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 فيشديدة السلبية على المنشآت السياحية  ثارا  آكان لإلجراءات االحترازية المتواكبة مع انتشار فيروس كورونا 
ثررار آمرر   التلررافي فررين برردأ أة بلررد ة قاسرريضررر  ىلررإ المصررر  قطرراا السررياحة ، حيررت رلررر  مصررر واللررال 

 .اا بلد نجاح الحرب على االرهابوضاألواستقرار  2011اللام  فيها مصر رشهد التياالضرابات الداخلية 

الحجروزات السرياحية اناضاضرا   صرى إلرى ، وسرجل  مليرار ووالر شرهريا   بحرواليوقدرت خسائر قطراا السرياحة 
 ."فيروس كورونا بسبب" الماضيبنضس الضترة م  اللام نة بالمائة مقار  80حوالي 

ومررا  2011فقيررام ثررورة ينرراير عررام موجلررة، ة ضررر ة وهرر ل ليسرر  المرررة األولررى الترري  شررهد فيهررا قطرراا السررياح
النارج م  ئة ابالم 15و 12طويلة للقطاا، ال    ساه  بما يتراوح ما بي  ملاناة رالها م  أحداث رسبب في 

 .لبالوحلي لالم

قطراا ثار االجراءات االحترازية علرى آوقدم  الحكومة المصرية حزمة م  القرارات االقتصاو ة للتافيف م  
 :السياحة حيت شمل 

مليرار جنير   50الضتاح السيسي بقيمة طلقها الرئيس عبد ألمباورة التمويى السياحي التي  وعما إضافيا   .1
هرر ل  فررياإلقرررا  عرر  رافرريل ر لضررة  ها الاارجيررة، ف ررال  مصررارفورمويررى السررتمرار رشررايى الضنرراو  

 .فقط %8المباورة إلى 

مليررارات جنيرر  كقرررو   3خصصرر  ن الدولررة ألنرراني، وزيررر السررياحة وا ثررار، صرررح الرردكتور خالررد ال .2
ة فري والقرر  السرياحيالروارب لللاملي  وإعاوة التشرايى للضنراو  السياحي لسداو للمستثمري  في القطاا 

 .فيروس كوروناأزمة  ظى

ال ثيضة في مواجهة التداعيات السلبية  اللمالةر  طرح مباورة جديدة لدع  قطاا السياحة والضناو  ذات  .3
والصايرة المتوسطة رمكي  المنشآت السياحية والضندقية بما فيها الشركات ُ سه  في له ل الجائحة؛ بما 

 .وسداو االحتياجات األساسية للتشايىوأجور اللاملي ، ات مررب م  الوفاء بالتزامارها في راطية
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مليررارات جنيرر ، لصررالو البنرروة الوطنيررة المركررز  بثالثررة للبنرر   "ضررمانة"الماليررة  رت ررم  المبرراورة إصرردار وزارة
ا مر  تبرار  اعسرماح عرام سرنوي ا، علرى ثرالث سرنوات بضتررة  ٪5والضندقية بسرلر فائردة السياحية إلقرا  المنشآت 

ى أقسرراش شررهرية ضررمانات، بحيررت يررت  سررداو القررر  علررأ  إلررى نها ررة أبريررى المقبررى برردون  الحرراليأول مررايو 
والضندقيررة وال يتجرراوز السررياحية علررى مرردار عررامي ؛ وذلرر  لتاطيررة مرربررات المرروظضي  بالمنشررآت اللرربء لتوزيررع 

ا أن   قيمرررمررر ٪15للتشرررايى نسررربة اإلنضرررا  علرررى االحتياجرررات األساسرررية  ة القرررر  الممنررروح للمنشررراة، موضرررح 
المرروظضي  وأرقررام حسرراباره  باسررماء نرروة المقرضررة كشرروف ا المنشررآت السررياحية والضندقيررة سررتقدم للبالشررركات أو 

 .م  البن  للموظفمباشرة البن ية بحيت يت  رحويى المرربات 

وا ثرار والبنروة المقرضرة لمتابلرة رنضير  هر ل احة السريور  رشكيى لجنة م  وزارة المالية والبن  المركرز  ووزارة 
 . السياحيللقطاا اعمة المباورة الد

ا إسقاش  .4 وإرجاء سداو كى ، رأشه ٦والسياحية لمدة ال ريبة اللقارية على المنشآت الضندقية رقرر أ   
  ئد راخير.فوا أشهر وون غرامات أو 3المنشآت السياحية والضندقية لمدة المستحقات على 

فع روارب اللاملي  بإجراءات بااللتزام بدصحاب المشروعات السياحية أكدت الحكومة على أالمقابى  في
 لدواعيألف وحدة  1٦0ع  شراء  ف ال   ،للارف السياحية والارف التابلة ل   منها االرحاو المصر  

بضناو  القاهرة والجيزة والتلاقد  %50إلى  مييو الالسريع لللاملي  بالقطاا ورافيل الوجوو  الطبيالضحص 
الضندقية على مستوى المنشآت  فياجلة الملايير الملمول بها الصحة والسالمة لمر  فيمع شركتي  عالميتي  

إلعداو استراريجية  عالميأريح  لللاملي  والتواصى مع بي  خبرة  التيالجمهورية وإجراءات التوعية الصحية 
 .ر القطاالتطويطويلة المدى 

 والتريقطراا السرياحة  فريالرة على اللمالمحافظة  فيوكان الهدف م  ذل  التحرة السريع هو رغبة الحكومة 
ثرار ا محاولرة الحترواء  وهري، ذلر  المجرال فرياللمالة المدر رة والمتاصصرة وه  م   ،لف عامىأ 900ربلغ 

 .اا السياحةقطعلى  ا  سلبيثرت أ التياالجتماعية ال ارة لإلجراءات االحترازية 

اللمالرة المرنم   إجمراليالسياحة، م  قطاا كما رحرك  وزارة القوى اللاملة وقام  بصرف إعانات لللاملي  ب
 .لمدة ثالثة أشهر األساسيالرارب  إجماليعليها، وستصرف 
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ا المت ررري  مر  و راء   فيهربلدو اللامليكشض ا ليها طلبات الشركات والمنشآت السياحية والضندقية، و إووصل  
ررا لهرر ل القواعررد، كورو  صررندو  ارررف السررياحية لمراجلتهررا ورقررد مها إلررى رقرردم  بهررا إلررى االرحرراو اللررام للنررا، وفق 

جني ، وهي قيمرة الحرد األونرى للترامي   ٦00برعلى منحة رقدر قيمتها  لالطوارئ بوزارة القوى اللاملة، للحصو 
 االجتماعي.

الصرف للمنشآت المتلثرة بموجب شيكات ى على إجراءات مينات االجتماعية، لللمالتا ويراجع الصندو  مع
 الحساب الااص بها.ت بن ية على أو رحويال

 اللاملة، كالتالي:طر  إلى صندو  الطوارئ بوزارة القوى  5ورقدم الطلبات م  خالل 

( أسطوانة C.Dبها على )ي  للاملرتقدم المنشآت إلى االرحاو اللام للارف التابع لها ببيانات ا  .1
 مدمجة.

 الرااذ اإلجراء الالزم وصرف اإلعانة.تروني ا بلد مراجلتها يت  إرسال البيانات لصندو  الطوارئ إل  .2

برنامج "أكسيى" ورقد مها على رتسل  الطلبات جهتان األولى: إعداو المنشاة بيانات اللاملي  على   .3
(C.Dر   بيانات اللاملي ،) ساسي، ل ى عامى م  اللمال المنم  التامينية واألجر األقامه    وأر

 عليه .

 اللاملي  في كى شركة.الجهة الثانية: هي التامينات االجتماعية التي رراجع بيانات   .4

ورو مر  التامينرات ويرت  الصررف يت  المقارنرة بري  البيانرات المقدمرة مر  ارحراو الاررف السرياحية، ومرا   .5
 يني.التامحسب األجر 

وارئ بوزارة القوى اللاملة، خالل الضترة الطووصل  أعداو المتقدمي  لصرف اإلعانات التي  قدمها صندو  
 طبق ا لنشاش الصندو  وما  قدم  حالي ا.ألف عامى  250األخيرة إلى 

م   %100السياحية يت  بنسبة وقال محمد البدو  األمي  اللام لصندو  الطوارئ، إن الصرف للمنشآت 
التامينات   على اللاملي  ب  والمثب  في ال   قام صاحب اللمى بالتامياألجر األساسي لللاملي ، وهو الحد 

 جني . ٦00بحد أونى 
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لتلويل اللمالة الموجووة في  2002لسنة  15٦بموجب القانون رق   2002أنشا ه ا الصندو  في عام و 
ذل  ما   المنشآت المتلثرة بسبب ظرف طارئ، والمثال على ها رلواألجور بالمنشآت التي يتوقف نشاطها 

بجانب كافة قطاعات االقتصاو القومي في ظى الظروف التي رمر بها البالو فالصندو   قف يت  ا ن 
ا قطاا السياحة   .(19 -األكثر ر رر ا م  أزمة انتشار فيروس كورونا )كوفيد وخصوص 

 :التاليالسياحة على النحو قطاا  فيارئ القوى اللاملة و  طو وكان عدو المنتضلي  م  صند 

  لموظضيها م  صندو  الطوارئ عانات إ حصل  بالضلى على  التيعدو المنشآت والشركات السياحية
 .197ن بلغ حتى ا 

  الماليةالزال هناة منشآت مستوفية الشروش وفى انتظار التحويالت. 

 4و شركة سياحة 34وفند   15٦اليوم بلا   حتىئ بالتحويى له  لطوار األعداو التي قام صندو  ا 
 .ناوى غوص 3مطاع  و

  ة. شركة سياح 12٦2التحويى لها بلغ  والجار   المستوفاة السياحةعدو شركات 

  و يت   التامينات،األساسي المثب  في م  المررب  %100الصرف بيت  م  صندو  الطوارئ بنسبة
 .باالستمارةالبن ي المدرج الحساب  ة عليالتحويى مباشر 

  17٦5 األقصى والحدجني   ٦00 السياحييت  صرفها لللاملي  بالقطاا  التي لإلعانات األونىالحد 
  . جني

 فناو  أو مطاع  أو بازارات  وأسواء شركات  السياحيرقدم  م  القطاا  التياللمالة  إجمالي
 .ألف عامى 332غ لة بلوغيرها لصندو  إعانة القوى اللام

، فروز  غرفرة المنشرآت الضندقيرة ماجرد مرع رئيسرا ارحراو الاررف السرياحية ورئريس  وا ثار،وارضق وزير السياحة  
حدوث أزمات جديد لدع  اللاملي  بالشركات والمنشآت الضندقية والسياحية حال إنشاء صندو   لمناقشة وراسة

وجررروو قاعررردة بيانرررات وقيقرررة  مررردار السرررنوات عررر  عررردمحية علرررى السرررياحيرررت كشرررف ر ررررار األزمرررات  ،سرررياحية
 اللاملي  بماتلف فئات اللمى بالقطاا السياحي. حقيقية إلجمالي و 
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المصرية ع  السماح بإعاوة فتو اولة إل جاو مارج م  األزمة الحالية، أعلن  الحكومة وفيما يبدو كمح
االستيلابية للضند ، على بالمئة م  الطاقة  25ما ال يزيد ع   إشاالالداخلية، بشرش الضناو  أمام السياحة 

 شهر يونيو القاوم.م   ئة اعتبارا  ابالم 50إلى أن يررضع الملدل 

  . ليهاإر  التوصى  التي حاالت اللاملي  المت رري  بقطاا السياحةنماذج لبلل  يليورجدون فيما 

جميرع مروظضي الشرركة مرربات ، قام  بتافيل بها حامد الشيتىشركة رراف و للسياحة واالنشاءات لصاح .1
، وخضررل مرربررات لشررركةلررة لبسلسررلة فنرراو  جرراز التاب ، كمررا قامرر  الشررركة بتسررريو جميررع اللرراملي 25%

اجرررازات بررردون مرررررب للشررررات  وإعطررراء % 50ومهندسررري  االنشررراءات بنسررربة  اإلواريررري جميرررع اللررراملي  
 اللاملي . 

 52دو مرر  عرر إوار  الهرررم، 2020لسررنة  5930قيررد رحرر  رقرر   هرررامشرررطة االلررى قسرر  إ جمرراعيبررال   .2
زمرة فيرروس أثرر أريحه  مر  اللمرى علرى   بتسرالضنرد إوارةفير  مر  قيرام  أفراوواعامى بضند  ميركيور الهررم 

 . بدون وج  حق كورونا وفصله  رلسفيا  

الضنررد   إوارةضررد السررياحة وا ثررار  بالقرراهرة بشرركوى لرروزيرسررميراميس انتركونتننتررال رقرردم اللرراملي  بضنررد   .3
، اذ قامر   لراملية الحالية وهو عدم المساس برواررب الاالزم بشانلماالضته  قرار السيد رئيس الجمهورية 

 . 2020الضند  بتافيل روارب اللاملي  لشهر ابريى  إوارة

رافرريل  ،علررى    حتررو مرر  مررايو  األول فرري لمررى برر  قرررار اوار   بإصرردارمجموعررة فنرراو  بيراميررزا قامرر   .4
اللامررى الرر ى  وكرر ل  علررى األوضرراا،لحرري  رحسرري   %25مرر  اول مررايو بنسرربة اللمررى ابتررداء  أ ررامعرردو 

بردون مرررب  إجرازةمع عدم وجوو ضرورة لتواجدل  قوم بلمرى  2020م ا ة عازر  حتى نهانتهى رصيد اجا
انتهرر   ي  الرر ي ، اللرراملالتامينررات فرريمررع سررداو حصررت  وحصررة صرراحب اللمررى  األوضرراالحرري  رحسرري  

 . األوضااعقووه  ال رجدو له  لحي  رحسي  

اللراملي  علرى  أجبررتالضنرد   إوارة، زةجير ،موظضي فند  جوهرة االهررام بشرارا الهررمشكوى م  اللاملي  و  .5
  ابريى بدون مررب.  24مارس حتى  24 وذل  في الضترة م بدون مررب شهر  إجازة
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مرع  األسربوعيةجرازات غيرر االجرازة أساعة وون  12اللمى لي  على بر اللامفند  راو سون بلو القاهرة  ج .٦
 .األساسيالرارب  م  %40الى خص   باإلضافة، ساعات فقط 8عدو ساعات اللمى  أن

، د وظرائضه تهديرده  بضقرنتيجرة ل الجديردة الضناو  بمنطقة التجمع الاامس بالقاهرة باحداللاملي    شكوى م .7
ن أ  مرررره  بتقررد   اسررتقاالره  رغررأباللمررال و  اإلوارة، حيررت اجتملر     االسررتقالةعلررى رقررد جبرر بل رره أذ إ

قسر  شررطة التجمرع    إوار  2482تحرير مح ر رق  ، وقال اللاملي  بشهر و سمبر القاوم رنتهيعقووه  
 3 إجررازةخبررروه  بمررنحه  أو للتضرراو  ملهرر   اإلوارةفتواصررل  ملهرر   ،2020مررارس  31الاررامس بترراري  

 4ثبرات حالرة بتراري  إخرر آخ ه  غياب فقراموا بتحريرر مح رر أنه  ر  ابلد رجوعه  ب افوجئو  نه  ول أ ام
 . إوار   2572رح  رق   2020ابريى 

والول محمرد أو  حعبد الضتامال ها سمير لمكاو   دجرانأوريى و  دجرانجميع اللاملي  في مجموعة  ى م شكو  .8
فرى اعقراب ذلر  صردر قررار مر  النائرب اللرام برالحجز و . مرربرات اللراملي  لدم صرف، بسمير عبد الضتاح

لقرررار النائررب اللررام لرجررى االعمررال محمررد سررمير عبررد الضترراح وشررقيق  ووالرردل رنضيرر ا  اإلقامررةبمقررر  التحضظرري
شرهور  3طالب اللاملي  بمستحقاره  منر   والتيوكة له  المملبسداو مرربات ومستحقات اللاملي  بالضناو  

  .أ ام 10بسداو مستحقات اللاملي  خالل  األحمرحافظ البحر لم كما رلهد الم كوري 

املي  بالضند  ر  رسريو جميع الل، حيت مايو 5بتاري  سوما سضاجا  أبوشكوى م  اللاملي  بضند  امارينا  .9
، بدون مررب ول  يت  وفرع مسرتحقات اللراملي  لشرهر ابريرى إجازةاللاملي  ر  منحه   و اقيشهور  3رح  

 . بان  سوف يت  منحه  مررباره  عندما يت  صرف االعانة م  الصندو   ارةاإلووكان رو 

تصفية لللمالة التي قرب موعد ب إلوارةاقام  حيت ، ضند  جولدن فا ف بالاروقةشكوى م  اللاملي  ب .10
رسرلي  ، أخر  اجرازة بردون مررت علرىجبار م  ليس لد   رصيد اجرازات كما ر  إ، انتهاء عقدها أو في أول 

وفرري غ ررون شررهر ابريررى الماضرري ، مرر  رارررب شررهر ل ررى عامررى مرر  الشررهور المسررتحقة لرر  فقررط 75%
ر ام اللراملي  بتحريرر مح ر، وقيرأشرهرمنر  ثالثرة رواررب اللراملي  بر  فري عردم وفرع  اإلوارةونتيجة لتلن  

 بقس  الشرطة للدم وفع رواربه  فقد ر  الااء ررخيص الضند . 
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، ررر  اخررر  قرررار بتسرررريو روقرررة التررابع لشرررركة اويرر  للسرررياحةفنررد  لرررونج بيررت  الاشرركوى مرر  اللررراملي   .11
كمررا قامرر  إوارة ، شررهر واحررد فقررط السررنو  ، مررع اجبررار المرروظضي  علررى ام رراء اللقررد شررهور 3اللرراملي  
علرى  التامينراتص  خ إلى باإلضافة، وون اخطار مسبق %50 إلىتافيل مرربات شهر ابريى الضند  ب

 . المررب كامال  

" السررياحية بمنطقررة خلرريج مكرراو  جنرروب   والمرروظضي  بمجموعررة فنرراو  " البرانرردامرر  اللررامليشرركاوى  .12
الضنررد  باسررتبلاوه  مرر  الوظيضررة  إوارةار مرر  مرروظضي  بقررر بسرربب رسررريو ال األحمررربررالبحر  الاروقررةمدينررة 

 اإلوارةمطرالبي   2020نهائيا، كما نظ  اللاملي  بالضند  وقضة احتجاجية سلمية في غ رون شرهر مرارس 
نتيجرة انتشرار فيرروس حي  مر بهرا القطراا السريا التيرحضظ حقوقه  خالل االزمة  التيو م  المطالب بلد
 بلل الحلول.  إل جاو  بالتواصى مله  الضند إوارةورونا المستجد وقام  ك

صرف ر ع مررب ب اإلوارةقام  ، روقة "" الا كوا بيت  طريق الجونةأنو يا  ضند شكوى م  اللاملي  ب .13
الضنررد   إوارة، وقامرر  اجررازات برردون مررررباللرراملي  علررى  بإجبرراركمررا قامرر  ، لللرراملي  فقررط شررهر مررارس

  اللمى.  بالرو على ان اللاملي  قاموا باالنقطاا ع 

   . ع  شهر مارسلدم صرف روارب اللاملي  وذل  ل، با  الاروقة اضند  سمر شكوى م  اللاملي  ب .14

لارراص بهرر  خررالل ا الرارررببلرردم صرررف ، رة الاروقررةبضنررد  جرانررد سرريز هوسررتما شرركوى مرر  اللرراملي  .15
 شهر أبريى. 

ن جرررزء كبيررر مررر  أيررت ، ح، لمال رر  وكتررور رضرررا روزيررقضنررد  بانورامررا الاروقرررةشرركوى مرر  اللررراملي  ب .1٦
 . ل  يت  قبل مرربات شهر ابريى و التالي، اللاملي  ل  يت  حصوله  على مرربات شهر مارس

ج فقط رح   500رف مررب شهر ابريى قيمت  بص لشاعر،امجموعة ص  رايز لصاحبها حسام قيام  .17
 شهور.  3

 . 2020شهر ابريى شكوى م  اللاملي  بضند  وريمز بيت  شرم الشي  للدم صرف مررباره  ع   .18
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 أخررى عامرى بهرا بلردم رجديرد عقرووه  مررة  20مر   أكثررعر   باالسرتاناءركة ررافيرى رشرويس للسرياحة شرقيام  .19

 . 2020مايو  3يكون يوم سخر يوم عمى آ انوابالغه  ب

 إوارةحيررت قامرر   األحمررر،الررى محررافظ البحررر ( الاروقررة بيررت  )مارينررابضنررد  هررورليكس شرركوى مرر  اللرراملي   .20

 . األحمر، وقاموا بتقد   شكوى الى محافظ البحر اللاملي  على رقد   استقاالره  بإجبار يىخالل شهر ابر  الضند 

 . عل  للدم صرف مرربات شهر مارس بمرسى“ا سابقا  " ندبيت   جوليشكوى م  اللاملي  بضند   .21

مر   امأ ر 3لرى خصر  ا باإلضرافةشرهور  3مجموعة جاز للضناو  قام  بتسرريو اللراملي  الملينري  مر  قام   .22

 . شهر ابريى في أسبوابدون مررب  إجازةلاملي  على ، واجبار الارس م  المررباتشهر م

حيرت ناشرد اللراملي  باللنشرات السرياحية ، األحمرلسياحية بالبحر ات ااسرة م  اللاملي  باللنش 800استااثة  .23

اقرهررا صررندو   الترري عانرراتاإلالررى ان  ارئرريس الجمهوريررة بمسرراواره  بقطرراا السررياحة مشررير  األحمررربمرردن البحررر 

 والبرازارات واللراملي  بارفرة الاروص.السياحية  آتاعانات الطوارئ لللمال ل   شمله  حيت شمل  اللاملي  بالمنش

 اسرة. 800 – ٦00عدو اللاملي  باللنشات السياحية يتراوح ما بي  

 12بلد استقطاا  2020مايو  14فند  الضورسيزونز بالجيزة ، قاموا بلمى وقضة احتجاجية الاميس  موظضي .24

وة للقطرر  فيصرى بر  م  مررباره  واجباره  على اللمى وون وقا ة، حيت قام عدو مر  مروظضي الضنرد  المملر %

مرر  جميررع المرروظضي   اإلوارةمرر  مرربرراره  ، وطلبرر   % 12طررار  السرريد بلررد اسررتقطاا حرروالى ثرراني ويررديرل اثرر  ال

االحترازيرة المتبلرة لمواجهرة فيرروس كورونرا  لإلجراءاتالح ور الى الضند  للووة اللمى بشكى كامى وون مراعاة 

حترى  إجرازةرمر  ومنحروا المروظضي   التريقضرة الضنرد  باللردول عر  قرارهرا بلرووة اللراملي  بلرد الو  ارةإو، وقد قام  

 عيد الضطر المبارة. 
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 تم رصدها  التيللحاالت ملخص جدول يوضح  يليوفيما 

 الواقلة   المحافظة  ند  او الشركة اس  الض م

، %25جميرررع مررروظضي الشرررركة مرربرررات قامررر  بتافررريل  القاهرة   و للسياحة كة ررافشر  1
بسلسرلة فنراو   للراملي يرع اكما قام  الشرركة بتسرريو جم

، وخضرررل مرربرررات جميرررع اللررراملي  لشرررركةجررراز التابلرررة ل
 وإعطررراء % 50ومهندسررري  االنشررراءات بنسررربة  اإلواريررري 

 زات بدون مررب للشرات اللاملي . اجا

قيرررد رحررر  رقررر   لرررى قسررر  شررررطة االهررررامإ جمررراعيبرررال   يزة الج فند  ميركيور الهرم  2
عامرررى  52دو مررر  عررر إوار  الهررررم، 2020لسرررنة  5930

الضنرررد   إوارةفيررر  مررر  قيرررام  أفررراووابضنرررد  ميركيرررور الهررررم 
زمررررة فيررررروس كورونررررا أثررررر أبتسررررريحه  مرررر  اللمررررى علررررى 

 . بدون وج  حق فيا  وفصله  رلس

فند  سميراميس  3
 انتركونتننتال 

 اللاملي  لشهر ابريى  رواربالضند  بتافيل  إوارةقيام   القاهرة

اللمررررى بنسرررربة  أ رررراماصرررردار قرررررار اوار  بتافرررريل عرررردو   متلدوة حافظات م ا بيراميز مجموعة فناو   4
لمرر  انتهرر  برردون مررررب  إجررازةالمررررب ،  و الترالي 25%

مع عدم وجوو ضرورة لتواجدل  2020نها ة عام اجازر  ل
نات ، اللاملي  الر ي  انتهر  عقرووه  مع وفع كامى التامي

 . أخرى ال رجدو مرة 

مررارس  24برردون مررررب مرر   إجررازةاجبررار اللرراملي  علررى  زة الجي فند  جوهرة االهرام  5
 ابريى.  24حتى 

ساعة وون اجرازات غيرر  12مى اجبار اللاملي  على الل القاهرة  فند  راو سون بلو  ٦
 رارب األساسيم  ال %40، خص   األسبوعيةاالجازة 

أحد الضناو  الشهيرة بالتجمع  7
 الاامس 

  اسررررتقالته  رغرررر  ان علررررى رقررررد لي  اجبررررار بلررررل اللررررام القاهرة 
ور  رحريرر مح رر بقسر   2020عقووه  رنتهى و سمبر 

 شرطة التجمع. 
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مجموعة جراند أوريى وجراند  8
 اوى مك

 وعة. عدم صرف مرربات اللاملي  بالمجم  األحمرالبحر  –الاروقة 

برررردون  إجررررازةشررررهور،  3 رحرررر  نررررد رسررررريو اللرررراملي  بالض  األحمرالبحر  –سضاجا  فند  أمارينا أبو سوما  9
 أبريى. مرربات شهر مررب لبلل اللاملي ، عدم وفع 

أو فرري  اللرراملي  الرر ي  قرررب موعررد انتهرراء عقررده  رصررفية األحمر البحر  –الاروقة  فند  جولدن فا ف  10
بررردون مرررررب،  إجرررازةاللررراملي  علرررى  أولررر . اجبرررار بلرررل

 لاراءالروارب المستحقة له  ، ر  ا أجورم   %75رسلي  
 ررخيص الضند . 

فند  لونج بيت  التابع  11
 لشركة  اوي  للسياحة 

ار المرروظضي  علررى شررهور، اجبرر 3رسررريو اللرراملي  رحرر    األحمرالبحر  –الاروقة 
ات قررط، رافرريل مرربررشررهر واحررد ف السررنو  ام رراء اللقررد 

، خصرررررر  سرررررربقوون اخطرررررار م %50شرررررهر أبريررررررى الررررررى 
 المرربات على المررب كامال  

ناو  البراندا عة فمجمو  12
 السياحية 

البحر  –الاروقة  –خليج مكاوى 
  األحمر

الضنررد  باسررتبلاوه  مرر   إوارةرسررريو المرروظضي  بقرررار مرر  
 . ضة نهائيا  الوظي

البحر  – الاروقة –طريق الجونة  فند  نو يا أكوا بيت  13
   األحمر

مررب شهر مارس فقط، اجبار اللاملي  على صرف ر ع 
 . مررباجازات بدون 

 عدم صرف روارب شهر مارس لللاملي    األحمرالبحر  -الاروقة فند  سمرا با   14

 عدم صرف مررب شهر مارس لللاملي .   األحمرالبحر  –الاروقة  فند  جراند سيز هوستمارة  15

  مررررارس اغلررررب اللرررراملي  لرررر  يررررت  صرررررف مرربررررات شررررهر   األحمرالبحر  –الاروقة  فند  بانوراما  1٦
 له . ريى واب

 3لللاملي  رحر  ج فقط  500صرف مررب شهر أبريى  محافظات ماتلضة  مجموعة ص  رايز  17
 شهور. 

 عدم صرف مرربات اللاملي  ع  شهر أبريى   سيناءجنوب  –الشي   شرم فند  وريمز بيت   18

ه  عقررووعامرى بلردم رجديرد  20مر   أكثرراالسرتاناء عر   القاهرة  شركة ررافيى رشويس مصر  19
  أخرى مرة 
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 . اجبار اللاملي  على رقد   استقالته  األحمر البحر  –الاروقة  فند  هورليكس مارينا بيت  20

 عدم صرف مرربات شهر مارس   األحمرالبحر  –مرسى عل   بيت  فند  جولى  21

أ ام م   3  ، خصأشهر 3رسريو اللاملي  المليني  من   الشي  شرم  –الاروقة  مجموعة جاز للضناو   22
برردون  إجررازةمرربررات شررهر مررارس ، اجبررار اللرراملي  علررى 

 شهر أبريى.  خالل أسبوامررب 

اسررررررة مررررر  اللررررراملي  باللنشرررررات السرررررياحية  800ثة اسررررتاا  ألحمراالبحر  اللنشات السياحية  23
لمسررررراواره  بقطررررراا السرررررياحة حيرررررت ان  األحمرررررربحر برررررال

 لللمرال ال ئ وار أقرها صرندو  اعانرات الطر التي اإلعانات
 رشمله . 

 

مرر  مرربررات اللرراملي   المئررةفرري  % 12اسررتقطاا حرروالي  الجيزة  فند  الضورسيزن  24
 .عامال   ٦30البالغ عدوه  

 

 تم رصد الحاالت بها  التيشكل يوضح عدد الحاالت 

 


