
 

 

 

  ية لمراكز األنشطة البحرية مقدمي خدمات السنوركلإجراءات تقديم طلب الزيارة وتجديد خطاب العضو 

 

د يجب سدا  دليل وبروتوكول المعاينات لمراكز األنشطة البحرية مقدمي خدمات السنوركلبعد استيفاء المرحلة األولى من 
واحد عن  PDFيقوم المتقدم بإرسال المستندات المذكورة أدناه في ملف قيمة الزيارة عن طريق حسابات الغرفة بالبنوك و 

بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء والقاهرة،    ss.serv@cdws.travel  طريق البريد اإللكتروني إلي 
على رقم   Whatsappلمحافظة البحر األحمر واإلسكندرية أو عن طريق خدمة   بالنسبة   rs.serv@cdws.travelو

لمحافظة البحر    ( بالنسبة201277911288( بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء والقاهرة أو رقم )+201223250555)+
 التالية:  فاء كافة المستندات مع مراعاة استي األحمر واإلسكندرية 

 . Whatsappفي عنوان البريد اإللكتروني المرسل أو في رسالة  طلب زيارة )عادية أو مستعجلة(يتم كتابة  •
 بعد ملء بياناته كاملة والتوقيع عليه وختمه بختم المنشأة وإعادة إرسالهالمرفق طلب الزيارة  •
 صورة آخر تجديد لرخصة وزارة السياحة  •
 سجل تجاري حديث )أقل من عام واحد( •

 مة الزيارة. إيصال سداد قي

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

 في حالة تغيير المدير الفني:

  : يجب اعتماد الُمدير الفني المسئول عن الشركة وإرسال المستندات المطلوبة وهى كاآلتي 

 عام   25صورة من بطاقة الرقم القومي على أال يقل سنه عن   -1

 الغرفة سارية صورة من بطاقة   -2

 صورة المؤهل الدراسى ) مؤهل متوسط على االقل (.  -3

إجراءات طلب  ضغط على الرابط لقراءة)امالحظة: يشترط لتعيين المدير الفني أن يكون سبق واجتاز اختبار المدير الفنى
 (. أداء اختبار المدير الفنى
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سوف يتم مراجعة المستندات المرسلة والرد خالل يومين عمل بحد أقصى وفي حالة استيفاء المستندات سوف يتم التواصل 
 مع المدير الفني لتحديد موعد إجراء الزيارة.

لدليل وبروتوكول المعاينات لبريد االلكتروني طبقًا في حالة اجتياز الزيارة بنجاح سوف يتم إخطار المدير الفني عن طريق ا
   لمراكز األنشطة البحرية مقدمي خدمات السنوركل

يجب إرسال صور إيصاالت السداد للغرفة عن طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق خدمة يقوم المتقدم قيمة الخدمة و و 
Whatsapp  .كما هو موضح أعاله 

سوف تقوم الغرفة بإرسال خطاب العضوية لوزارة السياحة مباشرًة وسوف يتم التواصل مع الممثل القانوني أو المدير الفني  
 . للمنشأة لتحديد موعد تسليمه شهادة األيزو
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