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 تنبيهات - -1صدرت هذة القائمة بصورة مؤقتة لحين استخراج رخصة تشغيل المنشأة وفقا ألحكام قانون المحال
العامة الصادر بالقانون رقم  151لســ 9112ــــنة و الئحته التنفيذية وطبقا لقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم  219لســ9191ــنة بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة و بعد سداد الرسوم
المقررة للحصول على الخدمة واستيفاء الحد االدنى من المستندات وفقا للنموذج المخصص لذلك .
 -9صدرت هذة القائمة المؤقتة لضمان إحكام الرقابة على االسعار من قبل مفتشى االدارة فقط والتعطى
أية حيازة وال تقر بالملكية و ال تعفى من أى أحكام قضائية أو مخالفات أو مستحقات مالية واجبة
االستيداء كما أن هذة القائمة ليست بديال عن الرخصة العمومية .

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

أ /دعاء النوبي

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

مسئول مراجعة األسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

صاحـــب  /كشري وصاية
العنـــــوان  2 /ش ابن الخطاب – محطة مصر  -حي وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2922 / 92 / 90إلى 2922 / 92 / 90
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيـــــــــــان

الســــــــعر

الـــــطـــــواجــــــن

طاجن مكرونة باللحم صغير

10

طاجن مكرونة باللحم كبير

12

طاجن مكرونة بالفراخ

11

طاجن ميكس لحمة

11

طاجن ميكس فراخ

00
الــــمــــشــــــويــــــات

فرخة مشوية على الجريل

82

نصف فرخة

42

ربع فرخة صدر

00

ربع فرخة ورك

02
اإلضــــــافـــــات

طلبات كبده

11

02

01

باكيت بطاطس

2

12

11

طلب شاورما فراخ

02

01

22

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

أ /دعاء النوبي

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

مسئول مراجعة األسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

صاحـــب  /كشري وصاية
العنـــــوان  2 /ش ابن الخطاب – محطة مصر  -حي وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2922 / 92 / 90إلى 2922 / 92 / 90
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

الــــســــــنــــدوتــــــشــــــات
1
1
1
8
10
12
12
11
1
1
1
1
1
12
12
2

ساندوتش كبده باتيبان
ساندوتش برجر لحمة
ساندوتش برجر جبنة  /بيض
ساندوتش برجر بطاطس
ساندوتش برجر لحمة ميكس
ساندوتش برجر فراخ
ساندوتش برجر فراخ جبنة/بيض
ساندوتش برجر فراخ ميكس
ساندوتش سوسيس
ساندوتش سوسيس جبنة/بيض
ساندوتش جبنة مقلية شيدر
ساندوتش جبنة مقلية تركى
ساندوتش كفتة جريل
ساندوتش شاورما فراخ
ساندوتش بانيه
ساندوتش بطاطس
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /دعاء النوبي

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

مسئول مراجعة األسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

صاحـــب  /كشري وصاية
العنـــــوان  2 /ش ابن الخطاب – محطة مصر  -حي وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2922 / 92 / 90إلى 2922 / 92 / 90
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

الحـــــــــلــــــــــــو
2
8
1

ارز بلبن عادى
ارز بلبن فرن
ام على
المــــشـــــــروبـــــــات
بيبسى كانز

2

مياه معدنية
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* تنبيه *
في حالة المطالبة بأي أسعار تخالف قائمة األسعار المعتمدة يرجي االتصال بأرقام الشكاوى االتية :
21012142412
21081010228
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
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