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مجموعة كيمجي رامداس   

تعد مجموعة كيمجي رامداس الشريك 
المفضل للعالمات التجارية العالمية والمحلية 
الرائدة، من بينها شراكات مستمرة منذ ما يزيد 

عن خمسة عقود وما زالت في تطور وازدهار.

فهمها العميق بالسوق المحلية، وحصافتها 
المالية ، عالوة على شبكة التوزيع واسعة 

االنتشار التي تغطي ما يقرب من ٪90 من 
جغرافية سلطنة عمان ، منح مجموعة 

كيمجي رامداس ميزة تنافسية خاصة بأن 
تكون الشريك المفضل للعديد من العالمات 

التجارية حول العالم، والتي تسعى للتواجد 
في السوق العمانية.

يقع مقر المجموعة الرئيسي في محافظة 
مسقط ، وتتنوع أعمالها وأنشطتها على 
أربع مجموعات: اليف ستايل ، والمنتجات 

االستهالكية ، والمشاريع والخدمات 
اللوجستية ، والبنية ا»ساسية. كما تملك 

عمليات للشحن والسلع والسياحة في دولة 
ا¬مارات العربية المتحدة ، ولها حضور بارز 

في الهند من خالل شراكات إستراتيجية مع 
شركة بروكتر أند غامبل ورولكس وكيلوجز 

وبريتانيا.

وفي ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب 
الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم – 

حفظه ا¹ ورعاه – بأهمية التنويع االقتصادي  
شهدت سلطنة عمان تركيًزا أكبر على 

قطاعات مهمة كالسياحة والصناعات الثقيلة 
والتعدين، من أجل إيجاد اقتصاد متنوع 

ومستدام بعيًدا عن االعتماد على مورد النفط 
الناضب.

يمثل انطالق الرؤية المستقبلية عمان 2040 
حقبة جديدة لتحقيق تطلعات السلطنة 

، وتسعى مجموعة كيمجي رامداس 
للمساهمة في وضع عمان في مصاف الدول 

المتقدمة. ومن أجل تحقيق مؤشرات الرؤية 
، كرست المجموعة نفسها لدعم ا»هداف 
الحكومية الطموحة وخطط النمو الواعدة.

ونظًرا لÀهمية التي يمثلها قطاع الخدمات 
اللوجستية في دعم التنويع االقتصادي ، تعد 
المجموعة مستثمًرا رئيسًيا في مشروع ميناء 

خزائن البري بمدينة خزائن االقتصادية. والتي 
تعد مبادرة الشراكة ا»كبر وا»ولى من نوعها 

بين القطاعين العام والخاص ¬نشاء 

مدينة لوجستية متكاملة بمستويات عالمية 
في موقع استراتيجي وحيوي بالقرب من 

محافظة مسقط.

وتجسيًدا للرؤية با»همية التي تمثلها الصناعات 
التحويلية والثقيلة لتعزيز الصادرات العمانية.

استثمرت كيمجي رامداس مؤخًرا في إنشاء 
مصنع ¬نتاج ألواح الكوارتز مع شركة ماذاف 

لÀسطح، في منطقة صحار الحرة، حيث سيتم 
تصنيع ألواح حجر الكوارتز المصقولة و منتجات 

الكوارتز ا»خرى بهدف تصديرها إلى ا»سواق 
ا»وروبية وا»مريكية، وبالتالي المساهمة في 

دعم رؤية سلطنة عمان ¬يجاد مشاريع 
تسهم في دعم جهود التنويع االقتصادي.

وفي نفس ا¬طار أثمر التعاون مع شركة عمان 
للحوض الجاف ش.م.ع.ع إلى بناء سفن بحرية 

وفق أعلى المواصفات الحديثة في سلطنة 
عمان. حيث تم بناء أول سفينة "حلم البحار" 

والتي يبلغ طولها 15 متًرا ، عالوة على البدء في 
بناء السفينة الثانية (MEFK Pearl) وهي عبارة 
عن سفينة طاقم مصنوعة من ا»لمنيوم يبلغ 

طولها نحو 24 متًرا وما تزال قيد التنفيذ حالًيا 
في مرافق شركة عمان للحوض الجاف.

وإلى جانب الدور الذي تلعبه في دعم 
االزدهار االقتصادي عبر الشراكات العالمية ، 
والقطاعات الرئيسية ، تركز المجموعة على 
تطوير القدرات والكفاءات الوطنية ، وتعزيز 

المنتجات والخدمات المحلية من أجل تعظيم 
القيمة المحلية المضافة عبر سالسل التوريد 

الخاصة بالمجموعة.

اكتسبت مجموعة كيمجي رامداس تقديًرا 
واسًعا لمبادرتها الفريدة والرائدة للمسؤولية 

االجتماعية "إشراقة" والحائزة على العديد 
من الجوائز التقديرية، حيث تسهم إشراقة 

عبر مبادراتها المختلفة إلى بناء ثقافة ريادة 
ا»عمال كأحد الركائز الرئيسية ، إلى جانب 
تبنيها للعديد من البرامج التي تهدف إلى 

دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في رحلتها نحو تحقيق النمو.

من ضمن استثمارات المسؤولية االجتماعية 
المهمة ا»خرى تحت مظلة إشراقة والتي 
تتناغم مع رؤية عمان 2040، إطالق البرنامج 

التعليمي "ستيمازون" لتعلم المعارف الخاصة 
بـ (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون 

والرياضيات) وهو برنامج تعليمي تديره إشراقة 
بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة 

ووزارة التربية والتعليم.

ويهدف إلى مساعدة ا»طفال العمانيين 
من الفئة العمرية بين 6 - 16 عاًما للولوج 
إلى عالم الذكاء االصطناعي والروبوتات 

والواقع االفتراضي وغيرها. وذلك الطالعهم 
على االقتصاد الجديد وإعدادهم لوظائف 

المستقبل.

شريك 
المستقبل

منذ عام 1870م
تماشيÐ مع رؤية سلطنة ُعمان 2040، اكتسبت مجموعة كيمجي 

رامداس سمعة راسخة باعتبارها واحدة من بين أكثر المجموعات 
التجارية ثقة وتقديًرا في سلطنة عمان.


