
اإلرشادات التوجهيية الستخدام موقع رشكة حصار أملنيوم* 

   ١. ميكن تغيري حمتوى املوقع اإللكرتوين لرشكة حصار أملنيوم دون احلاجة إىل توجيه إخطار بذلك.

   ٢. يستخدم هذا املوقع ملفات تعريف االرتباط (cookies) ملراقبة قامئة تفضيالت املتصفح.

   ٣. ال تضمن حصار أملنيوم أو أي طرف ثالث دقة البيانات أو املواد املطروحة عىل املوقع اإللكرتوين أو دقة توقيهتا أو 

     مستوى أداهئا أو مدى اكمتاهلا أو مالءمهتا ألي غرض خاص.
   ٤. قد حتتوي البيانات أو املواد عىل أخطاء، وُختيل رشكة حصار أملنيوم مسؤولهيا رصاحة عن أي أخطاء عىل النحو 

     الذي جيزيه القانون.
   ٥. تقع مسؤولية استخدام مجيع البيانات أو املواد املطروحة عىل املوقع اإللكرتوين عىل املستخدم دون أدىن مسؤولية 

     من جانب رشكة حصار أملنيوم.
   ٦. يضم هذا املوقع اإللكرتوين مواد مملوكة أو مرخصة لصحار أملنيوم مبا يف ذلك دون حرص التصاممي والمناذج 

     واملظهر والشلك والرسومات، وُحيظر إعادة إنتاجها. 

االستخدام غري املرصح به لملوقع اإللكرتوين قد ينتج عنه مطالبة بالتعويضات وُيشلك 
خمالفة جنائية. 

ليس اهلدف من هذه اإلرشادات التوجهيية تقييد تدفق املعلومات املفيدة واملناسبة، وإمنا احلد من املخاطر عىل مسعة 
حصار أملنيوم وماكنهتا القانونية واألخالقية، باعتبار أن سوء استخدام منصات التواصل االجمتايع قد يؤدي، يف 

بعض األحيان، إىل الوقوع يف خمالفة جنائية أو اختاذ إجراءات قانونية ضد املستخدم. 

قنوات االتصال

ال ترتدد يف االتصال بنا مبارشة إذا كنت حباجة إىل أية معلومات، أو إذا كنت ترغب يف الدخول يف أمعال جتارية 
معنا. وُيسعدنا للغاية مساعدتك بشأن استفسارك واهمتاماتك عرب قنواتنا الرمسية:

 Recruitment@Sohar-Aluminium.com :التوظيف واملوارد البرشية -   
Vendor.Query@Sohar-Aluminium.com :املشرتيات والزبائن اجلدد -   

 SA-CorporateCommunications@Sohar-Aluminium.com :اإلعالم واالتصاالت -   
   - اخلط الساخن: يف حال معرفتمك بوجود نفايات، أو معلية غش، أو خمالفة للقوانني، أو سوء استغالل ألموال حصار  

Hotline@sohar-aluminium.com :أملنيوم، يرىج التواصل معنا عىل: اهلاتف: ٢٦٨٦٣٣١٧ ٩٦٨+، أو الربيد اإللكرتوين   
   - أمانة: يف حال معرفتمك بوجود حاالت احتيال أو رسقة أو خمالفات يف احلسابات، ُيرىج التواصل معنا عرب الربيد 
    اإللكرتوين: Amanah@Sohar-Aluminium.com، أو هاتف: ٣٣٤٩ ٢٦٨٦ ٩٦٨+، أو برسالة عرب الربيد إىل: مدير التدقيق 

   الداخيل واالمتثال، ص. ب: ٨٠، الرمز الربيدي ٣٢٧، منطقة حصار الصناعية، حصار، سلطنة معان.

*إخالء املسؤولية بشأن محاية حمتوى املوقع اإللكرتوين

ال جيوز تجسيل هذه العرض املريئ أو التقارير اإلعالمية أو أي جزء مهنا أو نخسها أو توزيعها أو نرشها أو إعادة 
إنتاجها أو طباعهتا بأي شلك دون تفويض الخشص املختص يف رشكة حصار أملنيوم. وتقر مبوجبه عىل موافقتك 

عىل ما ييل وعىل إعادة جسالت أو نسخ هذا احملتوى، عند الطلب، دون االحتفاظ بأي نسخ أخرى. 

www.sohar-aluminium.com


