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مؤشرات الرخص لشهر أغسطس ()2015

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

*

أغسطس  2014أغسطس  2015نسبة التغير ( ) %
1,518
1,089
380
24
25

1,673
1,201
431
19
22

10%
10%
13%
-21%
-12%

19
14
5
2,669
6,112

31
19
12
3,421
5,159

63%
36%
140%
28%
-16%

10,220
6,611
281
222
54
2
3

9,257
8,497
279
202
65
9
3

-9%
29%
-1%
-9%
20%
350%
0%

* المصدر :جميع البيانات مصدرها نظام الترخيص االلكترونى – دائرة التنمية االقتصادية.
** تم تعديل إجراءات إصدار رخص انطالق (مبادرة مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة-
حاضنات األعمال) منذ تاريخ أغسطس2011

ارتفع إجمالي عددد الرخص الصادرة بنسدبة بلغدت ( )%10خدالل شدهر أغسدطس مدن عدام  2015مقارندة بشدهر

أغسطس من عام  2014إذ بلغ إجمدالي الدرخص الصدادرة ( )1673رخصدة .حيد
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زادت الدرخص المهنيدة بنسدبة

قطاع الدراسات والسياسات االقتصادية
إدارة المعلومات االقتصادية

بلغت ( )%13وبعدد ( )431رخصة .فيما زادت الرخص التجارية بنسبة بلغت ( )%10وبعدد( )1201رخصة.
اال ان الرخص الصناعية و السياحية قد انخفضتا بنسبة بلغت ( )%21و( )%12على التوالي .
بلغ عددد رخصص اطالص

الصصادرة ( )31رخصدة وبنسدبة ارتفداع بلغدت( ،)%63حيد

سدجلت رخدص انطدالق

التجاريددة ارتفاعددا بنسددبة ( )%36بعدددد ( )19رخصددة ،فيمددا ارتفعددت رخددص انطددالق المهني دة بمددا نسددبته ()%140

بعدددد ( )12رخص دة مقارنددة بشددهر أغسددطس مددن العددام الماضددي .و يعددزذ ذل د للسياسددات وارج دراءات التددي تتبعهددا
مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير وتنظيم إجراءات إصدار رخص انطدالق بمدا يعدزز
من النشاط االقتصادي لإلمارة.
وبلغ إجمالي الرخص الملغاة ( )279رخصة بنسبة انخفاض ضئيلة بلغت ( ،)%1حي

تم إلغاء ()202

رخصة تجارية وبنسبة انخفاض بلغت ( ،)%9وعدد ( )65رخصة مهنية وبنسبة ارتفاع بلغت ( .)%20اما الرخص
الصناعية الملغاة فقد زادت وبنسبة ( )%350لتبلغ عدد( )9رخص ،فيما استقرت الرخص السياحية الملغاة على

حالها لتبلغ عدد( )3رخص و ذل خالل شهر أغسطس  2105مقارنة بنفس الفترة لسنة .2014
ويظهر الشكل التالي بأن الرخص التجارية تستحوذ على نسبة ( )%72من إجمالي الرخص الصادرة في شهر
أغسطس لعام  ،2015تليها الرخص المهنية بنسبة ( ،)%26ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة ( )1%لكل

منهما.

كما يشير الشكل التالي إلى أن عدد الصرخص المعدلص قدد ارتفعدت بنسدبة بلغدت ( )%29لتصدل إلدى ()8497
رخصة ،وان عدد الرخص المجددة قد انخفضت بنسبة بلغت ( )%9لتصل إلى ( )9257رخصة ،مقارندة بدنفس الفتدرة

من العام السابق.
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يالحظ أدناه االرتفاع في عدد الموافقات المبدئي الممنوحة حي

بلغت ( )3421موافقة وبنسبة تبلغ

( )%28خالل شهر أغسطس 2015مقارنة بالفترة ذاتها من عام  ،2014فيما انخفض عدد األسماء التجاري
الممنوحة حي

بلغت ( )5159اسماً تجارياً وبنسبة ( )%16مقارنة بنفس الفترة من عام .2014

فيمددا يتعلددق بددالتركيز القطدداعي لألطشصصال التجاريص فقددد تصدددر نشدداط أعمددال تبلدديط األرضدديات والحدوائط بعدددد

( )241رخصة ،ونشاط أعمال األصباغ والددهانات بعددد ( )241رخصدة ،ونشداط أعمدال النجدارة وتركيدأل األرضديات
بعد دددد ( )232رخصد ددة ،ونشد دداط اعمد ددال التمديد دددات والتركيبد ددات الصد ددحية بعد دددد ( )228رخصد ددة ، ،ونشد دداط تركيد ددأل
االس ددقف المعلق ددة والقواط ددع الخفيف ددة بع دددد ( )220رخص ددة ،ونش دداط تركي ددأل انظم ددة التكيي ددف والتهوي ددة وتنقي ددة الهد دواء

وصدديانتها بعدددد ( )218رخصددة ،ونش ا

تج ا ع م ا بعدددد ( )215رخصددة ،وبنسددبة ( )%5لكددل مددنهم .يلي ا نشدداط

اعمال تركيأل المعدات الكهروميكانيكيدة وصديانتها بعددد ( )193رخصدة ،ونشداط تركيدأل ورق الجددران بعددد ()181
رخصددة ،ونشا

أعمددال البالسددتر والتكسددية عدددد ( )180رخصددة وبنسددبة ( )%4لكددل مددنهم .وذلد مددن المجمددوع الكلددي

لألنشطة التجارية والبالغ ( )4690نشاطا.

أما من ناحية التوزيع النسبي رجمالي أعلى عشر أنشطة تجارية والبالغ ( )2149نشاطا وبنسبة ()%46

من المجموع الكلى لالنشطة التجارية يظهر في الشكل التالي:
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وبالنسددبة للتركيددز القطدداعي لألنش ددطة ف ددي المجصصصا المهطصصص فق ددد تصدددر نش دداط خ دددمات تنظيددف المب دداني

والمسدداكن بعدددد ( )159رخصددة وبنسددبة ( .)%12ث ددم نشدداط اصددالل التمديدددات والتركيب ددات الكهربائيددة ،ونشدداط
المطدداعم بعدددد ( )55رخصددة وبنسددبة ( )%4لكددل منهمددا .يليدده نشدداط منشددأة ذات الغددرض الخدداص بعدددد ()43
رخص ددة وبنس ددبة ( .)%3يل ددي ذلد د نش دداط اص ددالل التمدي دددات والتركيب ددات الص ددحية وتمدي دددات المي دداه بع دددد ()27
رخصددة ،ونشدداط خدددمات متابعددة المعددامالت بعدددد ( )26رخصددة ،ونشدداط المقدداهي بعدددد ( )25رخصددة ،ونشدداط
تعه دددات الحف ددالت و المناس ددبات الترفيهي ددة بع دددد ( )21رخص ددة ،ونش دداط استش ددارات ود ارس ددات اداري ددة بع دددد ()20

رخصة ،ونشداط خددمات الطبدع والنسدخ بعددد ( )20رخصدة ،وبنسدبة ( )%2لكدل مدنهم .وذلد مدن المجمدوع الكلدي
لألنشطة المهنية والبالغ ( )1332نشاطا.

أمددا مددن ناحيددة التوزيددع النسددبي رجمددالي أعلددى عشددر أنشددطة مهنيددة والبددالغ ( )451نشدداطا وبنسددبة ( )%34يظهددر فدي الرسددم

أدناه:
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وبالنسبة للرخص الصادرة لألطشال السياحي فقد سدجل نشداط مدنظم رحدالت سدياحية داخليدة علدى عددد ()13

رخصة و بنسبة ( .)%54ويليه نشاط تأجير بيوت العطدالت علدى عددد ( )7رخدص وبنسدبة ( ،)%29ونشداط وكيدل
سفر وسياحة على عدد( )3رخص و بنسبة ( ،)%13يليه نشاط االستشارات الفندقية على عدد رخص واحدة وبنسبة
( ،)%4وذل من المجموع الكلي لألنشطة السياحية والبالغ ( )24نشاطا.
ويظه د در الرس د د دم البياند دي التالي التوزيع النسبى لالنشطة السياحية:

اما بشأن التركيز القطاعي لألنشطة في المجا الصطاع

فقد سجل نشاط صناعة الخرسدانة الجداهزة علدى

عدددد( )3رخددص و بنسددبة ( .)%8يلددي ذل د نشدداط صددناعة اجه دزة التوجيدده عددن بعددد ،ونشدداط صددناعة ال دوال الطاقددة
الشمس ددية ،و ص ددناعة العط ددور ،و ص ددناعة االجد دزاء االض ددافية للس دديارات ،وص ددناعة الص ددمامات  ،وص ددناعة المحد دوالت
الكهربائية ،وصناعة وحدات التكييف ،وصناعة االنشاءات المعدنية ،و صناعة المضخات على عددد رخصص واحصدة

وبنسبة ( )%3لكل منهم .وذل من المجموع الكلي لألنشطة الصناعية والبالغ ( )40نشاطا.

ويظهد د د در الرسد د د د دم البيان د د دي التوزي ددع النس ددبي لألنش ددطة الص ددناعية رجم ددالي أعل ددى عش ددر أنش ددطة والب ددالغ ( )12نش دداطا وبنس ددبة
(:)%30
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