
 

 

إجراءات تقديم طلب الزيارة وتجديد خطاب العضوية لمراكز األنشطة البحرية القائمة التي تزاول أي من 
 -باراشوت -قارب ذو قاع زجاجي -أشباه الغواصات -االنزالق على الماء -األنشطة التالية )المجرورات

 البداالت(  -القوارب شراعية

واحد عن طريق البريد اإللكتروني إلي    PDFه في ملف يقوم المتقدم بإرسال المستندات المذكورة أدنا
ss.serv@cdws.travel   ،وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء والقاهرةtravel.cdws@serv.rs    بالنسبة  لمحافظة

( بالنسبة لمحافظة جنوب 201223250555على رقم )+ Whatsappالبحر األحمر واإلسكندرية أو عن طريق خدمة 
مع مراعاة استيفاء كافة  ( بالنسبة  لمحافظة البحر األحمر واإلسكندرية 201277911288سيناء والقاهرة أو رقم )+

 التالية:  المستندات 

 .Whatsappفي عنوان البريد اإللكتروني المرسل أو في رسالة طلب زيارة )عادية أو مستعجلة( يتم كتابة  -
 وقيع عليه وختمه بختم المنشأة وإعادة إرسالهبعد ملء بياناته كاملة والت المرفقطلب الزيارة  -
 صورة آخر تجديد لرخصة وزارة السياحة  -
 سجل تجاري حديث )أقل من عام واحد( -
 ترخيص مالحة ساري للقطع البحرية التابعة لمركز األنشطة البحرية المدرجة بخطاب العضوية العام السابق  -
 مملوكة للشركةصورة من عقد ايجار القطع البحرية الغير  -
في حالة تغيير القطع البحرية عن العام السابق يتم ارسال خطاب استبدال من الشركة باسم القطعة البحرية الجديدة  -

 وارفاق صورة من ترخيص المالحة ساري 
 ملحوظة: يجب مراعاة االلتزام بعدد القطع البحرية المثبتة بخطاب العضوية للعام السابق بنفس النشاط 

 بطاقة الغرفة الخاصة بالمدير الفني في حالة عدم تغييره. صورة   -

والمؤهل في حالة تغيير المدير الفني يجب اعتماد ُمدير الفني جديد وإرسال صورة من بطاقة الغرفة سارية 
 وفي كل األحوال يجب على المدير الفني تفعيل حسابه على البوابة االلكترونية للغرفة الدراسي 
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سوف يتم    قيمة الزيارة وسداد    ف يتم مراجعة المستندات والرد خالل يومين عمل بحد أقصى وفي حالة استيفاء المستندات سو 
 التواصل مع المدير الفني لتحديد موعد إجراء الزيارة.

أو   عن طريق البريد االلكتروني التجديد بنتيجة الزيارة و قيمة  يتم إخطار المدير الفنيفي حالة اجتياز الزيارة بنجاح سوف 
   Whatsappعن طريق خدمة 

 سوف تقوم الغرفة بإرسال خطاب العضوية لوزارة السياحة مباشرًة.  السداد بعد 


