
 
 
 

	
 عمان وأكثرھاسلطنة ، وھي واحدة من الشركات الرائدة في  م1870تأسست كیمجي رامداس في عام 

 ً تجاري  بیتطراد من إبنمت . العمل  نطاقمن حیث الحجم و الشركاتإنھا واحدة من أكبر كما . إحتراما
مع العدید من الشركات  واإلمداداتالمنتجات  الشركة راسخة في مجموعة واسعة من الخدمات ،فصغیر ، 

والعالمات التجاریة للمنتجات اإلستھالكیة المشاركة معھا . األكثر شھرة في العالم  
 

مجموعة  40عالمة تجاریة رائدة من خالل  400یقع المقر الرئیسي في مسقط ، وتدیر المجموعة أكثر من 
المشاریع ستھالكیة ، إلجات ا، المنت الیف ستایلمجموعات تجاریة:  4الشركات تمتد عبر من  متنوعة

.األساسیة والبنیة  واللوجستیات  
 

مع أكثر من لدیھا شبكة توزیع األكثر إنتشاراً وفعالیة فى سلطنة عمان ، كیمجي رامداس معروفة بكونھا 
توزیع ، تنتشر مرافق  ةشاحن 125مع أسطول من ة توزیع مباشرنقاط  3,500منفذ بیع بالتجزئة ،  150

. على مستوى عالمي تخزین متكاملمتر مربع تشمل مجمع  100,000مساحة على  التخزین  
 

قوى عاملة مخلصة ملیار دوالر أمریكي ، فإن الشركة لدیھا  1أكثر من  التى تبلغ مع مبیعاتھا السنویة
. شخص 6,000وملتزمة تبلغ   

 
ً تمتلك الشركة  ور حضباإلضافة إلى  عملیات متعلقة بالسلع والشحن في دولة اإلمارات العربیة المتحدة أیضا

. انیاتوبری امبل ، رولكس ، كیلوغزجستراتیجیة مع بروكتر أند إقوي في الھند من خالل شراكات   
 

 داتھاوإمدا ( ك ر ) منفذ بیع بالتجزئة في جمیع أنحاء السلطنة ، أصبحت خدمات 170 من خالل أكثر من
أكبر سلسلة سوبر ماركت . لدیھا  ٪ من السكان 95البالد تغطي ما یقرب من  أركانفي أقصى بحزم  راسخة

مطاعم ومقاھي ، التدریب  أثاث ودیكورات داخلیة ،الیف ستایل ،  فاخرة لمجموعة صاالت عرض، 
بناء والتشیید ، الصلة بالذات خدمات وإمدادات شاملة ،  تصاالتإلشارات ، تكنولوجیا المعلومات واستإلوا

من تحویل تجربتھا الشركة  تمكنت،  نظام ساب . بالشراكة مع السفرحلول واللوجستیات  الشحن ، الدفاع ،
ومنصات التجارة داخل المحل عبر النقل والخدمات اللوجستیة ، المتعلقة باألعمال لألعمال واألعمال للعمالء 

. الوقت الحالى اإللكترونیة في  
 

ً  150مع  الفطنة التسویقیة لدینامیكا السوق العمانى . من الخبرة والتجربة ، تتمتع الشركة بفھم عمیق  عاما
تستعد لدمج الثورة الصناعیة الرابعة ، مع  تصاعدیة تجاریةعمال أآفاق السلیمة ، مؤسسة مالیة آمنة ، 

. كیمجي رامداس میزة رائدة أعطتشبكة لدعم كل ھذا ، الالمرافق و  
 

یتم تشجیع الموظف وھي أساس كل اإلجراءات ، و.  على مجموعة من القیم األساسیة ( ك ر ) مجموعة تعمل
تجاوز توقعات العمالء في جمیع المواقف  . والھدف ھو في كل مستوى لتبني ھذه القیم في الروح والممارسة

.المتواصل بتكار إلالمستمر وا ، التطورعلى الجودة ، ومن خالل التعاون  من خالل التركیز الثابت  
 

النزاھة في  لجودة منتجاتھا وخدماتھا ، تحسد علیھا ومرغوب فیھاسمعة  ( ك ر ) أسستعلى مر السنین ، 
جتماعیة إتنمیة  جناحمع المجتمع من خالل  المشاركة الشعبیةكل معاملة ، تركیزھا على تنمیة األفراد ، 

. سمى إشراقةیمخصص   


