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Introduction
Aden Container Terminal (ACT) is the largest container terminal in Yemen and is currently operated by Aden Port Development Company
(APDC) – a wholly owned company by Yemen Gulf of Aden Ports Corporation (YGAPC).
ACT is located in the port of Aden which enjoys a strategic location in the busiest maritime trade route.
ACT has the salient features that make it best suited to handle, in particular, transhipment cargoes.
These features include:
• Unbeatable, strategic geographical location near East/West trade route with minimal deviation and reasonable steaming distances to other
regional ports
• Safe, protected harbour with sufficient depth of water to handle the largest 5th or 6th Generation super-post-panamax vessels

Terminal Facility
1. Berth
Available Berths

2

Depth Alongside Berth

16 Mtr.

Distance Between Bollards

18 Mtr.

Material Used As Fendering

Rubber fenders

Distance Between Fenders

9 Mtr.

Total Length of Berths

700 Mtr.

Max Speed In Channel / Port

Pilot direction

Berthing Day/ Night

Day /Night Berthing

2. Ship to Shore (STS) Cranes
Number of STS gantry cranes
STS Type

Liebherr Super Post Panamax Cranes
7

Type A: 5 Fantuzzi (Post Panamax)
Type B: 2 Liebherr (Super post Panamax)

Maximum outreach of gantry cranes (in meters & Type A: 52 m 18 rows
number of rows)
Type B: 60 m 22 rows
SWL of gantry cranes under spreader (tonnes)

Type A: 40 t
Type B: 65 t

Maximum number of tiers that can be worked on Type A: 6 + 1 for crossing at low tide
deck by gantry cranes (low tide)
Type B: 9 + 1 for crossing at low tide

3. Container Yard

Container Yard - layout
Container Yard Ground Slot

5,705

RTG Slots , 3 High (Maximum
17,065 (TEU)
levels height is 5 levels)
Number of reefer points

264

No. blocks

26 blocks

Yard Utilization (2012)

35%
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4. Container Handling Equipment
Rubber tyre gantry: 16

Reach Stackers : 3

Empty Stackers : 3

Fork lift : 5

Navigational Information

Terminal Tractors : 29

5.45 Miles,
1 Hours.

From Pilot station to berth / Distance (miles) and time (hours)
Maximum depth in channel at zero tide (meter)

13.75

Maximum depth alongside berth at zero tide (meter)

14.75
1.2 - 2.2 (Neaps and
spring tide )

Tidal range (meter)
Diameter of turning basin (meter)

700

Terminal Working Hours
Terminal Operations
Administration

24 x7
Saturday – Wednesday
(From 08:00hrs to 17:00hrs)

Terminal Development Plan
Phase 1:

Phase 2:

Enhance the terminal capacity to
1,545,000 TEU.

Enhance the terminal capacity to
3,325,000 TEU.

Extend the berth towards west by
400 Meters.

Extend the berth towards west by
900 Meters.

Handling of the biggest ever container ship to berth at Aden Port

MSC TOMOKO
Arrived : February 3rd, 2012.
Length: 332 m
Draft: 14.7 m
Vessel capacity: 8,411 TEU

Yard Utilization

Utilized Area by Category wise

Utilized
area 35%

Import,
46.0%

Empty,
42.0%

Free area
65%

Export, 4.1%
Transhipment, 7.9%
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Terminal Services
•
•
•
•
•

Container Freight Station (CFS)
• CFS covers area of 4600 square meter length of A 97 m and width of 48 m
• CFS warehouse are multi-consolidation shed, with office space, is located
to the rear of the container yard, together with terminal offices.
• CFS facilitate stuffing/ un-stuffing activity using CFS Duckboards, bridges
to enable easy and faster entrance to the containers.

•
•
•
•
•

Containers handling
Storage
Water Bunkering
Pre-trip inspections
Energy supply and monitoring
of refrigerated containers.
Weighing of containers
Container tracking
Offices for rent
Security
Aden Container Terminal situated in the Aden Free Zone having all
facilities of the Free Zone.

Power Plant

• Power plant
provides
constant power
supply 24x7.
• Total  power
production is
14.4 MW.

Terminal
Operating
System

Terminal Operating System - features
•

Electronic Data Interchange - EDI facility for downloading vessel
discharge / load list.

•

Automated services invoicing feature.

•

Gate Movement daily reporting to all shipping lines local agents,
advising on the entered and exited containers through terminal
gates.

Shipping Lines Using ACT
Vessel operators

Human Recourses
•

•

The local staff in the Aden Container
Terminal are 99% of the total terminal
employees, where Terminal operations
are fully managed and operated by
Yemeni hands.

Non -Vessel operators

The total number of employees in
the Aden Container terminal
are
506 employees, and they are all well
trained and operating in a professional
way.

Security Management
•
•

Compliance with ISPS code
ISO 28000 Security Supply Chain
Accreditation is in Progress.

Vessels in their Maiden
Calls to ACT in 2012

Safety & Environment
•
•
•
•

Zero Fatalities.
No major damages   to containers,
cargoes, and to vessels for the 2011
-2012.
Follow the international safety
standards.
Zero serious environment spills that
causes major contamination or offsite
to land or waterways.

MSC TOMOKO – F

KOTA CARUM – April 15th, 2012

COSCO DALIAN – July 28th, 2012

ALWAJABA – September 14th, 2012

KOTA CAHAYA - September 15th, 2012

APL IRIS – Aug

Aden Container Terminal General Manager
Tel.: 00967-2-383383 Fax: 00967-2-383377
Email: General.Manager@ACT-Aden.com.ye

Contacts:

Aden Container Terminal Commercial Manager
Ashraf Qardash
Mob: 00967-735053336
Email:ashraf.qardash@ACT-Aden.com.ye

KOTA CANTIK – O

محطة شحن الحاويات

• حمطة �شحن احلاويات تغطي م�ساحة  4600مرت مربع بطول  97م و عر�ض  48م ،
• توفر العديد من خدمات �شحن و تفريغ احلاويات للزبائن و كذلك خزن الب�ضائع
امل�شرتكة.
• حتتوي حمطة �شحن احلاويات على مكاتب جمهزة و معدّة للإيجار.

الخدمات التي تقدمها المحطة
• مناولة احلاويات مبختلف �أنواعها
• خزن احلاويات و الب�ضائع
• تزويد البواخر باملياه العذبة
• فح�ص و �صيانة احلاويات املثلجة
• تزويد احلاويات الثالجة بالطاقة الكهربائية و مراقبة درجات احلرارة.
			
• وزن احلاويات
• تعقب حركة احلاويات
• مكاتب للإيجار
• �أمن خا�ص بامليناء
• وقوع ميناء عدن يف �إطار املنطقة احلرة ومتتعه بكل مزايا قانون املناطق احلرة.

محطة الكهرباء
• ميتلك ميناء عدن
للحاويات حمطة كهرباء
خا�صة به قادرة على
تزويد املحطة بالطاقة
الكهربائية مبعدل يومي
دون انقطاع.
• تعمل حمطة الكهرباء
بقدرة  14,4ميجا وات.

نظام تشغيل الميناء
يتميز بالحداثة
ومواكبة التطور

مميزات نظام تشغيل الميناء
• نظام تبادل املعلومات �آلي ًا –  – EDIوذلك فيما يتعلق بتحميل بيانات احلاويات
الواردة و ال�صادرة.
• �إ�صدار تلقائي لفواتري اخلدمات املقدمة للبواخر (وكالء اخلطوط املالحية)
• احت�ساب تلقائي للر�سوم احلاويات (للزبائن املحليني)
• تزويد اخلطوط املالحية بتقارير يومية حول احلاويات الداخلة و اخلارجة عرب
بوابة امليناء.

الخطوط المالحية المتعاملة مع ميناء عدن للحاويات
مالك بواخر و حاويات

كفاءة الكادر في المحطة
• ي�شكل الكادر املحلي يف ميناء عدن للحاويات
ن�سبة  %99من �أجمايل عدد املوظفني ،حيث
تدار عمليات امليناء بالكامل ب�أيادي مينية.
• يبلغ �أجمايل عدد املوظفني يف امليناء  506موظف،
و هم على درجة عالية من الكفائة و احلرفية.

مالك حاويات

أمن المحطة
• يتقيد �أمن ميناء عدن للحاويات باملدونة الأمنية
ل�سالمة املوانئ و البواخر ISPS
• تعمل �إدارة �أمن ميناء عدن على احل�صول على
ال�شهادة الدولية يف جمال �أمن املوانئ 28000 ISO

بواخر في زيارتها
األولى للميناء

February 3rd, 2012.

سالمة الميناء و البيئة
• خلو امليناء من احلوادث امل�ضرة �سواء بالأ�شخا�ص
او املمتلكات خالل العامني 2011و 2012
• يتقيد ميناء عدن للحاويات بقواعد ال�سالمة العاملية.
• خلو امليناء من املظاهر او احلوادث امل�ضرة بالبيئة.
EVER UNIFIC – September 7th, 2012

للتواصل:

MSC VIENNA – September 4th, 2012

المدير العام – محطة عدن للحاويات
هاتف رقم  00967 - 2 - 383383 :فاكس رقم00967 - 2 - 383377 :
بريد ألكترونيGeneral.Manager@ACT-Aden.com.ye :
المدير التجاري  :أشرف قردش
جوال00967735053336 :
بريد ألكترونيashref.qardash@ACT-Aden.com.ye :

KOTA CABAR – December 15th, 2012

CHISTY - October 9th, 2012

gust 11th, 2012

October 15th, 2012

 .4معدات مناولة الحاويات
حاضنات الحاويات 16

رافعات الحاويات (المملوئة) 3

رافعة الحاويات (الفارغة) 3

رافعات شوكية 5

معلومات مالحية

عربات 29

امل�سافة من حمطة الإر�شاد �إلى مر�سى امليناء (بامليل) و (ال�ساعة)
�أق�صى عمق يف القناة (عند م�ستوى ال�صفر للمد)
�أق�صى عمق للقناة (يف حالة املد)
مدى ارتفاع و �أانخفا�ض املد
قطر الدوران للبواخر يف حو�ض امليناء

 5,45ميل �أو �ساعة واحدة
فقط.
 13,75مرت
 14,75مرت
� 1,2إلى  2,2مرت
 700مرت

ساعات العمل في الميناء
عمليات امليناء

� 24ساعة يومي ًا � ،سبع �أيام يف الأ�سبوع بدون �أي توقف.

الأدارة

من ال�سبت – الى الأربعاء (من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا
حتى اخلام�سة ع�صر ًا)

خطة تطوير الميناء
المرحلة الثانية:

المرحلة األولى:

تو�سعة امل�ساحة التخزينية للميناء الى تو�سعة امل�ساحة التخزينية للميناء الى
 1545000حاوية فئة الع�شرين قدم  3325000حاوية فئة الع�شرين قدم
تو�سيع الر�صيف الى جهة الغرب
مب�سافة  400مرت

تو�سيع الر�صيف الى جهةالغرب
مب�سافة  900مرت

إستقبال ميناء عدن للحاويات ألكبر باخرة حاويات تصل إليه

�أم �أ�س �سي توموكو
تاريخ الو�صول 3 :فرباير 2012م
طول الباخرة 332 :مرت
العمق 14.7 :مرت

القدرة اإلستيعابية المتاحة و
المخصصة للحاويات الترانزيت

تقسيم المساحة المستخدمة بحسب نوع الحاويات

Utilized
area 35%

Import,
46.0%

Empty,
42.0%

Free area
65%

Export, 4.1%
Transhipment, 7.9%

مقدمة
محطة عدن للحاويات ( )ACTهي أكبر محطة حاويات في اليمن ،ويتم تشغيلها حاليا من قبل شركة عدن لتطوير الموانئ ( )APDCوهي
شركة مملوكة بالكامل من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ()YGAPC
تقع محطة عدن للحاويات في ميناء عدن الذي يتمتع بموقع استراتيجي على أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاما  .لدى المحطة مواصفات
تجعلها األنسب للتعامل ،خاصة بالنسبة لبضائع الترانزيت .وتشمل هذه المواصفات ما يلي:
موقع جغرافي استراتيجي ال يقارن قريب من خط التجارة الذي يربط الشرق بالغرب مع الحد األدنى من االنحراف و مسافة ابحار قريبة إلى
الموانئ اإلقليمية األخرى
ميناء آمن ومحمي مع أعماق مياه مناسبة للتعامل مع أكبر سفن الجيل الخامس والسادس سفن سوبربوست بانامكس.

إمتيازات و خدمات الميناء
 .1المرسى
عدد املرا�سي
عمق املر�سى
امل�سافة بني مرابط احلبال
نوعية املواد امل�ستخدمة يف �سياج املرف�أ
امل�سافة بني �أ�سيجة املرف�أ
�أجمايل طول املرا�سي
ال�سرعة الق�صوى يف القناة �أو املرف�أ
الأوقات امل�سموح فيها لر�سو البواخر
 .2الرافعات الجسرية

الرافعتان الجسرية نوع ليبهر (سوبر بوست باناماكس)

عدد الرافعات اجل�سرية
نوعها
طول ذراع الرافعة باملرت ( /عدد ال�صفوف)
احلمولة الآمنة ل�سالمة الرافعات اجل�سرية (ب�أ�ستخدام
حا�ضنة احلاويات)
�أق�صى �أرتفاع للحاويات ميكن �أن تعمل عليها الرافعات
فوق �سطح ال�سفينة (يف حالة اجلزر)

2
 16مرت
 18مرت
مطاطية
 9مرت
 700مرت
بح�سب توجيه الإر�شاد
اي وقت

�أ
ب
�أ
ب
�أ
ب
�أ
ب

7
خم�س رافعات نوع فانتوزي (بو�ست باناماك�س)
رافعتني ج�سرية نوع ليبهر (�سوبر بو�ست باناماك�س)
 52مرت� ،أي (� 18صف)
 60مرت� ،أي (� 22صف)
 40طن
 65طن
 6طبقات  +طبقة لتمرير احلاويات
 9طبقات  +طبقة لتمرير احلاويات

 .3مساحة الحاويات

توزيع مساحة خزن الحاويات
امل�ساحة الأر�ضية خلزن  5705حاوية فئة
الع�شرون قدم
احلاويات
م�ساحة خزن احلاويات  17065حاوية
فئة الع�شرون
ب�أرتفاع  3حاويات
قدم

عدد
نقاط ربط الكهرباء  264نقطة
للحاويات
عدد وحدات خزن
احلاويات
امل�ساحة امل�ستخدمة من
�أجمايل م�ساحة خزن
احلاويات 2012

 26و حدة
%35

أصدار :إدارة التسويق واألعالم  -مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ( -ميناء عـدن)

عرض مواصفات

ميناء عدن للحاويات

www.portofaden.net

