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 2040تماشى مع رؤية عمان ت

 

، واكتسبت سمعة باعتبارها واحدة من أكثر  م1870عام  في  ) ك ر ( تأسست مجموعة كيمجي رامداس

الشريك المفضل للعالمات التجارية العالمية . لقد كانت  في سلطنة عمان وإحتراما  مجموعات األعمال ثقة 

 . تزدهرتنجح و. استمرت بعض هذه الشراكات ألكثر من خمسة عقود وما زالت  والمحلية الرائدة

 

ما  غطيوشبكة التوزيع الواسعة التي تالتي ال تخطىء المالية الثابتة  الحكمةإن الفهم الذكي للسوق العماني ، 

للعديد من العالمات التجارية  شريكا  مفضال   ) ك ر ( ، جعلت مجموعة عمانسلطنة ٪ من  90يقرب من 

 . العالمية التي تسعى لدخول السوق العماني

 

 اليف ستايلمجموعات:  4يقع المقر الرئيسي للمجموعة في مسقط ، وتمتد األعمال المتنوعة للمجموعة إلى 

. تمتلك الشركة عمليات الشحن األساسية والبنية  ، المنتجات االستهالكية ، المشاريع والخدمات اللوجستية ،

والسلع والسياحة في اإلمارات العربية المتحدة ولها حضور بارز في الهند من خالل شراكات إستراتيجية مع 

 . كيلوجز وبريتانيا، رولكس ، امبل جشركة بروكتر أند 

 

لصاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق ، شهدت  رشيدواإلرشاد التحت التوجيه  البلدمع تنويع اقتصاد 

عن االقتصاد  ا  السياحة والصناعة الثقيلة والمعادن ، من أجل االبتعاد تدريجي تجاه تركيزا  متجددا  سلطنة عمان 

 . المعتمد على النفط

 

ع . تهدف مجموعة كيمجي رامداس إلى وض لبلدحقبة جديدة في بناء ا 2040يمثل الكشف عن رؤية عمان 

لدعم أو ملل كلل هوادة وبال . لقد كانت تعمل بال  عمان على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في العالمسلطنة 

 . أهداف الحكومة وخطط النمو للمساعدة في تحقيق الرؤية

 

 في أحد رئيسيا   مستثمرا   - شريكا  ألهمية الخدمات اللوجستية في التوسع االقتصادي ، تعد المجموعة  نظرا  

. إنها المبادرة األكبر واألولى من  الجاف ائنمشروع ميناء خز -عمان سلطنة أكثر المشاريع التحويلية في 

لوجستية على مستوى عالمي في القلب االستراتيجي خدمات نوعها بين القطاعين العام والخاص إلنشاء مدينة 

 . للبالد



 

 

 

 

 

 . عمانسلطنة كما سلطت الرؤية الضوء على أهمية التصنيع والصناعات الثقيلة في 

 

 -صناعي يركز على التصدير في المنطقة الحرة بصحار مشترك في مشروع  مؤخرا   ) ك ر ( لقد استثمرت

األخرى . سيتم استخدام المنشأة بشكل أساسي لتصنيع ألواح الكوارتز ومنتجات الكوارتز سيرفسيس  فاماد

باستخدام خام الكروم والجير المكلس من السوق المحلية ، ليتم تصديرها إلى الواليات المتحدة األمريكية 

 . وأوروبا ، مما يعطي دفعة للصادرات غير النفطية من السلطنة

 

 ش. م. ع. ع.هذه الجهود األخرى هو التعاون األول من نوعه مع شركة عمان للحوض الجاف ضمن ومن 

لهيكل زورق عمل  مترا   15 هاطول سفينةبناء . بدأت المبادرة ب سفن بحرية جديدة في سلطنة عمان لبناء

قيد  حاليا  ، والتي هي  مترا   24إلى الطلب التالي لسفينة طاقم من األلمنيوم بطول  سريعا  وانتقلت مزدوج 

 .شركة الحوض الجاف  اإلنشاء في أحدث مرافق

 

 إستراتيجيا  إلى جانب خلق فرص لالزدهار االقتصادي من خالل الشراكات العالمية ، ودعم القطاعات المهمة 

بقوة على رعاية المواهب المحلية ، وتعزيز المنتجات والخدمات المحلية من أجل  دائما  ، ركزت المجموعة 

 . سلسلة التوريد الخاصة بها من خالل داخل البلدالقيمة  تعظيم

 

لمبادرة المسؤولية االجتماعية للشركات والتنمية االجتماعية الحائزة  تقديرا   أيضا   ) ك ر ( سبت مجموعةاكت

تدير إشراقة العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز .  إشراقة ، على مستوى القاعدة الشعبية على جوائز

وتطوير ريادة األعمال كأحد  مع التدريب،  الصغيرة والمتوسطة في رحالت نموها المؤسساتوتوجيه 

 . ركائزها الرئيسية

 

 .ستيمازون ، تحت رعاية إشراقة هو 2040االستثمار االجتماعي المهم اآلخر الذي يتماشى مع رؤية عمان 

( من إشراقة بالشراكة مع  الرياضيات والفنون، الهندسة ، التكنولوجيا ، العلوم  ) -ستيما  – برنامج التعليم

 . والتعليم ووزارة التراث والثقافة وزارة التربية

 

عالم ل وتقديمهم عاما   16و  6األطفال العمانيين الذين تتراوح أعمارهم بين  فىيركز على غرس عقلية علمية 

 ومن أجل ، غيرها من علوم المستقبلالواقع االفتراضي و، الترميز ، الروبوتات ، الذكاء االصطناعي 

  .وتحضيرهم لوظائف المستقبلباالقتصاد الجديد توعيتهم 


