إدارة العالقات الثقافية الخارجية
إدارة العالقات الثقافٌة الخارجٌة هً اإلدارة الخدمٌة المسئولة عن استخراج التصارٌح الخاصة بالزٌارة
والتصوٌر ،ومنح الموافقات الخاصة بالفعالٌات المقامة بكافة المناطق األثرٌة والمتاحف طب ًقا للقواعد المعمول بها فً هذا
الشأن.

أو ًل :استخراج التصارٌح الالزمة للتصوٌر الفوتوغرافً والسٌنمائً وتصوٌر الفٌدٌو لكل من:
 شركات إنتاج األعمال الدرامٌة واألفالم الروائٌة والوثائقٌة
 شركات اإلعالن
 القنوات الفضائٌة المصرٌة واألجنبٌة (البرامج)
المستندات المطلوبة:
 طلب موافقة السٌد األستاذ الدكتور معالً وزٌر اآلثار على التصوٌر
 تصرٌح وزارة الداخلٌة بالتصوٌر (لجمٌع األعمال الفنٌة ،واإلعالنٌة ،والبرامج)
 السكربت (لجمٌع األعمال الفنٌة)
 موافقة الرقابة (لجمٌع األعمال الفنٌة)
 بالنسبة للطلبة والباحثٌن ٌرفق بٌان أسماء الطالب ،وعددهم ،ورقم الكارنٌه الجامعً لكل منهم

ثانًٌا :استخراج التصارٌح الالزمة للتصوٌر الفوتوغرافً والسٌنمائً وتصوٌر الفٌدٌو لطلبة الجامعات:
 مشارٌع التخرج واألبحاث الخاصة بطلبة الجامعات
المستندات المطلوبة:
 خطاب من الجامعة
 بٌان أسماء الطالب ،وعددهم ،ورقم الكارنٌه الجامعً لكل منهم

ً
ثالثا :استخراج التصارٌح الالزمة إلقامة الفعالٌات بالمناطق والمتاحف األثرٌة ،وتشمل:
 الفعالٌات الثقافٌة مثل الندوات والمؤتمرات
 الحفالت الجتماعٌة
 عقد القران
 الحفالت الفنٌة التجارٌة
 الحفالت الخٌرٌة
 المعارض

المستندات المطلوبة:
 طلب موافقة السٌد األستاذ الدكتور معالً وزٌر اآلثار على إقامة الفعالٌة
 صورتان ضوئٌتان للبطاقة الشخصٌة الخاصة بمقدم طلب عقد القران
 إقرار ٌنص على التعهد بالحفاظ على نظافة وقدسٌة المكان المقام به الفعالٌة
 التوقٌع على استمارة إقامة الفعالٌات واللتزام بسداد الرسوم المقررة

راب ًعا :استخراج تصارٌح الزٌارة المجانٌة لكل من الفئات التالٌة:
 طلبة المرحلة اإلبتدائٌة بالمدارس الحكومٌة
 كبار السن ممن تجاوزوا 06عامًا
 ذوي الحتٌاجات الخاصة
 المحاربٌن القدماء
 الطالب العشرة األوائل بكل محافظة بالشهادة اإلبتدائٌة واإلعدادٌة والثانوٌة
المستندات المطلوبة:
 طلب مقٌدم إلى إدارة العالقات الثقافٌة الخارجٌة


ٌرفق بالطلب ترشٌح كل محافظة للعشرة األوائل بكل مرحلة دراسٌة

 بالنسبة لطلبة المرحلة الإلبتدائٌة ٌحدد بطلب الموافقة على الزٌارة تارٌخ الزٌارة وعدد الطالب
 صورة ضوئٌة للكارنٌه الخاص بالمحاربٌن القدماء وذوي الحتٌاجات الخاصة
 تستخدم البطاقة الشخصٌة لدخول أماكن الزٌارة بالنسبة لكبار السن ممن تجاوزوا 06عامًا

خامسا ً :استخراج تصارٌح الزٌارة السنوٌة المخفضة للمصرٌٌن والطلبة والطلبة العرب واألجانب
المقٌمٌن:
 تصرٌح زٌارة سنوي قٌمته  066جم لطلبة المدارس المصرٌة بالمرحلة الثانوٌة
 تصرٌح زٌارة سنوي قٌمته  056جم لطلبة الجامعات من المصرٌٌن والعرب واألجانب المقٌمٌن
 تصرٌح زٌارة سنوي قٌمته  066جم للمصرٌٌن والعرب المقٌمٌن
المستندات المطلوبة:
 صورتان ضوئٌتان للبطاقة الشخصٌة صورتان ضوئٌتان لكل من وجواز السفر وتصرٌح اإلقامة صورتان ضوئٌتان للكارنٌه الجامعً -صورة شخصٌة

ساد ًسا :استخراج تصارٌح الزٌارة السنوٌة المخفضة لألجانب المقٌمٌن:
 تصرٌح زٌارة سنوي قٌمته  096دولرً ا بتخفٌض  066( %06دولر ٌ 096/ورو)
 تصرٌح زٌارة سنوي قٌمته  096دولرً ا بتخفٌض  076(%06دولرً اٌ 006 /ورو)
 تصرٌح زٌارة خاص باألقصر لمدة خمسة أٌام بتخفٌض  %06لألجانب ( 006دولرً ا  06 /دولرً ا)
وتخفٌض  %06للطالب األجانب ( 06دولرً ا 06/دولرً ا)
 تصرٌح زٌارة خاص بالقاهرة لمدة خمسة أٌام ( 06دولرً ا لألجنبً  06/دولرً ا للطالب األجنبً).
المستندات المطلوبة:
 صورتان ضوئٌتان لكل من جواز السفر وتصرٌح اإلقامة
 صورتان ضوئٌتان للكارنٌه الجامعً بالنسبة للطالب األجانب
 صورة شخصٌة

ساب ًعا :استخراج تصارٌح الزٌارة السنوٌة المخفضة لألجانب والطلبة األجانب:
 تصرٌح زٌارة آثار ومتاحف األقصر لمدة خمسة أٌام وٌشمل مقبرتً نفرتاري وسٌتً األول ،بتخفٌض %06
( 006دولرً ا لألجنبً 06 /دولرً ا للطالب األجنبً).
 تصرٌح زٌارة آثار ومتاحف األقصر لمدة خمسة أٌام باستثناء مقبرتً نفرتاري وسٌتً األول ،بتخفٌض
 06(%06دولرً ا لألجنبً 06 /دولرً ا للطالب األجنبً).
 تصرٌح زٌارة خاص بالقاهرة لمدة خمسة أٌام ( 06دولرً ا لألجنبً 06/دولرً ا للطالب األجنبً).
المستندات المطلوبة:
 صورتان ضوئٌتان لكل من جواز السفر وتصرٌح اإلقامة
 صورتان ضوئٌتان للكارنٌه الجامعً بالنسبة للطالب األجانب
 صورة شخصٌة

ثام ًنا :استخراج تصارٌح الزٌارة السنوٌة للدبلوماسٌٌن األجانب العاملٌن فً مصر (باستثناء السفراء):
 تصرٌح زٌارة سنوي آلثار ومتاحف األقصر ل ٌشمل مقبرتً نفرتاري وسٌتً األول (076دولرً ا/
ٌ006ورو).
 تصرٌح زٌارة سنوي آلثار ومتاحف األقصر ٌشمل مقبرتً نفرتاري وسٌتً األول (006دولرً اٌ006 /ورو).
المستندات المطلوبة:
 خطاب من السفارة متضم ًنا رقم جواز السفر
 صورة شخصٌة

