إجراءات تقديم طلب الزيارة وتجديد خطاب العضوية وشهادة الخبرة للمدير الفني وشهادة حسن السير
والسلوك للمدير الفني األجنبي للمراكز الغوص ويخوت السفاري القائمة
بعد استيفاء المرحلة األولى من دليل وبروتوكول المعاينات لمقدمي خدمات الغوص الترفيهي من مراكز الغوص ويخوت
السفاري يقوم المتقدم بإرسال المستندات المذكورة أدناه فى ملف  PDFواحد عن طريق البريد اإللكتروني إلي
 ss.serv@cdws.travelبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء والقاهرة ،وrs.serv@cdws.travel

بالنسبة لمحافظة

البحر األحمر واإلسكندرية أو عن طريق خدمة  Whatsappعلى رقم ( )201223250555+بالنسبة لمحافظة جنوب
سيناء والقاهرة أو رقم ( )201277911288+بالنسبة لمحافظة البحر األحمر واإلسكندرية مع مراعاة إستيفاء كافة
المستندات التالية:
 يتم كتابة طلب زيارة (عادية أو مستعجلة) في عنوان البريد اإللكتروني المرسل أو في رسالة Whatsapp. طلب الزيارة المرفق بعد ملء بياناته كاملة والتوقيع عليه وختمه بختم المنشأة وإعادة إرساله صورة آخر تجديد لرخصة و ازرة السياحة سجل تجاري حديث (أقل من عام واحد) ترخيص مالحة ساري ليخوت السفاري فقط صورة بطاقة الغرفة الخاصة بالمدير الفني في حالة عدم تغييره.في حالة تغيير المدير الفني يجب اعتماد ُمدير الفني جديد وإرسال صورة من بطاقة الغرفة سارية و المؤهل الدراسي

(متوسط على األقل) وفي كل األحوال يجب على المدير الفني تفعيل حسابه على البوابة االلكترونية للغرفة

مالحظة :يشترط لتعيين المدير الفني أن يكون سبق واجتاز معاينة أيزو أو اجتياز دورة المديرين الفنيين (اضغط على الرابط
لقراءة إجراءات االلتحاق بدورة المديرين الفنيين).
سوف يتم مراجعة المستندات المرسلة والرد خالل يومين عمل بحد أقصى وفي حالة استيفاء المستندات ودفع قيمة الزيارة
سوف يتم التواصل مع المدير الفني لتحديد موعد إجراء الزيارة.
في حالة اجتياز الزيارة بنجاح سوف يتم إخطار المدير الفني بنتيجة الزيارة وقيمة الخدمة عن طريق البريد االلكتروني طبقاً

لدليل وبروتوكول المعاينات لمقدمي خدمات الغوص الترفيهي من مراكز الغوص ويخوت السفاري

سوف تقوم الغرفة بإرسال خطاب العضوية وشهادة الخبرة وحسن السير والسلوك* لو ازرة السياحة مباشرةً وسوف يتم التواصل
مع الممثل القانوني أو المدير الفني للمنشأة لتحديد موعد تسليمه شهادة األيزو.

* تصدر شهادة حسن السير والسلوك للمدير الفني األجنبي فقط في حالة تعيينه ألول مرة بالمنشأة
*تصدر شهادة الخبرة في حالة تعيين المدير الفني ألول مرة بالمنشأة

