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ABOUT US
TAMCO PETROLEUM is a prominent leading 
Yemeni Company registered in July 2009 in 
accordance to the Yemeni Law in the field 
and business activity of importation of 
petroleum products, Gasoil (Diesel), Gasoline 
(Petrol) ,LPG (Liquified Petroleum Gas) and 
Petroleum derivatives of the same in the 
Republic of Yemen having forty years of 
experience in the commercial and petroleum 
field under our belt since the year 1980.
It is owned by prominent and established 
business group in Yemen.

Since our Inception, we gave and continue to 
give our utmost effort to make TAMCO a 
leading company in the field of Petroleum 
importation and supply.

Our corprate leadership put a lot of efforts in 
order to achive our pre-established goals 
setup in our business plan in by investing in 
company equity and human resource.

We procure our products from reputable 
established traders and refiners. We have 
fostered a long and established relationship 
with in the Untied Arab Emirates (‘UAE’) 
The Kingdom of Bahrain and Singapore.

We have a strong team specialised in 
Commercial Trade, Finance and shipping to 
provide a quality response to our business 
needs to ensure our customers receive 
products at competitive price, quality product 
and within the time specified.

All our imports into Yemen meet the 
approvals and procedure implemented by 
the United Nations Office (UNOPS) via  the 
United Nations Verification and Inspection 
Mechanism for Yemen (UNVIM) and the 
countries of Arab Collation in addition to the 
Yemeni Economic Committee (YEC) and our 
trusted partner and customer Yemen 
Petroleum Company (YPC).

RESPONSIVE
AND RESILIENT
IN THE FACE OF
CHALLENGES



OUR VISION
Our vision for business in the petroleum 
field can be summarised in the fact that 
we seek to contribute to development of 
the economy of Yemen and to raise the 
living standards for the Yemeni Citizen via 
providing clean petroleum and gas 
products of high quality and to make such 
products available on constant basis without 
interruption, the thing which could drive the 
development of our country - Yemen- 
forward into the ranks of  advance nations 

Using and putting our long-established 
experience and expertise of our 
professional and devoted team to use in 
addition to using the capabilities which 
our offices possess, all of which enable us 
to manage the logistic services and 
transportation in a highly efficient manner 
and professional methodology which, in 
turn, enables us to transport and deliver 
the petroleum derivatives and gas 
products to all of the naval ports of Yemen 
timely manner and as per the schedules 
which we specify and comply with without 
any delay whatsoever.

OUR MISSION
Our Mission is to enhance the quality of life in 
the Yemeni Community via provision of the 
highest quality of Petroleum products 
meeting high international enviromental 
standards for continued operation of 
powerplants, transportation and all civil and 
government projects without interuption, 
supplying the highest quality from 
international traders and refiners at 
competitive price in a safe and efficient 
manner for the people of Yemen. 
This means providing stabel employments for 
the people of Yemen.



HIGHLIGHTS
In 2019 we imported 31 shipment in MR’s 
(Mid Range vessel) which equated to 
approx. 1 millon MT of Product comprising 
of Gasoil and Gasoline for Yemen for sale to 
Yemen Petroleum Company (YPC) into 
ports of 

• AL-HUDAYDAH 
• AL-MUKALLA
• NISHTUN
• ALL YEMEN PORTS 

(Request of Customer)

2019

2018
2017

2016

15 SHIPS
(450,000 mts)

31 SHIPS
(1,000,000 mts)
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SAFETY &
SECURITY
Safety & Security is of paramount 
importance and forms an integral and is 
and important pillar in our organisation.  
This is adopted across the company from 
the procurement process and throughout 
supply chain.
Our staff is trained at regular intervals and 
internal audits are conducted to ensure 
this is adhered too. 

We ensure our supply chain providers also 
adhere to our high standards and 
therefore all our suppliers are vetted prior 
to on boarding, All Ships used meet all 
international standard and compliance 
protocols by our supplier and the 
international shipping standards.



TELEPHONE
01-634630

(Saana)

MOBILE EMAIL
info@tamco-petroleum.com

marketing@tamco-petroleum.com

WEBSITE
tamco-petroleum.com 734888630

02309901
(Aden)

ADDRESS
AL SABEEN DISTRICT,

AMANA, SANAA, YEMEN

ADEN, SHAIKH OTHMAN JOLAT 
ALKARRAA ADEN TAIZ ST.

HUDAYDAH, SANA’A ST. NATIONAL 
RADIATOR FACTORY BLDG

03-235030
(Hudaydah)



متحرك

(َعَدْن)

734888630
02309901

بريد الكتروين
info@tamco-petroleum.com

موقع الكتروين
tamco-petroleum.com 

marketing@tamco-petroleum.com

  العنوان
حي السبعين

أمانة صنعاء، اليمن

عدن الشيخ عثمان جولة
الكراع طريق عدن تعز 

الحديدة شارع صنعاء عمارة
مصنع الراديتر الوطني 

هاتف
(صنعاء)

01-634630

(الحديدة)
03-235030



السالمة واألمان
 تعتبر اجراءات السالمة واالمان ركيزة جوهرية اصيلة

 ومهمة يف عمل اي شركة عصرية حديثة وناجحة, وهو
 ما نحرص عليه كثيرا يف شركتنا الرائدة, حيث نقوم

 بتطبيق اعلى معايير األمان والسالمة المتوافق عليها
 دوليا يف مجال عملنا بداية من المرحلة االوىل المتمثلة

 يف اجراءات عملية االستيراد مرورا بسلسلة عمليات
 التوريد وانتهاء بإجراءات علمية التسليم والتسلم النهايئ

 يف ميناء العميل وذلك بواسطة فريق مهني محترف
 وذو خبرة واسعة يف مجال السالمة واألمان مع وجود
 عمليات تحقيق داخلي مستمرة ضمانا للوصول اىل

اعلى مستويات االلتزام
 و لضمان تنفيذ شحنات على أعلى درجة من المعايير

 القياسية التي تتوافق مع كافة التشريعات الدولية فإن
 شركائنا يف سلسلة التوريد و مقدمي الخدمة المستعان

 بهم يتبعون اعلى درجات االلتزام بكل المعايير
 والبروتوكوالت الدولية المنظمة لعميات تباردل

المنتجات البترولية و الغازية بين الدول

PETROLEUM
TAMCO “

”
الطاقة هي

تخصصنا

.

.



محطات هامة

 ىف العام (2019)—31 باخرة ىف العام (2017)—15 باخرة

ميناء الُحديدة
 ميناء الُمكال�

ميناء نِْشُطون
 كافة المواين اليمنية ( حسب الطلب) 

2019

2018
2017

2016

:-

 ىف العام 2019، قمنا باستيراد 31 ناقلة من الحجم
 الكبير والتي قاربت حوايل مليون طن متري من

 المنتجات التي تتألف من البنزين والديزل لدولة اليمن
 لصالح شركةالنفط اليمنية ("واي يب سي") وتوصيلها

للموائن التالية

طن متري)( 1,000,000
واحد مليون طن متري

طن متري)( 450,000



رسالتنا

رؤيتنا
 تتلخص رؤيتنا للعمل ىف مجال النفط ىف كوننا نسعى

 للمساهمة ىف تنمية اقتصاد اليمن ورفع مستوى
 المعيشة للمواطن اليمني عبر تقديم منتجات بترولية

 وغازية نظيفة وتتسم بالجودة العالية وإتاحة تلك
 المنتجات بشكل مستمر دونما انقطاع، وهو األمر

 الذي بمقدروه أن يدفع عجلة التنمية لبلدنا إىل األمام
 باستمرار ودونما توقف، وذلك عبر استخدام وتسخير

 الخبرات والباع الطويل لفريق عملنا المحترف
 والمتفاِن باإلضافة إىل استخدام القدرات التي تمتلكها

 مكاتبنا، والتي ُتمكننا من إدارة الخدمات اللوجستية
 والنقل بأسلوب يتسم بالفاعلية العالية، والمنهجية

 االحترافية، وهو األمر الذي بدوره ُيمكننا من نقل
 المشتقات النفطية والغازية إىل كافة الموائن البحرية

 ىف دولة اليمن ىف الوقت المناسب ووفقاً للجداول
،التي نحددها ونلتزم بها دونما أي تأخير

 تتلخص رسالتنا يف تحسين جودة الحياة للمجتمع
 اليمني عبر توفير منتجات بترولية وغازية تتمير بأعلى

 مستويات الجودة وبأفضل االسعار النتافسية يف عملية
 توريد مستمرة وبما يضمن توفر مستوى عال للبيئة مع

 استمرار عمل محطات الكهرباء ووسائل النقل وكافة
 المشاريع االهلية والحكومية دون توقف بما يعني توفير
 الكثير من فرص العمل الثابتة ووجود خدمات ومنتجات

سلعية رخيصة



“
”

من نحن

قادرون على
اجتياز كل العوائق

والتحديات 

 شركة تامكو للمشتقات النفطية شركة يمنية رائدة تم
 تأسيسها يف العام 2009 من قبل مجموعة اعمال يمنية
 رائدة ومرموقة, وبموجب قانون السجل التجاري اليمني

 وذلك للعمل يف مجال استيراد وتسويق المنتجات
 البترولية والغازية ( الديزل, البنزين, المازوت والغاز

 المسال ) يف نطاق الجمهورية اليمنية معتمدين يف ذلك
 على خبرة تمتد ألكثر من اربعين عام يف المجال التجاري

.والنفطي وتحديدا منذ العام 1980
 وقد عملنا يف قيادة الشركة على بذل الكثير من الجهود

 حتى نستطيع الوصول اىل تحقيق اهدافنا المرسومة
 مسبقا والمحددة بخطة العمل وبما يتناسب مع حجم

 امكانياتنا المادية والبشرية المتاحة, وبتحقيق تلك
 االهداف استطعنا وبفضل هللا تعاىل وجهود المخلصين
 من فريق عملنا الوصول بشركتنا اىل مصاف الشركات

 الرائدة العاملة يف مجال استيراد وتسويق المنتجات
البترولية والغازية المختلفة

  ساعدنا يف ذلك وجود شركاء نجاح محليين ودوليين
 (شركة النفط اليمنية والشركات المصدرة ومصايف

 البترول الموزعين على اماكن مختلفة من العالم مثل
 دولة االمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة

 سنغافورة ) والذين يتمتعون بخبرة طويلة وسمعة
 حسنة على مستوى العالم ويرتبطون معنا بعالقات

 قوية وثابتة ومستوى عال من الثقة تكونت خالل
سنوات العمل الطويلة

 تفخر شركاتنا دوما بفريق خبرائها المتخصصين يف
 مختلف المعامالت التجارية والتموين والشحن

 والقادرين على االستجابة السريعة لمتطلبات السوق
 النفطية وبما يؤدي اىل تزويد كل العمالء الحاليين

 والمحتملين يف المستقبل بكافة طلباتهم من المنتجات
 البترولية وبأعلى مستويات الجودة وبأفضل االسعار

 التنافسية يف مواعيد زمنية محددة ودقيقة تحقق أعلى
مستويات االلتزام

 تحرص قيادة شركة تامكو على ان تكون جميع شحناتها
 من المنتجات البترولية المستوفية لشروط الموافقات

 ) واالجراءات المنفذة من قبل مكتب االمم المتحدة
UNOPS ) عبر الية االمم المتحدة للتحقيق والتفتيش 
 ومتطلبات دول التحالف العريب ( UNVIM ) يف اليمن

  واللجنة االقتصادية اليمنية وشريكنا االول يف النجاح
 (شركة النفط اليمنية واي يب سي ) التي نرتبط معها

 بأقوى عالقات التعاون وبأعلى مستويات الثقة وبهدف
واحد وهو الوصول ببالدنا اىل مصاف االمم المتقدمة
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من نحُن

سنة من الخبرة
)(الطاقة اختصاصنا

رؤيتنا
رسالتنا

محطات هامة
السالمة

تامكو
للمشتقات النفطية
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