محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
صاحـــب  /باسكن روبنز

الســـيد  /الشركه المصريه للمشروعات السياحيه العالميه
العنـــــوان  /مول جرين بالزا  -سموحه – حي شرق
موقف الرخصه /وصل رسم معاينه بتاريخ 2021/2/16
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2021/3/4الى 2022/3/3

البيـــــــــــان

كوب 1بوله
كوب  2بوله
كوب  3بوله
بسكوته  1وبوله
بسكوته  2بوله
بسكوته  3بوله
ميلك شيك صغير
ميلك شيك وسط
ميلك شيك كبير
براونى الموند
شورت كيك
بنانا رويال
بنانا أسبليت
صنداى  2بوله
صنداى  3بوله

الســــــــعر

ج.م30.88 .
ج.م54.63 .
ج.م84.08 .
ج.م30.88 .
ج.م54.63 .
ج.م84.08 .
ج.م57.00 .
ج.م78.38 .
ج.م89.78 .
ج.م70.78 .
ج.م70.78 .
ج.م65.55 .
ج.م95.95 .
ج.م60.80 .
ج.م80.75 .
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

محرر ومراجع القائمة

أ  /نشوى يوسف

مدير عام
اإلدارة العامـة للســياحة

ا /محمد طلحه

مسئول مراجعه االسعار

يعتمـــد ،،،،
وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

لــواء  /جمـــال رشـــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
Website : www.catr.gov.eg

تليفـون  - 03/4266160 :داخلى رقم 1047 :
E-Mail : info@catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
صاحـــب  /باسكن روبنز

الســـيد  /الشركه المصريه للمشروعات السياحيه العالميه
العنـــــوان  /مول جرين بالزا  -سموحه – حي شرق
موقف الرخصه /وصل رسم معاينه بتاريخ 2021/2/16
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2021/3/4الى 2022/3/3

الســــــــعر

البيـــــــــــان

ج.م60.80 .
ج.م375.25 .
ج.م203.30 .
ج.م109.73 .
ج.م7.13 .
ج.م7.13 .
ج.م7.13 .
ج.م7.13 .
ج.م7.13 .
ج.م7.13 .

وافل كون صنداى
جالون 2/1
 4/1جالون
 8/1جالون
صوص كراميل
صوص شيكوالته
صوص فراولة
مكسرات
كريمة
شوجر كون

* تنبيه *
في حالة المطالبة بأي أسعار تخالف قائمة األسعار المعتمدة يرجي االتصال بأرقام الشكاوى االتية :
01270746490
01289252668
أو بإرسال الشكوى على :
صفحة الفيسبوك الرسمية لالدارة
fb.com/Alexandria.tourism1

بوابة الشكاوى على الموقع الرسمى لالدارة
catr.gov.eg

* تعليمات*
 يتم وضع القائمة فى مكان ظاهر بالمنشأة و االعالن عنها. يتم ابالغ االدارة قبل العمل بأزيد من االسعار المعتمدة بالقائمة. يتم تجديد القائمة فى الميعاد المحدد لذلك. -يتم االلتزام بما سبق حتى ال تتعرض المنشأة التخاذ االجراءات القانونية ضدها

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ  /نشوى يوسف

مدير عام
اإلدارة العامـة للســياحة

ا /محمد طلحه

مسئول مراجعه االسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

لــواء  /جمـــال رشـــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
Website : www.catr.gov.eg

تليفـون  - 03/4266160 :داخلى رقم 1047 :
E-Mail : info@catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

