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نبذة عن المؤسسة



ملخص تنفيذي

مجموعة 
أعمال متنوعة

1حجم أعمال سنوية يتجاوز 
مليار دوالر

عمال إدارة متكاملة لعمليات  األ
الرئيسية باستخدام حلول 
تخطيط موارد المؤسسات

أحد أكثر المجموعات 
نةالتجارية ثقة في سلط

عمان

أكثر من 
موظف5000

سلسلة توريد وتوزيع عالمية موقعنا في سلطنة عمان
في اإلمارات وأعمالنا التجارية

والهند

مالءة مالية
وحوكمة مؤسسية



المستقبليةالرؤية

تاممارس تبني ، من خالل الصدارةعمان نحو سلطنةقيادةل
متطورة ومبتكرةأعمال 



بهنؤمنما

والمبتكرةالخالقةفكارواألالممارساتوتطبيقتبني•

والفعاليةوالكفاءةللموثوقيةالدوليةبالمعاييراإللتزام•

وقدراتهإمكاناتهكاملتحقيقعلىوالشبابالمجتمعمساعدة•

العمانيةالثقافةوإثراءدعمفيالمساهمة•



هريتيك أجاي كيمجي

ميهير أجاي كيمجي

مالفيكا بنكج كيمجي

شيرايو نيليش كيمجي

كيرفي بنكج كيمجي

ورون بنكج كيمجي

الراحل كنكسي جوكالداس 
كيمجي

أنيل متراداس كيمجي

أجاي متراداس كيمجي

بنكج كنكسي كيمجي

نيليش كنكسي كيمجي

كانان كيمجي

مجلس اإلدارة



سفرالوالسياحة •

خدمات التأمين•

النقل •

البحرية منتجاتال•

اللوجستيةخدمات ال•

مشاريع الدفاع•

المشاريع الخاصة•

وخدمات السياراتمنتجات •

الضيافة•

ل منتجات اليف ستايتوزيع •
والبيع بالتجزئة

تجارة الساعات والمجوهرات •
بالتجزئة

اتصاالت البيع بالتجزئة •
والتوزيع

زئةبيع الساعات بالتج-الهند •

أربع والعمليات في تتوزع األنشطة

مجموعات إستراتيجية

منتجات ال

ستهكاييةاال

يةتوزيع السلع االستهكاي•

تجزئةبيع بالبقالة ال•

خدمات التموين والغسيل•

الرعاية الصحية والجمال•

توزيع -الهند واإلمارات •

السلع االستهكايية

ألساسيةالبنية ا

حلول البناء•

حلول نقل الحرارة•

ةللضيافالبنية األساسية•

المعلومات تقنية حلول •

واالتصاالت

حية  الصحلول البنية األساسية•

البحريةخدماتال•

حلول النقل•

الخدمات البيئية•

المشاريع 

واللوجستيات

اليف ستايل



مميزات وأسباب النجاح التجاري

مكانة راسخة. حضور. عمليات



نقطة توزيع، مزودة بأسطول 3.500تتكون من واسعة شبكة •
.شاحنة125يضم ضخم 

منفذ بيع بالتجزئة منتشرة في جميع أنحاء250أكثر من •
.سلطنة عمان

كثر منأعلى مساحة تمتد بمواصفات عالية مرافق تخزين •
.متر مربع100.000

موظف في جميع أنحاء سلطنة عمان 5000أكثر من •
.واإلمارات والهند

متينةأسـس
وصلبة



Over  175 Lifestyle , Retail and Training Centres across Oman
زئة البيع بالتج-منفذ لمجموعة من المنتجات االستهالكية 177-

والخدمات

(إدارةمملوكة و)سوبر ماركت سبار 24•
محالت األصالة-محالت 3•
أسواق الرعاية االجتماعية-مركز 40•
عيادة العناية بالشعر والبشرة2•
التموين والغسيلخدمات -مركز 98•
سليكتشل -منافذ 10•

مطعم ومحل شوكوالتة في عمان46-
سلسلة مطاعم بيتزا هت العالمية-منفذ 45•
محل شوكوالته الديراخ 1•

ناقة واليف ستايللألمنافذ 6-
صالة عرض لكيمجيز عالمي2•
صاالت عرض كريستال سواروفسكي2•
معرض بيت سامسونايت2•

حضور 
قوي 

لقطاع
التجزئة



صالة عرض متميزة لمجموعة من األساسيات المنزلية 12

صاالت عرض ألجهزة التكييف واألجهزة الكهربائية6•
صاالت عرض ألساسيات البناء5•
صالة عرض لللمنتجات الهندسية والخدمات 1•

.صاالت عرض للساعات الفاخرة واإلكسسوارات الشخصية4

2000صالة عرض واحدة لألثاث المكتبي تقدم أحدث طراز بمساحة 
.  متر مربع

.متجر بيع بالتجزئة لمنتجات اورديو لالتصاالت11

ن ، شركة بروكتر أند جامبل ، رولكس ، بريتانيا عما: عمليات الهند
كيلوغز

الشحن والخدمات اللوجستية : عمليات اإلمارات العربية المتحدة
والسلع

شرايات
مستمرة



ييمجي مجموعة أنشطة وخدمات تغطي 

جغرافية سلطنة عمان٪ من 95نحو رامداس 



العكامات التجارية
شريائنا

عالقات. ثبات . بناء 



ة على نؤمن في ييمجي رامداس بأهمية تعزيز العكاقات ورعايتها مع األفراد والعكامات التجاري
.حد سواء

مية لقد ساهم شغفنا بالتميز والريادة في ترسيخ شرايتنا مع العكامات التجارية العال
.المرموقة لعقود من الزمان

إرث من الثقة



الرفاهية  والكايف ستايل 



المنتجات االستهكايية



البنية التحتية



المشاريع واللوجستيات



تقديم منتجات إلى سعت كيمجي رامداس وما تزال 
وساهم حضورها وانتشارها ،وخدمات عالية الجودة

القوي على مستوى سلطنة عمان باعتبارها إحدى 
ي الشركات الراسخة والرائدة في السوق المحلية ، ف

وهو كسب ثقة الجميع نتيجة إداركها العميق للسوق،
المفضل ما منحها األفضلية في أن تكون الشريك 

.للعديد من العالمات التجارية العالمية والمحلية
اهم وهو ما سلقد أكسبنا اهتمانا بالعمالء ثقة الجميع 

.وقعنامفي تعزيز 

الراحل ينكسي جويالداس ييمجي

“

”



ما وراء األعمال
جتماعيةاالمسؤولية ال



الرؤية

ىعلحصولهتسهيلعبرالمجتمعتمكين

علىتساعدهالتيواألدواتالوسائل

واتيةمبيئةفي؛إمكانياتهأقصىتحقيق

.ورفاهتهوإبداعهإنتاجيتهلتحسين



الريائز األساسية

فيإشراقةبهاقامتالتيالمختارةاألعماللبعضملخًصاالتاليةالشرائحتستعرض
:التاليةالفئات

التعليم1.

الصحة2.

المجتمع ةرفاهال3.

التدريب4.

www.eshraqa.omمن خكال زيارة الموقع مبادراتها ايتشف المزيد عن إشراقة و



التعليم
دعم التعليم من أجل اقتصاد متطور



التعليم

يةالدولبرنامج تكاتف للمنح الدراسية

ن لطالبيتقديم منح دراسية قامت إشراقة ب

.لمدة سبع سنواتمجيدين عمانيين 

ي يتابع الطالبان اآلن تخصصهما في جامعت

.هارفارد وستانفورد

المشاريع الرئيسية



التعليم

المشاريع الرئيسية

األطفاللمساعدة"ستيمازون"التعليميالبرنامج2020عامفيإشراقةأطلقت
بالعلومالخاصةالمعارفاكتسابعلىعاًما16إلى6العمريةالفئةمنالعمانيين

طلق.والرياضياتوالفنونوالهندسةوالتكنولوجيا
ُ
ثقافةالوزارةمعبالشراكةالبرنامجأ

خاللمنستيمازونمبادرةعنالمزيداكتشف.والتعليمالتربيةووزارةوالرياضةوالشباب
www.stemazoneoman.omالموقعزيارة



حاربصالدوليةالبحريةعمانكليةفياإللكترونيللتعليممركزاإنشاءفيإشراقةساهمت
مسمىتتحكاديمينواألللطلبةكاديميةأوتعليميةومصادرعلميةمنشوراتتوفيربهدفوذلك

.رقميالالتعليممركز-ةشراقإ

التعليم

المشاريع الرئيسية



التعليم

طالب في 10000بمتوسط . واليات في سلطنة عمان4مدرسة حكومية في 70دعمت إشراقة : دعم المدارس الحكومية•

كل والية 

مدرسة26: سمائل•
مدرسة22: إزكي•
مدارس9: بدبد•
مدرسة13: إبراء•
مدرسة12:بدية•

:  توزيع الحقائب المدرسية•

.  والية سمائل، إزكي، بدبد، إبراء وبديةحقيبة مدرسية على أطفال المدارس في 10000، وزعت إشراقة 2020في عام 

المشاريع الرئيسية



الصحة
الحفاظ على أعلى المعايير من أجل مجتمع صحي



:المسح الوطني للتغذية•

وطني الشاركت كيمجي رامداس في دعم المسح 

لطنة ولى في سالذي يجري تنفيذه للمرة األللتغذية 

ة عمان وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات صحية دقيق

.فرادتختص بالتغذية عند األسر واأل

الصحة

المشاريع الرئيسية



فياتالمستشفيالصحيةالرعايةخدماتتحسيندعم:الصحيةاألساسيةالبنيةتطوير

.الضروريةالطبيةالمعداتتوفيرفيالمساعدةخاللمنالحكوميةالصحيةوالمراكز

الصحة

المشاريع الرئيسية



:زيادة الوعي الصحي

حمالت التبرع بالدم•

حمالت التوعية الصحية•

الصحة

المشاريع الرئيسية



يةرفاهة المجتمعال
تمكين يافة شرائح المجتمع



الخيرية وجمعيات المراةجمعيات الدعم 

يةرفاهة المجتمعال

المشاري    ع الرئيسية

الجمعية العمانية للمعاقين•

لسرطانالعمانية لجمعية ال•

لذوي االعاقة السمعيةالجمعية العمانية•

جمعية رعاية األطفال المعوقين•

جمعية النور للمكفوفين•

(كبار السنتقديم الرعاية ل)جمعية إحسان •

متالزمة داون لجمعية العمانية•

جمعية التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة•

عقاريتبرع -ءدار العطا•

مومة والطفولةلرعاية األجمعية الرحمة•

اءالمرأة العمانية في سمائل وإبراء والعامرات وسداب وفنجاتجمعي•

من باصات النقل لجمعية المرأة العمانية بإبراء 2عدد •

ماكينة خياطة لجمعيات المراة العمانية26•

جمعية رعاية األطفال المعاقينلحافلة 1•

رعاية إنشاء طابق كامل بالمبنى الجديد لدار العطاء•

دعم من إشراقة/ تبرعات 





مبادرات على مستوى الواليات

دعم إنشاء المساجد والمجالس العامة•

بناء منازل لألسر المتعففة•

فطار صائم في رمضانإتوزيع •

واألعراس الجماعية-دعم األنشطة الشبابية والرياضية •

يةرفاهة المجتمعال

المشاريع الرئيسية



المبادرات البيئية•

مبادرة بناء القدرات-جمعية البيئة العمانية •
حمالت التنظيف•

بالشراية مع اليونيسف( UPSHIFT)برنامج •

بناء مهارات قابلة للتوظيف•
ريادة األعمال•
التمكين والمشاركة•
التماسك االجتماعي ونشر المحبة•

يةرفاهة المجتمعال

المشاريع الرئيسية



التدريب وريادة األعمال
رسم المستقبل برعاية قدرات الشباب



التدريب وريادة األعمال

جل التوظيفأالتدريب من 

متدرب40
التدريب من أجل التوظيف

متدرب21
برامج ما قبل الحضانة للشركات الصغيرة

والمتوسطة الطموحة

متدرب12
طةتدريب وتوجيه الشركات الصغيرة والمتوس

متدرب2250
برنامج من الجامعات إلى الشركات 

متدرب82
التدريب اإلداري وبرامج أخرى للمواطنين العمانيين

متدرب40
جمعية البيئة العمانية

ات برنامج تدريبي على الخطابة لطالب الجامعات والكلي



متدرب 325
برنامج صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة 

لتطوير المهارات القيادية( نماءإ)والمتوسطة 

متدرب250
برامج تسريع النمو

ةمبادرات توجيه الشركات الصغيرة والمتوسط

متدربين7
معهد القيادة واإلدارة، بالمملكة المتحدة بهدف تعزيز 

دارية والقياديةالمهارات اإل

متدرب220
برنامج التطوير اإلداري

متدرب135
لمحاضري ومعلمي الجامعات )ورش عمل تدريب المدربين 

(والكليات

التدريب وريادة األعمال

التدريب من أجل التطوير اإلداري



الاألعملريادةإشراقةأكاديمية)تأسيس
فةثقالتعزيزمنصةعنعبارةهي(سابًقا
رةيالصغالشركاتودعماألعمالريادة

األهدافمعتنسجموهيوالمتوسطة،
الدعموتقديمالقطاع،لتمكينالوطنية

بهدفالرياديةاالفكارألصحابوالتوجيه
واقع،لىإفكارهمأتحويلعلىمساعدتهم

االقتصاديةالتنميةدعمفيليساهموا
ثثالوركائزمنهجياتخاللمنوذلكللبالد،

.للبرنامج

التدريب وريادة األعمال

من خكالمبادراتها ايتشفوا المزيد عن إشراقة و
www.eshraqa.om/tasees: زيارة الموقع 

http://www.eshraqa.om/tasees


تبرعت،كوروناوباءانتشارذروةخالل1.
ةللتنميإشراقةجناحهاعبررامداسكيمجي

عمانيلايرمليون1.3بمبلغاالجتماعية
فيروسمواجهةفيالصحيةالجهودلدعم
.19-كوفيد

دانيالميىللمستشفالطبيةالمعداتتوفير2.
جائحةمكافحةفيالصحةوزارةجهودلدعم
.كورونا

الحديثةمشاريعال



شكًرا لكم


