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Foreword مقدمة

The establishment of Sohar Aluminium in 2004 marked the Sultanate 
of Oman’s emergence onto the global aluminium industry. As part of 
Oman’s 2020 vision, this vital step was inspired by the aspiration, 
wisdom, and directives of the Late Sultan Qaboos bin Said to 
diversify the national economy of the Sultanate of Oman and steer 
away from dependency on oil and gas industry.
 
This initiative set in motion a vibrant and dynamic aluminium industry 
in Sohar, Oman with a state-of-the-art smelter producing high quality 
primary aluminium and created in-country value by opening horizons 
to establish a vibrant and growing downstream and upstream 
industry. Over the years, the aluminium industry has significantly and 
proudly grown and continues to provide a multitude of jobs, 
trainings, and development opportunities, while investing in 
sustainable projects for the benefit of the surrounding communities.
 

Today, Sohar Aluminium and its downstream and upstream partners 
employ more than 2,800 direct employees and contractors, with 
hundreds more employed by suppliers, service providers, SMEs, and 
other third parties connected to this aluminium cluster.
 
Having achieved outstanding indicators in terms of stability, reliance 
and quality in operations and business, the Omani aluminium 
industry is well on its way to contribute to the prosperity of Oman and 
has been directly involved in the realisation of Oman’s 2040 Vision 
guided by under the wise leadership of His Majesty Sultan Haitham 
bin Tarik. 
 
 With growing global and local demand for aluminium, we are 
confident that the future holds many promises for the aluminium 
sector to expand its business and operations thereby solidifying 
Oman’s presence as a major industrial player.

بتأسيس  ا�لمنيوم  صناعة  عالم  إلى  ا�ولى  خطواتها  عمان  سلطنة  خطت 
والرؤية  التطلعات  من  مستلهمة   ،2004 عام  في  ألمنيوم  صحار  شركة 
الحكيمة والتوجيهات السديدة للمغفور له بإذن ا� تعالى السلطان قابوس 
بن سعيد -طّيب ا� ثراه- لتنويع االقتصاد المحلي في سلطنة عمان، وتقليل 

االعتماد على قطاع النفط والغاز.
 

الحيوية  ا�لمنيوم  صناعة  عهد  لبداية  ا�ساس  هي  الخطوة  هذه  فكانت 
عالي  ا�ولي  ا�لمنيوم  ينتج  حديث  مصهر  بإنشاء  صحار،  في  والديناميكية 
في  وصناعات  مشاريع  ³يجاد  اµفاق  بفتح  المحلية  للقيمة  ومضيفًة  الجودة، 
العلوي والسفلي. وتمضي ا�عوام لتنمو معها هذه الصناعة محلًيا  الشقيين 
أبواب  والتدريب والتطوير، وفاتحة  العمل  العديد من فرص  بكل فخر، موفرة 

االستثمار لمشاريع مستدامة لصالح المجتمعات المحيطة.
 

العلوي  الشقيين  في  وشركاؤها  ألمنيوم  صحار  شركة  في  يعمل  حيث 
مئات  إلى  إضافة  مباشر،  ومتعاقد  موظف   2800 من  أكثر  اليوم  والسفلي 

والمؤسسات  الخدمات،  ومزودي  الموردة،  الشركات  في  اµخرين  العاملين 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وا�طراف ذات العالقة بتجمع ا�لمنيوم هذا.

 
في  والجودة  واالعتمادية  االستقرار  حيث  من  متميزة  لمؤشرات  وبتحقيقها 
العمليات وا�عمال، أصبحت صناعة ا�لمنيوم في ُعمان في المسار الصحيح 
لÈسهام في ازدهار وتنمية سلطنة عمان، والمشاركة بشكل فاعل ومباشر 
الحكيمة  بالقيادة  ذلك  في  مسترشدة   ،2040 عمان  رؤية  أهداف  تحقيق  في 
م -حفظه ا�  لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظَّ

ورعاه-.
 

بأن  ثقة  على  فنحن  ا�لمنيوم،  على  والمحلي  العالمي  الطلب  تزايد  ومع 
وعملياته  أعماله  لتوسيع  وواعٌد  مشرٌق  المحلي  ا�لمنيوم  قطاع  مستقبل 

ومن ثم ترسيخ مكانة ودور سلطنة عمان بين منتجي ا�لمنيوم عالمًيا.

Eng. Said Al Masoudi
CEO, Sohar Aluminium

المهندس سعيد المسعودي
الرئيس التنفيذي لصحار ألمنيوم 



Light, durable and functional: these are the qualities that 

make aluminium one of the key engineering materials of 

our time. We can find aluminium in the homes we live in, in 

the automobiles we drive, in the trains and aeroplanes that 

take us across long distances, in the mobile phones and 

computers we use on a daily basis, in the shelves inside 

our fridges and in modern interior designs, but a mere 200 

years ago very little was known about this metal.

أحد  ا�لمنيوم  تجعل  التي  الصفات  هي  هذه  وعملي:  وصلب  خفيف 
في  ا�لمنيوم  ويوجد  الحالي.  عصرنا  في  الرئيسة  الهندسية  المواد 
بنا  تعبر  التي  والطائرات  والقطارات  بها،  نتنقل  التي  ومركباتنا  منازلنا، 
المسافات الطويلة، وكذلك في الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب 
الداخلية  التصاميم  وفي  ثالجاتنا،  رفوف  وفي  يومًيا،  نستخدمها  التي 

الحديثة، ولكن لم نكن نعرف الكثير عن هذا المعدن قبل 200 سنة.

يدخل ا�لمنيوم في صناعة جميع 
أنواع المركبات، من الدراجات 

الهوائية إلى المركبات الفضائية. 
ن بني البشر من  فهذا المعدن يُمكِّ

التنقل بسرعات فائقة، وعبور 
القارات والمحيطات، والطيران في 
السماء، وحتى الذهاب بعيًدا عن 

كوكبنا. ويحظى قطاع النقل 
بالنصيب ا�كبر من استخدام 

ا�لمنيوم: 27٪. وهي نسبة قابلة 
للزيادة بشكل مستمر خالل 

السنوات القليلة المقبلة.
All types of vehicles, from 
bikes to spaceships, are 

made from aluminium. This 
metal allows people to 

move at breakneck speeds, 
cross oceans, fly in the sky 
and even leave our planet. 
Transport also accounts for 

the largest share of 
aluminium consumption: 

27%. This figure is bound to 
keep growing over the next 

few years.

ALUMINIUM
IN TRANSPORT

تُدين المدن والقرى الحديثة في 
العالم لÑلمنيوم لما شهدته من 

تغيرات وما أصبحت عليه اليوم. 
فواجهات المكاتب الزجاجية في 

ناطحات السحاب مدعومة بإطارات 
خفيفة وصلبة من ا�لمنيوم، 
وترتكز مراكز الترفيه والتجارة 

والمعارض حرفًيا على هياكل من 
ا�لمنيوم. وكذلك هو الحال 

بالنسبة للمالعب والمسابح 
والمرافق الرياضية ا�خرى.

ALUMINIUM IN
CONSTRUCTION

يعتبر ا�لمنيوم متعدد 
االستخدامات: فهو ليس مادة 

هيكلية شاملة فحسب، بل أنه 
موصل مثالي للكهرباء. فاليوم، 

وإلى جانب النحاس، يضمن 
ا�لمنيوم توفير ونقل الطاقة في 

جميع أنحاء العالم.
Aluminium is versatile: it is 

not only a universal 
structural material, but also 

a perfect electricity 
conductor. Today, along with 
copper, aluminium ensures 

power transmission 
worldwide. 

Aluminium has become an 
integral part of our everyday 

life; you may even be 
reading this on a device with 
an aluminium body. Tablet 

PCs, flat screen TVs, 
sporting equipment, 

furniture, mirrors and coffee 
machines and many other 
products and gadgets we 
use in our everyday lives 

contain aluminium. 

أصبح ا�لمنيوم جزًء ال يتجزأ من 
حياتنا اليومية؛ فقد يكون هيكل 

هذا الجهاز ا³لكتروني الذي تقرأ منه 
هذا النص مصنوع من ا�لمنيوم. 
فا�جهزة اللوحية، وأجهزة التلفاز 
المسطحة، والمعدات الرياضية، 

وا�ثاث، والمرايا، وآالت إعداد القهوة 
والعديد من المنتجات وا�دوات 

ا�خرى التي نستخدمها في حياتنا 
اليومية جميعها تعتمد على 

ا�لمنيوم.

ALUMINIUM IN
CONSUMER GOODS

Aluminium's ability to form 
any shape and its protective 

qualities have made it the 
most versatile packaging 
material in the world. In 

addition, a key benefit is that 
aluminium foil, aluminium 
cans and other aluminium 

packaging materials can be 
fully recycled and reused an 

infinite number of times.

جعلت خاصية التشكل بأي شكل 
وكذلك الخصائص الوقائية 

ا�لمنيوم من أكثر مواد التعبئة 
والتغليف تنوًعا في العالم. أضف إلى 

ذلك فإن إمكانية إعادة تدوير 
واستخدام رقائق وعلب ومواد 
التغليف ا�خرى المصنوعة من 

ا�لمنيوم مرات ال نهاية لها تعتبر 
ميزة رئيسة لهذا المعدن.

ALUMINIUM IN
PACKAGING

ALUMINIUM IN
POWER-ENGINEERING

ا�لمنيوم في
قطاع النقل

ا�لمنيوم في
قطاع ا�نشاءات

ا�لمنيوم في
المواد االستهالكية

ا�لمنيوم في صناعة
التعبئة والتغليف

ا�لمنيوم في
?What is Aluminiumقطاع الطاقة

ما هو ا�لمنيوم؟

We can thank Aluminium for 
the changing image of 

modern cities and towns. 
The glass faces of office 

skyscrapers are supported 
by lightweight and sturdy 

Aluminium frames. 
Entertainment, trade and 

exhibition centres literally rest 
on Aluminium frameworks. 
Stadiums, pools and other 

sports facilities are also built 
using Aluminium structures. 

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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Sohar Aluminium
Co. LLC

شركة صحار ألمنيوم ش م م

General Informationمعلومات عامة 

60%
Foreign Direct 
Investment (FDI)

٪60
استثمار أجنبي

مباشر

Total
Investment

Billion USD
2.5

إجمالي االستثمار 

مليار دوالر 
٢.٥

www.sohar-aluminium.com

60%

40%

40%

20%

Shareholdersالمساهمين

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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Production Information 

Annual production 
designed capacity 
390,000 tonnes

طاقة ا�نتاج 
التصميمية

٣٩٠،٠٠٠ طن سنوًيا

Raw materials & source 
Alumina (Australia)
Coke (Oman/US)
Pitch (China) & 

ALF3 (UAE /Tunisia)

المواد الخام ومصادرها
ا�لومينا (من استراليا) ، الكوك 
(عمان/ الواليات المتحدة) مادة 

 ALF 3 القار (الصين) ومادة
(ا مارات / تونس) 

Product Name Product Details Annual Capacity Markets Served
اسم المنتج  تفاصيل المنتج طاقة ا نتاج السنوية ا�سواق المستهدفة 

Ingots Size of 25 Kg 133,000 MT Mainly South East 
Asia, Europe

ا�نجوت الحجم ٢٥ كيلوجرام  ١٣٣،٠٠٠ طن متري
بشكل رئيسي جنوب شرق 

آسيا وأوروبا 

الساو الحجم ٧٠٠ كيلوجرام ٨٣،٠٠٠ طن متري ا�مارات وجنوب شرق آسيا 

SOW Size of 700 Kg 83,000 MT UAE, South East Asia

المعدن السائل المعدن السائل المصهور ١٧٧،٠٠٠ طن متري سلطنة عمان 

Liquid Metal Liquid Molten Metal 177,000 MT Sultanate of Oman

79% 
Omanisation
of Employees

Trainings/
Workshops 
provided to 
workforce in 
2021

17,745
HOURS

Support in 2021 to the Community through 
Sustainable projects, Sponsorships, & Donations

نسبة التعمين 
بين الموظفين 

 ٪٧٩

ساعات التدريب / 
ورش العمل 

المقدمة 
للموظفين في 

عام 2021

قيمة الدعم المقدم للمجتمع من خالل رعاية مشاريع 
االستدامة، والرعاية، و التبرعات 

3,138,033
US$ دوالر أمريكي 

معلومات ا نتاج

Commencement
of Operations
June, 2008

بدء العمليات
يونيو 2008

People and Community الموظفون والمجتمع 

989
EMPLOYEES

موظفيـــــن

1068
Direct Contractors

متعاقـدين مباشرين

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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In-Country Value

Annual local 
purchases in 2021 

قيمة المشتريات من 
السوق المحلي في عام 

 2021

Local Customers and 
volume of local 

business attributed 
by local customers in 

2021

الزبائن المحليين وحجم 
ا�عمال المحلية لصالح 

الزبائن المحليين في عام 
  2021427

US$

MILLION

Potential Downstream projects in the future
مشاريع الشق السفلي المحتملة في المستقبل 

Value added project are under 
study and potential expansion  

of existing downstream projects

مشروع القيمة المضافة قيد الدراسة 
والتوسع المحتمل لمشاريع الشق 
السفلي والمعالجة الحالية

20-300
INVESTMENT

OF US$
االستثمار بالدوالر

ا�مريكي

MILLION مليون

القيمة المحلية المضافة 

Power Plant Port Operations Smelter
محطة توليد الطاقة عمليات الميناء المصهر

39,902,488
US$$ دوالر أمريكي 

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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Oman Aluminium 
Processing 

Industries SPC

إجمالي 
االستثمارات

مليون دوالر 
أمريكي  

٣٥

Oman Cables 
Industry SAOG

تمتلك شركة صناعة 
الكابالت العمانية 

ش.م.ع.ع

Commencement of 
Operations

February, 2008

بدء العمليات
فبراير 2008 

100%

Total Investment

Million USD
35

www.oapil.com

الشركة العمانية لصناعات 
ا�لمنيوم التحويلية ش.ش.و 

General Informationمعلومات عامة 

Ownerالمالك

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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طاقة ا�نتاج 
السنوية

٥٦،٠٠٠ طن  
Annual production 

capacity 
56,000 tonnes

Raw materials & source 
Molten Metal/Ingots 

from Sohar Aluminium. 

Alloy Catalysts
(Si, Mg, Cr, Fe), Grease, 
Drums – local & Global.

المواد الخام ومصدرها 
المعادن الُمذابة / ا¢نجوت 

من شركة صحار ألمنيوم 

 المادة المحفزة للسبائك 
(السيليكون، المنغنيسيوم، 

الكروم، الحديد)، الشحم 
والبراميل - من كافة أنحاء 

العالم 

نسبة التعمين بين 
الموظفين  ٤٠٪ 

40% Omanisation
of Employees

Hours of Trainings/Workshops 
provided to workforce in 2021

ساعات التدريب / ورش العمل 
للموظفين في عام 2021 

40%

598
HOURS

Community Support

Thymar Program
Interneship/training for 

national youth

CSR Contributions

الدعم المقدم للمجتمع من 
خالل المشاريع المستدامة،

برنامج «ثمار»
مع شركة الكابالت العمانية 

وفرص تدريب للشباب العماني 

82.15%

17.85%

Production Information معلومات ا�نتاج People and Community الموظفون والمجتمع 

قضبان 
ا�لمنيوم 

قضبان ا�لمنيوم المستخدمة في إنتاج 
الكابالت والموصالت لخطوط الضغط العالي  ٤٦،٠٠٠ طن

 الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا
وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا

 سبائك قضبان
 ا�لمنيوم

 لموصالت خطوط الضغط
١٠،٠٠٠ طن  العالي

 الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا
وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا

 موصالت خطوط
لنقل وتوزيع الكهرباء الضغط العالي  من ١٥،٠٠٠ إلى ٢٠،٠٠٠

كيلومتر
 الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا

 وأوروبا

EC Rod Aluminium Rod to produce 
Cable and OHL Conductors

46,000 
tonnes

MENA, Europe, 
Africa, Asia, America

Alloy Rod For Overhead Line 
Conductors

10,000 
tonnes

MENA, Europe, 
Africa, Asia, America

Overhead Line 
Conductors

For Power Transmission and 
Distribution 

15,000 - 
20,000 kms

Oman, MENA, 
Europe

Product Name Product Details Annual Capacity Markets Served
اسم المنتج  تفاصيل المنتج طاقة ا�نتاج السنوية ا�سواق المستهدفة  115

EMPLOYEES

موظفيـــــن

9
Direct Contractors

متعاقـدين مباشرين

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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138

Local Customers and 
volume of local 
business

NAMA Group, PDO & 
Contractors 

الزبائن المحليين وحجم 
اعمال المحلية 

مجموعة نماء ، شركة 
تنمية نفط عمان ، 

والمتعاقدين

35

Annual local 
purchases in 2021 

قيمة المشتريات من 
السوق المحلي في عام 

 2021

$ US$ دوالر أمريكي 

US$
دوالر أمريكي 

MILLION مليون

MILLION

مليون

In-Country Value القيمة المحلية المضافة 

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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www.oman-arc.com

مجموعة أوكيو 
OQ Group

Commencement
of Operations 2013

Total Investment
إجمالي االستثمار

450
Extension of 

Paint line

توسعة خط الدهانات 83

100%

Oman Aluminium 
Rolling Company 

SPC

الشركة العمانية لدرفلة 
ا�لمنيوم ش.ش.و

بدء العمليات
 ٢٠١٣

US$ دوالر أمريكي 

US$
دوالر أمريكي 

MILLION مليون

MILLION مليون

General Informationمعلومات عامة 

Ownerالمالك

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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السعة االنتاجية 
التصميمية السنوية

200,000
Designed Annual 

production capacity

200,000
Metric Tonnes

Raw materials 
and source

المواد الخام والمصدر 

من شركة صحار ألمنيوم 
from Sohar Aluminium

Plans to grow 
to 315 
Employees

80% 
Omanisation
of Employees

Production Information معلومات انتاج

80%

Liquid Aluminium Metal
ا�لمنيوم السائل

96% Support in 2021 to the 
Community through 
Sustainable projects, 
Sponsorships, Donations

خطة 
للوصول إلى 

٣١٥

نسبة التعمين 
بين الموظفين  

 ٪٨٠

الدعم المقدم للمجتمع 
من خالل المشاريع 

المستدامة ، الرعايات 
والتبرعات في عام 2021

100,000
US$

السبائك 
المشتركة

القضبان المسطحة المدهونة 
المستخدمة في البناء والتشييد

٥٤،٠٠٠ طن متري 
في العام 

الواليات المتحدة ا�مريكية، أوروبا، 
ودول مجلس التعاون الخليجي

سبائك قضبان 
ا�لمنيوم 

منتج مستخدم في مجال التسخين 
والتبريد والتهوية والتكييف 

١٨،٠٠٠ طن متري في 
العام  الواليات المتحدة ا�مريكية، أوروبا

قضبان مشكلة بالحرارة القضبان المعادة
٧٨،٠٠٠ طن متري 

في العام 
الواليات المتحدة ا�مريكية، أوروبا، 

ودول مجلس التعاون الخليجي

Common 
Alloy (CAAS)

Paintstock Flat Rolled 
Products for B&C

54,000MT US, Europe and GCC

Fin Stock 
(FS) 

HVAC product 18,000MT US, and Europe

Re-Roll stock Substrate Hot Rolled 78,000MT US, Europe, and GCC

دوالر أمريكي 

Product Name Product Details Annual Capacity Markets Served
اسم المنتج  تفاصيل المنتج طاقة انتاج السنوية ا�سواق المستهدفة 

People and Community الموظفون والمجتمع 

277
EMPLOYEES

موظفيـــــن

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY



Annual local 
purchases in 

2021 

المشتريات السنوية 
من السوق المحلي 

$في عام 2021

21

spent in the
Sultanate of Oman

ا�نفاق في
سلطنة عمان 

Trainings/ Workshops 
provided to 
workforce in 2021

ساعات التدريب / ورش 
العمل ا لمقدمة 

للعمالة في عام 2021 

5,000
HOURS ساعة

In-Country Value القيمة المحلية المضافة

300
US$ دوالر أمريكي 

MILLION مليون

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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Oman Aluminium 
Cast LLC

عمان لصب
ا�لمنيوم ش م م

www.omanaluminiumcast.com
Shareholdersالمساهمين

Commencement
of Operations
January, 2017

بدء العمليات
يناير ٢٠١٧

Total Investment
إجمالي االستثمارات 

65%

35%

ليفيبري الهندسية 
شركة المنطقة الحرة

65%
الملكية الخاصة 
المحلية

Lefebvre
Engineering FZC

Local Private 
Equity

35%

General Informationمعلومات عامة 

7.8US$
دوالر أمريكي 

MILLION مليون

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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Annual production 
capacity

24,000
Metric Tonnes

طن  متري

Raw materials and source المواد الخام ومصدرها 

Other Alloy Metals 0-5% China/India/Europe

 سبائك المعادن ا�خرى  -٥٪ - الصين ، الهند / أوروبا

50% Omanisation
of Employees

نسبة التعمين بين 
الموظفين ٥٠٪ 

8% of working hours in 
2021 was dedicated to 

Training

٨٪ من ساعات العمل تم 
تخصيصها للتدريب  في عام 

 2021

22
EMPLOYEES

موظفيـــــن

1
Direct Contractor

متعاقـد مباشر

Silicon Metal 0-13%
China/India/Europe

معدل السيلكون 0-١٣٪- الصين / الهند / أوروبا 

Liquid Aluminium Metal 85-95% 
Sohar Aluminium Company LLC

ا�لمنيوم السائل أكثر من ٨٥-٩٥٪ من شركة 
صحار ألمنيوم 

Magnesium Metal 0-5%
China/India/Europe

معدن المغنسيوم :٠-٥٪ - الصين ، الهند ، أوروبا 

Zinc Metal 0-10%
Sultanate of Oman 

معدن الزنك ٠-١٠٪ سلطنة عمان

قضبان قضبان مشاريع المصاهر ا�سواق الدولية ١١،٠٠٠ طن

 ا¥نجوت
 ا�ساسية

 قوالب مخصصة لصناعة
ا�سواق الدولية ٧،٠٠٠ طن السيارات

 الهندسة الميكانيكية الشرائح
ا�سواق الدولية ٧،٠٠٠ طن والصناعة

 تشكيل كريات
 الحديد

 صناعة السيارات والهندسة
ا�سواق الدولية ١،٠٠٠ طن الميكانيكية

Busbars Busbars for Smelter projects 11,000
 tonnes

International Market 

Foundry 
Ingots 

Specialised Alloys mainly for 
automotive industry

7,000
 tonnes

International Market 

Slabs Mechanical engineering and 
industry

7,000
 tonnes

International Market 

Forging 
Billets

Automotive and mechanical 
engineering

1,000
 tonnes

International Market 

سعة ا¥نتاج السنوية 

Production Information معلومات انتاج

Product Name Product Details Annual Capacity Markets Served
اسم المنتج  تفاصيل المنتج طاقة انتاج السنوية ا�سواق المستهدفة 

People and Community الموظفون والمجتمع

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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Potential Downstream projects in the future
Homogenising furnace and cooling chamber; With 

estimated Investment of US$ 1,300,000.

Slabs Saw Center with horizontal and vertical saw;   
Estimated Investment of US$ 2,500,000.

مشاريع الشق السفلي المحتملة في المستقبل:
الفرن المتجانس وغرفة التبريد ؛ باستثمارات تقدر بـ ١،٣٠٠،٠٠٠ دوالر 

أمريكي.

مركز منشار الواح مع منشار أفقي ورأسي؛ االستثمار المقدر 
٢،٥٠٠،٠٠٠، دوالر أمريكي.

Annual local 
purchases in 

2021 

المشتريات السنوية 
من السوق المحلي 

10.59في عام 2021
US$ دوالر أمريكي 

MILLION مليون

spent in the
Sultanate of Oman

ا�نفاق في
سلطنة عمان

In-Country Value القيمة المحلية المضافة 

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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Synergies Castings
LLC

شركة المسبوكات المترابطة 
ش.م.م

www.sco.om

Oman Development Fund, Oman - 34%
Sultan Special Force Pension, Oman - 14%  
Mineral Development Oman, Oman - 14.8%
AL Jeel Al Said for Business LLC, Oman - 11.5%
Suhar International Bank, Oman - 5%
Synergies Castings Ltd, India - 20.2 %

صندوق التنمية العماني – سلطنة عمان
٪٣٤

صندوق تقاعد قوات السلطان الخاصة – سلطنة عمان
٪١٤

تنمية معادن عمان – سلطنة عمان - ١٤.٨٪
شركة الجيل السعيد ل±عمال - سلطنة عمان - ١١.٥٪

بنك صحار الدولي - سلطنة عمان - ٥٪
شركة المسبوكات المتحدةا ، لهند  ٢٠.٢٪

Commencement of Operations
July, 2022

34%
20.2%

14.8%

11.5%
5%

14%

Total Investment
إجمالي االستثمارات 

US$ 2 
Million FDI

منهم 2 مليون دوالر 
أمريكي استثمار 

$115USأجنبي مباشر
دوالر أمريكي 

MILLION مليون

المساهمين
Shareholders

بدء العمليات
يوليو ٢٠٢٢

General Informationمعلومات عامة 

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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230
EMPLOYEES

موظفيـــــن

20
Direct Contractors

متعاقـدين مباشرين

1,200,000

1.2 Million

Wheels عجلة

WHEELS

Raw materials and source
Aluminium from

Sohar Aluminium 

المواد الخام والمصدر
 ألمنيوم من صحار ألمنيوم

Product
Name

Product
Details

Annual
Capacity

Markets
Served

اسم المنتج  تفاصيل 
المنتج

طاقة ا�نتاج 
السنوية

ا�سواق 
المستهدفة 

Aluminium 
Car Wheels

Multi-range sizes 
12” to 26” 

wheels 

1,200,000
Wheels

OEM AND OES, 
mostly USA, India 

and Europe

عجالت 
ا�لمنيوم 

�طارات 
السيارات 

عجالت المنيوم من 12 
إلى 26 بوصة 

١،٢٠٠،٠٠٠
عجلة

شركات تصنيع السيارات 
ا�صلية ووكالئهم غالبا 

في الواليات المتحدة 
والهند وأوروبا 

97% Omanisation
of Employees

نسبة التعمين بين 
الموظفين ٪97 

Hours of 
Trainings/Workshops 

provided to 
workforce in 2021

ساعات التدريب / ورش 
العمل ا لمقدمة 

560للعمالة في عام 2021 
HOURS

97%

Production Information معلومات ا�نتاج

Annual production capacity
سعة ا�نتاج السنوية 

People and Community الموظفون والمجتمع 

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY



Potential 
Downstream projects 

in the future 

مشاريع الشق السفلي 
المحتملة في المستقبل 

Support and involvement 
of Omani SMEs 

 دعم وإِشراك المؤسسات
 العمانية الصغيرة والمتوسطة

$

33

Annual local purchases in 2021 
المشتريات السنوية من السوق المحلي في عام 2021

20US$
دوالر أمريكي 

US$
دوالر أمريكي 

MILLION مليون

3
MILLION مليون

US$
5دوالر أمريكي 
MILLION مليون

In-Country Value القيمة المحلية المضافة 

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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US$ 40 
Million FDI

منهم 40 مليون دوالر 
أمريكي من االستثمار 

ا�جنبي المباشر

Sanvira Carbon 
(FZC) LLC

سانفيرا للصناعات المحدودة 
شركة منطقة حرة ش.ش.و 

www.sanvira.com

المرحلة ا�ولى 

فبراير 2022

المرحلة الثانية 

أكتوبر 2022

Phase I
February 

2022

Phase II
October 

2022

Total Investment
إجمالي االستثمارات 

175US$
دوالر أمريكي 

MILLION مليون

SANVIRA سانفيرا 
للصناعات 
المحدودة

الشركة العمانية لتنمية 
االستثمارات الوطنية  
ش.م.ع.م

يونايتد بزنس تريدنج 
ش م م 

Sanvira 
Industries 
Limited 

Oman National 
Investment 
Development 
Company SAOC 

United Business 
Trading LLC

Phase 1

Phase 2

General Informationمعلومات عامة 

المساهمين
Shareholders

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY
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84
EMPLOYEES

موظفيـــــن

23
Direct Contractors

متعاقـدين مباشرين

Raw materials and source

RPC - High Sulphur
Oman, Kuwait

RPC - Mid Sulphur
Europe

RPC - Low Sulphur
Europe, Latin America

المواد الخام ومصدرها

الوقودRPC  عالي الكبريت _ 
سلطنة عمان والكويت

الوقود – متوسط نسبة 
الكبريت – أوروبا

الوقود – منخفض الكبريت – 
أوروبا وأمريكا الالتينية 

 

20% Omanisation
of Employees

نسبة التعمين بين 
الموظفين ٪20 

320,000
طن متري

Phase I

250,000
طن متري

Metric Tonnes Metric Tonnes

Phase II المرحلة ا�ولى المرحلة الثانية 

Phase 1

Phase 2

Product
Name

Product 
Details

Annual 
Capacity

Markets 
Served

اسم المنتج  تفاصيل المنتج طاقة ا�نتاج السنوية ا�سواق المستهدفة 

Calcined 
Petroleum 

Coke

Used as 
anode in 

Aluminium 
Industry

570,000
 tonnes

Middle East, 
Europe, Asia

 فحم الكوك
 البترولي

 يستخدم كأنود
 في صناعة
 ا�لمنيوم

٥٧٠،٠٠٠
طن متري

 الشرق ا�وسط
 وأوروبا وآسيا

Calcined Petroleum Coke

فحم الكوك البترولي 

Production capacity
سعة ا�نتاج السنوية 

Production Information معلومات ا�نتاج People and Community الموظفون والمجتمع 
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19,584,825
US$

Downstream Carbon 
Products project

منتجات الكربون في 
الشق السفلي 

 دعم وإِشراك المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة
Support and involvement of Omani SMEs 

Manpower 
Supply Services

Transportation 
Services

توريد القوى العاملة خدمات النقل

200
US$

$ Annual local purchases 
in 2021 

المشتريات السنوية من السوق 
المحلي في عام 2021

دوالر أمريكي 

دوالر أمريكي 

MILLION مليون

In-Country Value القيمة المحلية المضافة 

SANVIRA
www.sanvira.com

www.sco.com

www.omanaluminiumcast.com

www.oman-arc.com

www.oapil.com

www.sohar-aluminium.com

OMAN ALUMINIUM INDUSTRY




