
حّمل التطبيق اآلن 71585252
trolleyoman@gmail.com

etrolley.om

  تطبيق ترولي



نبذه عنا:

تأسست شركه ترولي عمان عام 2018 بمجهود شخصي في مجال التوصيل واألنشطة الخدمية، ثم قامت بإنشاء 
فكره ضم المتاجر الموجودة في سلطنه عمان تحت منصة تطبيق ترولـي لتسوق ، وقامت أيضا بالتعاقد مع  العديد 

من المتاجر الموجودة في السلطنة .
الشركة لديها فريــق من الشباب العمانــي المؤهلين ، ولديهم خلفيات متعددة الثقافات في جميــع المستويــات 

وتطوير االفكار . 

كلمة الرئيس التنفيذي: 

تعد مجموعة ترولي عمان التابعة لشركة سلطان بن احمد العالمية من المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي توفر 
تسهيالت للمواطنين والمقيمين من حيث احتياجات التسوق من منصة واحد ، مع مراعاة الوصول في الوقت 

المناسب والتكلفة والسالمة من المتاجر الموجودة ،  وتوفير طريقة لتسوق بجودة وفعالية وكفاءة والتي تلبي 
احتياجات الشخصية.

يزداد الطلب والبحث عن المتاجر األساسية والماركات العالمية مع خدمة التوصيل للمناطق البعيده عن العاصمة 
لتحكم بالوقت و الجهد والعناء للبحث عن المتاجر وتضيع الوقت ، حيث أن شاغلنا الرئيسي هو رضا العمالء ورواد 

األعمال والذي يتم تدريب كابتن التوصيل لدينا جيدا لتحقيق هذا الغرض 

الرئيس التنفيذي 
سلطان الرئيسي 

رؤيتنا: 

مواصلة تطوير خدمات من خالل تطوير عن طريق التكنولوجيا التي توصل للعمالء  وأفراد السياحة بتسوق آمن 
ومريح ، ونطمح كذلك في توسيع المؤسسة في دول أخرى لتلبية احتياجات العمالء ورواد األعمال

اهدافنا: 

• نسعى ألن يكون عمالؤنا راضون بأعلى قدر عن ما نقدمه من خدمات في مجال التسوق الذكي .
• نضع السالمة نصب أعيننا كأهم اعتبار في جميع عملياتنا.  

• إتباع معايير أمن وسالمة عالمية المستوى وفرضها على جميع آليات الدفع والشراء 
• تخضع نشاطات المؤسسة ألعلى المعايير األخالقية والمهنية . 

• أن تصبح المؤسسة رائدة في مجال التسوق الذكي في السلطنة 
• دقة أوقات إنطالق وصول البضائع مع الكابتن في جميع األماكن . 

• المسؤوليه االجتماعيه  ان نحظى في خدمه هذا بلد العزيز وشعبها الطيب 

خدمة العمالء: 

• نحن في مؤسسة ترولي عمان ال نكتفي بتطوير خدماتنا للعمالء ، بل نظهر قدرا كبيرا من االهتمام بآرائهم 
   ومقترحاتهم وشكواهم .

• نحقق في أي شكوى ونتابع حلها مع اإلدارات المعنية داخل المؤسسة. 
• فتح قنوات تواصل متاحة للجميع لتحقيق ضمان تحسين مستوى خدمات النقل ومعالجة نواحي القصور . 

• تقدم المؤسسة تسهيالت لرواد االعمال سهوله االنضمام الى فريق ترولي 



About us:

Trolley Oman Company was established in 2018 with a personal effort in the field of delivery and service 
activities, Then she created the idea of   joining stores located in the Sultanate of Oman under the Trolley 
Shopping app platform, and she did Also contracting with many stores located in the Sultanate.
The company has a team of qualified Omani youth, and they have multicultural backgrounds at all levels 
and the development of ideas.

CEO word:

The Trolley Oman Group the  owner of Sultan Bin Ahmed International Company is one of the medium and 
small institutions that provide facilities for citizens and residents in terms of shopping needs from one platform, 
taking into account the timely arrival, cost and safety of existing stores, and providing a way to shop with 
quality, effectiveness and efficiency that meets the personal needs.
The demand increases and searches for basic stores and international brands with delivery service to areas far 
from the capital to control time, effort and effort to search for stores and waste time, as our main concern
It is customer satisfaction and entrepreneurs, and our delivery captain is well trained to achieve this

 CEO
 Sultan Al-raisi

Our vision:

Continuing to develop services through developing through technology that connects customers and 
individuals with a safe and comfortable shopping, and we also aspire to expand the institution in other 
countries to meet the needs of customers and entrepreneurs

Our goals:

 • We strive to make our customers most satisfied with our services in the field of smart shopping.
 • We keep safety in mind as the most important consideration in all our operations.
 • Follow world-class security and safety standards and impose them on all payment and purchasing mechanisms
 • The Foundation's activities are subject to the highest ethical and professional standards.
 • To become a leader in the field of smart shopping in the Sultanate
 • Accurate departure times for the arrival of goods with the Captain in all locations.
 • Social responsibility to have the service of this dear country and its good people

Customer service:

 • We at Trolley Oman do not only develop our services for clients, but rather show a great deal of interest 
     in their opinions, suggestions and complaints.
 • We investigate any complaint and pursue its resolution with the relevant departments within the institution.
 • Open communication channels available to all to achieve a guarantee to improve the level of 
    transportation services and address shortcomings.  The Foundation provides facilities for entrepreneurs to 
    easily join a trolley team
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