إدارة الدراسات والسياسات االقتصادية
قسم المعلومات االقتصادية

مؤشرات الرخص للربع األول()1024
البيان

*

الربع األول  2013الربع األول  2014نسبة التغير ( ) %

الصادرة الرخص اجمالى
تجارية
مهنية
صناعية
سياحية
انطالق رخص اجمالى
تجارية
مهنية
المنجزة المعامالت اجمالى
المبدئية الموافقة
التجارى االسم
المجددة الرخص اجمالي
المعدلة الرخص اجمالي
الملغاة الرخص اجمالى
تجارية
مهنية
صناعية
سياحية

4,666
3,313
1,242
62
49

5,391
4,024
1,240
64
63

16%
21%
0%
3%
29%

37
25
12

74
54
20

100%
116%
67%

160,986
8,305
18,601

140,342
9,974
21,807

-13%
20%
17%

29,893
19,721
1,191
910
259
12
10

28,215
20,340
920
671
228
14
7

-6%
3%
-23%
-26%
-12%
17%
-30%

* المصدر :جميع البيانات مصدرها نظام الترخيص االلكترونى – دائرة التنمية االقتصادية.
** تم تعديل في إجراءات إصدار رخص انطالق (مبادرة مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة-
حاضنات األعمال) منذ تاريخ سبتمبر 1022
ارتفععع إجمععالي عععدد الررص ا الد ر ص بنسععبة بلغععت ( )21%خععالل الربععع االول مععن عععام  1024مقارنععة بعالربع

االول مععن عععام  1023ليصععل إجمععالي الععرخص الصععادرة ال ر ( )1332رخصععة .حيع

زادت الععرخص التجاريععة بنسععبة

بلغععت ( )12%وبعععدد ( )4014رخصععة كمععا زادت الععرخص السععياحية بنسععبة بلغ عت ( )13%وبعععدد ( )13رخصععة
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وارتفعت الرخص الصناعية بنسبة بلغت ( )3%وبعدد ( )14رخصة اما الرخص المهنية فقد استقرت على حالها حيع
بلغععت ( ) 2140رخصععة .األمععر الععذ يعك ع

توج ع المسععتيمرين فععى قطععاأل األعمععال بدمععارة دبععي نحععو االسععتيمار فععي

النشاطات التجارية والسياحية خالل هذا الربع من السنة.
ومررن ح ة ررر ا ررص

حج ر أن إجم ر لع د ر

المع ر م ا المحج ر ق ر اح ف ر

بحسرربر بت ررا

 )23لتدررإ إل ر

( )240341معاملععة خععالل الربععع االول مععن عععام  1024مقارنععة ب عالربع نفس ع مععن العععام الماضععي حي ع

بلععد عععدد

العامالت المنجزة ( )210361معاملة.
كما سجلت ص ا احط ق الصادرة ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبت ( )200%اذ سجلت رخص انطعالق التجاريعة

ارتفاعا بنسبة ( )221%أما رخص انطالق المهنية فقد سجلت اارتفاعا بنسبة ( )16%مقارنة بالربع االول معن الععام
الماضي .و يعزى ذلك للسياسات واإلجعراءات التعي تتبعهعا مؤسسعة محمعد بعن ارشعد للمشعاريع الصعغيرة والمتوسعطة بهعد
تطوير وتنظيم إجراءات إصدار رخص انطالق بما يعزز من النشاط االقتصاد لإلمارة.

وبلد إجمالي الرخص الملغاة ( )310رخصة وبنسبة انخفاض بلغت ( )13%حي

تم إلغاء ( )162رخصة

تجارية وبنسبة انخفاض بلغت ( )11%وعدد ( )116رخصة مهنية وبنسبة انخفاض بلغت ( .)21%اما الرخص
الصناعية فقد زادت بنسبة بلغت ( )26%لتصل الى عدد ( )24رخصة و ذلك خالل الربع االول مقارنة بنف

الفترة

لسنة .1023
ويظهر الشكل التالي بأن الرخص التجارية تستحوذ على نسبة ( )61%من إجمالي الرخص الصادرة في الربع

االول لعام  1024تليها الرخص المهنية بنسبة ( )13%يم الرخص السياحية والصناعية بنسبة ( )2%لكل منهما.
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كما يشير الشكل التالي إلى أن عدد الص ا المج

قد انخفض ليصل إلى ( )16121رخصعة وبنسعبة انخفعاض

بلغت ( )1%وان عدد الص ا المع لر قد زادت بنسبة ( )3%لتصل إلى ( )10340رخصة خالل نف

ويالحظ أدناه االرتفاأل في عدد الرخص الممنوحة لألسماء التجارية حي

الفترة.

بلغت ( )12606اسما تجاريا وبنسبة

تبلد ( )26%خالل الربع االول 1024مقارنة بالفترة ذاتها من عام  1023ويالحظ أيضا االرتفاأل في عدد
الموافق ا المب ئ ر الممنوحة حي

.1023

بلغت ( )3364موافقة مبدئية وبنسبة ( )10%مقارنة بنف

الفترة من عام

فيما يتعلق بالتركيز القطعاعي لألحشرطر التج ص رر فقعد تصعدر نشعاط التجعارة العامعة بععدد ( )623رخصعة وبنسعبة

( .)5%يلي ع ع نشع ععاط أعمع ععال األصع ععبا والع ععدهانات بعع ععدد ( )110رخصع ععة ونشع ععاط أعمع ععال تبلع ععيط األرضع ععيات والح ع عوائط
بعدد( )166رخصة وأعمال النجارة وتركيع

الصحية بعدد ( )161رخصة ونشاط تركي

ونشععاط تركي ع

األسععق

األرضعيات بععدد ( )166رخصعة و نشعاط اعمعال التمديعدات والتركيبعات
انظمة التكيي

والتهوية وتنقية الهعواء وصعيانتها بععدد ( )111رخصعة

المعلقععة والقواطععع الخفيفععة بعععدد ( )143رخصععة وبنسععبة ( )4%لكععل مععنهم .يلععى ذلععك اعمععال
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تركي

المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها بعدد ( )460رخصة ونشاط تركيع

ورق الجعدران بععدد ( )440رخصعة

واعمعال البالسعتر والتكسععية بععدد ()416رخصعة وبنسععبة ( )3%لكعل معنهم .وذلععك معن المجمعوأل الكلعي لألنشعطة التجاريععة

والبالد ( )24341نشاطا.

أمععا مععن ناحيععة التوزيععع النسععبي لألنشععطة التجاريععة إلجمععالي أعلععى عشععر أنشععطة والبععالد ( )1116نشععاطا مبععين فععي الرسععم

البياني التالي:

وبالنسبة للتركيز القطاعي لألنشطة في المج إ المهحع فقعد تصعدر نشعاط خعدمات تنظيع

المبعاني والمسعاكن بععدد

( )166رخصععة وبنسععبة ( .)6 %يليع نشععاط منشععأة ذات الغععرض الخععاص بعععدد ( )231رخصععة يععم نشععاط المطععاعم
بعععدد ( )211رخص عة وبنسععبة ( )4%لكععل منهمععا .يلععى ذلععك نشععاط خععدمات رجععال االعمععال بعععدد ( )221رخصععة و
اصععالا التمديععدات والتركيبععات الكهربائيععة بعععدد ( )201رخصععة وبنسععبة ( )3%لكععل منهمععا .يععم نشععاط خععدمات الطبععع

والنس ععخ بع ععدد ( )64رخص ععة ونش ععاط خ ععدمات متابع ععة المع ععامالت بع ععدد ( )61رخص ععة ونش ععاط اص ععالا التمدي ععدات
والتركيبات الصحية وتمديدات المياه بعدد ( )62رخصة و ونشعاط المقعاهى بععدد ( )14رخصعة ونشعاط مركعز تجميعل
وعنايععة شخصععية (نسععائي) بعععدد ( )11رخصععة وبنسععبة ( )1%لكععل مععنهم .وذلععك مععن المجم عوأل الكل عي لألنشععطة المهنيععة
والبالد ( )3133نشاطا وذلك خالل الربع االول من عام .1024
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أدناه-:

أمععا مععن ناحيععة التوزيععع النسععبي لألنشععطة المهنيععة إلجمععالي أعلععى عشععر أنشععطة والبععالد ( )2221نشععاطا يظهععر فععي الرسععم

وبالنسععبة للععرخص الصععادرة لألحشررطر الس ر ة ر فقععد سععجل نشععاط مععنظم رحععالت سععياحية داخليععة علععى عععدد ()33

رخصة و بنسبة ( .)16%و نشاط وكيل سفر وسياحة على عدد ( )23رخص و بنسبة ( .)16%يلي نشعاط الفنعادق
علععى عععدد ( )1رخععص و بنسععبة ( .)3%يععم نشععاط تععأجير الشععقق الفندقيععة بعععدد ( )4شععقق فندقيععة وبنسععبة ( )1%ونشععاط
وكيععل عععام معتمععد لخععط طي عران جععو أو أكيععر علععى ص دررر واة ر وبنسععبة ( )2%وذلععك مععن المجم عوأل الكل عي لألنشععطة
السياحية والبالد ( )13نشاطا .حي

يظهر التوزيع النسبى لالنشطة السياحية فى الشكل التالى:

5

إدارة الدراسات والسياسات االقتصادية
قسم المعلومات االقتصادية

فيما يتعلق بالتركيز القطاعي لألنشطة فعي المجر إ الدرح دع فقعد سعجل نشعاط صعناعة االيعا

( )6رخ ععص وص ععناعة االي ععا

المكتبعى علعى ععدد

المنزل ععي عل ععى ع ععدد( )1رخ ععص وبنس ععبة( )4%لك ععل منه ععا .يليع ع نش ععاط ص ععناعة اي ععا

وتركيبععات المطععابخ علععى عععدد( )1رخععص ونشععاط ورشععة للحععدادة واللحععام ونشععاط ورشععة خ ارطععة ونشععاط اصععالا السععفن
و صعناعة ايعا

والقعوار

المععدار

والمستشعفيات علعى عععدد ( )4رخعص وبنسعبة ( )3%لكعل مععنهم .يلعى ذلعك صععناعة

لوازم التصميم الداخلي الخشبية وصناعة العطور وصناعة الخرسانة الجاهزة على عدد  )3ص ا وبنسبة ( )1%لكل

م ععنهم .وذل ععك م ععن المجمع عوأل الكلع عي لألنش ععطة الص ععناعية والب ععالد ( )216نش ععاطا والمس ععجلة خ ععالل الرب ععع االول م ععن ع ععام
.1024

ويظهر الرسم البياني التالي التوزيع النسبي لألنشطة الصناعية إلجمالي أعلى عشر أنشطة والبالد ( )43نشاطا:
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