كورونا  ...وأزمة العاملين بقطاع السياحة
مايو 2020

تقريرملتقى الحوارللتنمية وحقوق االنسان

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

كان لإلجراءات االحت ارزية المتواكبة مع انتشار فيروس كورونا آثا ار شديدة السلبية على المنشآت السياحية في
مصررر واللررال  ،حيررت رلررر

قطرراا السررياحة المصررر إل رى ضررر ة قاسررية بلررد أن برردأ فرري التلررافي م ر آثررار

االضرابات الداخلية التي شهدرها مصر في اللام  2011واستقرار األوضاا بلد نجاح الحرب على االرهاب.
وقدرت خسائر قطراا السرياحة بحروالي مليرار ووالر شرهريا ،وسرجل

الحجروزات السرياحية اناضاضرا صرى إلرى

حوالي  80بالمائة مقارنة بنضس الضترة م اللام الماضي "بسبب فيروس كورونا".
وه ر ل ليس ر

الم ررة األولررى الترري شررهد فيهررا قطرراا السررياحة ضررر ة موجلررة ،فقيررام ثررورة ينرراير عررام  2011ومررا

رالها م أحداث رسبب في ملاناة طويلة للقطاا ،ال

ساه بما يتراوح ما بي  12و 15بالمائة م النارج

المحلي للبالو.
وقدم

الحكومة المصرية حزمة م الق اررات االقتصاو ة للتافيف م آثار االجراءات االحت ارزية علرى قطراا

السياحة حيت شمل :
 .1وعما إضافيا لمباورة التمويى السياحي التي أطلقها الرئيس عبد الضتاح السيسي بقيمة  50مليرار جنير
السررتمرار رشررايى الضنرراو ورمويررى مصررارفها الاارجيررة ،ف ررال ع ر رافرريل ر لضررة اإلق ر ار

فرري ه ر ل

المباورة إلى  %8فقط.
 .2صرررح الرردكتور خالررد اللنرراني ،وزيررر السررياحة وا ثررار ،أن الدولررة خصصر

 3مليررارات جنير كقرررو

للمستثمري في القطاا السياحي لسداو الروارب لللاملي وإعاوة التشرايى للضنراو والقرر السرياحية فري
ظى أزمة فيروس كورونا.
 .3ر طرح مباورة جديدة لدع قطاا السياحة والضناو ذات اللمالة ال ثيضة في مواجهة التداعيات السلبية
له ل الجائحة؛ بما ُسه في رمكي المنشآت السياحية والضندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصايرة
م الوفاء بالتزامارها في راطية مرربات وأجور اللاملي  ،وسداو االحتياجات األساسية للتشايى.

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

رت ررم المبرراورة إصرردار و ازرة الماليررة "ضررمانة" للبنر المركررز بثالثررة مليررارات جنير  ،لصررالو البنرروة الوطنيررة
إلق ار

رار مر
المنشآت السياحية والضندقية بسرلر فائردة  ٪5سرنويا ،علرى ثرالث سرنوات بضتررة سرماح عرام اعتب ا

أول مررايو الحررالي إلررى نها ررة أبريررى المقبررى برردون أ ضررمانات ،بحيررت يررت سررداو القررر

علرى أقسرراش شررهرية

لتوزيررع اللرربء علررى مرردار عررامي ؛ وذلر لتاطيررة مرربررات المرروظضي بالمنشررآت السررياحية والضندقيررة وال يتجرراوز
اإلنض ررا عل ررى االحتياج ررات األساس ررية للتش ررايى نس رربة  ٪15مر ر قيمر رة الق ررر

الممن رروح للمنش رراة ،موض ررحا أن

الشررركات أو المنشررآت السررياحية والضندقيررة سررتقدم للبنرروة المقرضررة كشرروفا باسررماء المرروظضي وأرقررام حسرراباره
البن ية بحيت يت رحويى المرربات مباشرة م البن للموظف.
ور رشكيى لجنة م و ازرة المالية والبن المركرز وو ازرة السرياحة وا ثرار والبنروة المقرضرة لمتابلرة رنضير هر ل
المباورة الداعمة للقطاا السياحي .
 .4رقرر أ

ا إسقاش ال ريبة اللقارية على المنشآت الضندقية والسياحية لمدة  ٦أشهر ،وإرجاء سداو كى

المستحقات على المنشآت السياحية والضندقية لمدة  3أشهر وون غرامات أو فوائد راخير.
في المقابى أكدت الحكومة على أصحاب المشروعات السياحية بااللتزام بدفع روارب اللاملي بإجراءات
منها االرحاو المصر للارف السياحية والارف التابلة ل  ،ف ال ع شراء  1٦0ألف وحدة لدواعي
الضحص الطبي السريع لللاملي بالقطاا ورافيل الوجوو اليومي إلى  %50بضناو القاهرة والجيزة والتلاقد
مع شركتي عالميتي في الصحة والسالمة لمراجلة الملايير الملمول بها في المنشآت الضندقية على مستوى
الجمهورية وإجراءات التوعية الصحية التي أريح

لللاملي والتواصى مع بي

خبرة عالمي إلعداو استراريجية

طويلة المدى لتطوير القطاا.
وكان الهدف م ذل التحرة السريع هو رغبة الحكومة في المحافظة على اللمالرة فري قطراا السرياحة والتري
ربلغ  900ألف عامى ،وه م اللمالة المدر رة والمتاصصرة فري ذلر المجرال ،وهري محاولرة الحترواء ا ثرار
االجتماعية ال ارة لإلجراءات االحت ارزية التي أثرت سلبيا على قطاا السياحة.
كما رحرك

و ازرة القوى اللاملة وقام

بصرف إعانات لللاملي بقطاا السياحة ،م إجمرالي اللمالرة المرنم

عليها ،وستصرف إجمالي الرارب األساسي لمدة ثالثة أشهر.
برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

ووصل

إليها طلبات الشركات والمنشآت السياحية والضندقية ،وكشضا بلدو اللاملي فيهرا المت ررري مر و راء

كورونررا ،وفقررا لهر ل القواعررد ،رقرردم

بهررا إلررى االرحرراو اللررام للارررف السررياحية لمراجلتهررا ورقررد مها إلررى صررندو

الطوارئ بو ازرة القوى اللاملة ،للحصول على منحة رقدر قيمتها بر ٦00جني  ،وهي قيمرة الحرد األونرى للترامي
االجتماعي.
ويراجع الصندو مع التامينات االجتماعية ،لللمى على إجراءات الصرف للمنشآت المتلثرة بموجب شيكات
أو رحويالت بن ية على الحساب الااص بها.
ورقدم الطلبات م خالل  5طر إلى صندو الطوارئ بو ازرة القوى اللاملة ،كالتالي:
 .1رتقدم المنشآت إلى االرحاو اللام للارف التابع لها ببيانات اللاملي

بها على ( )C.Dأسطوانة

مدمجة.
 .2يت إرسال البيانات لصندو الطوارئ إل ترونيا بلد مراجلتها الرااذ اإلجراء الالزم وصرف اإلعانة.
 .3رتسل الطلبات جهتان األولى :إعداو المنشاة بيانات اللاملي على برنامج "أكسيى" ورقد مها على
بيانات اللاملي وأرقامه التامينية واألجر األساسي ،ل ى عامى م اللمال المنم

( ،)C.Dر
عليه .

 .4الجهة الثانية :هي التامينات االجتماعية التي رراجع بيانات اللاملي في كى شركة.
 .5يت المقارنرة بري البيانرات المقدمرة مر ارحراو الاررف السرياحية ،ومرا ورو مر التامينرات ويرت الصررف
حسب األجر التاميني.
ووصل

أعداو المتقدمي لصرف اإلعانات التي قدمها صندو الطوارئ بو ازرة القوى اللاملة ،خالل الضترة

األخيرة إلى  250ألف عامى طبقا لنشاش الصندو وما قدم حاليا.
وقال محمد البدو األمي اللام لصندو الطوارئ ،إن الصرف للمنشآت السياحية يت بنسبة  %100م
األجر األساسي لللاملي  ،وهو الحد ال

قام صاحب اللمى بالتامي على اللاملي ب والمثب

بحد أونى  ٦00جني .
برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

في التامينات

وأنشا ه ا الصندو في عام  2002بموجب القانون رق  15٦لسنة  2002لتلويل اللمالة الموجووة في
المنشآت التي يتوقف نشاطها واألجور بها رل المنشآت المتلثرة بسبب ظرف طارئ ،والمثال على ذل ما
يت ا ن في ظى الظروف التي رمر بها البالو فالصندو

قف بجانب كافة قطاعات االقتصاو القومي

رر م أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19 -
وخصوصا قطاا السياحة األكثر ر ا
وكان عدو المنتضلي م صندو طوارئ القوى اللاملة في قطاا السياحة على النحو التالي:
 عدو المنشآت والشركات السياحية التي حصل

بالضلى على إعانات لموظضيها م صندو الطوارئ

حتى ا ن بلغ .197
 الزال هناة منشآت مستوفية الشروش وفى انتظار التحويالت المالية.
 األعداو التي قام صندو الطوارئ بالتحويى له حتى اليوم بلا

 15٦فند و 34شركة سياحة و4

مطاع و 3ناوى غوص.
 عدو شركات السياحة المستوفاة والجار التحويى لها بلغ  12٦2شركة سياحة.
 الصرف بيت م صندو الطوارئ بنسبة  %100م المررب األساسي المثب

في التامينات ،و يت

التحويى مباشرة علي الحساب البن ي المدرج باالستمارة.
 الحد األونى لإلعانات التي يت صرفها لللاملي بالقطاا السياحي  ٦00جني والحد األقصى 17٦5
جني .
 إجمالي اللمالة التي رقدم

م

القطاا السياحي سواء شركات أو فناو

أو مطاع أو با ازرات

وغيرها لصندو إعانة القوى اللاملة بلغ  332ألف عامى.
وارضق وزير السياحة وا ثار ،مرع رئيسرا ارحراو الاررف السرياحية ورئريس غرفرة المنشرآت الضندقيرة ماجرد فروز ،
لمناقشة وراسة إنشاء صندو جديد لدع اللاملي بالشركات والمنشآت الضندقية والسياحية حال حدوث أزمات
سررياحية ،حيررت كشررف ر ررار األزمررات السررياحية علررى مرردار السررنوات ع ر عرردم وجرروو قاعرردة بيانررات وقيقررة
وحقيقية إلجمالي اللاملي بماتلف فئات اللمى بالقطاا السياحي.
برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

وفيما يبدو كمحاولة إل جاو مارج م األزمة الحالية ،أعلن

الحكومة المصرية ع السماح بإعاوة فتو

الضناو أمام السياحة الداخلية ،بشرش إشاال ما ال يزيد ع  25بالمئة م الطاقة االستيلابية للضند  ،على
أن يررضع الملدل إلى  50بالمائة اعتبا ار م شهر يونيو القاوم.
ورجدون فيما يلي نماذج لبلل حاالت اللاملي المت رري بقطاا السياحة التي ر التوصى إليها.
 .1شركة رراف و للسياحة واالنشاءات لصاحبها حامد الشيتى ،قام
 ،%25كمررا قامر

بتافيل مرربات جميرع مروظضي الشرركة

الشررركة بتس رريو جميررع اللرراملي بسلسررلة فنرراو جرراز التابلررة للشررركة ،وخضررل مرربررات

جمي ررع الل رراملي اإلواري رري ومهندس رري االنش رراءات بنس رربة  % 50وإعط رراء اج ررازات ب رردون مرر ررب للشر ررات
اللاملي .
 .2بررال جمرراعي إلررى قس ر شرررطة االه ررام قيررد رح ر

رق ر  5930لسررنة  2020إوار الهرررم ،م ر ع ردو 25

عامى بضند ميركيور الهررم أفراووا فير مر قيرام إوارة الضنرد بتسرريحه مر اللمرى علرى أثرر أزمرة فيرروس
كورونا وفصله رلسفيا بدون وج حق.
 .3رقرردم اللرراملي بضنررد سررميراميس انتركونتننتررال بالقرراهرة بشرركوى لرروزير السررياحة وا ثررار ضررد إوارة الضنررد
لماالضته قرار السيد رئيس الجمهورية بشان االزمة الحالية وهو عدم المساس برواررب اللراملي  ،اذ قامر
إوارة الضند بتافيل روارب اللاملي لشهر ابريى .2020
 .4مجموعررة فنرراو بيرامير از قامر

بإصرردار قررار اوار لمررى بر فرري األول مر مررايو حتررو علررى ،رافرريل

عرردو أ ررام اللمررى ابتررداء م ر اول مررايو بنسرربة  %25لحرري رحسرري األوضرراا ،وك ر ل علررى اللامررى ال ر ى
انتهى رصيد اجازر حتى نها ة عام  2020مع عدم وجوو ضرورة لتواجدل قوم بلمرى إجرازة بردون مرررب
لحرري رحسرري األوضرراا مررع سررداو حصررت وحصررة صرراحب اللمررى فرري التامينررات ،اللرراملي ال ر ي انته ر
عقووه ال رجدو له لحي رحسي األوضاا.
 .5شكوى م اللاملي وموظضي فند جوهرة االهررام بشرارا الهررم ،جيرزة ،إوارة الضنرد أجبررت اللراملي علرى
إجازة بدون مررب شهر وذل في الضترة م  24مارس حتى  24ابريى بدون مررب.
برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 .٦فند راو سون بلو القاهرة جبر اللاملي على اللمى  12ساعة وون أجرازات غيرر االجرازة األسربوعية مرع
أن عدو ساعات اللمى  8ساعات فقط ،باإلضافة الى خص  %40م الرارب األساسي.
 .7شكوى م اللاملي باحد الضناو بمنطقة التجمع الاامس بالقاهرة الجديردة نتيجرة لتهديرده بضقرد وظرائضه ،
إذ أجبرر بل رره علررى رقررد االسررتقالة ،حيررت اجتملر

اإلوارة باللمررال وأمررره بتقررد اسررتقاالره رغر أن

عقووه رنتهي شهر و سمبر القاوم ،وقال اللاملي بتحرير مح ر رق  2482إوار قسر شررطة التجمرع
الاررامس بترراري  31مررارس  ،2020فتواصررل

مله ر اإلوارة للتضرراو

مله ر وأخبررروه بمررنحه إجررازة 3

أ ام ول نه فوجئوا بلد رجوعه بانه ر أخ ه غياب فقراموا بتحريرر مح رر آخرر إثبرات حالرة بتراري 4
ابريى  2020رح

رق  2572إوار .

 .8شكوى م جميع اللاملي في مجموعة جراند أوريى وجراند مكاو لمال ها سمير عبد الضتاح وأوالول محمرد
سمير عبد الضتاح ،بلدم صرف مرربرات اللراملي  .وفرى اعقراب ذلر صردر قررار مر النائرب اللرام برالحجز
التحضظرري بمقررر اإلقامررة لرجررى االعمررال محمررد سررمير عبررد الضترراح وشررقيق ووالرردل رنضير ا لق ررار النائررب اللررام
بسداو مرربات ومستحقات اللاملي بالضناو المملوكة له والتي طالب اللاملي بمستحقاره منر  3شرهور
كما رلهد الم كوري لمحافظ البحر األحمر بسداو مستحقات اللاملي خالل  10أ ام.
 .9شكوى م اللاملي بضند امارينا أبو سوما سضاجا بتاري  5مايو ،حيت ر رسريو جميع اللاملي بالضند
رح

 3شهور و اقي اللاملي ر منحه إجازة بدون مررب ول يت وفرع مسرتحقات اللراملي لشرهر ابريرى،

وكان رو اإلوارة بان سوف يت منحه مررباره عندما يت صرف االعانة م الصندو .
.10

شكوى م اللاملي بضند جولدن فا ف بالاروقة ،حيت قام

اإلوارة بتصفية لللمالة التي قرب موعد

انتهاء عقدها أو في أول  ،كما ر إجبار م ليس لد رصيد اجرازات علرى أخر اجرازة بردون مررت ،رسرلي
 %75فقررط م ر اررررب شررهر ل ررى عامررى م ر الشررهور المسررتحقة ل ر  ،وفرري غ ررون شررهر ابريررى الماضرري
ونتيجة لتلن

اإلوارة فري عردم وفرع رواررب اللراملي بر منر ثالثرة أشرهر ،وقيرام اللراملي بتحريرر مح رر

بقس الشرطة للدم وفع رواربه فقد ر الااء ررخيص الضند .

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

.11

شرركوى م ر اللرراملي فنررد لررونج بيررت

الاروقررة التررابع لشررركة اوي ر

للسررياحة ،ر ر اخ ر ق ررار بتس رريو

اللرراملي  3شررهور ،مررع اجبررار المرروظضي علررى ام رراء اللقررد السررنو شررهر واحررد فقررط ،كمررا قام ر

إوارة

الضند بتافيل مرربات شهر ابريى إلى  %50وون اخطار مسبق ،باإلضافة إلى خص التامينرات علرى
المررب كامال.
.12

شرركاوى م ر اللرراملي والمرروظضي بمجموعررة فنرراو " الب ارنرردا" السررياحية بمنطقررة خلرريج مكرراو جنرروب

مدينررة الاروقررة بررالبحر األحمررر بسرربب رس رريو المرروظضي بقرررار م ر إوارة الضنررد باسررتبلاوه م ر الوظيضررة
نهائيا ،كما نظ اللاملي بالضند وقضة احتجاجية سلمية في غ رون شرهر مرارس  2020مطرالبي اإلوارة
بلدو م المطالب التي رحضظ حقوقه خالل االزمة التي مر بهرا القطراا السرياحي نتيجرة انتشرار فيرروس
كورونا المستجد وقام
.13

إوارة الضند بالتواصى مله إل جاو بلل الحلول.

شكوى م اللاملي بضند نو يا أكوا بيت

شررهر مررارس فقررط لللرراملي  ،كمررا قام ر

طريق الجونة " الاروقة " ،قام

اإلوارة بصرف ر ع مررب

بإجبررار اللرراملي علررى اجررازات برردون مررررب ،وقام ر

إوارة الضنررد

بالرو على ان اللاملي قاموا باالنقطاا ع اللمى.
.14

سمر با الاروقة ،وذل للدم صرف روارب اللاملي ع شهر مارس.
ا
شكوى م اللاملي بضند

.15

شرركوى م ر اللرراملي بضنررد ج ارنررد سرريز هوسررتمارة الاروقررة ،بلرردم صرررف ال اررررب الارراص به ر خررالل

شهر أبريى.
.1٦

شرركوى م ر اللرراملي بضنررد بانو ارمررا الاروقررة ،لمال ر وكتررور رضررا روزيررق ،حيررت أن جررزء كبيررر م ر

اللاملي ل يت حصوله على مرربات شهر مارس ،و التالي ل يت قبل مرربات شهر ابريى.
.17

قيام مجموعة ص رايز لصاحبها حسام الشاعر ،بصرف مررب شهر ابريى قيمت  500ج فقط رح

 3شهور.
.18

شكوى م اللاملي بضند وريمز بيت

شرم الشي للدم صرف مررباره ع شهر ابريى .2020

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

.19

قيام شرركة ررافيرى رشرويس للسرياحة باالسرتاناء عر أكثرر مر  20عامرى بهرا بلردم رجديرد عقرووه مررة أخررى

وابالغه بان آخر يوم عمى سيكون يوم  3مايو .2020
.20

شرركوى م ر اللرراملي بضنررد هررورليكس (مارينررا بيررت ) الاروقررة الررى محررافظ البحررر األحمررر ،حيررت قام ر

إوارة

الضند خالل شهر ابريى بإجبار اللاملي على رقد استقاالره  ،وقاموا بتقد شكوى الى محافظ البحر األحمر.
.21
.22

شكوى م اللاملي بضند جولي بيت
قام

مجموعة جاز للضناو قام

" ندا سابقا “بمرسى عل للدم صرف مرربات شهر مارس.

بتسرريو اللراملي الملينري مر  3شرهور باإلضرافة الرى خصر  3أ رام مر

شهر مارس م المرربات ،واجبار اللاملي على إجازة بدون مررب أسبوا في شهر ابريى.
.23

استااثة  800اسرة م اللاملي باللنشات السياحية بالبحر األحمر ،حيرت ناشرد اللراملي باللنشرات السرياحية

رير الررى ان اإلعانررات الترري اقرهررا صررندو
بمرردن البحررر األحمررر رئرريس الجمهوريررة بمسرراواره بقطرراا السررياحة مشر ا
اعانات الطوارئ لللمال ل شمله حيت شمل

اللاملي بالمنشآت السياحية والبرا ازرات واللراملي بارفرة الاروص.

عدو اللاملي باللنشات السياحية يتراوح ما بي  800 – ٦00اسرة.
 .24موظضي فند الضورسيزونز بالجيزة  ،قاموا بلمى وقضة احتجاجية الاميس  14مايو  2020بلد استقطاا 12
 %م مررباره واجباره على اللمى وون وقا ة ،حيت قام عدو مر مروظضي الضنرد المملروة للقطرر فيصرى بر
اثر الثرراني ويررديرل طررار السرريد بلررد اسررتقطاا حروالى  % 12مر مرربرراره  ،وطلبر

اإلوارة مر جميررع المرروظضي

الح ور الى الضند للووة اللمى بشكى كامى وون مراعاة لإلجراءات االحت ارزيرة المتبلرة لمواجهرة فيرروس كورونرا
 ،وقد قام

إوارة الضنرد باللردول عر قرارهرا بلرووة اللراملي بلرد الوقضرة التري رمر

ومنحروا المروظضي إجرازة حترى

عيد الضطر المبارة.
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وفيما يلي جدول يوضح ملخص للحاالت التي تم رصدها
م

اس الضند او الشركة

المحافظة

1

شركة رراف و للسياحة

القاهرة

2

فند ميركيور الهرم

الجيزة

3

فند سميراميس

القاهرة

الواقلة
قام ر

بتافرريل مرربررات جميررع مرروظضي الشررركة ،%25

كما قام

الشرركة بتسرريو جميرع اللراملي بسلسرلة فنراو

ج رراز التابل ررة للش ررركة ،وخض ررل مررب ررات جمي ررع الل رراملي
اإلواري رري ومهندس رري االنش رراءات بنس رربة  % 50وإعط رراء
اجازات بدون مررب للشرات اللاملي .
ب ررال جم رراعي إل ررى قسر ر ش رررطة االهر ررام قي ررد رحر ر

رقر ر

 5930لسررنة  2020إوار الهرررم ،م ر ع ردو  25عامررى
بضن ررد ميركي ررور اله رررم أف رراووا فير ر مر ر قي ررام إوارة الضن ررد
بتسر رريحه مر ر اللم ررى علر ررى أثرررر أزم ررة فيرررروس كورون ررا
وفصله رلسفيا بدون وج حق.
قيام إوارة الضند بتافيل روارب اللاملي لشهر ابريى

انتركونتننتال
4

اميز
مجموعة فناو بير ا

محافظات متلدوة

5

فند جوهرة االهرام

الجيزة

٦

فند راو سون بلو

القاهرة

7

أحد الضناو الشهيرة بالتجمع

القاهرة

اصر رردار ق ر ررار اوار بتافر رريل عر رردو أ ر ررام اللمر ررى بنسر رربة
 %25و الترالي المررررب  ،إجررازة برردون مررررب لمر انتهر
اجازر لنها ة عام  2020مع عدم وجوو ضرورة لتواجدل
مع وفع كامى التامينات  ،اللاملي الر ي انتهر

عقرووه

ال رجدو مرة أخرى.
اجبررار اللرراملي علررى إجررازة برردون مررررب م ر  24مررارس
حتى  24ابريى.
اجبار اللاملي على اللمى  12ساعة وون اجرازات غيرر
االجازة األسبوعية  ،خص  %40م الرارب األساسي

الاامس

اجبر ررار بلر ررل اللر رراملي علر ررى رقر ررد اسر ررتقالته رغ ر ر ان
عقووه رنتهى و سمبر  2020ور رحريرر مح رر بقسر
شرطة التجمع.
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8

مجموعة جراند أوريى وجراند

الاروقة – البحر األحمر

عدم صرف مرربات اللاملي بالمجموعة.

مكاوى
9

فند أمارينا أبو سوما

سضاجا – البحر األحمر

10

فند جولدن فا ف

الاروقة – البحر األحمر

رسر رريو الل رراملي بالضن ررد رحر ر

 3ش ررهور ،إج ررازة ب رردون

مررب لبلل اللاملي  ،عدم وفع مرربات شهر أبريى.
رصررفية اللرراملي الر ي قرررب موعررد انتهرراء عقررده أو فرري
أولرر  .اجب ررار بل ررل اللرراملي عل ررى إج ررازة برردون مرر ررب،
رسلي  %75م أجور الروارب المستحقة له  ،ر الاراء
ررخيص الضند .
11

فند لونج بيت
لشركة اوي

التابع

الاروقة – البحر األحمر

للسياحة

رس رريو اللرراملي رح ر

 3شررهور ،اجب رار المرروظضي علررى

ام رراء اللقررد السررنو شررهر واحررد فقررط ،رافرريل مرربرات
ش ر ررهر أبري ر ررى ال ر ررى  %50وون اخط ر ررار مس ر رربق ،خصر ر ر
المرربات على المررب كامال

12

مجموعة فناو البراندا

خليج مكاوى – الاروقة – البحر

السياحية

األحمر

13

فند نو يا أكوا بيت

14

فند سم ار با

طريق الجونة – الاروقة – البحر
األحمر

رس رريو المرروظضي بق ررار م ر إوارة الضنررد باسررتبلاوه مر
الوظيضة نهائيا.
صرف ر ع مررب شهر مارس فقط ،اجبار اللاملي على
اجازات بدون مررب.

الاروقة -البحر األحمر

عدم صرف روارب شهر مارس لللاملي

15

فند جراند سيز هوستمارة

الاروقة – البحر األحمر

عدم صرف مررب شهر مارس لللاملي .

1٦

فند بانوراما

الاروقة – البحر األحمر

اغل ررب اللر رراملي ل ر ر ير ررت صر رررف مرربرررات شر ررهر مر ررارس

17

مجموعة ص رايز

محافظات ماتلضة

18

فند وريمز بيت

وابريى له .
صرف مررب شهر أبريى  500ج فقط لللاملي رحر

3

شهور.

19

شركة ررافيى رشويس مصر

شرم الشي – جنوب سيناء
القاهرة

عدم صرف مرربات اللاملي ع شهر أبريى
االسرتاناء عر أكثرر مر  20عامرى بلردم رجديرد عقررووه
مرة أخرى
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20

فند هورليكس مارينا بيت

الاروقة – البحر األحمر

21

فند جولى بيت

مرسى عل – البحر األحمر

22

مجموعة جاز للضناو

الاروقة – شرم الشي

23

اللنشات السياحية

البحر األحمر

24

فند الضورسيزن

الجيزة

اجبار اللاملي على رقد استقالته .
عدم صرف مرربات شهر مارس
رسريو اللاملي المليني من  3أشهر ،خص  3أ ام م
مرربررات شررهر مررارس  ،اجبررار اللرراملي علررى إجررازة برردون
مررب أسبوا خالل شهر أبريى.
اسر ررتااثة  800اس ر ررة م ر ر اللر رراملي باللنشر ررات السر ررياحية
ب ر ررالبحر األحم ر ررر لمس ر رراواره بقط ر رراا الس ر ررياحة حي ر ررت ان
اإلعانات التي أقرها صرندو اعانرات الطروارئ لللمرال ال
رشمله .

اسررتقطاا حروالي  % 12فرري المئررة مر مرربررات اللرراملي
البالغ عدوه  ٦30عامال.

شكل يوضح عدد الحاالت التي تم رصد الحاالت بها
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