
 مقابم خدمات تداول انحاويات واألرضيات

 1/1/2222إعتباراً من  ألسكندرية واندخيهةبمحطتى ا

 ) مختصر انتعريفة (

 البــيـــــــــان                                                     

 كدم 02 كدم 02

   فازغ   مملىء    فازغ   مملىء 

$ $ $ $ 

 الشحن والخفسيغبيـــــان أعمال   

 جفسيغ الحاويت الىازدة مملىء / فازغ بىاسطت أوهاش املحطت ) فئت صاملت ( ويضمل السعس إسدبلاء الحاويت إلادة :ـ     

 5 . أيام للحاوية الىارد مملىء 

 5 . أيام للحاوية الىارد ؿارغ 

58 08 062 58 

 أوهاش املحطت ) فئت صاملت ( ويضمل السعس آلاحى :ـشحن الحاويت الصادز ومضمىلها مىخج مصسي / فازغ بىاسطت      

 7 . أيام للحاويات الصادر مملىء بمدطة ألاسنىدرية 

 01 . أيام للحاويات الصادر مملىء بمدطة الدخيلة 

 5 . أيام للحاوية الصادر ؿارغ         

84 84 58 58 

 ) فئت صاملت ( ويضمل السعس آلاحى :ـشحن الحاويت الصادزومضمىلها ليس مىخج مصسي بىاسطت أوهاش املحطت    

  أيام. 5أسخبقاء الحاوية ملدة 
58 062 

جفسيغ الحاويت بسسم ميىاء آخس من داخل السىفيىت إلى ساخت التراهزيذ وإعادة شحنها على سفيىه أخسي / وسيلت هلل    

 بسي لخازج املحطت ويضمل السعس :ـ

  ؿئات ألارضيات بعد ؿترة ألاسخبقاءيىم وجسري 01أسخبقاء الحاوية بالساخة ملدة 

02 62 008 02 

 صفذ ) بىاًء على طلب الىاكل أو الخىكيل (     

     . 
ً
 جضـيد الحاوية مملىءة / ؿارػة مً مهان مددد بأخد عىابرالسـيىة إلى مهان آخر بىـس العىبر مباصرة

82 02 

 أو مً خالل الرصيف جضـيد الحاوية مملىءة / ؿارػة مً مهان مددد بأخد       
ً
عىابر السـيىة إلى عىبر آخر مباصرة

 والعىدة.
52 022 

    جضـيد ػطاء عىبر مً مهان مددد بالسـيىة إلى مهان آخر على السـيىه والعىده أوجضـيد الؼطاء على الرصيف      

 والعىدة.
082 



 ملابل الخدماث اإلاؤداه بالساخاث والبىاباث:  

  مملىء / ؿارغ .الحاويات الىارده 
02 02 88 02 

 . الحاويات الصادرة مملىء / ؿارغ 
08 02 08 02 

 08 02 املصاريف إلادارية ) جعـى منها الصادرات املصرية ( .   

 جداول الحاوياث الخطسة :    

  على ؿئات الحداول وألارضيات للحاويات الخطرة بدون ؿترة سماح لألرضيات .51ثضاؾ وسبة % 

  على ؿئات الحداول وألارضيات لحاويات املـرقعات واملىاد املضعة بدون ؿترة سماح لألرضيات011ثضاؾ وسبة % 

 ألازضيــــاث بـيـــــان 

 الحاوياث اإلاملىءه بسسم الىازد أزضياث   

 02 02 أيام ثالية 01     

 02 08 يىم 05مازاد عً      

 الحاوياث اإلاملىءه بسسم الصادز أزضياث    

  ايام للحاويات التى مضمىلها مىحج مصري ) مدطة ألاسنىدرية (. 7مازاد عً    

 ايام للحاويات التى مضمىلها مىحج مصري ) مدطة الدخيلة ( . 01مازاد عً   

6 00 

 02 02 أيام للحاويات التى مضمىلها ليس مىحج مصري )للمدطحين (.  5مازاد عً   

 فازغ الحاوياث الىازدة والصادزة أزضياث   

 02 8 أيام ثالية 5     

 00 6 أيام 01مازاد عً    

 الحاوياث الىازده والصادزه مملىء / فازغ بسسم التراهزيذ أزضياث    

 00 02 6 02 أيام . 01مازاد عً    

 بيــــان خدماث الحاويــاث الثــــالجت   

 Reefer Pre-Trip Inspection 00للحاوية الثالجة  PTIثقديم خدمة     

 08 الطاقة الالزمة لخضؼيل خاوية ثالجة الىاردة مملىء  ثقديم   

 02 الصادر مملىء ببضائع صادر مصري   الطاقة الالزمة لخضؼيل خاوية ثالجة  ثقديم   

 بيــــان أعمال الىلــــــــل    

والخسخيف بالساخات وثـريؽ مضمىل الحاويات  هقل الحاوية إلى ساخة الحاويات املضترلة مع إسحخدام أوهاش الحعحيق   

 ساخة الحاويات الـارػة  هقل الحاويات الـارػة إلى  بمخازن إلايداع وإعادة
02 02 

 08 02 08 08 هقل خاوية مملىءة / ؿارػة بين ساخات املحطة الداخلية والخارجية أو العنس ويضمل السعر :   

 بيـــان أعمال الفدص الجمسكى 

 02 08 مقابل أسحخدام النالرمات فى النضف الجسئى للحاوية .   



 02 08 مقابل اسحخدام النالرمات فى النضف النلى للحاوية .   

 مقابل أسحخدام النالرمات فى جعديل أو ثـريؽ أو جعبئة مضمىل الحاوية :   

 02 08 طً . 3فى خالة أسحخدام لالرك    

 82 02 وصلة . 3/ لباش / خضاهة /  طً 5فى خالة أسحخدام لالرك    

كدم جدصل عىد الكضف واإلاعايىت والصسف باألضافت إلى ضسيبت الليمت اإلاضافت  02( جىيه للحاويت  0222كدم ، )  02( جىيه للحاويت  822يخم جدصيل مبلغ )   

 الىجيستى للىافره الىاخدة ملابل جلديم عدد من الخدماث.عنها من خالل اإلاسكز    وضسيبت الضهداء وذلك لكافت الحاوياث الىازدة واإلافسج

 بيــــان أعمـال الىظافـــت 

 ليس الحاويات . .0
0 0 

 ػسيل الحاويات . .2
0 6 

 للمعايىت.
ً
  إصالح الحاوياث يخم ؤلاجفاق عليه طبلا

 طسيم البر بىاسطت اللطازاث / التريالث جخلاض ى الضسكت على الىدى آلاحىفى خالت سماح صسكت ؤلاسكىدزيت لخداول الحاوياث و البضائع باسخلبال خاوياث وازدة عن   

 اللطـــازاث 

 فى خالت سحب الحاويت الفازغ للخعبئت عن طسيم اللطاز:ـ   

 خرلة ثدميل الحاوية مً الساخة على وسيلة الىقل للقطار   

 خرلة الىقل مً الساخة ختى القطار للشحً   

 القطارخرلة الحدميل على    

08 02 

 فى خالت دخىل الحاوياث اإلاملىءة للصادز باملحطت عن طسيم اللطاز:ـ   

 خرلة الحعحيق مً القطار إلى وسيلة الىقل  

 خرلة الىقل إلى ساخة الصادر  

 خرلة جعحيق الحاويات بساخة الصادر  

02 82 

 الحاوياث الىازدة بسسم الخجازة الخازجيت عن طسيم اللطازاث:ـ  

 جفسيغ الحاويت الىازده مملىء / فازغ بىاسطت أوهاش املحطت ) فئت صاملت (    

  5 . أيام للحاوية الىارد مملىء 

  5 . أيام للحاوية الىارد ؿارغ 

00 08 55 82 

 الخــسيــالث

 . ( من هره الخعسيفت 0% ( من البىد ) 88: وسبت )  التريالث  

 


