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CEO Review

Environment

Message from the CEO
Milestone

Dear readers,

Welcome to this edition of  our 
Newsletter.
 
As you are all aware, 2020 has so far been 
challenging in all aspects of  our lives with 
the spread of  the COVID-19 pandemic. 
Nevertheless, and as this is our first 
edition this year, it is only suitable to share 
with you the great achievements that our 
company saw in 2019, which, I am both 
proud and pleased to announce that, it 
was the best in our history in terms of  the 
overall Corporate Performance.

After joyfully celebrating our tenth 
anniversary last year, we have completed 
half  of  2020 with a more determined 
spirit seeking more successes and looking 
forward the next chapter of  our journey.

You will always be part of  Sohar 
Aluminium family, and we will be 
committed to the development and 
prosperity of  Oman and its people.

We look forward to everyone working 
together and following all recommended 
guidelines to ensure we overcome the 
COVID-19 pandemic with minimum 
impact to our near and dear ones. These 
are challenging and uncertain times 
indeed but together we can get through.

Sincerely,
Engineer Said Al Masoudi,
Chief  Executive Officer

We closed 2019 with several milestones 
that contributed to this achievement. 
Thanks to the efforts of  our employees 
and contractors and their commitment 
to health and safety, we witnessed the 
lowest Recordable Injury Frequency 
Record (RIFR) in our history at a rate 
of  0.17. Also, in terms of  production, 
we produced a total of  390,449 tonnes 
of  Aluminium, which is the highest 
record in our history. In addition to this 
several projects were completed or 
initiated towards the end of  the year 
such as the ALPSYS V15 project and 
the Lean Six Sigma trainings, to name a 
few.

Externally, we succeeded in supplying 
60% of  our production as hot metal to 
our local downstream customers. Our 
volunteers also continued to prove the 
spirit of  caring that is part of  our DNA 
with the completion of  1,632 
volunteering hours in the surrounding 
communities.
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Those who drive towards our hot metal  
delivery gates would have noticed the 
wildlife and birds that nest within the 
smelter area as a sign of  the pleasant 
conditions of  our industry on its 
surrounding environment. 

The scenery of  these beautiful creations 
living in their natural spaces within 
industrial concessions where they feel 

ponds following the rainy seasons. 

We have spotted diving birds, ducks 
and many other wild birds that found 
our premises the best spot in nature for 
residence.

safe is a pleasant sight and is also a clear 
and evident indication of  the quality of 
our associated facilities.

Storm water containment ponds with a 
total capacity of  45,000 m3 of  water 
not only serve the industrial 
containment but also extend as a place 
of  sustenance for many bird species 
that either occupy or visit the water 

Nature is nesting at SA smelter

interesting Kahoot exercise was held at 
the end of  each session that included 
questions from the presentations. The 3 
sessions witnessed excellent attendance 
by our employees who had the 
opportunity to get to put forward their 
questions and queries that were 
answered by the ExCo and 
Management Team. 

SA Kicks-Off State of the Plant 2020
Sohar Aluminium's Executive Committee 
& Management Team, led by the CEO, 
held 3 sessions of  State of  the Plant 2020 
during early March this year. 
Members of  the Executive Committee 
shed light on the achievements across 
SA's strategic objectives: EHS, 
Productivity & Incremental 
Improvements, People & Community, 
Innovation & Growth, Financial Strength 
and Customers. They also spoke about 
the latest status of  the company's 
business and future plans, and the global 
aluminium industry situation. The 
sessions included an awareness 
presentation about COVID-19 followed 
by the proper way of  sanitising hands. An 

downstream or upstream businesses for 
Sohar Aluminium in the region. 

During the event, SA General Manager 
of  Special Mandate, Ali Al Shamsi said: 
“We endeavour to develop the 
aluminium sector in Oman that will 
serve as stepping-stones in further 
growth of  the region and increase 

In-Country Value while providing 
entrepreneurial opportunities for young 
Omanis.”

The participants brainstormed ideas and 
presented proposals for potential 
businesses which were judged by a panel 
with the best proposal being declared 
winners and awarded.

SA Conducts Sohar Ideathon 2020
Sohar Aluminium's event "Sohar 
Ideathon 2020", an idea generation 
session, was conducted during February 
and March in partnership with Sohar 
University.
 
The objective of  this event was to 
generate feasible ideas for the 
development of  small and medium-size 
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COVID-19

AwarenessAwareness
is Preventionis Prevention وقــــــاية

الــــوعـــي
وقــــــاية

الــــوعـــي

Implementing multiple Protection Barriers

Awareness sessions at the Smelter Sanitization procedures Automated temperature monitoring

Virtualization of meetingsEmployees self-declaration of medical
history and interaction with others 

Sanitization of work areas and facilities Awareness sessions at the Port

Closure of dining area and delivering
meals

Supporting the national e�orts to
combat COVID-19

Impleamenting physical distancing in all areas

Awareness sessions at the Power Plant Awareness Leaflets and Fridge MagnetsDefining the number of persons in
 each room

Formation of SA COVID-19 Committee
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Community Engagement

Boosting
Research and
Development

Sohar Aluminium and Sohar University 
signed on 2nd March, an Agreement of 
Confirmation (MoC) as part of  the “Intaj 
Suhar” initiatives. 

The MoC was signed by SA General 
Manager of  Special Mandate, Ali Al Shamsi 
and Professor Barry Winn, 
Vice-Chancellor of  Sohar University during 
the “Promoting Advanced Manufacturing” 
Event. 
The MoC entails the collaboration between 
the two parties in the field of  Research & 
Development.

Sohar Aluminum and OQ Group signed 
an agreement with Hasad Liwa 
Charitable Team to finance the 
completion of  the construction of  the 
team’s building at a value of  100,000 
Omani Rials. The project comes within 
the framework of  the social 
responsibility initiatives of  the two 
companies. The signing ceremony was 
attended by H.E. the Wali of  Liwa and 
Chairman of  the team’s Board of 
Directors, representatives of  Sohar 
Aluminum led by Ahmed Al Kharusi, 
Human Resources and Corporate 
Affairs GM and representatives of  OQ 
and Liwa Charity team.

Construction of
the Hasad
Liwa Charitable
Team Building 

Closing Ceremony of Phase 1 of the Technical Support
to Schools 
Under the auspices of  H.E. Dr Said bin 
Hamad Al Rubaie, Secretary-General of 
the Education Council, Sohar Aluminium 
and the Directorate General of  Education 
in North Al Batinah held a special 
ceremony on Tuesday 24th December 
2019 to celebrate the closing of  phase 1 
of  the company’s financial support to 
install educational aids in North Al 

Batinah schools. 

These aids include technological 
devices such as interactive boards, 
iPads, Uports, robots’ bags, projectors 
and mini PCs.   During the event, 
Ahmed Al Kharusi, SA’s HR and 
Corporate Affairs GM gave a speech on 
behalf  of  the company in which he 

SA Celebrates
Groundbreaking
of Al Hailain Park
in Suwaiq 
Sohar Aluminium held a signing ceremony 
for appointing contractor for construction 
works for Al Hailain Park in the Willayat of 
Suwaiq at a total cost of  OR 50,000. 

The project is funded by Sohar Aluminium 
as part of  the Company’s sustainability and 
CSR projects and will be implemented 
through our social investment arm (Jusoor).  
The Park will be built over a total area of 
2000 sqm and will consist of  320 meters 
length walking path, playground for kids, 
café, rest areas, concrete pergolas and 
facilities. 

said, “We hope that these projects will 
have a positive impact in motivating and 
encouraging students to pursue 
excellence and success in all fields while 
utilizing modern and innovative 
technical methods of  learning.”   The 
project is planned to be implemented in 
phases over five years at the rate of  40 
schools each year.

Community Engagement

Sohar Aluminium’s Medical Team in 
collaboration with the Sohar 
Hospital’s Blood Bank held on 
Monday, 9th December its annual 
Blood Drive at the Medical Centre. 
64 people took part and donated 
blood in the campaign.

Our GIS Team volunteered recently 
to maintain and install lights and fans 
in one of  the local schools in Sohar.   
Great job. Keep it up.

Our volunteers dedicated their time 
and professional skills recently to 
train an upskill more than 140 
students, fresh graduates and job 
seekers from different colleges and 
university during two separate events. 

SA’s Annual
Blood Donation
Drive 

Installation of
Fans in
a Public School 

SA Volunteers
Enhance Students
Interview Skills 

In Focus

Every issue Sohar Aluminium would like to highlight one of  its teams who continuously contribute to its success.

Finance Department
The Finance Department, together with 
all SA departments, is playing a vital role 
in the success of  the company.  The 
department’s main strategy is to 
maximise the shareholders economic 
welfare and support the company’s future 
growth while retaining a strong position 
in the first quartile of  the cost curve 
through ensuring return on investment 
and cost management.

The Finance department operations are 
categorised into two main sections; Cost 
& Management accounting team and 
Financial accounting team.  Cost and 
Management accounting team is 
responsible for analysing business 
financial results and preparing internal 
financial reports to support 
management’s decision-making process 
in achieving the company objectives.  The 
wider responsibilities include Budget 
preparation, cost management and return 
on investment, and deliver monthly & 
quarterly management reports.  The team 
also act as finance business partner by 
helping the business in all finance related 
subjects and providing them with cost 
and financial analysis.

The financial accounting teams oversee 
sales, accounts receivable, accounts 
payable, payroll (including expenses 
re-imbursements), general accounting 
(both opex and capex), Treasury, 
Insurance, Corporate Income-tax (VAT 
when effective), CSR accounting, 
Lenders Technical and Insurance audits, 
and covenants compliance.

Further, the team is responsible for the 
monthly/quar terly/semi-annual/ 
annual reporting requirements to the 
three Shareholders and the preparation 
of  semi-annual/annual financial 
statements of  the company and ensures 
the statements are prepared in 

accordance with International Financial 
reporting Standards (IFRS and IAS).  
The team also ensures the compliance 
of  the local regulations of  Commercial 
Companies Law and the Corporate 
income tax law of  Oman. They manage 
vendor payments (more than 2500 
vendors) on weekly basis for both 
foreign and local suppliers and the 
customers billing is majorly done on 
monthly basis or/and on requirement 
basis. The monthly payroll payments are 
disbursed to staff  accurately and on 
time. Further the company’s tax filings 
and Withholding tax payments are 
made on time as per the due dates. 
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Employee Engagement

Bag Filters in GTCs Replaced
At the beginning of  this year, the Gas Treatment Centre (GTC) 
team completed the replacement of  36 bag filters in GTC1 and 
GTC2. Each bag filter contains 816 bags and a total 29,376 bags 
were replaced by GTC maintenance team, supported by GTC 
operation team who performed chimney cleaning task for all 

filters. It took 9 months to complete this task. Previously, it used 
to take 3 days to complete one filter but with the continuous 
improvement it is now completed in 36 hrs. Congratulations to 
the team for this achievement. 

The Second Batch of  the Graduate Development Program 
graduated, becoming full-fledged engineers in the company. This 
unique 4-year intensive development program aims to attract 
Omani fresh graduate talents and develop them through tailored 
development plans for each role to ensure their competence for 
the designated roles.

Graduate Engineer
Development Program

Maarifa, SA’s monthly knowledge sharing platform kicked off 
with the topic entitled “Towards a Responsible View of  Climate 
Change”, delivered by Environment Specialist Abdullah Al 
Moqbali. The session addressed the recent findings on climate 
change, including causes and impacts of  global warming and 
pollution. It provided an overview of  Greenhouse Gases, their 
types and relation to our planet’s sustainability.

Knowledge sharing platform
‘Maarifa’ kicks-off 

Our IT Team attended a working group meeting on Industry 
4.0 Cyber Security and organized by the International Society 
of  Automation (ISA). Besides our team, selected End Users 
& Vendors were present in the meeting. They had the 
opportunity to get to know and discuss the latest 
developments of  the ISA99/IEC 62443* standard and share 
their experiences with cybersecurity challenges and pain areas.

IT Team Attends Industry
4.0 Cyber Security Meeting

Sohar Aluminium's leaders were provided feedback as part of 
the "Qaa’ed" program. Two sessions were held by experts 
from Protiviti Consultancy Company, SA’s partner in Qaa’ed 
programme. This programme was launched in 2019 to 
evaluate and provide development opportunities and increase 
our leaders' competencies.

Qaa’ed Programme
Assessment Session held

Operational Excellence

Roof Bin Distribution Box Improved
The GTC team completed major repairs in the Roof  Bin 
Distribution Box for Roof  Bins A and B in both GTCs. 
Repairing of  Roof  Bin Distribution Box and inner pipes with 
new hard face pipe was completed safely and successfully. This 

resulted in improvements in frequent high DP issues in filter, 
increased the life of  filter cartridge and improved the quantity 
of  fines in cover mix recipes, that are used for pot 
cover.Congratulations to the team for this achievement.

The fastest, easiest way to visualize data is ready for use

IT Team has successfully completed 
the Automation Infrastructure 
Upgrade Project. The new 
Infrastructure is hosting the critical 
SCADA control systems which are 
used to monitor and control the 
processes and operations across the 
plant. The objective of  this project is 
to replace the obsolete hardware and 
furthering the lifespan while allowing 
for the modernisation of  our SCADA 
systems and provide needed additional 
resources and storage.  The final 
project stage, Disaster Recovery, was 
successfully tested, bringing to 
fruition an initiative that is widely 
regarded as ground-breaking for 
complex manufacturing industries like 
Sohar Aluminium.

Equally important with this project, 
the ability to ensure rapid disaster 

recovery – a feature demonstrated by 
the successful testing of  the Site 
Recovery Manager (SRM), a tool used 
for disaster recovery which allows for 
the recovery of  the entire site in the 
event of  a major disaster with minimum 
disruption or downtime.

IT team would like to extend their 
thanks and sincere appreciation to all 
the various operational business units 
for their support and collaboration to 
accomplish this project as per the plan.”

Data visualization plays a vital role for the 
decision makers. It helps to provide 
various business units with quality 
information by transforming massive 
amounts of  intangible data into easily 
understandable information by trends and 
plant graphics. The IT-Automation team 
initiated a project with the goal of  “Data 
for everyone” and introduced a new 
visualization tool called PI Vision. 

With PI Vision it will be easy for any 
authorized person across the plant to 
access the operational data whenever 
required. 

It also allows them to 
quickly build their 
own displays for 
more data-driven 
decisions and new 

insights into operations, maintenance and 
processes.

Automation Infrastructure Replacement
Project Completed 
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Czech Delegation Visit Sohar Aluminium
زيارة وفد تشيكي  لصحار ألمنيوم

Workshop on Emotional Intelligence
at the Workplace

ورشة عمل حول "الذكاء العاطفي في
مكان العمل"

Sohar Aluminium hosted Executives from
Oman Cement Company

استضافت صحار ألمنيوم تنفيذيين من
شركة إسمنت عمان

Oman Open Golf  Tournament 2020
بطولة عمان المفتوحة للجولف ٢٠٢٠

GFOTU 10th Anniversary
حفل الذكرى العاشرة لالتحاد العام لعمال السلطنة

SA Showcases its Career and Training
Opportunities to Students

صحار ألمنيوم تستعرض فرص التوظيف
والتدريب على الطلبة

Sponsorshipsرعــــــايـــــات

Photo Albumألبــوم الصور

جسور تترجم تطلعات صحار ألمنيوم وأوربك وفالي في مجـاالت المسؤوليـة االجتماعيـة
Jusoor a United CSR Vision for Sohar Aluminium, Orpic & Vale

Jusoor is a pioneer non-profit Social Responsibility organization that was formed in 2011 and is funded 
by Sohar Aluminium, OQ & Vale. It aims at developing and implementing sustainable social projects in 

pursuit of  sustainable development in the communities where it operates.

جسور هي مؤسسة غير ربحية تعنى بمجال المسؤولية االجتماعية وتم تأسيسها في عام 2011، وتمولها كل من شركة
 صحار ألمنيوم، وشركة أوكيو، وشركة فالي. وتهدف إلى تطوير وتنفيذ مشاريع اجتماعية مستدامة، سعي¨ نحو التنمية 

المستدامة في المجتمعات التي نعمل بها.

احتفلت صحار ألمنيوم وأوكيو بوضع حجر ا±ساس لمشروع تطوير منتزه القرم 
الطبيعي بوالية شناص، والمقدرة كلفته ا¶نشائية بنحو 200 ألف ريال عماني، وذلك 

بالتعاون مع وزارة البلديات ا¶قليمية وموارد المياه.
Sohar Aluminium and OQ celebrated the ground breaking of  Al Qurm 
Natural Park development project in Shinas, with a budget cost of  RO 

200,000 in cooperation with the Ministry of  Regional Municipalities and 
Water Resources.

مولت صحار ألمنيوم وشركة أوكيو بناء المبنى االستثماري لفريق حصاد لوى 
الخيري، والذي سيدعم الفريق في جهوده لمساعدة ا±سر المحتاجة وكذلك 

أفراد المجتمع.
Sohar Aluminium and OQ funded the construction of  an Investment 

Building for Hasad Liwa Charity Team. The building will help the 
team in supporting needy families and community members.

مولت صحار ألمنيوم وشركة أوكيو بناء المبنى االستثماري لنادي الخابورة 
والذي يتم إنشائه على مساحة ١،٤٠٨.٤ متر مربع.

Sohar Aluminium and OQ funded the construction of  an Investment 
Building for for Al Khaburah Club to be construced on a total area of 

1,408.4 Sqm.

استمرار ا±عمال في مشروع تطوير منتزه الحيلين بتمويل من صحار ألمنيوم
 Construction works continue at the Al Hailain Park



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

االجراءات المطبقة في صحار ألمنيوم
للحماية من كوفيد-١٩

التوعية عن كوفيد - ١٩

االحتفال بختام المرحلة ا±ولى
من الدعم الفني للمدارس

اشراك المجتمع

النشرة  ا  يـونيــو ٢٠٢٠

النــــشــــــرة
حــالــة المصهـر ٢٠٢٠

 

تابعونا على
@SoharAluminium

تابعونا على
@SoharAluminium

تابعونا على
Sohar Aluminium
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كلمة الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي
إنجـــــــــاز

القراء ا±عزاء
من  العدد  هذا  في  بكم  أرحب  أن  يسرني 

مجلتنا.

كما تعلمون جميًعا، فقد شكل عام 2020، وما 
يزال، تحدًيا في جميع مناحي الحياة وذلك مع 
انتشار جائحة كوفيد١٩. وعلى الرغم من ذلك، 
وبما أن هذا هو العدد ا±ول هذا العام ، فقد 
ارتأينا أن نشارككم ونطلعكم على ا¶نجازات 
الكبيرة التي شهدتها شركتنا في عام 2019، 
تاريخنا  ا±فضل في  والتي كانت، وبكل فخر، 

من حيث "ا±داء المؤسسي" بشكل عام.
والمنة،  الحمد   Êو  ،2019 عام  اختتمنا  فقد 
ا¶نجاز.  هذا  في  ساهمت  نجاحات  بعدة 

فبفضل جهود موظفينا ومتعاقدينا 

بدأنا عام  الشركة، فقد  افتتاح  العاشرة على 
المزيد  لتحقيق  وسعي  أكبر  بتصميم   2020
العشر  إلى  بشغف  ونتطلع  النجاحات  من 

سنوات القادمة من مسيرتنا.

صحار  عائلة  من  جزًءا  دائًما  وستكونون 
ملتزمة  الدوام  على  ستبقى  والتي  ألمنيوم 

بتنمية وازدهار عمان وشعبها.

نتمنى لكم قراءة ممتعة.

مع تحياتي،
سعيد المسعودي
الرئيس التنفيذي

والتزامهم بمبادئ الصحة والسالمة، حققنا 
في  المسجلة  ا¶صابات  في  مستوى  أدنى 
العام بمعدل 0.17. كذلك، ومن حيث ا¶نتاج، 
من  طًنا   390.449 مجموعه  ما  بإنتاج  قمنا 
تاريخنا.  في  قياسي  رقم  وهو  ا±لمنيوم، 
العديد  من  االنتهاء  تم  ذلك،  إلى  با¶ضافة 
الشروع في مشاريع  المشاريع وكذلك  من 
ومبادرات أخرى مع نهاية العام مثل مشروع 
(ALPSYS V15) والدورات التدريبية الخاصة 
ببرنامج "لين 6 سيجما"، على سبيل المثال 

ال الحصر.

 ٪60 مجموعه  ما  توريد  في  نجحنا  وخارجًيا، 
لزبائننا  الساخن  المعدن  من  إنتاجنا  من 
المحليين في صناعات الشق السفلي. كما 
واصل متطوعونا تأكيد روح االهتمام التي 
بتنفيذ  وذلك  جيناتنا،  من  جزًءا  تشكل 
المجتمعات  1،632 ساعة عمل تطوعي في 

المحيطة.

وبعد احتفالنا العام الماضي بالذكرى 

يالحظ أي شخص يدخل من بوابات تسليم 
الواضح  التنوع  زبائننا  إلى  الساخن  المعدن 
تعشعش  التي  والطيور  البرية  الحياة  في 
داخل منطقة المصهر، وهو ما يثبت موائمة 
فال  بيئات.   من  حولها  لما  الصناعية  بيئتنا 
شك أن المشاهد لهذه المناظر الجميلة في 
بيئتها الطبيعية في منطقة صناعية مثل 
وارتياح،  جيد  شعور  لديه  يتولد  صناعتنا 
إلى  لتلجأ  الطيور  هذه  دفع  ما  ذلك  ولعل 
التعشيش في هذه البيئة بسبب ما توفره 

ا±مطار.  سقوط  فترات  بعد  ا±حواض  تلك 
أنواع  رصدنا  فقد  متابعتنا،  خالل  ومن 
الغطاس،  الطائر  مثل  الطيور  من  مختلفة 
والبط والعديد من الطيور البرية ا±خرى التي 
مكاًنا  واتخذتها  عملنا،  مناطق  في  الذت 

لعيشها بين أحضان الطبيعة.

من مقومات حيوية وسط منطقة صناعية 
على  التنوع  هذا  يدلل  كذلك  كهذه. 
المرافق  بها  تتمتع  التي  العالية  الجودة 
ومن  ألمنيوم  صحار  في  العمل  ومناطق 
التي  ا±مطار  مياه  تجميع  أحواض  بينها 
مكعب  متر   45000 ا¶جمالية  سعتها  تبلغ 
االحتواء  أغراض  تخدم  ال  والتي  المياه  من 
الصناعي فحسب، بل تعتبر أيًضا موطًنا 
مثالًيا ±نواع الطيور التي تستوطن أو تزور 

الطبيعة تحط رحالها في صحار ألمنيوم

نظمت اللجنة التنفيذية، وفريق ا¶دارة  في 
صحار ألمنيوم يتقدمهم الرئيس التنفيذي 
 ،2020 المصهر  حالة  لفعالية  جلسات  ثالث 
أعضاء  وتناوب  مارس.  شهر  مطلع  وذلك 
اللجنة التنفيذية على تسليط الضوء على 
للشركة:  االستراتيجية  ا±هداف  إنجازات 
وا¶نتاجية  والسالمة،  والصحة  البيئة 

والتحسينات المتنامية، والموظفين 

المالي،  وا±داء  والنمو،  واالبتكار  والمجتمع، 
عن  اللجنة  أعضاء  تحدث  كذلك  والزبائن. 
المستقبلية  والخطط  ا±عمال  مستجدات 
ا±لمنيوم  صناعة  وضع  إلى  إضافة  للشركة، 

على المستوى العالمي.
وتضمنت الجلسات عرض مرئي توعوي حول 
وطرق   ،19 كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس 

تعقيم اليدين.
وشهدت الجلسات كذلك مسابقة باستخدام 
على  أسئلة  طرح  تضمن  "كاهوت"  تطبيق 
تم  التي  المعلومات  حول  الحضور 

استعراضها.
 

من  متميز  حضور  الثالث  الجلسات  وشهدت 
الفرصة  لهم  أتيحت  الذين  الموظفين  قبل 
اللجنة  أعضاء  قام  التي  أسئلتهم  لطرح 

التنفيذية وفريق ا¶دارة با¶جابة عليها.

حالة المصهر 2020

البيئــة

ألمنيوم خالل شهري فبراير  أقامت صحار 
لÑفكار  صحار  "ماراثون  فعالية  ومارس 
لعصف  جلسة  عن  عبارة  وهي   –  "2020
وتوليد ا±فكار، وذلك بالتعاون مع جامعة 

صحار.
الفعالية  هذه  إقامة  من  الهدف  وكان 
لتطوير  للتطبيق  قابلة  بأفكار  الخروج 
مؤسسات صغيرة ومتوسطة في الشق 

تدشين ماراثون صحار لÑفكار 2020
والشق  التحويلية)  (الصناعات  السفلي 
العلوي (المواد الخام) لصحار ألمنيوم في 

المنطقة.
 

وخالل الفعالية قال علي الشامسي، مدير 
إلى  نسعى  "نحن  الخاصة:  المشاريع  عام 
السلطنة،  في  ا±لمنيوم  قطاع  تطوير 

ا±مر الذي سيساهم في نمو المنطقة، 

ويعزز القيمة المحلية المضافة للسلطنة، 
للشباب  فرص  يوفر  الذي  الوقت  في 

العماني في مجال ريادة ا±عمال."

ا±فكار  طرح  المشاركون  وتبادل 
ا±عمال  حول  مقترحات  واستعرضوا 
تقييمها  تم  والتي  التطبيق،  المحتملة 
وتكريم  اختيار  تم  اللجنة. حيث  قبل  من 



مؤشرات ا�داء الرئيسية
تقود التحسين في

معمل القضبنة
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تشكيل لجنة كوفيد-١٩ في صحار ألمنيومحمالت توعوية في المصهرإجراءات التعقيمالمراقبة اÆلية لدرجات حرارة العاملين 

االفصاح الذاتي للعاملين عن حالتهم الصحية 
ومخالطتهم لآلخرين

االجتماعات ااالفتراضية

تعقيم مناطق العمل والمرافق

إغالق المطعم وتوصيل الوجبات تطبيق التباعد الجسدي في وسائل النقل 
ومناطق العمل

حمالت توعوية في الميناء دعم الجهود الوطنية لمكافحة كوفيد-١٩

مطويات توعوية ومغناطيس للثالجة

COVID-19

AwarenessAwareness
is Preventionis Prevention وقــــــاية

الــــوعـــي
وقــــــاية

الــــوعـــي

تطبيق إجراءات حواجز الحماية المتعددة

تحديد عدد ا±شخاص المسموح لهم في 
كل غرفة

حمالت توعوية في محطة الطاقة
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وقعت كل من صحار ألمنيوم وجامعة صحار 
في  مذكرة  مارس،   2 الموافق  ا¶ثنين  يوم 
مبادرات  إطار  ضمن  وذلك  االبتكار  مجال 
علي  االتفاقية  وقع  وقد  صحار".  "إنتاج 
الشامسي، مدير عام المشاريع الخاصة في 
وين  باري  والبروفيسور  ألمنيوم،  صحار 
"تعزيز  فعالية  خالل  وذلك  الجامعة،  رئيس 
االتفاقية  وتتضمن  المتقدمة".  الصناعات 
البحث  مجال  في  الطرفين  بين  التعاون 

والتطوير.
 

تعزيز البحث
والتطوير

بالتوقيع  ألمنيوم  صحار  شركة  احتفلت 
ا¶نشائية  ا±عمال  تعيين مقاول  على عقد 
ووضع حجر أساس مشروع منتزه الحيلين 
 50 بـ  تقدر  إنشائية  بتكلفة  السويق  بوالية 

ألف ريال عماني.
الشركة،  تموله  الذي  المشروع  هذا  ويأتي 
االجتماعية  التنمية  مشاريع  ضمن 
تنفيذها  ويتم  تتبناها  التي  المستدامة 
المسؤولية  ذراع  جسور،  مؤسسة  عبر 
االجتماعية للشركة. وسيتم إنشاء المنتزه 
على  ويحتوي  مربع  متر   2000 مساحة  على 
ألعاب  ومنطقة  متر،   320 بطول  ممشى 
ومظالت  واستراحات  ومقهى  لÑطفال 

أسمنتية إضافة الى دورات مياه.

صحار ألمنيوم
 تحتفل بوضع حجر

ا�ساس لمنتزه
مع الحيلين بالسويق أوكيو  ومجموعة  ألمنيوم  صحار  وقعت 

لتمويل  اتفاقية  الخيري  لوى  حصاد  فريق 
استكمال إنشاء مبنى حصاد الخيري بقيمة 
برنامج  إطار  في  وذلك  عماني،  ريال  ألف   100
مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركتين. 
حضر حفل التوقيع سعادة الشيخ والي لوى 
إلى  إضافة  الفريق،  إدارة  مجلس  ورئيس 
أحمد  يتقدمهم  ألمنيوم  صحار  ممثلي 
البشرية  الموارد  عام  مدير  الخروصي، 
وشؤون الشركة، وممثلي أوكيو ومؤسسة 

جسور وفريق حصاد لوى الخيري.

إنشاء مبنى حصاد
لوى الخيري

ستقوم صحار ألمنيوم في كل اصدار من هذه النشرة بتسليط الضوء على إحدى الدوائر التي تساهم بشكل متواصل في نجاح أعمال الشركة

االحتفال بختام المرحلة ا±ولى من الدعم الفني للمدارس
احتفلت صحار ألمنيوم وتعليمية شمال الباطنة 
بختام المرحلة ا±ولى من دعم الشركة للتعليم 
أقيم  وقد  الباطنة.  شمال  مدارس  في  التقني 
 24 الموافق  الثالثاء  يوم  المناسبة  بهذه  حفل 
ديسمبر، تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن 

حمد الربيعي، أمين عام مجلس التعليم.
 

في  تعليمية  وسائل  توفير  الدعم  ويتضمن   
مدارس شمال الباطنة تشمل أجهزة إلكترونية 

حديثة  تقنية  تعليمية  وبأساليب  المجاالت 
ومبتكرة."

ومن المخطط تنفيذ المشروع على مراحل على 
مدار خمس سنوات بمعدل 40 مدرسة كل عام.

اللوحية  وا±جهزة  التفاعلية  اللوحات  مثل 
وأجهزة  الروبوت  وحقائب  تحويلية  ووصالت 

العرض وأجهزة الكمبيوتر المصغرة.

وخالل الحفل، ألقى أحمد الخروصي، مدير عام 
الموارد البشرية وشؤون الشركة كلمة نيابة 
عن الشركة قال فيها: نأمل بأن يكون لهذه 
وتشجيع  تحفيز  في  ا¶يجابي  الدور  المشاريع 

الطلبة نحو التفوق والنجاح في جميع 

إشراك المجتمع

تسليط الضوء

إشراك المجتمع

وقتهم  موظفينا  من  عدد  كرس 
لتدريب  مؤخًرا  المهنية  وخبراتهم 
الطلبة  من   140 من  أكثر  مهارات  وتعزيز 
من  عمل  عن  والباحثين  والخريجين 
خالل  وذلك  والجامعات  الكليات  مختلف 

فعاليتين مختلفتين.

موظفو صحار
ألمنيوم يعززون

الطبي خبرات الطلبة ألمنيوم  صحار  فريق  نظم 
مستشفى  في  الدم  بنك  مع  بالتعاون 
ديسمبر   9 الموافق  االثنين  يوم  صحار 
الحملة السنوية للتبرع بالدم في المركز 

الطبي. وشارك في الحملة 64 شخًصا.

الحملة السنوية
للتبرع بالدم

مؤخًرا  المصهر  طاقة  فريق  تطوع 
في  ومراوح  مصابيح  وتركيب  لصيانة 

إحدى مدارس والية صحار.

تركيب مراوح
في مدرسة عامة

جميع  مع  بالتكامل  المالية  دائرة  تلعب 
نجاحها  في  مهًما  دوًرا  الشركة،  أقسام 
االستراتيجية  وتتمثل  المستمر.  وتطورها 
الرئيسية للدائرة في زيادة العائد االقتصادي 
المستقبلي  النمو  ودعم  للمساهمين 
للشركة والمحافظة على مكانتها في الربع 
ضمان  خالل  من  التكلفة  منحنى  من  ا±ول 
التكلفة  وإدارة  االستثمار  من  ا±مثل  العائد 
بشكل فاعل. وتنقسم عمليات دائرة المالية 
التكلفة  فريق  هما  رئيسيين  فريقين  بين 
المالية.  المحاسبة  وفريق  الحسابات،  وإدارة 
الحسابات  وإدارة  التكلفة  فريق  ويتكفل 
وإعداد  لÑعمال  المالية  النتائج  بتحليل 
اتخاذ  عملية  لدعم  الداخلية  المالية  التقارير 
تحقيق  في  تساهم  التي  ا¶دارية  القرارات 

أهداف الشركة. كما تشمل مهام القسم 

وإدارة  الموازنة  إعداد  في  المساهمة 
وتقديم  االستثمار  على  والعائد  التكاليف 
ويعمل  سنوية.  وربع  شهرية  إدارية  تقارير 
الفريق أيًضا كشريك في ا±عمال مع االقسام 
مساعدتهم  خالل  من  الشركة  في  االخرى 
في كل ما يتعلق بالجوانب المالية كحساب 
االفكار  من  المالي  والعائد  التكلفه 
في  مساعدتهم  الى  باالضافه  والمشاريع، 
بالموازنة  المتعلقة  خططهم  تحقيق 
المحاسبة  فرق  يشرف  حين  في  السنوية. 
واجبة  والحسابات  المبيعات،  على  المالية 
المستحقة  والحسابات  الشركة،  الدفع على 
الرواتب (بما في  الدفع للشركة، وكشوفات 
والمحاسبة  والتعويضات)،  المصاريق  ذلك 
التشغيلية  النفقات  من  (كل  العامة 

والنفقات الرأسمالية)، والخزينة، والتأمين، 

والضريبة على دخل الشركة (ضريبة القيمة 
وحسابات  تطبيقها)،  عند  المضافة 
مع  والتعامل  االجتماعية،  المسؤولية 
واالمتثال  لتأمين  الفنيين  المدققين 
فإن  ذلك،  على  عالوة  الدائنين.  لمتطلبات 
الفريق مسؤول عن الوفاء بمتطلبات إعداد 
التقارير الشهرية والفصلية ونصف السنوية 
الشركة  في  الثالثة  للمساهمين  والسنوية 
السنوية  نصف  المالية  البيانات  وإعداد 
التقارير  لمعايير  وفًقا  للشركة  والسنوية 
الدولية  المحاسبة  ومعايير  الدولية  المالية 
االمتثال  الفريق  يضمن  كما   .(IAS و   IFRS)
المطبقة  بالقوانين  الخاصة  المحلية  للوائح 
في السلطنة مثل قانون الشركات التجارية 
الفريق  يدير  كذلك  الدخل.  ضريبة  وقانون 
 2500 من  (أكثر  للموردين  الصرف  عمليات 
الموردين  من  لكل  إسبوعي  بشكل  مورد) 
الخارجيين والمحليين. واصدار فواتير الزبائن 
ا±مر.   تطلب  ما  متى  أو  شهري  نحو  على 
الشهرية  الرواتب  مدفوعات  صرف  ويتم 
للموظفين بدقة وفي الوقت المحدد. عالوة 
الضريبية  ا¶قرارات  تقديم  يتم  ذلك،  على 
بموجب  المستحقة  المبالغ  ودفع  للشركة 
الوقت  في  المصدر  من  االستقطاع  ضريبة 

المحدد وفًقا لتواريخ االستحقاق. 

دائرة الماليــة
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إشراك الموظفينالتميز التشغيلي

برنامج  من  كجزء  للتقييم  جلستين  ألمنيوم  صحار  قادة  حضر 
بروتيفيتي  شركة  من  خبراء  الجلستين  ونظم  "قائد". 
تم  والذي  قائد،  برنامج  في  ألمنيوم  صحار  شريك  لالستشارات، 
لتعزيز  التطوير  فرص  وبحث  لتقييم   ،2019 عام  في  تدشينه 

كفاءات قادة الشركة.

حضر فريق تقنية المعلومات في صحار ألمنيوم اجتماع مجموعة 
والذي  الرابعة،  الصناعية  للثورة  السبراني  ا±من  ±نظمة  العمل 
نظمته الجمعية الدولية للتشغيل اÆلي. وإلى جانب فريقنا، حضر 
أتيحت  حيث  ا±نظمة،  لهذه  والمورديين  المستخدمين  االجتماع 
تقنيات  في  التطورات  آخر  ومناقشة  على  للتعرف  الفرصة  لهم 
تجاربهم  ومشاركة  ومعاييرها،  الصناعية  التحكم  ±نظمة  ا±مان 

والتحديات ومواطن الصعوبات في مجال ا±من السبراني.

فريق تقنية المعلومات يشارك في
اجتماع ا�من السبراني

جلسات تقييم برنامج "قائد"

تخرجت الدفعة الثانية من برنامج تطوير المهندسين الخريجين 
ليتقلدوا رسميا وظائفهم بالشركة. ويهدف البرنامج الذي تصل 
مدته إلى 4 أعوام الستقطاب المواهب العمانية في التخصصات 
وفق  مفصلة  تطويرية  خطط  خالل  من  وتطويرهم  الهندسية 

متطلبات وظائفهم المستقبلية مما يضمن كفاءتهم لها.

لنشر  الشهرية  المنصة  "معرفة:  من  ا±ولى  الجلسة  انطلقت 
نظرة  "نحو  بعنوان  كانت  حيث  ألمنيوم،  صحار  في  المعرفة 
مسؤولة تجاه التغير المناخي". وقدم الجلسة عبداÊ المقبالي، 

اختصاصي البيئة،
وآثار  أسباب  بما فيها  المناخي  التغير  بيانات  وتطرق خاللها Æخر 
غازات  عن  شاملة  نظرة  قدم  كما  والتلوث،  الحراري  االحتباس 

االحتباس الحراري وأنواعها وعالقتها باستدامة كوكب ا±رض.

برنامج تطوير المهندسينالجلسة ا�ولى من "معرفة"
الخريجين

ًيا  مع بداية هذا العام أكمل فريق مركز معالجة الغاز استبدال 36 مصفِّ
لÑكياس في مركزي معالجة الغاز االول والثاني. ويحتوي كل مصفي 
على 816 كيًسا وتم استبدال 29,376 كيًسا من قبل فريق الصيانة 
في مركز معالجة الغاز، وبدعم من فريق التشغيل بمركز معالجة الغاز 

الذي قام بتنظيف المداخن لجميع المصفيات. واستغرقت مهام 

استبدال مصفيات ا�كياس في مركز معالجة الغاز

أكمل فريق مركز معالجة الغاز إصالحات رئيسية في صندوق توزيع المخلفات في السطح (A) و(B) في مركزي معالجة الغاز. و تم االنتهاء من 
إصالح صندوق توزيع المخلفات في السطح وا±نابيب الداخلية باستخدام أنابيب جديدة بغالف صلب دون وقوع أضرار أو إصابات. وقد أدى هذا 
الجسيمات  كمية  وتقليل  ي  المصفِّ للفيفة  االفتراضي  العمر  من  زاد  مما  ي،  المصفِّ في  المتكررة  التعطالت  معدل  في  تحسينات  إلى  ا±مر 

المتطايرة خالل إجراءات خلط مزيج التغطية الذي يستخدم لتغطية الخلية.
نبارك للفريق على هذا االنجاز.

تحسين صندوق توزيع المخلفات

صّناع  لدى  مهًما  دوًرا  البيانات  تصور  يلعب 
وحدات  تزويد  على  يساعد  إنه  حيث  القرار، 
العمل المختلفة بمعلومات عالية الجودة من 

إكمال  في  المعلومات  تقنية  فريق  نجح 
±نظمة  ا±ساسية  البنية  تحديث  مشروع 
ا±ساسية  البنية  وتحوي  اÆلي.  التشغيل 
 SCADA الحيوية  التحكم  أنظمة  الجديدة 

التي تستخدم لمراقبة العمليات 

أسرع وأسهل طريقة لتصور البيانات جاهزة لالستخدام

االنتهاء من مشروع استبدال البنية ا±ساسية ±نظمة
 التشغيل اÆلي

السابق يتطلب 3  ا±مر في  المشروع 9 أشهر. وكان  العمل في هذا 
المستمر  التحسين  مع  واحد ولكن  المهمة في مصفي  أيام ¶كمال 

أصبحت المهمة تكتمل في 36 ساعة فقط.
نبارك للفريق على هذا االنجاز.

خالل تحويل كميات هائلة من البيانات غير 
فهمها  يمكن  معلومات  إلى  الملموسة 
والرسومات  المؤشرات  خالل  من  بسهولة 

البيانية في المصنع.

شرع  ا¶طار  هذا  وفي 
اÆلي  التشغيل  فريق 
تقنية  دائرة  في 
العام  هذا  المعلومات 
مشروع  تنفيذ  في 
توفر  إلى  يهدف 

"البيانات للجميع" 

آي  "بي  أداة تصورية جديدة تسمى  وتقديم 
خاللها  من  السهل  من  سيكون  فيجين" 
المصنع  في  له  مصرح  شخص  أي  على 
الوصول إلى البيانات التشغيلية إذا لزم ا±مر. 
عرض  شاشات  بتصميم  النظام  يسمح  كما 
خاصة لكل مستخدم أو قسم بسرعة التخاذ 
البيانات  على  المبنية  القرارات  من  المزيد 
والصيانة  العمليات  في  الجديدة  والرؤى 

والعمليات.

هذا  ويهدف  المصنع.  في  وا¶جراءات 
المتقادمة  ا±جهزة  استبدال  إلى  المشروع 
السماح  مع  االفتراضي  العمر  وتعزيز 
بتحديث أنظمتنا من نظام SCADA وتوفير 
الموارد ومساحات التخزين ا¶ضافية الالزمة.  

من  النهائية  المرحلة  اختبار  تم  وقد 
من  "التعافي  مرحلة  وهي  المشروع 
في  ساهم  الذي  ا±مر  بنجاح،  الكوارث"، 
نطاق  على  إليها  ينظر  مبادرة  إطالق 
وأساسية  نقطة محورية  باعتبارها  واسع 
مثل  المعقدة  الصناعية  للمجمعات 

مصهر صحار ألمنيوم.
وبنفس القدر من ا±همية لهذا المشروع، 
ضمان  على  القدرة  أيًضا  يتضمن  فإنه 
بسرعة،  الكوارث  بعد  البيانات  استعادة 
االختبار  في  تتجلى  ميزة  تعتبر  والتي 
الناجح ¶دارة استرداد الموقع (SRM)، فإنه 
يتضمن أداة تستخدم الستعادة البيانات 
إمكانية  يتيح  ما  وهو  الكوارث،  بعد 
إستعادة الموقع بالكامل في حالة حدوث 
التعطل  من  ا±دنى  وبالحد  كبرى  كوارث 
تقنية  فريق  ويود  التشغيل.  توقف  أو 
أن يعرب عن شكره وتقديره  المعلومات 
التشغيلية  ا±عمال  وحدات  لجميع 
هذا  ¶نجاز  وتعاونها  لدعمها  المختلفة 

المشروع وفقا للخطة الموضوعة.




