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Sohar Aluminium Participates
in Business Opportunities 
Forum 

Sohar Aluminium Drives 
Awareness on World Heart 
Day

النــــشــــــرة N E W S L E T T E R

We would like to hear from you. Should you wish to give feedback or report anything concerning Sohar Aluminium
please contact us on hotline@sohar-aluminium.com / (+968) 26863317

يسعدنـا تلقـي آرائكم واقترحاتكم. في حال كـان لديكـم أي تعليـق أو اقتراح يتعلـق بشركـة صحـار ألمنيـوم      
 hotline@sohar-aluminium.com /  (+968) 26863317 نرجو التواصل معنا على

Employee EngagementBusiness Opportunities Forum

صحار ألمنيوم تشارك في
ملتقى فرص ا�عمال

صحار ألمنيوم تحتفل 
بيوم القلب العالمي

صحار ألمنيوم تحتفل بالعيد الوطني الخامس وا�ربعين المجيد 

أنشطة الموظفين ملتقى فرص ا¡عمالالـــبيـــئة

SA Celebrates Oman’s 45th National Day 
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Dear readers,
Welcome to the fourth and last edition 
of Tawasul in 2015; a year that witnessed 
great achievements for Sohar 
Aluminium. �ese achievements are the 
results of the hard work, dedication and 
commitment of our employees who we 
are grateful to and proud of.
�is edition features the joy of our 
company in celebrating our beloved 
country’s 45th National Day. Our 
employees demonstrated their passion 
and love to Oman and its wise leader His 
Majesty Sultan Qaboos Bin Said. Several 
events were held inside and outside our 
company. Also, SA participated in the 
20th edition of the annual ARABAL 
Conference and exhibition which served 
as a platform for us to showcase our 
company and meet with potential 
business associates in the region. Other 
successes that we enjoyed this quarter 
include community engagement 
activities and volunteering initiatives 
which are examples of our commitment 
towards engaging the surrounding 
communities. On behalf of all Sohar 
Aluminium Management Team and 
employees, we thank our shareholders 
and stakeholders for their support, 
commitment and contribution to our 
achievements in 2015, and we look 
forward to more accomplishments in 
2016 to add to our success story.

Eng. Said Al Masoudi,
Chief Executive O�cer

Message from
the CEO

Sohar Aluminium Participates in Business 
Opportunities Forum

Sohar Aluminium Participates in 
the Arab International Aluminium
(ARABAL) Conference

Sustainability 
Report obtained 
GRI G4 certification

Dross No More!
After temporarily storing 6 dross 
containers in the Warehouse area for 
the past 8 years, Sohar Aluminium(SA)  
Environment Team recently managed 
to dispose these wastes through the 
support of Befesa Company in Spain.

�is was more challenging than the 
previous 19 dross containers that were 
disposed in 2014 via Sohar Port, as they 
needed to be sent through Salalah Port, 
1,200 kilometers away from Sohar. �e 
shipping agent company (SHARAF), 
Transportation Company (STAG) and 
SA’s team were involved in the process.

�e current solution and practice is to 
avoid generation of dross by 

eliminating dross production and 
minimising its generation during metal 
tapping and syphoning stages. If it is still 
present as byproduct, it gets recycled 
within casted Aluminium using casting 
furnaces. Dross is a typical by-product in 
Aluminium and its downstream 
industries that is known to have a 
commercial value if processed into useful 
product as it contains about 40% 
Aluminium metal within its 
composition. However it is hazardous 
due to its sensitivity towards reaction 
with water or humid environments 
where it may cause explosive gas 
mixtures. �e transported dross was 
safely contained and stored in suitable 
metal containers while determining 
suitable recycling solutions.

CEO Review Environment

SA sponsored and participated in the 3rd 
Business Opportunities Forum organized 
by Oman Chamber of Commerce and 
Industry (OCCI). During the forum SA 
signed contracts worth of around OMR 1 
Million with local businesses. Held under 
the patronage of His Highness Sayyed 
Haitham Bin Tariq Al Said, Minister of 
Heritage and Culture, the opening was 
followed by a tour of the exhibition where 

HH visited the SA booth and met 
members from the Aluminium Crafts 
Centre, which is an SME established by 
SA. Lea�ets were also distributed to the 
attendees featuring SA’s vendor 
registration process and highlighting SA’s 
support to local businesses and SMEs.

SA participated in the 19th edition of �e 
Arab International Aluminium 
Conference and Exhibition (ARABAL) 
Conference hosted by Ma'aden Company 
in Saudi Arabia. SA was represented by a 
delegation headed by our Chief Executive 
O�cer who gave a presentation on 
'Moving Towards our Vision during 
Economic Turmoil'. Our Chief Operating 
O�cer also participated in a panel 
discussion to discuss EHS best practices in 
the GCC aluminium sector.

ARABAL is the premium trade event for 
the Middle East’s
aluminium industry and the only 
conference in the world

SA’s Sustainability Report for 2014 
obtained certi�cation from the GRI 
(Global Reporting Initiative) which is the 
globally recognised reporting guidelines 
for Sustainability Reports. �e GRI 
organizational mark is the formal 
con�rmation that our report has 
undergone and successfully completed 
the GRI Materiality Disclosures Service 
for this report.
�is certi�cation increases the credibility 
of the disclosures published, and shows 
conformity and compliance with 
guidelines which are adhered to by local 
and international similar businesses. 

National and Regional Events 

SA’s Sustainability Report for 2014 SA’s Sustainability Report for 2014 SA’s Sustainability Report for 2014 

attended by every single primary 
aluminium manufacturer in
the region.
�e 19th edition of ARABAL was took 
place from the 15 – 17 November 2015 
at the Dhahran International 
Exhibitions Centre.
Over the three day event, more than 
2,000 industry professionals
from around the world visited to learn, 
network and conduct
business. ARABAL remains the event of 
choice for anyone interested in the
Middle East’s aluminium industry.
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Under the auspices of H.E. Sheikh Dr. 
Said bin Humaid Al Harthy, Wali of 
Liwa, SA sponsored a breast cancer 
awareness campaign launched by Liwa 
Health Complex on 18th of October. 
�e week-long awareness campaign on 
breast cancer comes under the umbrel-
la of the CSR committee of the Gulf 
Aluminium Council. All smelters 
operating in the region carried out 
similar campaigns on breast cancer in 
their respective countries.
Women from the Wilayat of Liwa 
attended a lecture that explained the 
causes, symptoms, and treatment of 
this illness.

Breast Cancer
Awareness  
Campaign

SA Conducts second phase of its Coral Reef 
Cleaning Campaign

SA Highlights Importance of Road Safety during
Community Event

Volunteering in the Community

Under the theme “Road Safety 
Awareness”, Sohar Aluminium organized 
on 23rd of October, another edition of 
the “Let’s Have Fun with Sohar 
Aluminium” initiative at Safeer Mall in 
Sohar as part of its continuous e�orts to 
engage the community across multiple 
spheres. �e entertaining event was 
attended by more than 300 children with 
their families who took part in a number 
of fun, informative, and 
awareness-related activities including 
quizzes and games aimed to raise the level 

of knowledge related to safety. �e event 
also included a magic show that wowed 
the audience, young and old, and a guest 
appearance by SA’s Safety Mascot, 
‘Salim’, who helped to promote tips to 
kids on safety at home, in the car and at 
school. “Let’s have Fun with Sohar 
Aluminium” is a recurring event that 
enables SA to foster its strong ties with 
community and share its values on 
various environmental, health and safety 
matters along with other important 
values.

Community EngagementCommunity Engagement 

Twenty employees from SA, alongwith 
members from the Liwa Municipaity and 
community volunteered to do maintenance 
work for the Naber children's park in Liwa. 
�e activity started with an awareness 
session with the local community to 
maintain the public facilities. �e actions 
conducted included replacement of the 
washbasins, doors, water cooler �lter unit, 
electrical wall power sockets as well as �xing 
the play �eld goal posts, installation of 4 

park benches, 6 swings and 6 light 
�ttings, back�lling of the cable trenches 
and re-painting of some areas and some 
housekeeping work. 
SA encourages its employees to participate 
in activities that help in the development 
of the surrounding communities. As a 
result of that, SA Volunteering Program 
was launched in 2014 and has seen a lot of 
activities and initiatives being conducted 
by our empolyees.

Sohar  Aluminium  participated  in  a 
seminar  about  job  market  and  the 
in-demand  specializations  in  leading 
companies  that  was  conducted  by  the 
Ministry of Education in the Wilayat of 
Bahla.  �e aim of  the  seminar  was  to 
familiarize  and help school  students  in 
grade  11  and  12,  occupational 
supervision  specialist  and  students’ 
parents in choosing their �elds of studies 
that would determine their career path in 
the future. SA presented a paper focusing 
on:
• Common construction of industrial    
   companies;
• Essential requirements of a job; and    
  Estimated vacancies in SA in the     
  future.

SA participates in a seminar in Bahla

Cleaning Campaign
SA recently conducted its annual “Sohar 
Aluminium Coral Reef Cleaning 
Campaign”, an initiative to conserve 
marine life and coral reefs in Sohar. �e 
cleaning team comprised 10 volunteers 
from SA, Sohar Department of Fisheries 

Development, Al Murjan Volunteering 
Team and local �shermen. �e activity 
took 4 hours, during which vast 
amounts of nets, broken cages and other 
forms of littering were removed from the 
coral reefs o� the shores of Al Sabara, Al 

Shizaw, Al Hadaira, Karawan and Sallan. 
SA’s Coral Reef Campaign aims at 
promoting our ‘Zero Harm’ mind-set in 
the local community and is part of SA 
social responsibility to preserve the 
integrity of the nature. 

 

Tawasul - December - 2015 mz.pdf   3   12/30/15   11:52 AM



4
Newsletter  I  December 2015

5
Newsletter  I  December 2015

Under the auspices of H.E. Sheikh Dr. 
Said bin Humaid Al Harthy, Wali of 
Liwa, SA sponsored a breast cancer 
awareness campaign launched by Liwa 
Health Complex on 18th of October. 
�e week-long awareness campaign on 
breast cancer comes under the umbrel-
la of the CSR committee of the Gulf 
Aluminium Council. All smelters 
operating in the region carried out 
similar campaigns on breast cancer in 
their respective countries.
Women from the Wilayat of Liwa 
attended a lecture that explained the 
causes, symptoms, and treatment of 
this illness.

Breast Cancer
Awareness  
Campaign

SA Conducts second phase of its Coral Reef 
Cleaning Campaign

SA Highlights Importance of Road Safety during
Community Event

Volunteering in the Community

Under the theme “Road Safety 
Awareness”, Sohar Aluminium organized 
on 23rd of October, another edition of 
the “Let’s Have Fun with Sohar 
Aluminium” initiative at Safeer Mall in 
Sohar as part of its continuous e�orts to 
engage the community across multiple 
spheres. �e entertaining event was 
attended by more than 300 children with 
their families who took part in a number 
of fun, informative, and 
awareness-related activities including 
quizzes and games aimed to raise the level 

of knowledge related to safety. �e event 
also included a magic show that wowed 
the audience, young and old, and a guest 
appearance by SA’s Safety Mascot, 
‘Salim’, who helped to promote tips to 
kids on safety at home, in the car and at 
school. “Let’s have Fun with Sohar 
Aluminium” is a recurring event that 
enables SA to foster its strong ties with 
community and share its values on 
various environmental, health and safety 
matters along with other important 
values.

Community EngagementCommunity Engagement 

Twenty employees from SA, alongwith 
members from the Liwa Municipaity and 
community volunteered to do maintenance 
work for the Naber children's park in Liwa. 
�e activity started with an awareness 
session with the local community to 
maintain the public facilities. �e actions 
conducted included replacement of the 
washbasins, doors, water cooler �lter unit, 
electrical wall power sockets as well as �xing 
the play �eld goal posts, installation of 4 

park benches, 6 swings and 6 light 
�ttings, back�lling of the cable trenches 
and re-painting of some areas and some 
housekeeping work. 
SA encourages its employees to participate 
in activities that help in the development 
of the surrounding communities. As a 
result of that, SA Volunteering Program 
was launched in 2014 and has seen a lot of 
activities and initiatives being conducted 
by our empolyees.

Sohar  Aluminium  participated  in  a 
seminar  about  job  market  and  the 
in-demand  specializations  in  leading 
companies  that  was  conducted  by  the 
Ministry of Education in the Wilayat of 
Bahla.  �e aim of  the  seminar  was  to 
familiarize  and help school  students  in 
grade  11  and  12,  occupational 
supervision  specialist  and  students’ 
parents in choosing their �elds of studies 
that would determine their career path in 
the future. SA presented a paper focusing 
on:
• Common construction of industrial    
   companies;
• Essential requirements of a job; and    
  Estimated vacancies in SA in the     
  future.

SA participates in a seminar in Bahla

Cleaning Campaign
SA recently conducted its annual “Sohar 
Aluminium Coral Reef Cleaning 
Campaign”, an initiative to conserve 
marine life and coral reefs in Sohar. �e 
cleaning team comprised 10 volunteers 
from SA, Sohar Department of Fisheries 

Development, Al Murjan Volunteering 
Team and local �shermen. �e activity 
took 4 hours, during which vast 
amounts of nets, broken cages and other 
forms of littering were removed from the 
coral reefs o� the shores of Al Sabara, Al 

Shizaw, Al Hadaira, Karawan and Sallan. 
SA’s Coral Reef Campaign aims at 
promoting our ‘Zero Harm’ mind-set in 
the local community and is part of SA 
social responsibility to preserve the 
integrity of the nature. 

 

Tawasul - December - 2015 mz.pdf   3   12/30/15   11:52 AM



6
Newsletter  I  December 2015

7
Newsletter  I  December 2015

As a result of the Employees Activity Survey 
voting for creative competitions, launched a 
Photography Contest was launched on the 
occasion of Oman’s 45th National Day 
under the theme of “My Beautiful Oman – 
Landscapes and Sceneries”. �e contest was 
open to all Sohar Aluminium employees and 
Contractors. �e winners were announced 
on Oman’s 45th National Day and the 
winning photos were framed and displayed 
around the plant for everyone to enjoy and 
admire the beauty of Oman.

Photography
Contest

SA Concludes Series of Activities 
in Celebration of Oman’s 45th 
National Day 

SA Celebrates
Omani Woman’s Day

SA awarded the winners of the “Beat 
the Heat” writing competition which 
was dedicated to SA’s employees’ 
children. �e latter had submitted 
stories on how they beat the heat and 
stay hydrated during the summer. 
�e ceremony was held in the 
presence of our ExCo, the winning 
children and their parents. �e 
winners were awarded bicycles with 
safety gear reminding them to play 
safely. �e dozens of entries received 
had been reviewed by a judging panel 
formed by Al Batinah International 
School who evaluated them based on 
creativity, sentence structure and 
originality. �is initiative was part of 
the Heat Stress Management 
campaign that was extended to the 

employees’ families and 
the community to help 
them interact with their 
children and learn 
together about heat 
stress and ways 
to prevent 
it. At the 
same time, it was 
an opportunity for 
the children to 
enjoy a fun activity 
and quality time 
with their parents 
while writing the 
story.
 

SA held an event celebrating the Omani 
Woman’s Day in Majan Hall in Sohar. 
�e event was attended by SA female 
employees and Management team. 
During the event Mrs. Aziza Rashid Al 
Balushi, a Researcher at the Ministry of 
Education, and an active member of 
Oman’s media body was invited to 
engage the attendees in  an inspirational 
group talks and team building activities. 
She also involved the audience in a 
cultural competition about famous 
women who became leaders and role 

Plant Toolbox 
Update

In order to increase global knowledge of 
our business performance and challenges, 
the company have initiated the “Plant 
Toolbox Update”. �is update is sent 3 
times a week to all leaders following the 
Managers' Plant Toolbox. It includes 
updates about various areas of the 
business. �e information is then verbally 
communicated by the team's leaders to 
their teams members to keep everyone on 
site informed, involved and engaged.

models to all women around the world. 
After that, Mrs. Rihab Harib Al Saadi, a 
poetess, recited two poems that she had 
specially penned for the event and focused 
on the wise leadership of His Majesty, who 
continuously stresses the importance of 
Omani women and their role in the 
development of the Sultanate. Also, a 
video made by SA’s female employees, was 
played showcasing the role of women in 
our company. �e video included a part of 
His Majesty’s speech encouraging women 
to take part in the development of Oman.

Winners of the Beat the
Heat Writing Competition awarded

A series of jubilant activities were 
organized on the occasion of Oman’s 45th 
National Day for SA’s employees to express 
their deep love and appreciation for the 
country’s visionary leader, His Majesty 
Sultan Qaboos bin Said. �e celebrations 
were held at the Smelter, the Power Plant 
and Port Facilities and were  concluded by 
an award ceremony for the winners of SA’s 
Photography Contest, which was 
launched for the occasion under the theme 

of “My Beautiful Oman” featuring 
Oman’s breath-taking landscapes and 
sceneries.�e celebrations were also 
extended to the Community through one 
of SA’s engagement activities in Safeer 
Mall, Sohar. �e event was attended by 
hundreds of employees with their families 
and members of the community. 
Greetings to His Majesty were also 
published in Oman’s main newspapers for 
this occasion.

School who evaluated them based on 
creativity, sentence structure and 
originality. �is initiative was part of 
the Heat Stress Management 
campaign that was extended to the 

while writing the 
story.

Employee Engagement Employee Engagement

 

SA Celebrates 
World Heart 
Day

SA Clean-up CampaignCelebrating the World Heart Day on 29 
September, the Medical Team in SA 
organized an awareness campaign on 
heart diseases. Flyers were distributed to 
all SA sta� about heart health check-ups. 
Employees had the opportunity to have 
their Cholesterol, Blood Pressure and 
Blood sugar checked. �e campaign was 
conducted at the Smelter, SA Port and 
Power Plant with active participation by 
employees and contractors.

SA Presents
the State of
the Plant
�e Executive Committee of SA 
concluded its second batch of the 
State of the Plant sessions for 
employees in 2015. �e State of the 
Plant session was led by the Chief 
Operating O�cer and supported by 
Operations Managers who presented 
various aspects of theOperations 
ranging from Safety, Financial 
Strength and Improvement Projects. 
At the end of each session the 
employees had the opportunity to 
put forward questions to the SA 
Management.
put forward questions to the SA 
Management.

employees’ families and 
the community to help 
them interact with their 
children and learn 
together about heat 
stress and ways 
to prevent 
it. At the 
same time, it was 
an opportunity for 
the children to 
enjoy a fun activity 
and quality time 
with their parents 
while writing the while writing the 

A “Clean-Up Time” Campaign was successfully conducted  
across SA  with all departments contributing actively.

During the campaign, our employees demonstrated their wholehearted
commitment to SA to keep our company, our pride, tidy and bright.
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poetess, recited two poems that she had 
specially penned for the event and focused 
on the wise leadership of His Majesty, who 
continuously stresses the importance of 
Omani women and their role in the 
development of the Sultanate. Also, a 
video made by SA’s female employees, was 
played showcasing the role of women in 
our company. �e video included a part of 
His Majesty’s speech encouraging women 
to take part in the development of Oman.

Winners of the Beat the
Heat Writing Competition awarded

A series of jubilant activities were 
organized on the occasion of Oman’s 45th 
National Day for SA’s employees to express 
their deep love and appreciation for the 
country’s visionary leader, His Majesty 
Sultan Qaboos bin Said. �e celebrations 
were held at the Smelter, the Power Plant 
and Port Facilities and were  concluded by 
an award ceremony for the winners of SA’s 
Photography Contest, which was 
launched for the occasion under the theme 

of “My Beautiful Oman” featuring 
Oman’s breath-taking landscapes and 
sceneries.�e celebrations were also 
extended to the Community through one 
of SA’s engagement activities in Safeer 
Mall, Sohar. �e event was attended by 
hundreds of employees with their families 
and members of the community. 
Greetings to His Majesty were also 
published in Oman’s main newspapers for 
this occasion.

School who evaluated them based on 
creativity, sentence structure and 
originality. �is initiative was part of 
the Heat Stress Management 
campaign that was extended to the 

while writing the 
story.

Employee Engagement Employee Engagement

 

SA Celebrates 
World Heart 
Day

SA Clean-up CampaignCelebrating the World Heart Day on 29 
September, the Medical Team in SA 
organized an awareness campaign on 
heart diseases. Flyers were distributed to 
all SA sta� about heart health check-ups. 
Employees had the opportunity to have 
their Cholesterol, Blood Pressure and 
Blood sugar checked. �e campaign was 
conducted at the Smelter, SA Port and 
Power Plant with active participation by 
employees and contractors.

SA Presents
the State of
the Plant
�e Executive Committee of SA 
concluded its second batch of the 
State of the Plant sessions for 
employees in 2015. �e State of the 
Plant session was led by the Chief 
Operating O�cer and supported by 
Operations Managers who presented 
various aspects of theOperations 
ranging from Safety, Financial 
Strength and Improvement Projects. 
At the end of each session the 
employees had the opportunity to 
put forward questions to the SA 
Management.
put forward questions to the SA 
Management.

employees’ families and 
the community to help 
them interact with their 
children and learn 
together about heat 
stress and ways 
to prevent 
it. At the 
same time, it was 
an opportunity for 
the children to 
enjoy a fun activity 
and quality time 
with their parents 
while writing the while writing the 

A “Clean-Up Time” Campaign was successfully conducted  
across SA  with all departments contributing actively.

During the campaign, our employees demonstrated their wholehearted
commitment to SA to keep our company, our pride, tidy and bright.
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جسور تترجم تطلعات صحار ألمنيوم وأوربك وفالي في مجـاالت المسؤوليـة االجتماعيـة
Jusoor a United CSR Vision for Sohar Aluminium, Orpic & Vale

Signing MoUs for establishing the Autism Center in Sohar
and Al Wafa Center for Handicapped in Liwa. 

توقيع اتفاقيتي تمويل إنشاء مركز التوحد بوالية صحار
ومركز الوفاء لتأهيل ا طفال المعاقين بوالية لوى.

Signing MoUs for establishing the Autism Center in Sohar Signing MoU to �nance the fabrication and deployment of arti�cial
reefs in Majees and establishing an Ice-Making Unit at Liwa Fish Market.

توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية
بمجيس ومشروع وحدة إنتاج الثلج بسوق لوى ل�سماك. 

HE Sheikh Muhanna bin Saif al Lamki- Governor of North Al Batinah
and Chairman of Jusoor together with the foundation members

paid a visit to Jusoor’s social projects at Sohar and Liwa. 

قام سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة
 ورئيس مجلس إدارة جسور بمعية أعضاء المجلس 
بزيارة لمشاريع جسور القائمة في واليتي صحار ولوى. 

HE Sheikh Muhanna bin Saif al Lamki- Governor of North Al Batinah

قام سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة

A number of projects were launched in the
Al Wafa Centers of Al Suwaiq, Al Khaboora and

Oman Woman Association at Saham.

تدشين عدد من المشاريع بمراكز الوفاء لتأهيل ا طفال المعاقين
بالسويق والخابورة وجمعية المرأة العمانية بصحم.

Jusoor was recognized on Oman Youth Day
as one of the organizations that support youth in Oman.

تكريم جسور في يوم الشباب العماني كأحد المؤسسات الداعمة للشباب.تكريم جسور في يوم الشباب العماني كأحد المؤسسات الداعمة للشباب.

Jusoor organized an open day for the handicapped;
an initiative part of Jusoor Volunteering Program. 

تنظيم اليوم المفتوح ل�طفال المعاقين "لونها مرح"
ضمن برنامج جسور للعمل التطوعي.

Photo Albumألبوم الصور

Creating Value with the Connected Enterprise 
1إيجاد القيمة من خالل ربط المؤسسات

SA IT Conducts Workshop at Sohar College of Applied Sciences
2فريق تقنية المعلومات بصحار ألمنيوم يعقد ورشة عمل في كلية صحار للعلوم التطبيقية 

SA Receives Sta� and Students from Shinas College 
3مجموعة من  موظفي وطلبة الكلية التقنية بشناص يزورون صحار أالمنيوم 

SA Receives Visitors from Emirates Global Aluminium
4صحار ألمنيوم تستقبل زوار من شركة اºمارات العالمية ل�لمنيوم

SA Supports Grand Diwali Celebrations
5صحار ألمنيوم تدعم حفل "الديوالي"     

Rescue drill at SA Port Facility
6تدريب على القيام بعمليات اºنقاذ في مرافق الميناء الخاصة بصحار ألمنيوم

SA Drives Awareness onWorld Diabetes Day
7صحار ألمنيوم تنظم حملة توعوية في اليوم العالمي للسكري  8

SA Receives Visitors from Sohar University
صحار ألمنيوم تستقبل زوار من جامعة صحار
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النشرة  ا  ديسمبر ٢٠١٥

٦
النشرة  ا  ديسمبر ٢٠١٥

بيوم  احتفاال  فعالية  ألمنيوم  صحار  نظمت 

صحار.  في  مجان  قاعة  في  العمانية  المرأة 

وحضر الحفل الموظفات العامالت في الشركة 

وفريق ا�دارة. وقد شاركت في الحفل الفاضلة 

وزارة  الباحثة في  البلوشية،  راشد  بنت  عزيزة 

التربية والتعليم والعضوة الفاعلة في االعالم 

جماعية  مناقشات  قدمت  حيث  العماني، 

وأنشطة لبناء الفريق وكذلك مسابقة ثقافية 

قائدات  أصبحن  اللواتي  النساء  أشهر  حول 

وأمثلة يحتذى بها لكافة النساء حول العالم. 

حارب  بنت  رحاب  الشاعرة  قامت  ذلك  وبعد 

المناسبة  بإلقاء قصيدتين بهذه  السعدية 

لجاللة  الحكيمة  القيادة  فيها  مثمنة 

أهمية  على  دائم¯  يؤكد  والذي  السلطان، 

في  ا²ساسي  ودورها  العمانية  المرأة 

المجتمع. وكذلك تم عرض فيديو من قبل 

في  المرأة  دور  ألمنيوم عن  موظفات صحار 

من  جزء  على  الفيديو  واشتمل  الشركة. 

خطاب صاحب الجاللة الذي حث فيه النساء 

على المشاركة في بناء الوطن. 

حضيت حملة "وقت النظافة" التي عقدت مؤخر في صحار ألمنيوم بمشاركة
 فاعلة من قبل جميع ا�قسام، وحققت نجاحا باهرا.

ولقد أثبت موظفونا خالل هذه الحملة إحساسهم العميق بالمسؤولية وا�لتزام
حتى تكون نظافة شركتنا، مصدر فخرنا.

إجتماع عن السالمة 
في المصهر 

الفعاليات  ألمنيوم سلسلة من  نظمت صحار 
الخامس  الوطني  العيد  بمناسبة  االحتفالية 
للموظفين  فرصة  شكلت  المجيد  وا²ربعين 
لقائد  وامتنانهم  لعمان  حبهم  عن  للتعبير 
بن  قابوس  السلطان  جاللة  المفدى  البالد 
 – ورعاه  ا¼  حفظه   – المعظم  سعيد 
وتضمنت االحتفاالت التي أقيمت في المصهر 
الميناء  توزيع جوائز  الطاقة و مرافق  ومحطة 
للفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي التي 
نظمتها صحار ألمنيوم، والتي إنطلقت احتفاال 

بهذه المناسبة تحت عنوان "ُعمان، بالدي 

المناظر  استعرضت  والتي  الجميلة" 
السلطنة.  أرجاء  في  الخالبة  الطبيعية 
فعاليات  على  االحتفاالت  اشتملت  وكذلك 
التي  المشاركة  أنشطة  خالل  من  للمجتمع 
تقوم بها صحار ألمنيوم في سفير مول في 
من  مئات  الحفل  حضر  حيث  صحار. 
المجتمع.  وأفراد  وعائالتهم  الموظفين 
التهنئة  ألمنيوم  صحار  قدمت  كذلك 
المعظم  قابوس  السلطان  الجاللة  لصاحب 
المناسبة  بهذه  العمانية  الصحف  أهم  في 

الوطنية العزيزة. 

والمعرفة  الوعي  مستوى  زيادة  بهدف 
العالميين حول أداء شركتنا والتحديات التي 
مبادرة  بطرح  الشركة  قامت  نواجهها، 
للعمليات  الدوري  ا�جتماع  "مناقشات 
يتم  حيث  ا�دارة.  بفريق  الخاص  والسالمة" 
إرسال نتائج هذا ا�جتماع ثالث مرات أسبوعيا 
في  السالمة  اجتماع  بعد  القادة  لكافة 
المستجدات  آخر  على  وتشتمل  المصنع، 
ويتم  الشركة.  مجاالت  بمختلف  المتعلقة 
شفويا  المعلومات  هذه  تقديم  ذلك  بعد 
بهدف  القادة  قبل  من  الفرق  أعضاء  لكافة 

اطالع واشراك جميع العاملين في الموقع. 

صحار ألمنيوم تختتم عدد من الفعاليات
 إحتفاال بالعيد الوطني الخامس وا�ربعين

 المجيد للسلطنة

صحار ألمنيوم تحتفل بيوم
 المرأة العمانية

تكريم الفائزين في مسابقة الكتابة
 حول "الضغط الحراري" 

صحار ألمنيوم
 تقدم حالة المصنع

أنشطة الموظفينأنشطة الموظفين

مسابقة التصوير
 الفوتوغرافي

بناء على نتائج التصويت التي أظهرها "مسح 
ا�بداعية،  للمسابقات  الموظفين"  أنشطة 
قامت صحار ألمنيوم بإطالق مسابقة التصوير 
الوطني  العيد  بمناسبة  الفوتوغرافي 
الخامس وا²ربعين المجيد تحت عنوان "ُعمان، 
الخالبة".  الطبيعية  المناظر  الجميلة،  بالدي 
المسابقة  في  المشاركة  باب  فتح  تم  حيث 
لموظفي شركة صحار ألمنيوم والمتعاقدين. 
المسابقة  في  الفائزين  عن  ا�عالن  تم  وقد 
وتم  الوطني  بالعيد  الشركة  احتفاالت  ضمن 

عرض الصور الفائزة في كافة أرجاء المصهر.

مسابقة  في  الفائزين   Íمؤخر ألمنيوم  صحار  كرمت 
الكتابة حول "الضغط الحراري" والتي خصصت ²بناء 
قدموا  قد  ا²طفال  وكان  ألمنيوم.  صحار  موظفي 
الجفاف  وتجنب  بالحرارة  التحكم  طرق  عن  قصصا 

خالل فترة الصيف. 

التنفيذية  للجنة  ممثلين  بحضور  الحفل  أقيم 
تقديم  وتم  أمورهم.  وأولياء  الفائزين  وا²طفال 
لÐطفال  السالمة  معدات  مع  الهوائية  الدراجات 
اللعب بشكل سليم  أهمية  للتأكيد على  الفائزين 

وآمن.

يذكر أنه وقد تم مراجعة المشاركات من قبل لجنة 
تحكيم من مدرسة الباطنة الدولية، حيث قيمت 

اللجنة هذه القصص بناء على ا�بداع والبناء 

ألمنيوم  لصحار  التنفيذية  اللجنة  اختتمت 

الدفعة الثانية من محاضرات "حالة المصنع" 

للموظفين في عام 2015م. حيث استعرض 

العمليات  رئيس  بقيادة  ا�داري  الفريق 

السالمة  مثل  العمليات  أوجه  مختلف 

وفي  التحسين.  ومشاريع  المالية  وا²وضاع 

الفرصة  أتيحت  محاضرة  كل  نهاية 

إدارة  على  ا²سئلة  لطرح  للموظفين 

الشركة. 

اللغوي. 

وتعتبر هذه المبادرة جزءا 
من حملة إدارة 

الضغط 
الحراري التي 

شملت عائالت 
الموظفين والمجتمع 

�تاحة الفرصة لهم 
للتفاعل مع أطفالهم 

والتعلم معا حول 
االجهاد الحراري 

وطرق الوقاية منه.

حملة صحار ألمنيوم للتنظيف

صحار ألمنيوم
 تحتفل بيوم

 القلب العالمي 
يصادف  والذي  للقلب  العالمي  باليوم  احتفاال 
الفريق  نظم  عام،  كل  من  سبتمبر   ٢٩ تاريخ  
بهذه  توعوية  حملة  ألمنيوم  بصحار  الطبي 
لكافة  النشرات  توزيع  تم  حيث  المناسبة. 
الموظفين حول أهمية فحوصات القلب. وحظي 
الموظفين بفرصة فحص مستوى الكوليسترول 
ضغط  فحص  إلى  با�ضافة  لديهم  الدم  وسكر 
المصهر  في  الحملة  فعاليات  أقيمت  وقد  الدم. 
الطاقة بمشاركة  توليد  الميناء ومحطة  ومرافق 

فاعلة من الموظفين والمتعاقدين. 

وآمن.

يذكر أنه وقد تم مراجعة المشاركات من قبل لجنة 
تحكيم من مدرسة الباطنة الدولية، حيث قيمت 

اللجنة هذه القصص بناء على ا�بداع والبناء 

والتعلم معا حول 
االجهاد الحراري 

وطرق الوقاية منه.

وتعتبر هذه المبادرة جزءا 
من حملة إدارة 

الحراري التي 
شملت عائالت 

الموظفين والمجتمع 
�تاحة الفرصة لهم 

للتفاعل مع أطفالهم 
والتعلم معا حول والتعلم معا حول 

االجهاد الحراري 
وطرق الوقاية منه.
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المناسبة  بإلقاء قصيدتين بهذه  السعدية 

لجاللة  الحكيمة  القيادة  فيها  مثمنة 

أهمية  على  دائم¯  يؤكد  والذي  السلطان، 

في  ا²ساسي  ودورها  العمانية  المرأة 

المجتمع. وكذلك تم عرض فيديو من قبل 

في  المرأة  دور  ألمنيوم عن  موظفات صحار 

من  جزء  على  الفيديو  واشتمل  الشركة. 

خطاب صاحب الجاللة الذي حث فيه النساء 

على المشاركة في بناء الوطن. 

حضيت حملة "وقت النظافة" التي عقدت مؤخر في صحار ألمنيوم بمشاركة
 فاعلة من قبل جميع ا�قسام، وحققت نجاحا باهرا.

ولقد أثبت موظفونا خالل هذه الحملة إحساسهم العميق بالمسؤولية وا�لتزام
حتى تكون نظافة شركتنا، مصدر فخرنا.

إجتماع عن السالمة 
في المصهر 

الفعاليات  ألمنيوم سلسلة من  نظمت صحار 
الخامس  الوطني  العيد  بمناسبة  االحتفالية 
للموظفين  فرصة  شكلت  المجيد  وا²ربعين 
لقائد  وامتنانهم  لعمان  حبهم  عن  للتعبير 
بن  قابوس  السلطان  جاللة  المفدى  البالد 
 – ورعاه  ا¼  حفظه   – المعظم  سعيد 
وتضمنت االحتفاالت التي أقيمت في المصهر 
الميناء  توزيع جوائز  الطاقة و مرافق  ومحطة 
للفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي التي 
نظمتها صحار ألمنيوم، والتي إنطلقت احتفاال 

بهذه المناسبة تحت عنوان "ُعمان، بالدي 

المناظر  استعرضت  والتي  الجميلة" 
السلطنة.  أرجاء  في  الخالبة  الطبيعية 
فعاليات  على  االحتفاالت  اشتملت  وكذلك 
التي  المشاركة  أنشطة  خالل  من  للمجتمع 
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والمعرفة  الوعي  مستوى  زيادة  بهدف 
العالميين حول أداء شركتنا والتحديات التي 
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صحار ألمنيوم تختتم عدد من الفعاليات
 إحتفاال بالعيد الوطني الخامس وا�ربعين

 المجيد للسلطنة

صحار ألمنيوم تحتفل بيوم
 المرأة العمانية

تكريم الفائزين في مسابقة الكتابة
 حول "الضغط الحراري" 

صحار ألمنيوم
 تقدم حالة المصنع

أنشطة الموظفينأنشطة الموظفين

مسابقة التصوير
 الفوتوغرافي

بناء على نتائج التصويت التي أظهرها "مسح 
ا�بداعية،  للمسابقات  الموظفين"  أنشطة 
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عرض الصور الفائزة في كافة أرجاء المصهر.
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الجفاف  وتجنب  بالحرارة  التحكم  طرق  عن  قصصا 

خالل فترة الصيف. 
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وآمن.
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وتعتبر هذه المبادرة جزءا 
من حملة إدارة 

الضغط 
الحراري التي 

شملت عائالت 
الموظفين والمجتمع 

�تاحة الفرصة لهم 
للتفاعل مع أطفالهم 

والتعلم معا حول 
االجهاد الحراري 

وطرق الوقاية منه.

حملة صحار ألمنيوم للتنظيف
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 القلب العالمي 
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تحكيم من مدرسة الباطنة الدولية، حيث قيمت 

اللجنة هذه القصص بناء على ا�بداع والبناء 

والتعلم معا حول 
االجهاد الحراري 

وطرق الوقاية منه.

وتعتبر هذه المبادرة جزءا 
من حملة إدارة 

الحراري التي 
شملت عائالت 

الموظفين والمجتمع 
�تاحة الفرصة لهم 

للتفاعل مع أطفالهم 
والتعلم معا حول والتعلم معا حول 

االجهاد الحراري 
وطرق الوقاية منه.
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٥
النشرة  ا  ديسمبر ٢٠١٥

٤
النشرة  ا  ديسمبر ٢٠١٥

نظمت صحار ألمنيوم مؤخر� الحملة السنوية 
الشعاب  لتنظيف  ألمنيوم  صحار  "حملة 
على  للحفاظ  تهدف  مبادرة  وهي  المرجانية" 
الحياة البحرية والشعاب المرجانية في صحار. 
وتكون الفريق الذي قام بأعمال التنظيف من 

10 متطوعين من صحار ألمنيوم ودائرة 

وفريق  بصحار،  السمكية  الثروة  لتطوير 
الصيادين  وبعض  التطوعي  المرجان 
 4 الفعالية  هذه  واستغرقت  المحليين. 
من  كبيرة  كميات  جمع  خاللها  تم  ساعات 
من  وغيرها  المكسورة  وا®قفاص  الشباك 

أشكال النفايات من الشعاب المرجانية 

تحت عنوان "التوعية حول السالمة المرورية"، 
نظمت صحار ألمنيوم يوم 23 أكتوبر نسخة 
صحار  مع  نمرح  "هيا  فعالية  من  أخرى 
ألمنيوم" في سفير مول في صحار كجزء من 
المجتمع  لمشاركة  المتواصلة  جهودها 
 300 من  أكثر  الفعالية  وحضر  أطيافه.  بكافة 
في  الجميع  شارك  حيث  عائالتهم  مع  طفل 
الممتعة  والتوعوية  التعليمية  ا®نشطة 
وألعاب  مسابقات  على  اشتملت  والتي 
والمعرفة  الوعي  مستوى  لرفع  هدفت 
المتعلقة بالسالمة. واشتملت الفعالية على 

عرض سحري نال إستحسان الحضور صغارا 
صحار  شخصية  حضور  وكذلك  وكبارا، 
ألمنيوم الكرتونية للسالمة "سالم"، والذي 
في  السالمة  حول  لÂطفال  النصائح  قدم 
المدرسة. وتعد  السيارة وفي  المنزل وفي 
مبادرة "هيا نمرح مع صحار ألمنيوم" فعالية 
تعزيز  من  ألمنيوم  صحار  تمكن  منتظمة 
ومشاركة  المجتمع  مع  القوية  عالقاتها 
الخاصة  القضايا  بمختلف  المتعلقة  قيمها 
بالبيئة والصحة والسالمة باÅضافة إلى قيم 

أخرى مهمة. 

صحار ألمنيوم تنظم المرحلة الثانية من
 حملة تنظيف الشعاب المرجانية

قام عشرون موظفا من صحار ألمنيوم إلى جانب 
المجتمع  من  وأفراد  لوى  بلدية  من  موظفين 
نبر  منتزه  في  الصيانة  بأعمال  للقيام  بالتطوع 
الفعالية  بدأت  حيث  لوى.  والية  في  لÂطفال 
المحلي  المجتمع  ®فراد  توعوية  محاضرة 
للمحافظة على المرافق العامة. واشتملت ا®عمال 
أحواض  استبدال  على  بها  القيام  تم  التي 
الخاصة  التنقية  ووحدات  وا®بواب  االغتسال 
الجدارية  الكهرباء  ومقابس  المياه،  بمبردات 
باÅضافة إلى اصالح المرمى في ملعب كرة القدم 

وتركيب 4 مقاعد و6 مراجيح و6 أضواء كاشفة، 
بعض  طالء  وإعادة  الكابالت  حفر  ردم  وكذلك 
تنظيف  بعملية  الحملة  وأختتمت  المرافق. 
دائما  ألمنيوم  صحار  المنتزه.وتحرص  لمرافق 
في  للمشاركة  موظفيها  تشجيع  على 
ا®نشطة التي تساعد على تطوير المجتمعات 
المحيطة. ونتيجة لذلك، تم إطالق برنامج صحار 
ألمنيوم التطوعي في عام 2014م، حيث شهد 
تم  عديدة  ومبادرات  أنشطة  البرنامج  هذا 

تنفيذها من قبل الموظفين. 

ندوة حول  ألمنيوم مؤخر� في  شاركت صحار 
في  المطلوبة  والتخصصات  العمل  سوق 
الشركات الكبرى، والتي نظمتها وزارة التربية 
والتعليم في والية بهالء وهدفت إلى تعريف 
ومساعدة طلبة المدارس في الصفوف 11 و12 
أمور  وأولياء  المهني  االشراف  وأخصائيي 
التي  الدراسة  مجاالت  اختيار  على  الطلبة 
المستقبل.  في  المهني  مسارهم  ستحدد 
وقدمت صحار ألمنيوم ورقة عمل ركزت على 
للشركات  الشائع  التنظيمي  الهيكل 
للوظيفة،  ا®ساسية  والمتطلبات  الصناعية، 
صحار  في  المحتملة  الوظيفية  والشواغر 

ألمنيوم في المستقبل. 

التطوع في المجتمع 

صحار ألمنيوم تشارك في ندوة  في والية بهالء 

صحار ألمنيوم تسلط الضوء على السالمة المرورية
 خالل فعالية مجتمعية 

المشاركة اÅجتماعيةالمشاركة اÅجتماعية

حملة توعوية عن
 سرطان الثدي 

الشيخ  سعادة  رعاية  وتحت  ألمنيوم،  صحار  من  بدعم 

، إنطلقت  الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي لوى 

في والية لوى مؤخرا حملة توعوية حول سرطان الثدي 

نظمها مجمع لوى الصحي. وتأتي هذه الحملة التوعوية 

والتي امتدت على مدى أسبوع كامل تحت مظلة لجنة 

للمجلس  التابعة  للشركات  االجتماعية  المسؤولية 

الخليجي لÂلمنيوم. حيث قامت كافة المصاهر في دول 

الخليج بعقد حمالت مشابهة حول سرطان الثدي في 

الدول التي تعمل فيها. 

وحضر الفعاليات التي تبين أسباب وأعراض وعالج هذا 

المرض نساء من والية لوى. 

والشيزاو  الصبارة  مناطق  لسواحل  المقابلة 
والحضيرة وكروان وصالن، وتهدف هذه الحملة 
لتعزيز مفهوم "الالضرر" في المجتمع المحلي 
لصحار  االجتماعية  المسؤولية  من  جزء  وهي 

ألمنيوم للمحافظة على سالمة البيئة. 
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في  للمشاركة  موظفيها  تشجيع  على 
ا®نشطة التي تساعد على تطوير المجتمعات 
المحيطة. ونتيجة لذلك، تم إطالق برنامج صحار 
ألمنيوم التطوعي في عام 2014م، حيث شهد 
تم  عديدة  ومبادرات  أنشطة  البرنامج  هذا 

تنفيذها من قبل الموظفين. 

ندوة حول  ألمنيوم مؤخر� في  شاركت صحار 
في  المطلوبة  والتخصصات  العمل  سوق 
الشركات الكبرى، والتي نظمتها وزارة التربية 
والتعليم في والية بهالء وهدفت إلى تعريف 
ومساعدة طلبة المدارس في الصفوف 11 و12 
أمور  وأولياء  المهني  االشراف  وأخصائيي 
التي  الدراسة  مجاالت  اختيار  على  الطلبة 
المستقبل.  في  المهني  مسارهم  ستحدد 
وقدمت صحار ألمنيوم ورقة عمل ركزت على 
للشركات  الشائع  التنظيمي  الهيكل 
للوظيفة،  ا®ساسية  والمتطلبات  الصناعية، 
صحار  في  المحتملة  الوظيفية  والشواغر 

ألمنيوم في المستقبل. 

التطوع في المجتمع 

صحار ألمنيوم تشارك في ندوة  في والية بهالء 

صحار ألمنيوم تسلط الضوء على السالمة المرورية
 خالل فعالية مجتمعية 

المشاركة اÅجتماعيةالمشاركة اÅجتماعية

حملة توعوية عن
 سرطان الثدي 

الشيخ  سعادة  رعاية  وتحت  ألمنيوم،  صحار  من  بدعم 

، إنطلقت  الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي لوى 

في والية لوى مؤخرا حملة توعوية حول سرطان الثدي 

نظمها مجمع لوى الصحي. وتأتي هذه الحملة التوعوية 

والتي امتدت على مدى أسبوع كامل تحت مظلة لجنة 

للمجلس  التابعة  للشركات  االجتماعية  المسؤولية 

الخليجي لÂلمنيوم. حيث قامت كافة المصاهر في دول 

الخليج بعقد حمالت مشابهة حول سرطان الثدي في 

الدول التي تعمل فيها. 

وحضر الفعاليات التي تبين أسباب وأعراض وعالج هذا 

المرض نساء من والية لوى. 

والشيزاو  الصبارة  مناطق  لسواحل  المقابلة 
والحضيرة وكروان وصالن، وتهدف هذه الحملة 
لتعزيز مفهوم "الالضرر" في المجتمع المحلي 
لصحار  االجتماعية  المسؤولية  من  جزء  وهي 

ألمنيوم للمحافظة على سالمة البيئة. 
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قرائنا ا�عزاء
اهال بكم في النسخة الرابعة وا�خيرة لمجلة 
تحقيق  شهد  والذي  2015م؛  لعام  تواصل 
إنجازات عديدة لصحار ألمنيوم نتيجة للعمل 
قدمه  الذي  وااللتزام  وا¢خالص  الدؤوب 
لهم  ممتنون  نحن  والذين  موظفينا، 

وفخورون بهم. 
إحتفاالت  و  فرحة  النسخة  هذه  تستعرض 
الوطني  العيد  حلول  بمناسبة  الشركة 
عبر  حيث  المجيد.  وا�ربعين  الخامس 
وقائدها  للسلطنة  حبهم  عن  موظفونا 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  جاللة  الحكيم 
خالل  من   – ورعاه  ا¶  حفظه   – المعظم 
الداخلية  الفعاليات  من  عدد  تنظيم 
صحار  شاركت  ذلك،  إلى  إضافة  والخارجية. 
العربي  والمعرض  المؤتمر  في  ألمنيوم 
في  أقيم  والذي  ل¿لمنيوم  السنوي  الدولي 
منصة  السعودية، وشكل  العربية  المملكة 
بشركاء  وااللتقاء  بشركتنا  للتعريف  لنا 
محتملين في المنطقة. أما النجاحات ا�خرى 
التي شهدناها في هذا الربع فقد اشتملت 
والمبادرات  المجتمع  مشاركة  أنشطة  على 
التزامنا  على  أمثلة  تعد  والتي  التطوعية 

تجاه إشراك المجتمعات المحيطة.
ألمنيوم  صحار  إدارة  فريق  عن  ونيابة 
كافة  نشكر  أن  نود  والموظفين، 
على  العالقة  ذات  وا�طراف  المساهمين 
تجاه  ومساهمتهم  والتزامهم  دعمهم 
العام،  هذا  خالل  حققناها  التي  ا¢نجازات 
االنجازات  من  المزيد  لتحقيق  قدما  ونتطلع 

في عام 2016م. 

 
المهندس سعيد المسعودي 

الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس
 التنفيذي

التخلص من رغوة المعادن

صحار ألمنيوم تشارك في المؤتمر
 والمعرض العربي الدولي

 السنوي ل�لمنيوم

تقرير االستدامة
يحصل على اعتماد

المبادرة العالمية
�عداد التقارير
باالعتماد على

المبادئ التوجيهية
  G4  المحدثة

صحار ألمنيوم تشارك في منتدى فرص ا�عمال

بعد تخزين 6 حاويات من رغوة المعادن بشكل 
الثمان  ل¿عوام  المستودع  منطقة  في  مؤقت 
مؤخرا  ألمنيوم  صحار  فريق  استطاع  الماضية، 
االستعانة  النفايات من خالل  التخلص من هذه 

بشركة بيفيسا Befesa في أسبانيا. 
ومّثلت عملية التخلص من هذه الحاويات تحديا 
التسع  الحاويات  من  التخلص  تم  حيث   ،Ëكبير
عشرة السابقة عن طريق ميناء صحار، في حين 
صاللة،  ميناء  إلى  الحاويات  هذه  إرسال  توجب 
وشاركت  صحار.  عن  كم   1.200 نحو  يبعد  والذي 
في هذه العملية كل من شركة الشحن (شرف) 
النقل (ستاغ) با¢ضافة إلى فريق صحار  وشركة 

ألمنيوم. 
من  المعادن  رغوة  توليد  تجنب  عملية  وتعتبر 
مرحلتي  خالل  إنتاجها  عملية  من  الحد  خالل 

صب المعدن، الحل ا�مثل المتبع حاليا. وإذا ما 

في   Ëمؤخر ألمنيوم  صحار  شركة  شاركت 
منتدى فرص ا�عمال في نسخته الثالثة والذي 
نظمته غرفة تجارة وصناعة ُعمان. حيث وقعت 
بقيمة  عقود  المنتدى  خالل  ألمنيوم  صحار 
مليون ريال ُعماني تقريبÒ مع بعض الشركات 
المنتدى  افتتاح  حفل  رعى  وقد  المحلية. 
آل  طارق  بن  هيثم  السيد  السمو  صاحب 
االفتتاح  وتلي  والثقافة،  التراث  وزير  سعيد 
جولة في المعرض زار سموه خاللها ركن صحار 

ألمنيوم

الصناعات  مركز  أعضاء  من  بعدد  والتقى 
الحرفية من ا�لمنيوم، والذي تم تأسيسه من 
المؤسسات  كأحد  ألمنيوم  صحار  قبل 
توزيع  كذلك  تم  وقد  والمتوسطة.  الصغيرة 
تسجيل  عملية  على  اشتملت  نشرات 
ألمنيوم،  صحار  لدى  المتبعة  الموردين 
تقدمه  الذي  الدعم  على  الضوء  وسلطت 
والمؤسسات  المحلية  للشركات  الشركة 
الصغيرة والمتوسطة. الجدير بالذكر أن صحار 

ألمنيوم كانت أحد الرعاة لهذا الملتقى.

شاركت صحار ألمنيوم مؤخرË في النسخة التاسعة عشر 
السنوي  الدولي  العربي  والمعرض  المؤتمر  من 
المملكة  في  معادن  شركة  نظمته  والذي  ل¿لمنيوم 

العربية السعودية. 

حيث مثل شركة صحار ألمنيوم في المؤتمر وفد برئاسة 
الرئيس التنفيذي الذي قدم عرضا مرئيا بعنوان "التقدم 

نحو تحقيق رؤيتنا خالل مرحلة االضطراب االقتصادي". 

نقاش  حلقة  في  الشركة  في  العمليات  رئيس  وشارك 
في  والسالمة  والصحة  البيئة  ممارسات  أفضل  حول 

قطاع ا�لمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعد هذا المؤتمر الحدث التجاري ا�برز في قطاع صناعة 

االلمنيوم في الشرق ا�وسط وهو المؤتمر الوحيد في 
2014م  لعام  لÞستدامة  ألمنيوم  صحار  تقرير  حصل 
التقارير،  �عداد  العالمية  المبادرة  من  االعتماد  على 
لتقارير  عالميا  معتمدة  توجيهية  مبادئ  وهي 
¢عداد  العالمية  المبادرة  عالمة  وتعد  االستدامة. 
تقريرنا  خضوع  على  الرسمي  التأكيد  التقارير 
بالمبادرة  الخاصة  المادية  لÞقرارات  بنجاح  واجتيازه 

العالمية ¢عداد التقارير. 

ويعزز هذا االعتماد من مصداقية ا¢قرارات المقدمة 
المبادئ  مع  التقرير  وامتثال  تناسق  ويظهر 
الشركات  المعتمدة والمتبعة من قبل  التوجيهية 

ا�خرى محليا وعالميا. 

الشركات  كل  من  وفود  فيه  تشارك  الذي  العالم 
المصنعة ل¿لمنيوم ا�ولي في المنطقة.

تم تنظيم النسخة التاسعة عشرة من هذا المؤتمر 
مركز  في   ،٢٠١٥ نوفمبر   17 الى   15 من  الفترة  خالل 

الظهران الدولي للمعارض.

 2.000 من  أكثر  أيام  لثالثة  استمر  الذي  الحدث  وزار 
أنحاء  شتى  من  الصناعة  في  العاملين  من  شخص 

العالم.
وقد ساهم هذا المؤتمر في إيجاد منصة لبناء وتعزيز 
التجارية،  الصفقات  وعقد  الشركات  بين  العالقات 
بقطاع  مهتم  شخص  �ي  المفضلة  الوجهة  ويبقى 

صناعة ا�لمنيوم في الشرق ا�وسط. 

كمنتج  الظهور  في  المادة   هذه  إستمرت 
ثانوي، فعادة ما يتم إعادة تدويرها من خالل 
ا�لمنيوم المسبوك باستخدام أفران السبك. 
طبيعيا  ثانويا  منتجا  المعادن  رغوة  وتعد 
لصناعات انتاج ا�لمنيوم وصناعات ا�لمنيوم 
تم  ما  إذا  تجارية  بقيمة  وتتمتع  التحويلية 
أنها  حيث  مفيد  منتج  ¢نتاج  معالجتها 
في  ا�لمنيوم  معدن  من   ٪٤٠ على  تحتوي 
نظرا  خطرة  مادة  ولكنها  مركباتها. 
لقابليتها العالية للتفاعل مع المياه أو البيئة 
غازات  توليد  إلى  يؤدي هذا  الرطبة حيث قد 
قابلة لالنفجار. وقد تم تعبئة وتخزين الرغوة 
معدنية  حاويات  في  آمن  بشكل  ونقلها 
مناسبة، مع وضع حلول إعادة التدوير المتاحة 

في ا¢عتبار. 

2014م  لعام  لÞستدامة  ألمنيوم  صحار  تقرير  لعام حصل  لÞستدامة  ألمنيوم  صحار  تقرير  حصل 

مركز  في   ،

2.000
أنحاء  شتى  من  الصناعة  في  العاملين  من  شخص 

وقد ساهم هذا المؤتمر في إيجاد منصة لبناء وتعزيز 
التجارية،  الصفقات  وعقد  الشركات  بين  العالقات 
بقطاع  مهتم  شخص  �ي  المفضلة  الوجهة  ويبقى 

لعام  لÞستدامة  ألمنيوم  صحار  تقرير  حصل 
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قرائنا ا�عزاء
اهال بكم في النسخة الرابعة وا�خيرة لمجلة 
تحقيق  شهد  والذي  2015م؛  لعام  تواصل 
إنجازات عديدة لصحار ألمنيوم نتيجة للعمل 
قدمه  الذي  وااللتزام  وا¢خالص  الدؤوب 
لهم  ممتنون  نحن  والذين  موظفينا، 

وفخورون بهم. 
إحتفاالت  و  فرحة  النسخة  هذه  تستعرض 
الوطني  العيد  حلول  بمناسبة  الشركة 
عبر  حيث  المجيد.  وا�ربعين  الخامس 
وقائدها  للسلطنة  حبهم  عن  موظفونا 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  جاللة  الحكيم 
خالل  من   – ورعاه  ا¶  حفظه   – المعظم 
الداخلية  الفعاليات  من  عدد  تنظيم 
صحار  شاركت  ذلك،  إلى  إضافة  والخارجية. 
العربي  والمعرض  المؤتمر  في  ألمنيوم 
في  أقيم  والذي  ل¿لمنيوم  السنوي  الدولي 
منصة  السعودية، وشكل  العربية  المملكة 
بشركاء  وااللتقاء  بشركتنا  للتعريف  لنا 
محتملين في المنطقة. أما النجاحات ا�خرى 
التي شهدناها في هذا الربع فقد اشتملت 
والمبادرات  المجتمع  مشاركة  أنشطة  على 
التزامنا  على  أمثلة  تعد  والتي  التطوعية 

تجاه إشراك المجتمعات المحيطة.
ألمنيوم  صحار  إدارة  فريق  عن  ونيابة 
كافة  نشكر  أن  نود  والموظفين، 
على  العالقة  ذات  وا�طراف  المساهمين 
تجاه  ومساهمتهم  والتزامهم  دعمهم 
العام،  هذا  خالل  حققناها  التي  ا¢نجازات 
االنجازات  من  المزيد  لتحقيق  قدما  ونتطلع 

في عام 2016م. 

 
المهندس سعيد المسعودي 

الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس
 التنفيذي

التخلص من رغوة المعادن

صحار ألمنيوم تشارك في المؤتمر
 والمعرض العربي الدولي

 السنوي ل�لمنيوم

تقرير االستدامة
يحصل على اعتماد

المبادرة العالمية
�عداد التقارير
باالعتماد على

المبادئ التوجيهية
  G4  المحدثة

صحار ألمنيوم تشارك في منتدى فرص ا�عمال

بعد تخزين 6 حاويات من رغوة المعادن بشكل 
الثمان  ل¿عوام  المستودع  منطقة  في  مؤقت 
مؤخرا  ألمنيوم  صحار  فريق  استطاع  الماضية، 
االستعانة  النفايات من خالل  التخلص من هذه 

بشركة بيفيسا Befesa في أسبانيا. 
ومّثلت عملية التخلص من هذه الحاويات تحديا 
التسع  الحاويات  من  التخلص  تم  حيث   ،Ëكبير
عشرة السابقة عن طريق ميناء صحار، في حين 
صاللة،  ميناء  إلى  الحاويات  هذه  إرسال  توجب 
وشاركت  صحار.  عن  كم   1.200 نحو  يبعد  والذي 
في هذه العملية كل من شركة الشحن (شرف) 
النقل (ستاغ) با¢ضافة إلى فريق صحار  وشركة 

ألمنيوم. 
من  المعادن  رغوة  توليد  تجنب  عملية  وتعتبر 
مرحلتي  خالل  إنتاجها  عملية  من  الحد  خالل 

صب المعدن، الحل ا�مثل المتبع حاليا. وإذا ما 

في   Ëمؤخر ألمنيوم  صحار  شركة  شاركت 
منتدى فرص ا�عمال في نسخته الثالثة والذي 
نظمته غرفة تجارة وصناعة ُعمان. حيث وقعت 
بقيمة  عقود  المنتدى  خالل  ألمنيوم  صحار 
مليون ريال ُعماني تقريبÒ مع بعض الشركات 
المنتدى  افتتاح  حفل  رعى  وقد  المحلية. 
آل  طارق  بن  هيثم  السيد  السمو  صاحب 
االفتتاح  وتلي  والثقافة،  التراث  وزير  سعيد 
جولة في المعرض زار سموه خاللها ركن صحار 

ألمنيوم

الصناعات  مركز  أعضاء  من  بعدد  والتقى 
الحرفية من ا�لمنيوم، والذي تم تأسيسه من 
المؤسسات  كأحد  ألمنيوم  صحار  قبل 
توزيع  كذلك  تم  وقد  والمتوسطة.  الصغيرة 
تسجيل  عملية  على  اشتملت  نشرات 
ألمنيوم،  صحار  لدى  المتبعة  الموردين 
تقدمه  الذي  الدعم  على  الضوء  وسلطت 
والمؤسسات  المحلية  للشركات  الشركة 
الصغيرة والمتوسطة. الجدير بالذكر أن صحار 

ألمنيوم كانت أحد الرعاة لهذا الملتقى.

شاركت صحار ألمنيوم مؤخرË في النسخة التاسعة عشر 
السنوي  الدولي  العربي  والمعرض  المؤتمر  من 
المملكة  في  معادن  شركة  نظمته  والذي  ل¿لمنيوم 

العربية السعودية. 

حيث مثل شركة صحار ألمنيوم في المؤتمر وفد برئاسة 
الرئيس التنفيذي الذي قدم عرضا مرئيا بعنوان "التقدم 

نحو تحقيق رؤيتنا خالل مرحلة االضطراب االقتصادي". 

نقاش  حلقة  في  الشركة  في  العمليات  رئيس  وشارك 
في  والسالمة  والصحة  البيئة  ممارسات  أفضل  حول 

قطاع ا�لمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعد هذا المؤتمر الحدث التجاري ا�برز في قطاع صناعة 

االلمنيوم في الشرق ا�وسط وهو المؤتمر الوحيد في 
2014م  لعام  لÞستدامة  ألمنيوم  صحار  تقرير  حصل 
التقارير،  �عداد  العالمية  المبادرة  من  االعتماد  على 
لتقارير  عالميا  معتمدة  توجيهية  مبادئ  وهي 
¢عداد  العالمية  المبادرة  عالمة  وتعد  االستدامة. 
تقريرنا  خضوع  على  الرسمي  التأكيد  التقارير 
بالمبادرة  الخاصة  المادية  لÞقرارات  بنجاح  واجتيازه 

العالمية ¢عداد التقارير. 

ويعزز هذا االعتماد من مصداقية ا¢قرارات المقدمة 
المبادئ  مع  التقرير  وامتثال  تناسق  ويظهر 
الشركات  المعتمدة والمتبعة من قبل  التوجيهية 

ا�خرى محليا وعالميا. 

الشركات  كل  من  وفود  فيه  تشارك  الذي  العالم 
المصنعة ل¿لمنيوم ا�ولي في المنطقة.

تم تنظيم النسخة التاسعة عشرة من هذا المؤتمر 
مركز  في   ،٢٠١٥ نوفمبر   17 الى   15 من  الفترة  خالل 

الظهران الدولي للمعارض.

 2.000 من  أكثر  أيام  لثالثة  استمر  الذي  الحدث  وزار 
أنحاء  شتى  من  الصناعة  في  العاملين  من  شخص 

العالم.
وقد ساهم هذا المؤتمر في إيجاد منصة لبناء وتعزيز 
التجارية،  الصفقات  وعقد  الشركات  بين  العالقات 
بقطاع  مهتم  شخص  �ي  المفضلة  الوجهة  ويبقى 

صناعة ا�لمنيوم في الشرق ا�وسط. 

كمنتج  الظهور  في  المادة   هذه  إستمرت 
ثانوي، فعادة ما يتم إعادة تدويرها من خالل 
ا�لمنيوم المسبوك باستخدام أفران السبك. 
طبيعيا  ثانويا  منتجا  المعادن  رغوة  وتعد 
لصناعات انتاج ا�لمنيوم وصناعات ا�لمنيوم 
تم  ما  إذا  تجارية  بقيمة  وتتمتع  التحويلية 
أنها  حيث  مفيد  منتج  ¢نتاج  معالجتها 
في  ا�لمنيوم  معدن  من   ٪٤٠ على  تحتوي 
نظرا  خطرة  مادة  ولكنها  مركباتها. 
لقابليتها العالية للتفاعل مع المياه أو البيئة 
غازات  توليد  إلى  يؤدي هذا  الرطبة حيث قد 
قابلة لالنفجار. وقد تم تعبئة وتخزين الرغوة 
معدنية  حاويات  في  آمن  بشكل  ونقلها 
مناسبة، مع وضع حلول إعادة التدوير المتاحة 

في ا¢عتبار. 

2014م  لعام  لÞستدامة  ألمنيوم  صحار  تقرير  لعام حصل  لÞستدامة  ألمنيوم  صحار  تقرير  حصل 

مركز  في   ،

2.000
أنحاء  شتى  من  الصناعة  في  العاملين  من  شخص 

وقد ساهم هذا المؤتمر في إيجاد منصة لبناء وتعزيز 
التجارية،  الصفقات  وعقد  الشركات  بين  العالقات 
بقطاع  مهتم  شخص  �ي  المفضلة  الوجهة  ويبقى 

لعام  لÞستدامة  ألمنيوم  صحار  تقرير  حصل 

Tawasul - December - 2015 mz.pdf   8   12/30/15   11:53 AM



النشرة  ا  ديسمبر ٢٠١٥ Newsletter  I  December 2015

Sohar Aluminium Participates
in Business Opportunities 
Forum 

Sohar Aluminium Drives 
Awareness on World Heart 
Day

النــــشــــــرة N E W S L E T T E R

We would like to hear from you. Should you wish to give feedback or report anything concerning Sohar Aluminium
please contact us on hotline@sohar-aluminium.com / (+968) 26863317

يسعدنـا تلقـي آرائكم واقترحاتكم. في حال كـان لديكـم أي تعليـق أو اقتراح يتعلـق بشركـة صحـار ألمنيـوم      
 hotline@sohar-aluminium.com /  (+968) 26863317 نرجو التواصل معنا على

Employee EngagementBusiness Opportunities Forum

صحار ألمنيوم تشارك في
ملتقى فرص ا�عمال

صحار ألمنيوم تحتفل 
بيوم القلب العالمي

صحار ألمنيوم تحتفل بالعيد الوطني الخامس وا�ربعين المجيد 

أنشطة الموظفين ملتقى فرص ا¡عمالالـــبيـــئة

SA Celebrates Oman’s 45th National Day 

Tawasul - December - 2015 mz.pdf   1   12/30/15   11:51 AM


