
متطلبات األنشطة االقتصادیة الواقعیة ("تنظیم األنشطة بفیما یتعلق  19-إخطار بشأن كوفید
 االقتصادیة الواقعیة")

في (الدولة) درك وزارة المالیة بأن الش�������ركات حول العالم وكذلك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة تُ 

أن و، 19-فیروس كوفید وباءإلى توفیق عملیاتھا التش���غیلیة لكي تتعامل مع التداعیات الناش���ئة عن  حاجة

یمكن أن یؤثر على قدرة األفراد على التنقل س����واء نتیجة القیود المفروض����ة  19-انتش����ار فیروس كوفید

 صحي. على السفر أو نتیجة خضوع األفراد إلى إجراءات العزل الذاتي أو متطلبات الحجر ال

على األعمال  19-وتؤكد الوزارة في ھذا الص���دد أن الدولة س���وف تأخذ في االعتبار تأثیر فیروس كوفید

التجاریة المعتادة للمرخص لھم عند تحدید ما إذا كان المرخص لھ قد أظھر نش�������اطاً اقتص�������ادیاً واقعیاً 

بارات فقط على متطلبات بدرجة كافیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وس�������وف تقتص�������ر تلك االعت

(مثل  19-األنش����طة االقتص����ادیة الواقعیة التي تتأثر مباش����رة باإلجراءات االحترازیة الناش����ئة عن كوفید

القیود على الس��فر وحاالت العزل الذاتي أو متطلبات الحجر الص��حي). وس��وف یؤخذ في االعتبار بص��فة 

ء معیار التوجیھ واالدارة بالنس���بة للنش���اط خاص���ة القیود التي تؤثر على قدرة المرخص لھم على اس���تیفا

 المرخص.

ممن  دولة اإلمارات العربیة المتحدةدالء في یجب على الش������ركات أن تنظر في مس������ألة تعیین مدیرین بُ 

وبذلك تعالج أیة ص���عوبات عملیة تنش���أ في المدى في الدولة تتوافر لھم القدرة على حض���ور االجتماعات 

 . 19-القصیر عن اإلجراءات االحترازیة المرتبطة بانتشار فیروس كوفید

وبالقدر الالزم  19-یس�����ري ما ورد فقط على الفترات التي تتأثر باإلجراءات والقیود الناش�����ئة عن كوفید

یان  فقط لتخفیف أخطار ذلك االنتش��������ار للفیروس ویحتفظ المرخص لھم فة الس�������جالت المطلوبة لب بكا

 . حترازیةالتعدیالت التي اضطر المرخص لھم للقیام بھا على أعمالھم االعتیادیة استجابة لإلجراءات اال

على الش������ركات االنتباه إلى أن ھذه ترتیبات مؤقتة فقط لذلك تحثھم الوزارة على القیام بكل ما ھو الزم و

نظیم األنش���طة االقتص���ادیة الواقعیة (بما في ذلك المواعید المقررة لتقدیم لتحقیق االلتزام بواجباتھم وفقاً لت

 البیانات). 

واالعالن  19-س���وف تس���تمر الوزارة في متابعة التطورات في ش���أن اإلجراءات المتعلقة بفیروس كوفید

 عن أیة مستجدات حسبما یقتضي األمر. 


