initial Certification Date: 
29 November 2016 

Last certificate expiry date:  

28 November 2019 

Date of last recertification audit:  

23 November 2019 

Certification cycle start date:  

30 December 2019 

Issuing Date: 
30 December 2019 

Valid Until: 
28 November 2022 

 

Calin Moldovean 
President, Business Assurance 
 
Intertek Certification Limited 
10A Victory Park, Victory Road  
Derby DE8 24ZF, United Kingdom 
 
Intertek Certification Limited is a  
UKAS accredited body under  
schedule of accreditation no. 014. 

This is to certify that the management system of: 

EAST GAS CO LTD 
Main Site: Building No. 4192, Street No. 67, Cross 110, P.O BOX 15662, 

2nd Industrial City, DAMMAM, 31454, Kingdom of Saudi Arabia 

has been registered by Intertek as conforming to the requirements of 

ISO 45001:2018 
Certified to OHSAS 18001:2007 from 29.11.2016 to 28.11.2019. 

The management system is applicable to: 

Distribution of Natural Gas Through Pipelines Within Dammam 2nd 
Industrial city. 
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OUR VALUED CUSTOMERS
عمالؤنا

GAS SALES (2009 - 2021)
مبيعات الغاز  (٢٠٠٩-٢٠٢١)

Make Your Natural Choice… Natural Gas www.eastgas.com.sa



PROCESS OF NATURAL GAS REQUEST FOR NEW / Existing CUSTOMER(S)
إجراءات طلب الغاز الطبيعي لعميل جديد / حالي

يقوم العميل بزيارة الموقع اإللكرتوني لشركة غاز الشرق على الرابط
https://eastgas.com.sa/page/new-customer-gas-request وتعبئة كافة البيانات وتحميل كامل المستندات  المطلوبة

The Customer will visit East Gas Company website at https://eastgas.com.sa/page/new-customer-gas-request
and fill required details & upload all necessary documents as requested .

1

إعتمادها من  ليتم  المشروع  الجدوى عن هذا  بإعداد دراسة  الشرق  (2) تقوم شركة غاز  الفقرة  اإلنتهاء من  بعد 
اإلدارة العليا للشركة .

After completing step (2) above , EGC will prepare Technical & Commercial Feasibility Study for management 
approval.

3

بعد اإلنتهاء من الفقرة (3) تقوم شركة غاز الشرق برفع الطلب لمقام وزارة الطاقة للموافقة على تفاصيل طلب  
العميل الجديد .

After completing step (3) above, EGC shall submit the Gas Request to Ministry of Energy, for approval.

4

1 بعد الموافقة من قبل وزارة الطاقة تقوم الشركة بإشعار العميل بذلك وإست«كمال إجراءات الطلب كتوقيع إتفاقية 
بيع الغاز الجاف وتقديم جميع الوثائق المطلوبة .

After approval by MOE, EGC shall notify the customer and Start application procedures such as signing the 
Gas Sales Agreement and the submittal of all required documents.

5

1
البدء بأعمال التمديد وتصنيع العداد ومن ثم توصيل الغاز للعميل ويستغرق من 3 إلى 6 أشهر حسب موقع العميل .

Start the execution then starts sales gas to the customer which takes 3 to 6 months depends on the 
location of the client.

6
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2
بعد إستالم الطلب في الفقرة (1) يقوم المسئول عن المبيعات وتطوي«ر األعمال في شركة غاز الشرق بالتنسيق مع 
الفنية  المعلومات  كافة  وصحة  دقة  من  والت«أكد  العميل  مصنع  لزيارة  بالشركة  الفني  والفري«ق  الجديد  العميل 
المطلوبة وأخذ جميع مستندات الطلب األصلية . حيث يجب أن ت³تم هذه الخطوة خالل إسبوع من تاري«خ إستالم الطلب 

وفي حالة عدم تجاوب / جدية العميل يتم إلغاء الطلب تلقائيًا ويتم رفع طلب جديد.
After receiving the request in step (1) above, EGC Business Development Officer will coordinate with the 
Customer & EGC Technical team to verify the accuracy and validity of all the required technical information 
and collect all original applications/ documents. This step must be completed within one week from the 
date of application(s) receipt . In case of no response / no seriousness of the customer, the application will 
be canceled automatically and a new application shall be reproceed again.



2nd Industrial City , 67th Street Cross 104th

P.O. Box 15662, Dammam 31454, KSA
+966 50 812 32 32        +966 13 812 32 32        +966 13 812 31 31

info@eastgas.com.sa   /   www.eastgas.com.sa


