
 

 

األنشطة البحرية الجديدة التي تزاول أي من األنشطة التالية إجراءات إصدار خطاب عضوية لمراكز 
 )الكايت سيرف و الويند سيرف( 

 اوال:

 التقدم لوزارة السياحة لفتح ملف وتقديم كافة المستندات الخاصة بالشركة 

 ثانيا: إجراءات تقديم المستندات الخاصة بالمركز :

واحد عن طريق البريد اإللكتروني إلي    PDFملف  يقوم المتقدم بإرسال المستندات المذكورة أدناه في
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 إصدار خطاب عضويةيتم كتابة  -
 صورة من استيفاء المستندات أو اإلفادة الموجهة للغرفة الثبات التقدم لوزارة السياحة  -
 اذا كان الطالب شركة ترفق صورة من عقد تأسيس الشركة -
 صورة من سجل تجاري مدرج به العنوان وغرض الشركة -
 صورة من البطاقة الضريبية مدرج بها العنوان وغرض الشركة -
 صورة عقد االيجار او عقد االستغالل مثبت التاريخ او سند الملكية للمركز -
 صورة وثيقة التأمين ضد المسئولية المدنية   -
 صورة من ترخيص الفندق  -
 بالمدير الفني إن وجدت.صورة بطاقة الغرفة الخاصة  -
في حالة أن المدير الفني غير حاصل على بطاقة الغرفة يجب إرسال صورة البطاقة الشخصية/ جواز السفر وصورة  -

 .المؤهل الدراسي
سوف يتم الرد خالل يومين عمل بحد أقصى وفي حالة استيفاء المستندات سوف يتم التواصل مع المدير الفني  -

 طلب الزيارة. للسير في إجراءات تقديم
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 . ثالثا: إجراءات تقديم طلب الزيارة -
 يجب على المدير الفني تفعيل حسابه على البوابة االلكترونية للغرفة وإجتياز االختبار بنجاح  

مة  يقوم بإرسال طلب الزيارة عن طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق خد بعد اجتياز المدير الفنى االختبار بنجاح 
Whatsapp  :كما هو موضح أعاله 

 Whatsappفي عنوان البريد اإللكتروني المرسل أو في رسالة طلب زيارة )عادية أو مستعجلة( يتم كتابة  -

 شأة وإعادة إرساله. بعد ملء بياناته كاملة والتوقيع عليه وختمه بختم المن المرفقيجب إرسال طلب الزيارة  -
سوف يتم التواصل مع المدير   ودفع قيمة الزيارة سوف يتم الرد خالل يومين عمل بحد أقصى وفي حالة استيفاء المستندات 

 الفني لتحديد موعد إجراء الزيارة. 

 في حالة اجتياز الزيارة بنجاح سوف يتم إخطار المدير الفني عن طريق البريد االلكتروني 

 .الخدمةيقوم المتقدم بسداد قيمة و 

 سوف تقوم الغرفة بإرسال خطاب العضوية لوزارة السياحة مباشرًة.
 

https://drive.google.com/file/d/1qDH5TvWviWbzMVDAvFY6RW7KB_ToLCUr/view?usp=sharing
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