صاحـــب  /كافتيريا التوأم
تابع لحى  /وسط
العنـــــوان  26 /ش جرين – محرم بك
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  0304 / 30 /41إلى 0300 / 30 / 40
البيـــــــــــان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاى
شاى براد  /شاى زردة
شاى نكهات  /شاى اخضر
شاى حليب  /حلبة حليب  /قهوة حليب
قهوة تركى
قهوة محوج
قهوة بندق  /قرفة جنزبيل سادة  /ليمون ساخن
قهوة نوتيال
ينسون  /نعناع  /كركديه
كاكاو  /نسكافيه  /كابتشينو
حلبة سادة
هوت سيدر  /اعشاب التوأم
سحلب سادة  /قرفة جنزبيل حليب
سحلب فواكه
اندومى

الســــــــعر
1033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
43033
0033
43033
0033
43033
43033
40033
0033

 تنبيهات - -4صدرت هذة القائمة بصورة مؤقتة لحين استخراج رخصة تشغيل المنشأة وفقا ألحكام قانون المحال
العامة الصادر بالقانون رقم  401لســ 0342ــــنة و الئحته التنفيذية وطبقا لقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم  210لســ0303ــنة بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة و بعد سداد الرسوم
المقررة للحصول على الخدمة واستيفاء الحد االدنى من المستندات وفقا للنموذج المخصص لذلك .
صدرت 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...
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محرر ومراجع القائمة

أ /هدير عادل

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

صاحـــب  /كافتيريا التوأم
تابع لحى  /وسط
العنـــــوان  26 /ش جرين – محرم بك
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  0304 / 30 /41إلى 0300 / 30 / 40

مانجو
فراولة  /جوافة  /برتقال
موز  /زبادى  /ليمون
زبادى عسل  /ليمون نعناع
زبادى فواكه  /كوكتيل التوأم
رمان  /بلح  /بطيخ  /كيوى
كنتالوب  /عناب ساقع
بوريو  /اوريو /فيروز  /بيريل
بيبسى  /سفن  /ميرندا  /شويبس
مياه معدنية
ارز باللبن  /كريم كراميل
جيلى فواكه  /ام على فواكه

المشروبات الباردة

40033
43033
43033
40033
41033
40033
43033
40033
43033
0033

الحلويات

43033
40033

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنبيه *
في حالة المطالبة بأي أسعار تخالف قائمة األسعار المعتمدة يرجي االتصال بأرقام الشكاوى االتية :
09470727210
09401494770
أو بإرسال الشكوى على :
صفحة الفيسبوك الرسمية لالدارة
fb.com/Alexandria.tourism9
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...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محرر ومراجع القائمة

أ /هدير عادل
مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

