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 Our quest for sustainable growth is guided by
 calculated diversification and balanced expansion
whilst realizing our social responsibility.
 Through devotion to our values and commitment
 to professionalism, we aim for the highest levels
 of client satisfaction and remain proud of our
 team of staff and colleagues for their outstanding
performance.

استراتيجيتنا نحو النمو بثبات واستدامة تستند إلى التوسع 
المتوازن والتنوع المدروس مع عدم تجاهل مسؤوليتنا نحو 

المجتمع.
وأسلوبنا في تحقيق أفضل مستويات الرضا لعمالئنا هو 

حفاظنا على قيمنا والتزامنا الدائم بالمهنية العالية مع توفير 
 
ً
بيئة عمل سليمة وراقية لموظفينا وزمالئنا الذين نفخر دوما

بمستواهم وإمتياز أدائهم.
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Alwan Saeed Al Shaibani
Founder & Chairman

علوان سعيد الشيباني 
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

 Since its establishment in 1983, Universal had its attention closely
 focused on travel. We started out as a small travel agency in
 Sana’a to become, after a few years and lots of dedication, the
 most reputable full-spectrum travel & tourism establishment in
 the country, especially after expanding our portfolio to include
 distinguished hospitality services through the establishment of
 five traditional and modern hotels in various cities in Yemen.

 More achievements continued rapidly after adding major sectors
 such as worldwide cargo and mail courier, car rental franchise,
 automobile club, security, oil & gas services, land transportation
 and construction which made us the leading service providers in
these domains.

 In recognition of its distinguished services and commitment
 to quality, the Universal Group was awarded the “Investment
 Award” as the “Best Travel and Tourism Group in Yemen”. Several
 other performance and recognition awards were presented to
 different companies within the group such as Best Airline Sales
 Achievement )from Qatar and Emirates  Airways among many
 others(. Al Hawta Palace Hotel, one of Universal’s most distinctive
 heritage properties, has won “The President’s Award” as “The Best
Tourism Investment Project in Yemen”.

نشاط  حاز  عام  1983   في  العالمية  مجموعة  شركات  أولى  تأسيس  منذ 
 على جّل اهتمامنا وتركيزنا. فقد بدأنا كوكالة سفر متواضعة 

ً
السفريات تحديدا

في صنعاء لنصبح بعد عدد قليل من السنين ولكن بالكثير من التفاني والعمل 
في  متكاملة  متميزة  خدمات  تقديم  في  اليمنية  المؤسسات  أنجح  من  الجاد 
مجالي السفر و السياحة. ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل تواصلت النجاحات 
والتوسعات المدروسة لتتجاوز خدمات السياحة والسفر ولتشمل مجال الفندقة 
وذلك من خالل إنشاء وإدارة عدد من الفنادق التقليدية والحديثة في مختلف 

المدن اليمنية.

البريد والشحن الدولي السريع وتأجير السيارات عبر  كما تم استحداث نشاطي 
بعد ذلك  إليها  ليضاف  المجاالت،  رائدة في هذه  االتفاق مع مؤسسات دولية 
الغاز   و  النفطية  للخدمات  وأخرى  أمنية  حماية  وشركة  والسيارات  للسياحة  ناٍد 
جعلنا  ما  واإلنشاءات،  البري  النقل  مثل  ومتنوعة  مختلفة  وتوكيالت  وخدمات 

في مرتبة الريادة في معظم تلك المجاالت في السوق اليمنية. 

 لخدماتها المتميزة والتزامها بأعلى معايير الجودة الشاملة، فقد ُمنحت 
ً
وتقديرا

مجموعة العالمية "جائزة االستثمار" كأفضل مجموعة للسفريات والسياحة في 
اليمن. ومن الجوائز األخرى التي حصلت عليها شركات المجموعة جوائز أفضل 
المبيعات لوكاالت الطيران )من الطيران القطري، اإلماراتية والعديد من شركات 
الفنادق  أحد   - الحوطة  قصر  فندق  حصل  كما  اليمن(.  في  العاملة  الطيران 
التراثية ضمن فنادق المجموعة - على »جائزة رئيس الجمهورية« ألفضل إستثمار 

سياحي  في اليمن.

 Our success is attributed to the passionate dedication and professionalism of our workforce, support
 of our clients and loyalty of our partners. And in return, we pledge to our partners in success  sincere
 commitment to quality and innovation and to do our very best towards the achievement of more
progress and distinction.

إننا مدينون بهذا النجاح واإلنجازات المستمرة بإذن الله إلى التفاني والوالء والمهنية العالية لفريق وأبناء العالمية والدعم 
المتواصل من عمالئنا الكرام. ونحن ملتزمون على الدوام لشركائنا في النجاح  بتقديم أفضل الخدمات، مع العمل الجاد 

ـز واالبتكار. ـّ وبذل الجهود لتحقيق المزيد من التطور والتميـ



إننا نؤمن بأن مهمتنا هي الحرص على جعل جميع رحالت وحجوزات 
 كانت للعمل أو الترفيه - خالية من أية عوائق 

ً
السفر لعمالئنا - سواءا

أو إرباكات.

نشئت شركة العالمية للسفريات في عام 1983م - كنواة 
ُ
لذلك عندما أ

أولوياتنا  ارتكزت سياستنا على إعطاء أكبر   - المجموعة  أولى لشركات 
لقيمة الوقت لدى عمالئنا وذلك عبر اإلعداد الدقيق لترتيبات سفرهم.

 من الخبرة ُحزنا على جوائز متتالية لألداء المتميز من 
ً
ألكثر من 35 عاما

شركات طيران عالمية عديدة في سوق تنافسية عالية، ونفخر بحيازة 
التمثيل الحصري لعدد من شركات الطيران الكبرى:

General Sales Agents for
 - Fly Dubai
 - Royal Jordanian Airlines
 - Turkish Airlines 
 - Egyptair

Sales Agents for
 - Alexandria Airlines
 - Saif Air
 - Air Djibouti

 Universal Travel operates in all major cities in Yemen. Services from
 simple airport Meet & Assist, complex customized itineraries, to
 complete conference arrangements are all part of our daily routine.

Our services
 - International & domestic tickets
 - Group airfares & travel arrangements
 - Group visa processing
 - Delivery of travel documents & tickets anywhere in Yemen
 - 24/7 service for travel itineraries and amendments )through Carlson 
Wagonlit network(
 - Airport Lounge with Wi-Fi internet, refreshments and Meet & Assist 
services
 - Issuance of travel & health insurance policies upon request
 - Meet & Assist services in domestic airports including processing of 
all check-in/check-out formalities
 - Air Ambulance and Medical Evacuation services

وكيل مبيعات عام لـ
فالي دبي- 
الخطوط الملكية األردنية- 
الخطوط الجوية التركية- 
مصر للطيران- 

وكيل مبيعات حصري لـ 
اسكندرية- 
سيف اير- 
الجبوتية- 

خدمات  وتعتبر  اليمن.  في  الرئيسية  المدن  جميع  في  للسفريات  العالمية  فروع  تننشر 
 حسب 

ً
اإلستقبال والتوديع في المطارات، برامج السفر المعقدة أو تلك المصممة خصيصا

الطلب أو خدمة اإلعداد والتحضير للمؤتمرات جزء من صميم أعمالنا اليومية. 

خـدمــاتــنـــا
ترتيبات متكاملة لرحالت السفر المحلية والدولية.- 
ترتيبات سفر للمجاميع.- 
خدمة استصدار تأشيرات دخول للمجاميع.- 
توصيل وتسليم وثائق وتذاكر السفر إلى أي موقع في اليمن.- 
خدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع للبرامج السياحية وتعديالتها )من خالل - 

شبكة كارلسون واجون لي(.
للعمالء وتقدم -  اإلنترنت )واي فاي(  تتوفر فيها خدمة  صالة ضيافة في مطار صنعاء 

السفر  إجراءات  المرطبة ضمن خدمات اإلستقبال والتوديع واستكمال  المشروبات  فيها 
في المطار.

إصدار وثائق التأمين الطبي ووثائق التأمين للسفر عند الطلب.- 
خدمة اإلستقبال و التوديع في المطارات المحلية في اليمن والتي تتضمن المساعدة - 

في استكمال جميع معامالت المغادرة والوصول.
خدمة اإلسعاف الجوي واإلخالء الطبي في حال الطوارئ.- 

Universal Travelالعالميـــة للسفريــــات

 We believe that your travel experience, whether for business
 or leisure, should never be impaired by any disruptions.

 Therefore, when Universal Travel was established in 1983
 as the first core component of the group, we made sure
 our clients’ time was highly respected and their travel
 arrangements are well looked after.

 With more than 35 years of experience, through which we
 succeeded in acquiring consecutive performance awards
 from several international airlines in  a highly competitive
 market, we remain proud of becoming exclusive
representatives of several major airlines:

Universal Travel العالميـــة للسفريات



فقد قامت العالمية للسياحة بتولي مسؤولية كآفة ترتيبات السفر لقناة "ناشيونال 
جيوغرافيك" المعروفة. كما قامت بجميع ترتيبات السياحة والنقل لمجلة "ناشيونال 
 بالتزامن مع زيارة قناة "هيستوري" التابعة 

ً
جيوغرافيك ترافلر"، وقد كان ذلك أيضا

"تقصي  الوثائقي  البرنامج  لتصوير  التلفزيونية  "ديسكفري"  قنوات  لشبكة 
الحقائق". 

جودة  وارتقاء  للسياحة  العالمية  لشركة  المتميزة  المهنية  والممارسة  الرؤية  إن 
خدماتها قد أهلها للحصول على جائزة أفضل شركة سياحية في اليمن والممنوحة 

لها من الهيئة العامة لإلستثمار.

خـدمــاتــنـــا

السياحة الداخلية
اإلعداد والتحضير للمؤتمرات والندوات ولقاءات العمل والمناسبات حول العالم- 
إستقبال وتوديع السياح في المطار- 
بكافة -  والمزودة  الحديثة  الرباعي  الدفع  سيارات  في  البّرية  السياحية  الرحالت 

مرشدين  بمرافقة  والوديان  والجبال  الصحراء  عبور  رحالت  في  السالمة  وسائل 
سياحيين مؤهلين وسائقين متمرسين

خدمات الحجوزات الفندقية في جميع أنحاء اليمن- 
 والتي يتم - 

ً
باقات متعددة من برامج الرحالت السياحية تتفاوت مابين 3 - 30 يوما

إعدادها بعناية وتوازن بين التكلفة و فتراتها الزمنية
لرحالت -  ترتيبات  مع  سقطرى  جزيرة  إلى   

ً
خصيصا معدة  أو  جاهزة  رحالت  برامج 

غوص ورحالت إستكشاف على ظهور الجمال أو بواسطة سيارات الدفع الرباعي
دراسة -  أو  واستكشاف مواقع  لزيارة  األقدام  ورحالت سير على  برامج مخصصة 

ظواهر محددة مثل الرحالت التراثية واإلجتماعية ورحالت المغامرات
برامج سياحية خاصة لكبار الشخصيات- 
جوالت بحرية في البحر األحمر والبحر العربي ورحالت غوص مثيرة.- 

السياحة الخارجية -
إعداد برامج سياحية متكاملة وحسب الطلب إلى أوروبا و آسيا- 
خدمة الحجوزات الفندقية في جميع أنحاء العالم- 
حجز وإصدار تذاكر السفر على شركات الطيران المحلية والدولية.- 

 Universal Touring was in charge of the National Geographic tour
 arrangements in Yemen, all logistics for National Geographic
 Traveler magazine along with History Channel’s “Digging for the
 Truth” documentary.

 Its unparalleled vision has rewarded UTC the distinction of
 becoming the “Best Touring Company” in Yemen presented by
General Investment Authority.

Our Services

Inbound Touring
 - M.I.C.E )Meetings, Incentives, Conventions and Events( 
worldwide
 - Airport Meet & Assist
 - Off-Road tours with a fleet of 4x4 land cruisers and tour buses 
equipped with all safety and comfort facilities for superb 
tours throughout mountains and valleys, accompanied by 
professional  drivers and tour guides
 - Domestic hotel bookings
 - Wide range of touring programs varying between 3 - 30 days, 
meticulously based on time and cost
 - Ready and tailor-made touring programs in the exotic Socotra 
Island including diving, camel-back expeditions and off-road 
trips
 - Customized itineraries for theme-based tours )cultural, 
adventure …etc.( upon request
 - VIP & CIP touring packages
 - Diving and cruise packages in the Arabian and Red Sea.

Outbound Touring
 - Tourism packages and tailor-made programs to Europe and Asia
 - Worldwide hotel reservations
 - Bookings on domestic and international airlines.



نوعها  من  فريدة  فندقية  خدمات  كشركة   1996 عام  تأسست 
سوق  متطلبات  لتلبية  وذلك  المحلية  والخبرات  الكفاءات  على  تعتمد 
اليمن. لزوار  راقية  ضيافة  خدمات  لتقديم  والداخلية  الوافدة  السياحة 

الواسعة  الصحاري  عبر  القديمة،  البخور  قوافل  طريق  من  رحلتك  إبدأ 
توقف  ثم   ،

ً
ساكنا الزمن  يقف  حيث  الخضراء  المدرجات  ذات  والجبال 

للعمل،  أو  للمتعة   
ً
العالمية سواءا فنادق  أحد  والراحة في  لالستجمام 

واإلحتياجات  األذواق  ترضي  رائعة  فنادق  سلسلة  الشركة  تمتلك  حيث 
على  العالمية  فنادق  من  عدد  تصميم  تم  وقد  لعمالئها.  المتنوعة 
النمط التراثي الذي يحاكي الفن المعماري التراثي لمحيط الفندق مع 
الحديثة والخدمات المتطورة في آن واحد. الراحة  توفير جميع وسائل 

 This unique hospitality operator was established in 1996
 entirely run by local expertise to meet the lodging demands
 of the inbound tourism market along with the domestic
travellers.

 Start your journey along the exotic Incense Route of
 antiquity, across deserts and over green terraced mountains
 where time stands still and stay in one of Universal’s wide
 range of fine hotels. Whether for business or leisure,
 Universal has a variety of enchanting hotels to cater to
 all its clientes’ needs. Universal hotels feature traditional
 architecture while offering modern hospitality facilities,
professional service, and optimal comfort.

Universal Hotel Co. Ltd. العالميــــة للفندقــــة

 To handle its new projects, sustained expansion and
 renovation tasks of existing properties, Universal depends
 largely on Ramco, its engineering division within the group,
 to execute construction projects either for Universal projects
 or for other clients.

 Ramco was initially established in conjunction with the
 group’s involvement in the hotel industry in order to
 maintain control over the construction and refurbishment
projects of hotels, ensure quality of supplies & equipment-
 procurement and to provide reliable technical expertise. In
 addition, Ramco engages with European consulting firms
 to jointly execute major infrastructure projects in Yemen,
mainly in the water sector.

ومتطلبات  المستمر  التوسع  وكذلك  الجديدة  المشاريع  تنفيذ  بهدف 
تعتمد  للمجموعة،  الحالية  والمنشآت  المرافق  وتحديث  صيانة 
المتمثل  الهندسي  قطاعها  على  كبير  بشكل  العالمية  مجموعة 
التصاميم  ذلك  في  بما  والتشييد  البناء  مشاريع  لتنفيذ  رامكو  بشركة 
آخرين.  لعمالء  أو  العالمية  مجموعة  لمشاريع   

ً
سواءا الهندسية 

العالمية في  بالتزامن مع دخول مجموعة  وقد تم إنشاء شركة رامكو 
والتنفيذ  التصميم  عمليات  ضبط  من  للتمكن  وذلك  الفندقة  مجال 
تقوم  كما  الجودة.  مستويات  أعلى  على  المعدات  وشراء  والتجديد 
مشاريع  لتنفيذ  أوروبية  استشارية  مؤسسات  مع  شراكات  بعقد  رامكو 
المياه.  مشاريع 

ً
اليمنية وخصوصا التحتية في الجمهورية  بالبنية  متعلقة 

RAMCO Engineering Ltd. رامكـــــــو للهندســـــة المحدودة



فندق قصر الحوطة
Al Hawta Palace

فندق جراند ادرس
Grand Address Hotel

شرکۀ اإلستثمارات السیاحیۀ المحدودة
TOURISM INVESTMENT CO. LTD

Universal Group Hotels فنــــادق مجموعــــة العالميــــــة

 This fascinating boutique hotel project owned by Tourism
 Investment Co. has caught the attention of many heritage
 lovers both locally and internationally. The hotel features
 a harmonious compilation of elegantly refurbished
 historical palaces within an old walled garden in the old
 Turkish Quarter of Sana’a. It is scheduled to open the near
 future and will provide exceptional historical atmosphere
combined with luxurious 5-star facilities.

اإلستثمارات  المملوك لشركة  الرائع  المنتجع  استحوذ مشروع هذا  لقد 
انتباه  القريب - على  المستقبل  إفتتاحه في  - والذي سيتم  السياحية 
، حيث 

ً
 وعالميا

ً
واعجاب العديد من محبي الثراث المعماري اليمني محليا

المتميز من مجموعة متناسقة  التراثي  الفندقي  المشروع  يتكون هذا 
أسوار  ضمن  بأناقة  وتجديدها  ترميمها  تم  التي  القديمة  القصور  من 
إحدى أقدم الحدائق في الحي التركي القديم لمدينة صنعاء ليجمع 
الفاخرة. نجوم  الخمسة  فنادق  وخدمات  إستثنائية  تراثية  أجواء  بين 

Bir Al Azab boutique hotel project مشـروع فنـدق بئــر العــزب التراثـــــي

فندق المحويت
Al Mahweet Hotel

Universal Group Hotels فنادق مجموعة العالمية

فندق شهران
Shahran Hotel

فندق بئر العزب التراثي
 Bir Al Azab boutique

hotel project



 Grand Address Hotel )formerly known as Sheraton
 Hotel( is a landmark of Dahr Hymyar district, it is
 located in Sheraton Street, 10 minutes from the city
 center and 15 minutes from Sana’a International
 Airport. It can be reached easily either by a taxi or any
 sort of public transportation such as public transport
buses.

 Grand Address luxury resort is comprised of 240
 spacious, well-appointed rooms, and 7 different halls
 that are ready to host conferences, seminars and
meetings.

( في 
ً
يقع فندق جراند أدرس السياحي )المعروف بفندق شيراتون سابقا

شارع شيراتون على مقربة 10 دقائق من وسط المدينة و15 دقيقة من 
 في منطقة 

ً
مطار صنعاء الدولي، حيث ُيعتبر الفندق أحد أكثر المعالم شهرة

ظهر حمير، إذ يمكن الوصول إلى الفندق بكل سهولٍة ويسر إما عبر سيارات 
األجرة أو عبر أي وسيلة مواصالٍت أخرى كوسيلة حافالت النقل العامة.

 
ً

مجهزة واسعة   
ً

غرفة  240 من  السياحي  أدرس  جراند  منتجع  يتألف 
بأفضل   

ً
مجهزة مختلفة  قاعاٍت   7 إلى   

ً
إضافة الراحة،  وسائل  بأفضل 

التجهيزات الممكنة لعقد واستضافة المؤتمرات والندوات واالجتماعات.

Grand Address Hotel فندق جراند ادرس

 Located in a peaceful yet central neighbourhood, it
 offers comfort and enchanting scenery. Hotel facilities
 include fully equipped conference halls, outdoor
swimming pool, alfresco poolside restaurant, free Wi-

 Fi to all rooms, 24/7 room service, full air-conditioning
  and a modern business centre.

العاصمة صنعاء في محيط مريح وراقي  يقع في حي هادئ وسط 
ومناظر طبيعية رائعة لضواحي المدينة. مرافق الفندق تتضمن قاعات 
في  المسبح  على  مطّل  ومطعم  خارجي  ومسبح  متكاملة  مؤتمرات 
خدمة  مع  الغرف  لجميع  مجانية  فاي(  )واي  وخدمة  الطلق  الهواء 
تكييف  واألجنحة  الغرف  جميع  تحوي  كما  الساعة.  مدار  على  غرف 
األعمال. رجال  مركز  الفندق خدمات سكرتارية في  وتتوفر في  هواء، 

Shahran Hotel فنــــدق شهــــران

Universal Group Hotels Universal Group Hotelsفنــــادق مجموعــــة العالميــــــة فنــــادق مجموعــــة العالميــــــة
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 “Nature Lovers’ Getaway” - Go hiking in the virgin
 territory on the roof of Arabia in a mountain range
 north west of Sana’a then retire to the comfort of a
 Bedouin-styled tent to savour the breathtaking views
 of the surrounding mountains overlooking the old
town of Al Mahweet.

العذراء  المناطق  إلى  رحلة  في  إذهب   - الطبيعة“  عشاق  ”مالذ 
الواقعة في أعلى قمم سلسلة جبال المحويت )شمال غرب العاصمة 
صنعاء(  ثم عد للراحة في الخيمة البدوية للفندق للتمتع بمناظر الجبال 
القديمة. المحويت  مدينة  على  والمطلة  المحيطة  الشاهقة  الخضراء 

Al Mahweet Hotel فنــــدق المحويــــت

22Universal Group Hotels فنــــادق مجموعــــة العالميــــــة Universal Group Hotels فنــــادق مجموعــــة العالميــــــة

 “Yemen’s Most Beautiful Hotel” - Universal Hotel Co.
 was the first to inaugurate a restored ancient palace
 constructed entirely of mud and converted it into a
 luxury boutique hotel in the Hadhramaut valley.

 Situated in a small oasis of palm trees, bougainvillaea,
 henna and other native plant species, Al Hawta Palace
truly represents the company’s crown jewel.

العالمية للفندقة كان لها السبق في تجديد وافتتاح قصر تراثي مبني 
بكامله من الطين بعد تحويله إلى فندق فاخر في قلب وادي حضرموت 

بالقرب من مدينة شبام التاريخية. 

النخيل والسدر والزهور والحناء  الساحر وسط واحة من أشجار  بموقعه 
فنادق  سلسلة  جوهرة  الحوطة  قصر  يمثل  األخرى،  المحلية  واألشجار 

العالمية للفندقة. 

Al Hawta Palace Hotel فنــدق قصــر الحوطــة



وتشمل خدمات دي اتش ال

 -.
ً
اكسبرس 9: تسليم المستندات قبل التاسعة صباحا

 -.
ً
اكسبرس 12:  تسليم المستندات قبل الثانية عشر ظهرا

خدمة ااِلستيراد السريع: حيث يتيح لك فتح حساب إستيراد لدى "دي اتش ال" - 
ِاستيراد بضائعك وشحناتك من مختلف أنحاء العالم من خالل حسابك الخاص.

التأمين -  وخدمة  الجمركي  التخليص  وخدمات  والبّري  الجوي  الشحن  خدمات 
لمصلحة الشاحن.

أوسع شبكة محلية في اليمن لتوصيل الطرود على مدار الساعة- 
 -track@( سهولة متابعة مسار وموقع الرسائل والشحنات عبر الموقع اإللكتروني

.)SMS( وخدمة الرسائل القصيرة )dhl.com

خدمات دي اتش ال المضافة تتضمن

الخاص، -  التوصيل  و  اإلستالم  السريعة(،  السفر  جوازات  )خدمة  التأشيرات  باقة 
وخدمات  الفواتير  خدمة  الخطرة،  الشحنات  توصيل  المعلومات،  مركز  خدمات 

المخازن والحاويات والتأمين والتغليف.

DHL services include

 - Express 9:  Delivery of shipments before 09:00 a.m.
 - Express 12: Delivery of shipments before 12:00 p.m.
 - Import Express: Your import account with DHL enables you 
to import your merchandise from any part of the world using 
your account.
 - Road and Freight Express, customs clearance and shipment 
insurance.
 - The biggest domestic network in Yemen delivering parcels 
24/7.
 - Tracking shipments through www.track@dhl.com and cellular 
phone SMS.

Additional DHL services include

 -  Visa packages, special pick up & delivery service, information 
service center, shipment of dangerous goods, billing service, 
logistics )storage, containers, insurance and packaging(.

D H L   Y e m e n 25دي اتــش ال يمـــــــــن

DHL Yemen
Worldwide Courier Services

دي اتش ال اليمن
خدمات البريد الدولي السريع

 DHL Yemen was launched in 1993 to become Yemen’s most
 prominent international mail forwarder with its vast chain
 of supply, storage and clearing services. DHL Yemen applies
 international standards in safety and punctuality throughout
 its worldwide express operations.

تأسست شركة "دي اتش ال - اليمن" عام 1993م لتكون أول شركة 
وتقدم  الجغرافي.  واالنتشار  الخدمة  حيث  من  اليمن  في  سريع  بريد 
والبضائع  المستندات  وتوصيل  وتخليص  لنقل  الخدمات  أرقى  الشركة 
المستعجلة من وإلى جميع أنحاء العالم بأعلى مقاييس الجودة وبكل 

أمان. 
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 Hertz, the world’s leading car rental company, continues
 to deliver superb transportation services worldwide for
 over 90 years.
Uniersal Rent A Car (Hertz Yemen) offers
 - The largest fleet of cars in Yemen with diverse categories 
and models equipped with the latest comfort & safety 
features
 - Short/Long term rentals and Lease-to-Own arrangements
 - Professional maintenance in its fully equipped workshops
 - Transportation solutions for the Oil & Gas sectors
 - Chauffeur services
 - Diverse and special transportation arrangements
 - Airport transfers
 - Rent-it-Here & Leave-it-There option in major cities
 - International reservations through Hertz global platform
 - Fully insured vehicles and unlimited mileage
 - Advanced driving courses “Defensive Driving” and 
certification of drivers.

السيارات  تأجير  مجال  في  العالم  في  الرائدة  الدولية  هرتز  شركة  تواصل 
 .

ً
تقديم خدمات النقل المتخصصة لعمالئها حول العالم منذ أكثر من 90 عاما

تقدم العالمية للنقل السياحي (هيرتز يمن) 
مزودة -  والماركات  األحجام  متعددة  السيارات  من  أسطول  وأحدث  أكبر 

بأحدث مستلزمات السالمة
السيارة -  بتمليك  تنتهي  وعقود  األمد  وطويلة  قصيرة  لفترات  تأجير  عقود 

للعميل
صيانة عالية المستوى عبر مراكزها التقنية المتكاملة وطاقمها المتخصص- 
خدمات نقل خاصة لقطاع النفط والغاز- 
خدمة توفير سائقين مدربين- 
 للعمالء- 

ً
حلول متنوعة في مجال النقل وتأجير السيارات مصممة خصيصا

خدمة نقل العميل من وإلى المطار- 
خدمة  ”إستأجرها هنا وأتركها هناك“ بين عدد من محافظات الجمهورية- 
حجوزات دولية عبر شبكة هرتز العالمية- 
أسطول خاضع للتأمين الشامل مع تأجير لعدد غير محدود من الكيلومترات - 

المجانية
إقامة دورات قيادة متقدمة مثل ”القيادة الدفاعية“ وإصدار شهادات قيادة - 

متخصصة للسائقين.

Universal Rent A Car
Hertz Franchise

العالمية للنقل السياحي
إمتيــــاز هرتــــز
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للسياحة  الدولي  واالتحاد   ،)FIA( للسيارات  الدولي  االتحاد  في  كعضو 
 ،)ARSO( وحيازته على عضوية المنظمة العربية للسالمة المرورية ،)AIT(

ينفرد النادي اليمني بتقديم خدمات متعددة:

انحاء -  مختلف  في  السيارات  لقيادة  معتمدة  دولية  قيادة  رخص  إصدار 
العالم

من -  حاملها  تمكن  والتي  تيكيت“  ”تريب  الجمركية  المرور  دفاتر  إصدار 
السفر بسيارته الخاصة وعبور مختلف الدول

تمثيل األندية الدولية- 
إصدار وثائق التأمين على السيارات الداخلة لليمن وتعديل وثائق الملكية- 
وإدارة -  بالسيارات  الخاصة  الرياضية  والفعاليات  لألنشطة  التحضير 

المسابقات المرتبطة بها.

 Yemen Club for
 Touring & Automobile Co. Ltd.

النــادي اليمنـي
للسياحـة والسيـارات (شركة محدودة)

 As a member of the Federation International De
 L’Automobile )FIA(, Alliance Internationale de Tourisme
 )AIT( and Arab Road Safety Organization )ARSO(, Yemen
Club for Touring & Automobile provides unique services:

 - Issuance of international driving permits
 - Issuance of Trip Tickets which facilitate driving 
privately-owned vehicles throughout several regional 
countries
 - Representation of international clubs
 - Issuance of car-return guarantees, vehicle registration 
and insurance documents for vehicles entering Yemen
 - Motor sports activities and event management.
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 Universal Yemen for Logistic Support & Construction )ULC(
 is one of the leading providers of project services to the
 oil and gas sector. It is also an engineering, construction,
 maintenance and manpower supply company offering a wide
range of solutions to various clients.

 ULC applies the highest standards of services in project
 management, procurement, supply and safety. The company
 has recently completed the final touches to its new major
 accommodation project in Sana’a; “Haddah Geust House”. The
 compound offers one of the most prestigious comprehensive
 housing services in the capital and consists of over 200 fully
 furnished apartments as well as restaurants, swimming pool,
 playgrounds, fitness and recreation facilities, all located
 in a housing complex managed by a prominent hospitality
operator.

الشركات  من  واحدة  واإلنشائي هي   اللوجستي  للدعم  يمن  يونيفرسال 
 
ً
ايضا وهي  والغاز.  النفط  قطاعي  وإحتياجات  خدمات  تزويد  في  الرائدة 

شركة هندسية إنشائية تختص بمجاالت عدة مثل الهندسة والبناء والصيانة 
الحلول  بتقديم مجموعة واسعة من  تقوم  العمالة، حيث  توفير  وخدمات 

والخدمات المتكاملة لمختلف العمالء.

التقنية واللوجستية  وتقوم الشركة بتوفير أعلى المستويات من الخدمات 
المشاريع والمشتريات وااِلمداد والسالمة، وقد استكملت   إدارة  في مجال 
مدينة  في  الجديد  السكني  لمشروعها  األخيرة  اللمسات   

ً
مؤخرا الشركة 

السكنية في  الخدمات  أرقى  يوفر  والذي  السكني“  حدة  ”مجمع  صنعاء، 
بالكامل ضمن مجمع  أكثر من 200 شقة مفروشة  ويتكون من  العاصمة 
متكامل بكامل مرافقه من مطاعم وحمام سباحة ومالعب ومرافق اللياقة 

البدنية والترفيهية، كل ذلك تحت إشراف إدارة فندقية إحترافية.

Universal Yemen for Logistic 
Support & Construction 
Co. Ltd.

يونيفرســــــــال يـمــن للدعــــــــــم
اللوجستــــــي واإلنشائـــــــي

 المحـــــدودة 
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 Universal Eagles )UESS( specializes in providing distinctive and
 comprehensive security and safety services to a wide range of
local and international organizations operating in Yemen.

 It excels in providing superb property-safety, maritime protection,
 specially protected vehicles, security consultancy, guard
 training, installation of high-tech surveillance systems and the
 provision of customized armed-escort services )stationary
 & mobile( with a commitment to reliability, quality and
professionalism.

 By becoming the fastest growing company in the group, UESS
 has succeeded in a very short time in handling all security
 responsibilities of major establishments and organizations
 in Yemen and strives to become the ultimate security-service
 provider in the country.

المستوى في  عالية  تقديم خدمات شاملة  ايجلز“ في  ”يونيفرسال  تتخصص 
قطاعي األمن والسالمة لشريحة هامة من العمالء و المنظمات والمؤسسات 

المحلية والدولية في اليمن.

وتقوم الشركة بتقديم خدمات السالمة وأنظمة الحراسة المتكاملة للممتلكات، 
البحرية، توفير السيارات المخصصة للحماية األمنية، االستشارات  الناقالت  حماية 
األمنية، تدريب أفراد الحراسة، تركيب أنظمة المراقبة ذات التقنية العالية، توفير 
عبر  وذلك  والمتنقلة(  )الثابتة  الشخصية  والمرافقة  المسلحة  الحراسة  خدمات 

ِالتزام صارم بأعلى معايير الجودة والثقة والكفاءة المهنية. 

نجحت  المجموعة، فقد   ضمن شركات 
ً
نموا الشركات  لكونها من أسرع   

ً
ونظرا

التوقيع على  ”يونيفرسال إيجلز“ وبكفاءة عالية وخالل فترة زمنية قصيرة في 
مشاريع  وإدارة  ومحلية  دولية  ومنظمات  مؤسسات  مع  عديدة  أمنية  عقود 
استثمارية كبرى في مدن مختلفة، وهي تسعى جاهدة وبثبات لتصبح خالل 
الفترة القادمة أكبر وأفضل مزّود لخدمات وأنظمة األمن والسالمة في اليمن.

Universal Eagles for Security 
Services Co. Ltd.

يونيفرسال ايجلز للخدمات
األمنية المحدودة
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 With the spirit of innovation and development, King Trading
 & Importing )KTCO( was established in 2008 to cater for
 the market’s needs of advanced medical products and to
 contribute to improving high-tech instrumentation for
 services of the health sector in Yemen. The company’s
 services expanded to cover several sectors such as education,
 pharmaceutical industry and other scientific products.

 Currently, the company’s agents in Djibouti and Ethiopia
 carry out the marketing of exclusive products. KTCO is the
 exclusive commercial agent of leading international brands
 such as Horiba Medical, Eurospital and others.

عام  للتجارة  الملك  شركه  سست  
ُ
أ التطوير   في  والرغبة  االبتكار  بروح 

الهادفة  المتطورة  الطبية  المنتجات  من  السوق  حاجة  لتغطي   2008
لتحسين خدمات القطاع الصحي في اليمن، وتوسعت خدماتها لتغطي 
مجاالت عديدة مثل قطاع التعليم الصحي والصناعات الدوائية  والقطاع 

العلمي.

المنتجات،  بعض  لتسويق  واثيوبيا  جيبوتي   في  وكالء  الشركة  لدى 
ميديكال،  هوريبا  مثل:  رائدة  عالمية  لشركات  حصرية  توكيالت  وتمتلك 

يروسبيتال وغيرها.

King Trading & Importing Co. شركـــة المــلك للتجـارة واإلستيـــراد

 ALMAR is One of the leading companies specializing in
 product supply chains and other services currently in great
 demand in the Yemeni market. ALMAR provides diversified
 quality supply services with a firm commitment to integrity,
 teamwork and hands-on field experience. We are focused
 on delivering quality to our customers at a very competitive
price. Our aim is to perform beyond our clients’ expectations.

التوريدات  مجال  في  المتخصصة  الشركات  من  تعتبر  علمار  شركة 
تمكنت  اليمنية.  السوق  في  النمو  متزايدة  المتنوعة  األخرى  والخدمات 
علمار من تكوين أسس قوية في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات 
والخبرة  الجماعي  والعمل  بالنزاهة  االلتزام  مع  عالية  بجودة  تتميز  التي 
لعمالئنا  الجودة  تقديم  على  نركز  علمار  في  نحن  الميدانية.  العملية 
بسعر تنافسي للغاية. هدفنا تقديم خدمات تتجاوز توقعات عمالئنا عبر 

جهودنا المتواصلة لتحقيق أهدافهم بفعالية وكفاءة عالية.

ALMAR Company for Trading 
and Services Ltd.

علمار للتجارة والخدمات
(المحدودة)
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والشحن   النقل  في  وتتخصص  المجموعة  شركات  أحدث  من  هي 
البحرية.  المالحة  و  الطيران  لقطاعي  شاملة  حلول  وتوفير  والتخليص 
العالمية  الشركات  خبرات  مع  خبراته  دمج  على  الشركة  طاقم  ويعمل 
واتفاقيات  عقود  لتدشين  مهيأة  والشركة  المجاالت،  هذه  في  الكبرى 
واسعة النطاق في مجال الخدمات األرضية للمطارات والموانئ البحرية 
المساندة  اللوجستية  والخدمات  والنقل  الدولي  الشحن  وخدمات 

المتنوعة.

بالتعامل   )DGF( شركة  مع  األخيرة  شراكتها  خالل  من  الشركة  وتقوم 
مع منظمات ومؤسسات دولية كبيرة لنقل وتخليص شحناتهم وتوزيعها 

 .
ً
محليا

Universal Aviamarine
Co. Ltd.

يونيفرسـال افيامارين للمالحة 
المحــدودة 

 It’s one of the group’s newest additions. Aviamarine
 specializes in providing comprehensive cargo, aviation
 and maritime solutions. Its highly experienced staff in
 association with the expertise of major international firms
 are ready to engage in large-scale operations such as
 professional ground & handling services, airport & seaport
 services, worldwide cargo shipments, transportation, and
 other diverse logistics.

 Through its recent collaboration with DHL Global Forwarding
 )DGF(, Aviamarine handles logistic tasks with major
international organizations throughout the country.
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 Tetra Pak is the world’s leader in aseptic and UHT food &
 beverage processing and packaging technology. Tetra Pak
 packaging materials are easy to form, seal, distribute,
handle and recycle.

 Its integrated range of processing equipment includes
 separators, heat exchangers, homogenizers, evaporators,
 aseptic processing systems and flow equipment. They are
 designed to process liquid & high-viscosity foods and a vast
range of beverages using high-speed packaging technology.

والتعبئة  التعقيم  تكنولوجيا  في   
ً
عالميا الرائدة  الشركة  هي  تتراباك 

والتغليف  التعبئة  مواد  المتنوعة.  والمشروبات  لألغذية  والتغليف 
المستخدمة من قبل تتراباك تتميز بسهولة التشكيل والتغليف والتوزيع 

 على البيئة.
ً
والنقل مع إمكانية إعادة التدوير حفاظا

تتضمن  التجهيزات  من  المتكاملة  تشكيلتها  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
منظومات متكاملة للفصل والخلط والمبادالت الحرارية ومعدات المجانسة 
والمبخرات ونظم المعالجة والتعقيم والتدفق لمختلف المنتجات الغذائية 
السائلة وعالية اللزوجة وكافة أنواع المشروبات. وتستخدم تتراباك أنظمة 

عالية التقنية للتغليف وإلنتاج فائق السرعة.

Tetra Pak Yemen تترا باك اليمن
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 Through Almar Tourism & Travel,  Universal extends its
 services to the UAE and expands further to reach out for its
 clients to manage their travel arrangements and provide
visa services whether in Yemen or abroad.

عبر شركة علمار للسياحة والسفر تواصل العالمية تطوير خدماتها لتشمل 
التواصل مع كافة عمالئها  المتحدة وتستمر في  العربية  دولة اإلمارات 
بفعالية  والتأشيرات  السفر  ترتيبات  من  لهم  خدماتها  أفضل  وتقديم 

متكاملة سواًء تم طلب هذه الخدمات داخل اليمن أو خارجه.

ALMAR Tourism and 
Travel  (UAE)

علمـــار للسياحـــة والسفـــر
(اإلمارات العربية المتحدة)
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 YEOCS is a partnership between the Universal Group
)Yemen( and Al-Otaiba Group of companies )UAE(.

 YEOCS vision is to improve the national capacities
 through the delivery of efficient and cost-effective
 engineering solutions, training, capacity development
 programs and consultancy services that meet
 international safety and quality requirements of the
global oil and gas industry.

ومجموعة  )اليمن(  العالمية  مجموعة  مابين  الشراكة  عبر  إنشاؤها  تم 
شركات العتيبة )اإلمارات العربية المتحدة(.

حلول  تقديم  خالل  من  الوطنية  القدرات  تطوير  إلى  الشركة  تهدف 
هندسية فعالة ومنخفضة الكلفة لقطاعي النفط والغاز وذلك من خالل 
برامج تنمية القدرات والخدمات اإلستشارية التي تلبي متطلبات السالمة 
والجودة العالمية في المجال النفطي والغازي العالمي. وتقوم الشركة 
هذين  في  المبتكرة  والتقنية  الخدمات  بمختلف  اليمنية  السوق  بتزويد 

المجالين.

Yemen Emirates Company for 
Oil & Gas Services Ltd. 
(YEOCS)

الشركــــــة اليمنيــــــــة اإلماراتيـــــــة 
للخدمــــات النفطيــــة والغازيــــة 

المحـــــدودة 
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 Al-Qodra is one of the large engineering companies
 within the group, known for its professionalism,
 reliability and high-performance levels. We provide
 consulting services for a variety of projects ranging
 from medium to mega-scale covering all project
 stages from studies, design, planning, selection of
 appropriate material, methods and installations to
reach field analysis and construction supervision.

هي إحدى الشركات الهندسية الكبيرة ضمن مجموعة العالمية. تشتهر 
خدمات  نقدم  نحن  األداء.  من  العالي  والمستوى  الموثوقة  بمهنيتها 
تشمل  والكبيرة  المتوسطة  المشاريع  من  متنوعة  لمجموعة  استشارية 
كافة المراحل من الدراسة والتصميم والتخطيط واختيار المواد والتقنيات 
 إلى التحليل الميداني واإلشراف على أعمال 

ً
المناسبة للمنشآت وصوال

البناء.

Al-Qodra Holding Company Ltd. القدرة للتشييد واالستثمار العقاري 
(المحدودة)

 Established in 2020, Global Insurance is one of
 the latest additions to the group portfolio. It’s a
 local company performing its activities under the
 management of local and foreign expertise. It provides
competitive insurance coverages through well-

 balanced, tailor-made schemes and a professional
 team, thus answering to customers’ specific needs and
exceeding competitors’ expectations.

ضيف 
ُ
تعتبر جلوبال للتأمين )شركة مساهمة( من أحدث الشركات التي أ

 .2020 العام  في   
ً
مؤخرا العالمية  مجموعة  أنشطة  لحافظة  نشاطها 

هي شركة محلية تمارس نشاطها بخبرات محلية وخارجية وتقدم أفضل 
وخيارات  متوازنة  برامج  عبر  منافسة  بمزايا  التأمينية  التغطية  خدمات 
مفصلة حسب الطلبات المتفاوتة للعمالء، يتم إدارتها من قبل كفاءات 

مهنية ذات خبرة حازت على رضا العمالء وتجاوزت توقعات المنافسين.

Global Insurance جلوبال للتأمين
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 Alotechno is a company that provides Solutions,
 Services and Supplies related to telecommunication.
 The base we set off from relies on offering world-class
 providers in the domains of Telecommunications, Power
 and Networks. We created deeply rooted infrastructure
 that facilitates data in words, voice, audio, or video and
 shorten the time span of data transfer. Our approaches
 entail contributing to our client’s success and boosting
their work experience.

والخدمات  التكنولوجية  الحلول  تقديم  في  الرائدة  الشركات  إحدى 
السلكية والالسلكية، حيث  االتصاالت  المرتبطة بمجال  المخزني  والتوريد 
مجاالت  في  عالمية  خدمة  مزودات  على  خدماتها  تقديم  في  تعتمد 
نشئ بنى 

ُ
االتصاالت السلكية والالسلكية والطاقة والشبكات، كما أنها ت

تحتية راسخة تعمل على تسهيل البيانات على شكل كلمات أو أصوات 
البيانات، ويتمحور  الزمنية لنقل  الفترة  أو فيديوهات وتعمل على تقليل 

نهج الشركة في اإلسهام في نجاح عمالئها، وتعزيز خبراتهم العملية.

Alotechno الوتكنو

FROM THE AMERICAN PEOPLE

COMMUNITY LIVELIHOODS PROJECT

 Since its establishment in 2009 - by the Universal Group
 as part of its social responsibility - AKF has dedicated all
 its efforts to offering and conducting free educational and
 training programs in various aspects of knowledge to those
 eligible, qualified and most in need. AKF also works towards
 the establishment of charitable educational institutions
 with the aim of promoting education and disseminating
 the value of learning especially among the rural and
 disadvantaged communities.

من  كجزء   -  2009 عام  في  بتأسيسها  العالمية  مجموعة  قيام  منذ 
جهودها  كافة  بتكريس  الخير  مؤسسة  قامت   - االجتماعية  مسؤوليتها 
والمؤهلين  للمستحقين  تعليمية وتدريبية مجانية  برامج  إلعداد وتقديم 
معاهد  بإنشاء  القيام  وكذا  والخدمات  المعرفة  جوانب  مختلف  في 
وأهمية  ثقافة  ونشر  التعليم  بمستوى  اإلرتقاء  بهدف  خيرية  تعليمية 
من  الشباب  فئة  على  التركيز  مع  المحرومة،  المجتمعات  في  التعلم 
الجنسين في المناطق القبلية الريفية وتوفير فرص عمل مستدامة لهم 

 .
ً
 أو إقليميا

ً
سواء محليا

Al Khair Foundation for Social 
Development (AKF)

مؤسســـة الخيـــر للتنميـــة 
اإلجتماعيـــة

للمجموعــــة اإلجتماعيــــة  Corporate Socialالمسؤوليــــــة   Responsibil ity



واسعة  لفئة  ونوعي وهادف  تدريب فعال  بتوفير فرص  المؤسسة  قامت  وقد 
غير مستغلة من الموارد البشرية اليمنية، وهي بذلك تساهم في تأهيل العديد 
من الشباب من الجنسين ليساهموا بدورهم في التنمية الشاملة للبالد وليتمكنوا 
من الحصول على فرص عمل حقيقية في منظمات وشركات محلية وإقليمية 

 من بدء مشاريعهم الخاصة. 
ً
وليتمكنوا أيضا

برامج المؤسسة

برنامج الخياطة والتطريز - 
التدبير المنزلي- 
األشغال اليدوية - 
محو االمية لمن حرموا من حقهم في التعليم.- 

 Free of any charge, the foundation provides sustainable, meaningful
 and objective training opportunities to a wide and untapped
 category of Yemeni human resources. This training contributes
 towards the rehabilitation of many youth of both sexes and in turn
 merges with the overall development process of the country. These
 youth are empowered to obtain real employment opportunities in
 local and regional markets and to start their own businesses as
 entrepreneurs.

AKF’s programs

                                                                                             - Sewing and embroidery
                                                                                                                   - Housekeeping
                                                                                                                                   - Local handicrafts
 - Eradication of illiteracy for the elderly or those who were deprived
                                                                                                                                     of their right to study.
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وتنفذ المؤسسة أنشطة ومشاريع إجتماعية نوعية أخرى متعددة، أهمها: 

ترعى  - حيث  المشتركة،  األهداف  ذات  الناشئة  الجمعيات  رعاية  برنامج 
التي أنشأت من  الناشطة األخرى ومنها تلك  الجمعيات     من 

ً
المؤسسة عددا

قبل بعض خريجي المؤسسة أنفسهم، وذلك بتقديم الدعم اإلداري والمعنوي 
والمادي

المنح الدراسية المالية للفئات المهمشة في المجتمع واأليتام وذلك للعمل  -
واإلضطرار  التعليم  ترك  وعدم  المراحل  مختلف  في  بالمدارس  التحاقهم  على 

للعمل في سن الطفولة
-  

ً
ًمشروع المنح والحوافز للمتفوقين الذي يشمل جميع المراحل الدراسية وصوال

للدراسة الجامعية، كما يشمل المدرسين المتميزين والمبدعين أيضا
مشروع إعانة األسرة الفقيرة، وهو مشروع خيري يخضع لضوابط تضمن وصول  -

المساعدات لمستحقيها
 بإنشاء السدود  -

ً
مشروع التنمية الريفية الذي تساهم فيه مؤسسة الخير ماديا

وحواجز مياه األمطار والطرقات الريفية الزراعية.

In addition, AKF conducts various charity and social schemes such 
as: 

 - Sponsoring newly established social development 
organizations       which share similar principles and ideas, 
especially those launched by graduates of AKF programs. AKF 
provides guidance, administrative and financial support to 
such organizations.
 - Financial education grants for the marginalized segments of 
society and orphans. AKF ensures their enrollment in schools 
and helps them avoid abandoning schooling and become 
victims of  child labor due to financial difficulties.
 - Incentives and financial grants given to outstanding students 
and teachers in all levels.
 - Needy families aid project delivers help to families in great 
need for essential life requirements.
 - Livelihood program in rural areas which contributes financially 
to the construction of water reservoirs, flood water barriers 
and roads in rural areas. 



 The foundation carries out social programs delivering aid and
 assistance to communities in rural areas. It includes programs such as
 the education of students of marginalized segments, needy families
 aid, scholarships in schools, universities and remote societies
 development. The foundation’s partners in some of its programs
 include USAID, GIZ “Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH” and CGI (Clinton Global Initiative).

 بتنفيذ برامج إجتماعية ذات أهمية كبيرة لدى المجتمعات 
ً
وتهتم المؤسسة أيضا

والمنح  الفقيرة  األسر  ورعاية  المهمشة  الفئات  تعليم  كبرامج  والمحرومة  النائية 
مع  المؤسسة  وتتعاون  الريفية.  والتنمية  المراحل  مختلف  في  للطلبة  الدراسية 
منظمات دولية فعالة في تنفيذ بعض برامجها مثل USAID و GIZ و CGI وغيرها.
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برامج المؤسسة (2)

اإلرشاد السياحي وقيادة السيارات  -
تنمية مهارات الشباب في البناء والعمارة والمهن المرتبطة بها -
اإلرتقاء بالخدمات الفندقية والمطاعم  -
تطوير قدرات خريجي المحاسبة -
التمريض واإلسعافات األولية  -
صيانة المولدات الكهربائية )مع تركيز خاص على المستفيدين من األيتام( -
برنامج تشخيص وإصالح أعطال السيارات باستخدام األجهزة اإللكترونية -
الدولية األولى  - الرخصة  الدولية لقيادة األعمال (IBDL) وهي  الرخصة  برنامج 

في  للراغبين  وطورت  صممت  وقد   )BAS( األعمال  إدارة  مهارات  في  واألهم 
احتراف إدارة األعمال بجودة عالمية معترف بها حول العالم.

كما تسهم المؤسسة في العملية التربوية عبر إعداد برامج ونشاطات تستهدف 
الشباب والنساء في المناطق الريفية مثل إنشائها لمعهد الخير في منطقة بني 

شيبة، ومن هذه البرامج: 

برنامج خريجي طلبة الثانوية العامة الذي يهدف إلى تقوية وتعزيز المعرفة  -
الحاسوب  ومهارات  واإلنجليزية  العربية  اللغة  في  العامة  الثانوية  حريجي  لدى 
وذلك لإلستفادة من فترة عام كامل من الفراغ بعد تخرجهم ليتمكن الشباب من 

اإللتحاق بالجامعة وقد توسعت مداركهم.

AKF’s programs (2)

 -  Tour Guiding and Driving Skills                                                                                        
 - Skill Development for youth in building, construction and 
all related professions
 - Hospitality Industry - Art & Ethics
 - Accounting Graduates Enhancement Program  
 - Nursing and First Aid                                                                   
 - Maintenance of Power Generators )focused mainly on 
orphans(           
 - Electronic diagnosis and repair of modern vehicles
 - International Business Driving License (IBDL) Program, 
which is one of the leading, internationally recognized 
certificates for Business Administration Skills )BAS(, designed 
and developed for business administration professionalism.

 AKF contributes to all educational activities targeting youth of
 both sexes in rural areas. Establishing and managing Al Khair
 Institute in Bani-Shaiba district )Taiz( was one of the foundation’s
 achievements in this domain. The institute conducts programs
like:

 - High School Graduates Program. This involves a bundle 
of incentive courses aimed at fostering the knowledge of 
secondary school graduates in Arabic & English languages as 
well as computer skills which enables them to join colleges 
with sufficient knowledge and make the best use of the gap 
year after high school graduation.                                                                           



Jamal Omar
Managing Director

 jo@universalyemen.com

Alwan Al-Shaibani
Founder & Chairman

alwan@universalyemen.com

Omar Mohammed Yaaqob
Vice Chairman

omar@universalyemen.com

Universal Management
العالميــــــة إدارة 

44 45

Universal Group
Universal Group Building, 60 Meters Road
P.O. Box 18226  Sana’a, Yemen
Tel:  )967 1( 440305 / 7-14
Fax: )967 1( 440306
info@universalyemen.com
www.universalyemen.com

Universal Business Travel Center
Universal Group Building, 60 Meters Road
P.O. Box 10473  Sana’a, Yemen
Tel: )967 1( 441158/59/60
Fax: )967 1(441163
fly@universalyemen.com

Universal Touring Co.
Universal Group Building, 60 Meters Road
P.O. Box 3418,  Sana’a, Yemen
Tel: )967 1( 454367/8
Fax: )967 1( 454369
touring@utcyemen.com
www.utcyemen.com

Universal Hotel Co. Ltd.
Universal Group Building, 60 Meters Road
P.O. Box 2745  Sana’a, Yemen
Tel: )967 1( 440305/7-14
Fax: )967 1( 449870
hotels@universalyemen.com
www.universalyemen.com/hotels

Tourism Investment Co.
Universal Group Building, 60 Meters Road
P.O. Box 19406  Sana’a, Yemen
Tel: )967 1( 440305
Fax: )967 1( 440306
info@universalyemen.com

DHL (Yemen)
Tel: )967 1( 441099 /8
Fax: )967 1( 441095 /446049
www.dhl.com

Yemen Club for Touring & Automobile Co. Ltd.
Universal Group Building, 60 Meters Road
P.O. Box: 18226 Sana’a, Yemen
Tel: )967 1( 447714/ 441351
Fax: )967 1( 441157
ycta@yemenclubta.com
www.yemenclubta.com

 Universal Rent-a-Car (Hertz)
Universal Group Building, 60 Meters Road
P.O. Box 19406  Sana’a, Yemen
Tel: 967 1 440309 - 445979
Fax: )967 1( 440310
Telefax: )976( 1 441797
hertz-yemen@universalyemen.com
Movenpick branch
Tel: )967 1(546061 /2
Fax: )967 1( 546063
Aden branch
Telefax: 976 2 245625

Universal Eagles Security Services Co. Ltd.
P.O. Box 16885 Sana’a, Yemen
Tel: )967 1( 410099
Fax: )967 1( 410909
info@universaleagles-ye.com
www.universaleagles-ye.com

Contact List
دليــل اإلتصاالت
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Universal Yemen for Logistic Support & Construction Co. Ltd.
Republic of Yemen, Sana’a
P.O.Box: 16885
Tel: )967 1( 425223
Fax: )967 1( 425221
info@ulcyemen.com
www.ulcyemen.com

Almar Oil & Gas Services Co. Ltd.
60 Meters Road, Universal Group Building
P.O. Box 18226 Sana’a, Yemen
Tel: )967 1( 442387
Fax: )967 1(449870
 info@almaryemen.com
www. almaryemen.com

King Trading & Importing Co.
  Universal  Group Building, 60 Meter Road
P.O.Box: 18226 Sana’a, Yemen
Tel: )967 1( 449868/ 7/ 442387
Fax: )967 1( 442387
medical@ktcoye.com
www.ktcoye.com

Universal Aviamarine Co. Ltd.
 Universal Aviamarine )DGF(, Haddah St.
Beside DHL office, Sana’a, Republic of Yemen
Tel: )967 1( 450544
Fax: )967 1( 449830
www.dhl-dgf.com

Universal Land Transportation & Car Rental Co. Ltd.
Universal Group Building, 60 Meters Road
P.O. Box 18226  Sana’a, Yemen
Tel:  )967 1( 440305 / 7-14
Fax: )967 1( 440306

Mobile: )967 1( 776011600
info@ultyemen.com
www.universalyemen.com

Al Khair Foundation for Social Development
Universal Group Building, 60 Meters Road
P.O. Box 18226  Sana’a, Yemen
Tel: )967 1( 440305/ 7-14
Fax: )967 1( 440306
alkhair@universalyemen.com
www.alkhair-yemen.org

Almar Tourism & Travel LLC (UAE)
Al Kalbani Business Center, Office 105, Al khabaisi, Deira,Dubai.
Tel:  +971 )4( 2560999
Fax: +971 )4( 2560900
info@almar.travel
www.almar.travel

Tetra Pak (Yemen)
Villa #21, Muscat Street
P.O. Box 2237 Sana’a, Yemen
Tel: )967 1( 241300 /241489
Fax: )967 1( 263025

Galileo (Yemen)
Tel: )967 1(444201 /449302 /447231
Fax: )967 1( 447439 /449899
info@galileoyemen.com
www.galileoyemen.com

Universal Cargo
Tel: )967 1( 447299
Fax: )967 1( 454622
cargo@universalyemen.com

Contact List
دليــل اإلتصاالت
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Contact List
دليــل اإلتصاالت

cargo@universalyemen.com
Universal Holidays
Tel: )967 1( 447230 /440305
Fax: )967 1( 441163
gta@universalyemen.com

Yemen Travel & Tourism Agencies
Tel: )967 1( 272895 /6
Fax: )967 1( 273393
yta@universalyemen.com

Fly Dubai
Tel:)967 1( 454528
Fax: )967 1( 454529
www.flydubai.com

Royal Jordanian
Tel: )967 1( 446064 /5 /8
Fax: )967 1( 446061
www.rj.com

Turkish Airlines
Tel: )967 1( 445970-3
Fax: )967 1( 445977
www.thy.com

Universal Group Hotels
Shahran Hotel
Tel: )967 1( 418320
Fax: )967 1( 418324

Branches
Sana’a (60 Meters Road)
Tel: )967 1( 441159/60
Fax: )967 1( 441163

Sana’a (Hadda St.)
Tel: )967 1( 446064 /5 /8
Fax: )967 1( 446061

Sana’a (Al Qasr St.)
Tel: )967 1( 272895 /6
Fax: )967 1( 273393

Sana’a (Airport)
Tel: )967 1( 344454
Fax : )967 1( 344457

Sana’a (Airport Lounge)
Tel: )967 1( 348262
Fax: )967 1( 348263

Aden
Tel: )967 2( 240816
Fax: )967 2(241534

Taiz
Tel: )967 4( 252504 /252795
Fax: )967 4( 252796

Ibb
Tel: )967 4( 411412
Fax: )967 4( 418461

Hodeidah
Tel: )967 3( 208691 /3
Fax: )967 3( 208692

Mukalla
Tel: )967 5( 354843
Fax: )967 5( 354842

Universal Group

www.universalyemen.com
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