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الرئيس التنفيذي لصحار أملنيوم يشارك في 
مناقشات منتدى تكاتف 

زيارة وزير النفط والغاز  ملصهر صحار أملنيوم

صحار أملنيوم تستضيف حفل عشاء للمجلس اخلليجي لألملنيوم 2014 



البيئــــــةكلمة الرئيس التفيذي

تبرز منطقة الشرق األوسط كإحدى املناطق الرئيسية الواعدة لصناعة األملنيوم 

ونعتقد أن القطاع ما زال في بدايته حيث أن هناك الكثير الذي ميكن أن يقدمه 

للمساهمة في حتقيق التنمية اإلقتصادية للمنطقة، تعتبر شركة صحار أملنيوم 

ذلك  ومنذ   ، 2004م  عام  في  أنشئت  حيث  السلطنة  في  الرائدة  املشاريع  أحد 

التاريخ منا هذا املشروع الواعد وبرهن على إستدامته وقدرته على أن يكون محفزا 

لإلقتصاد الوطني عبر املساهمة في حتويل أحد موارد السلطنة إلى سلعة ذات 

قيمة عالية تتمثل في األملنيوم.

شكلت إستضافة صحار أملنيوم إلجتماع مجلس اخلليج لألملنيوم لعام 2014م 

صاحب  رعاية  حتت  عقد  الذي  السنوي  اإلجتماع  ولهذا  للشركة  كبيرا  جناحا 

بالتعاون مع مجلس اخلليج  السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد 

الذي يعقد مرة كل عام بإحدى دول  لألملنيوم، وقد مت على هامش هذا اإلجتماع 

املستوى  رفيعة  الدولية  االجتماعات  من  عدد  عقد  اخلليجي  التعاون  مجلس 

عدد  مبشاركة  األملنيوم  بصناعة  املرتبطة  األخرى  الفعاليات  بعض  إلى  إضافة 

من كبار مسؤولي مصاهر األملنيوم حول العالم واجلهات املوفرة للتقنية وتوليد 

الطاقة والتجار ومستهلكي األملنيوم.

الذي  التطور  يعكس  الهام  احلدث  هذا  إلستضافة  السلطنة  إختيار  بأن  نؤمن 

الدولية.  أهميتها  ويدلل كذلك على  السلطنة  األملنيوم في  له صناعة  وصلت 

وباإلضافة إلى ذلك فقد شكل احلدث فرصة مثالية للترويج للسلطنة وخملتلف 

املتاحة  االستثمار  بفرص  والتعريف  بها  القائمة  والصناعات  األعمال  قطاعات 

أمام املستثمرين في املستقبل. 

األملنيوم  بقوة على خارطة صناعة  السلطنة  لتمكننا من وضع  بالفخر  نشعر 

أو  للسياحة  سواء  عاملية  كوجهة  للسلطنة  الترويج  في  واملساهمة  العاملية 

للتعرف على املكنون واإلرث التاريخي والثقافي الذي متتلكه بالدنا احلبيبة.  

 

سعيد املسعودي 

الرئيس التنفيذي 

التقليل من اآلثار البيئية
تواصل شركة صحار املنيوم جهودها من أجل حتسني 

النتائج  قياس  من  والتأكد  البيئية  املراقبة  برنامج 

احملققة من اجلهود التي تقوم بها في هذا اجملال. و بدأت 

أول   2014 عام  يناير  أملنيوم خالل شهر  شركة صحار 

داخلي لالنبعاثات من ورشة املسبك ويسعدنا  اختبار 

حددته   مما  أقل  كانت  االنبعاثات  مستوى  بأن  نذكر  أن 

ال  وبعضها  السلطنة  في  بها  املعمول  التشريعات 

يوجد لها أثر.

اململكة  من  ديفيدسون  آالن  البروفسور  كذلك  قام 

الغطاء  لفحص  أملنيوم  بزيارة لشركة صحار  املتحدة 

النباتي حول الشركة وأي تأثير سلبي عليه من عمليات 

الشركة. و قد قام البروفسور آالن باآلونة األخيرة بجمع 

الشركة  موافاة  يتم  وسوف  حتليلها  بغرض  عينة   60

التقارير  تشير  حيث  القريب.  املستقبل  في  بالنتائج 

النباتي  الغطاء  في  تلف  يحدث  لم  أنه  إلى  األولية 

في  حترص  الشركة  أن  يعني  ما  وهو  بالشركة  احمليط 

تأثيرها  وعدم  البيئة  على  احلفاظ  على  عملياتها  كل 

سلباً في أي نشاط تقوم به. 

و يتضح ذلك بشكل جلي في وجود العديد من النباتات 

التعايش  و  املناطق احمليطة بالشركة  التي تنتشر في 

الطبيعي للماشية بالقرب من مواقع الشركة. 

حتسني  إلى  الدائم  املنيوم  صحار  شركة  سعي  في  و 

2014م  عام  في  الشركة  تقوم  سوف  البيئي،  أداءها 

النباتات  مساحة  زيادة  تشمل  مشاريع  عدة  بتنفيذ 

واألشجار التي تستهدف مزيد من اخلفض في انبعاثات 

للمخلفات  املستدامة  احللول  عدد  وزيادة  الفلورايد 

املوجودة في املوقع. 

الرئيس التنفيذي لصحار أملنيوم يشارك في مناقشات منتدى تكاتف 

صحار أملنيوم تنتهي من بناء مقر جمعية النور للمكفوفني بصحار 

الرئيس التنفيذي لشركة صحار  شارك املهندس سعيد املسعودي، 

أملنيوم في أحد املنتديات الهامة التي نظمتها مؤخرا شركة تكاتف 

مخرجات  ربط   « عنوان  حتت  قابوس  السلطان  جامعة  رحاب  في 

العالي مع سوق العمل« بحضور عدد من اخلبراء وأساتذة  التعليم 

خالل  املتحدثون  أكد  قد  و  السلطنة.  في  الصناعة  ورواد  اجلامعات 

في  للعمل  املطلوبة  العمانية  الكوادر  توفير  أهمية  على  املنتدى 

مجال الطاقة والقطاعات املرتبطة بها.

لشركة  التنفيذي  الرئيس  املسعودي  سعيد  املهندس  دعوة  ومتت 

صحار أملنيوم ليكون أحد املتحدثني في الندوة النقاشية في املنتدى، 

حيث حتدث في كلمته عن قطاع الطاقة في سلطنة عمان والنمو 

الذي شهده خالل السنوات األخيرة قائال » هذا النمو يحتاج إلى وضع 

استراتيجية لتطوير الكوادر العمانية ونحن نؤمن بأن أفضل وسيلة 

للتقدم لألمام وحتقيق مزيد من النمو هو القدرة على توفير الكفاءات 

 

الوطنية التي تلبي الطلب املتزايد في سوق العمل. كما أن صناعاتنا 

تتطلب تعليم عالي اجلودة و نحن ننصح الطلبة أن يتزودوا باملعارف 

السوق  في  املتوفرة  الوظائف  شغل  من  متكنهم  التي  واخلبرات 

ومواصلة اكتساب املعرفة حتى بعد التخرج. 

حتقيقاً ملبدأ خدمة اجملتمع، إستجابت صحار أملنيوم لطلب بناء مقر 

جمعية النور للمكفوفني والذي بلغت تكلفته 120 الف ريال عماني  

تقريباً، يقع املبنى في والية صحار مبنطقة امللتقى بجانب مركز الوفاء 

لتأهيل املعاقني، حيث ترعى اجلمعية 150 مكفوفاً مبحافظات شمال 

وجنوب الباطنة والظاهرة.

 تبلغ مساحة بناء املقر قرابة 500 متر مربع كمرحلة اولى .ويتكون 

لالجتماعات  وقاعه  عامه  ومكتبه  إداريه  مكاتب  اربعة  من  املبنى 

األغراض  املتعددة  النور  وقاعة  األلي  للحاسب  وقاعتني  برايل  وقاعة 

لالرشيف  مكتب  املبنى  يضم  كما   . شخصا  لـ180  تتسع  والتي 

وحفظ امللفات ومجلس عام وصاله للتنس ومشغل ومصلى للنساء 

رئيس  البلوشي  إسماعيل  بن  محمد  اعرب  .وقد  للرجال  ومصلى 

تبذلها  التي  للجهود  وشكره  إمتنانه  عن  اجلمعية  إدارة  مجلس 

صحار أملنيوم خلدمة اجملتمع قائالً: » إن هذه املبادرة ليست بالغريبة 

من  الكثير  جانب  إلى  تقف  كانت  والتي  أملنيوم  صحار  شركة  على 

والتطوعية وتسهم مساهمة كبيرة في مجال  املؤسسات األهلية 

املسؤولية اإلجتماعية«. 

وإستكماالً لهذا النوع من املشاريع في مجال املسؤولية اإلجتماعية، 

فإن صحار أملنيوم تكفلت أيضاً ببناء مبنى مركز اجلمعية العمانية 

سيكون  والذي  2014م،  عام  خطة  من  كجزء  بصحار  للمعوقني 

اجملتمع،  من  الشريحة  هذه  خدمة  مجال  في  اخلدمية  الروافد  أحد 

حتقيقاً  احمللي  باجملتمع  الرقي  في  قدماُ  أملنيوم  صحار  وستمضي 

للمهمة التي تتحلى بها وهي تنمية وحتقيق النمو واإلزدهار ملنطقة 

الباطنة من خالل التميز.

املسؤولية اجملتمـعية



  صحار أملنيوم تفخر بإستضافة حفل عشاء
 املؤمتر اخلليجي لألملنيوم

SA proudly hosts Gulf Aluminium Dinner
 

 نظمت مدرسة الباطنة العاملية - إحدى أنشطة صحار أملنيوم-
اليوم الرياضي السنوي 

ABIS hosts » Annual Sports Day « at Sohar Aluminium

نظمت صحار أملنيوم يوم  العائلة املرح
Sohar Aluminium conducts Family Fun Day

صحار أملنيوم تفوز في بطولة شركة مجان للكهرباء لكرة القدم
SA wins Majan Electricity football tournament

نظمت صحار أملنيوم  يوم السباق املرح 2014م للموظفني وعائلتهم
Sohar Aluminium conducts Fun Run 2014

استقبلت شركة صحار أملنيوم وزير النفط والغاز  في زيارته ملصهر
Minister of Oil & Gas visits Sohar Aluminium

فريق صحار أملنيوم يقوم بزيارة ملركز التدريب مبستشفى صحار 
SA team visits Sohar Hospital’s 

Training Centre

تدشني اللوحة التذكارية للحاصلني على ممتاز لعام 2013 م
Sohar Aluminium celebrates Excellent achievers in 2013

High Profile Events الفعاليات الرئيسية

Community الفعاليات اجملتمعية

Employees Events فعاليات املوظفني

Sohar Aluminium Photo Album

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  / +96826863317       

ألبــوم صــور صحـار أملنيـوم

يسعدنـا تلقـي ارائكم وانطباعاتكم. في حالـة كـان لديكـم أي تعليـق أو تقريـر أو رأي بشـأن أي شـئ متعلـق بشركـة صحـار أملنيـوم      

hotline@sohar-aluminium.com / +96826863317تواصلوا معنا على

جسور تترجم تطلعات صحار أملنيوم وأوربك وفالي في مجـاالت املسؤوليـة اإلجتماعيـة

شاركت مؤسسة جسور في مسيرة الوالء والعرفان التي مت تنظيمها في والية صحار مبناسبة العيد الوطني الثالث واألربعني اجمليد. 
Jusoor team joined the mass the Wilayat of Sohar in a march of loyalty and gratitude to H.M. the 

Sultan of Qaboos bin Said on the occasion 43rd National Day. 

جسور تنظم حملة أزرع شجرة الثالثة في والية لوى 
Jusoor organized the “3rd Plant a Tree in Liwa 

جسور ترعى إحتفال جمعية املرأة بصحار بالعيد الوطني بالبرازيل
Jusoor sponsors Omani Women Association in the 

national day celebration in Brazil 

جسـور ترعى 142 متدرب ومتدربـة في اجملاالت اإلداريـة واملاليـة
 مبحافظتي شمـال وجنوب الباطنـة 

Jusoor Sponsors 142 Trainees in Administrative & 
Financial Training Programs in cooperation in North 

and South Al Batinah.  

بصحار اإلجتماعية  التنمية  وجلنة  اإلجتماعية  التنمية  ووزارة   جسور 
األطفال لتأهيل  الوفاء  ملركز  إستثماري  مبنى  إنشاء  إتفاقية   يوقعون 

 املعاقني   بصحار
Jusoor, MOSD and SDC in Sohar sign an Agreement for 
investing a Building for Al Wafa Center for Handicapped 

Children in Sohar.

Sports Achievements and Activities األنشطة واإلجنازات الرياضية

Jusoor a United CSR Vision for Sohar Aluminium, Orpic & Vale



 Sohar Aluminium CEO Inspires Students at ‘Takatuf’ forum

SA completes the construction of Al Noor Association
 for the Blind – Sohar Branch 

The recently held forum of Takatuf – ‘Connecting 
Success: Bridging the Gap between Industry and 
Academia’ at the Sultan Qaboos University brought 
together eminent speakers and educational leaders 
to address employment demands and the need 
for an Omani skilled workforce in the energy and 
energy-related sectors. 

Amongst a bevy of top industry speakers within 
the Sultanate at the forum, Sohar Aluminium CEO 
– Eng. Said Al Masoudi was invited as one of the 
speakers and a panellist member. 

Al Masoudi provided useful insight into the energy 
sector in Oman and addressed that the sector will 
grow tremendously over the next ten years. He 
commented saying, “This requires a workforce 
development strategy. We believe the best way 
forward is to ensure a supply of local and skilled 
talent to meet the increased demand in market.

 The industry expects academia to provide students 
with quality education and know-how through an 
innovative learning environment.” 

At the forum, experts from both worlds of academia 
and the energy industry provided strategic insights 
addressing the need for fresh graduates at relevant 
jobs. The forum was aimed at identifying key 
members within the community, the real drivers of 
economic growth.

Sohar Aluminum has taken a leading initiative 
by the construction of premises for Al Noor 
Association in Sohar at a cost of RO120,000. The 
premises, which are close to al Wafa Center for the 
Handicapped, will cater to the needs of 150 blind 
in North and South Al Batinah as well as AL Dhahira 
Governorates. 

The premises stretches over 500 square meters in 
the first phase and consists of four administrative 
offices, a public library, a meeting room, a Braille 
room, two computer rooms and a multi-purpose 
hall that accommodates 180 people. The premises 
also includes a room for archiving, Majlis, tennis hall 
in addition to prayer rooms for males and females. 
Mohammed bin Ismail al Balushi, Chairman of 
Al Noor Association hailed this initiative by SA to 
serve the local community and said “This initiative  

enhances SA’s position as a leader in meeting the 
needs of the charitable organizations and local 
communities”. 
Further, SA has plans to construction a premises 
for the Omani Association for the Handicapped in 
Sohar in 2014. The Center will cater to the needs 
of the handicapped in the area. SA continues its 
mission to bring prosperity and growth to the Al 
Batinah region. 

Minimising our 
Environmental Footprint

SA continues to improve its environmental 
monitoring program ensuring that results are 
measured. During January 2014, SA started 
its first in-house emissions testing of the 
Casthouse. We are pleased to report that all 
emissions were well below Omani regulations 
and some were not even detectable.  

We also had Professor Alan Davison from the 
UK visiting SA. Alan’s role is to inspect the 
vegetation around Sohar Aluminium for any 
damage or changes. Over 60 samples were 
taken, and further information on the results 
will be provided in the near future. Initial 
reports indicate that no damage occurred to 
the vegetation surrounding Sohar Aluminium 
thus confirming that SA operates with a strong 
focus on environmental conservation.

This is also evident by the variety of flora 
and fauna spawning the area close to the SA 
smelter. The picture of a camel and calf in the 
vicinity of SA highlights this. 

In 2014, SA aims to continue to improve its 
environmental performance with projects 
that include increasing tree and vegetation 
planting, targeting further reductions in 
fluoride emissions and increasing the number 
of sustainable solutions for waste produced on 
site. 

Note from CEO Environment

The Middle East is emerging as a major primary Aluminium 
producing region, and the industry is only just starting to 
realize its full potential. Sohar Aluminium is one of the leading 
projects in the Sultanate of Oman to have started since 2004, 
and it has proven to be a sustainable economic catalyst that 
is at the heart of turning Oman’s energy into a valuable 
commodity – solid Aluminium.

 It was a great success for Sohar Aluminium to be the host of 
the Aluminium Industry gathering for 2014 and set Oman as 
the destination for the Global Aluminium Industry.

 This prestigious event which is organized once a year in 
one of the GCC countries, consists of a number of high level 
global meetings and events related to the Aluminium industry, 
whereby top level executives from aluminium producing 
companies from around the world, technology providers, 
power generation manufacturers, traders and aluminium 
users, have the chance to meet annually.

 The GAD was graced by the presence of His Highness Sayyid 
Taimur bin Asaad bin Tariq Al Said as the chief guest and a 
number of other dignitaries from across the government and 
private sector of Oman.

 We believe that this choice is a reflection of Oman’s 
Aluminium industries progress and development as well as the 
recognition of its importance to the world. Furthermore, the 
event provided an excellent opportunity to promote Oman, its 
business, its industries and future development opportunities. 

 We are proud that we have been able to place the Sultanate 
of Oman on the global aluminium map and through a number 
of activities we had the opportunity to showcase Oman as a 
world class tourist and cultural destination with the highest 
standards of hospitability.

Said Al Masoudi
CEO

Community
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 Sohar Aluminium hosts The Gulf Aluminium Dinner


