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مؤشرات الرخص لشهر يوليو ()2015
البيان

*

يوليو 2014

يوليو 2015

نسبة التغير ( ) %

1,377

1,455

6%

تجارية

1,040

1,085

4%

مهنية

305

338

11%

صناعية

21

12

-43%

سياحية

11

20

82%

14

26

86%

تجارية

13

16

23%

مهنية

1

10

900%

الموافقة المبدئية

2,224

3,028

36%

االسم التجارى

4,792

4,663

-3%

8,605

8,664

1%

5,482

6,277

15%

248

237

-4%

تجارية

183

173

-5%

مهنية

56

58

4%

صناعية

4

2

-50%

سياحية

5

4

-20%

اجمالى الرخص الصادرة

اجمالى رخص

انطالق**

اجمالي الرخص المجددة
اجمالي الرخص المعدلة
اجمالى الرخص الملغاة

* 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 يوليو2011

ارتفعع إجمععالع ععدد الررص ا الدر ص بنسعبة بلغععت ( )%6خععالل شعهر يوليععو مععن ععام  2015مقارنععة بشععهر

يوليععو مععن عععام  2014إذ بل ع إجمععالع الععرخص الصععادرة ( )1455رخصععة .حي ع

زادت الععرخص السععياحية

بنسععبة بلغععت ( )%82وبعععدد ( )20رخصععة .فيمععا زادت الععرخص المهنيععة بنسععبة بلغععت ( )%11وبعععدد ()338
رخصععة .تليهععا الععرخص التجاريععة وبنسععبة زيععادة بلغععت ( )%4وعععدد ( )1085رخصععة .فيمععا انخفضععت الععرخص
الصناعية لتبل ( )12رخصة وبنسبة (. )% 43
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بل ع عععدد ص ررا االق ر

الد ر ص ( )26رخصععة وبنسععبة ارتفععاع بلغععت( ،)%86حي ع

سععجلت رخععص انطععالق

التجارية ارتفاعا بنسبة ( )%23بعدد ( )16رخصعة ،فيمعا ارتفععت رخعص انطعالق المهنيعة بمعا نسعبته ( )%900بععدد
( )10رخص مقارنة بشهر يوليو من العام الماضع .و يعزى ذلك للسياسات واإلجراءات التع تتبعهعا مؤسسعة محمعد بعن
ارش ععد للمش ععاريع الص ععغيرة والمتوس ععطة به ععدا تط ععوير وتنظ ععيم إجع عراءات إص ععدار رخ ععص انط ععالق بم ععا يع ععزز م ععن النش ععاط

االقتصادي لإلمارة.

وبل إجمالع الرخص الملغاة ( )237رخصة بنسبة انخفاض بلغت ( ،)%4حي

تم إلغاء ( )173رخصة

تجارية وبنسبة انخفاض بلغت ( ،)%5وعدد ( )58رخصة مهنية وبنسبة ارتفاع بلغت ( .)%4اما الرخص الصناعية
الملغاة فقد انخفضت بنسبة ( )%50لتبل عدد( )2رخصة ،فيما انخفضت الرخص السياحية الملغاة بنسبة ()%20
لتبل

عدد( )4رخص و ذلك خالل شهر يوليو  2105مقارنة بنفس الفترة لسنة .2014
ويظهر الشكل التالع بأن الرخص التجارية تستحوذ على نسبة ( )%75من إجمالع الرخص الصادرة فع شهر

يوليو لعام  ،2015تليها الرخص المهنية بنسبة ( ،)%23ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة ( )1%لكل منهما.

75%
23%

1% 1%

كمععا يشععير الشععكل التععالع إلععى ن عععدد الررص ا المع ل ر قععد ارتفعععت بنسععبة بلغععت ( )%15لتصععل إلععى ()6277

رخصة ،وان ععدد الرص ا المجر

قعد زاد بنسعبة ضعئيلة بلغعت ( )%1لتصعل إلعى ( )8664رخصعة ،مقارنعة بعنفس الفتعرة

من العام السابق.
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يالحظ دناه االرتفاع فع عدد الموافق ت المب ئي الممنوحة حي

بلغت ( )3028موافقة وبنسبة تبل ()%36

خالل شهر يوليو 2015مقارنة بالفترة ذاتها من عام  ،2014فيما انخفضت عدد األسم ء التج صي الممنوحة
حي

بلغت ( )4663اسماً تجارياً وبنسبة ( )%3مقارنة بنفس الفترة من عام .2014

فيمععا يتعلععق بععالتركيز القطععاعع لألالشرررق التج صيررر فقععد تصععدر نشععاط التجععارة العامععة بعععدد ( )178رخصععة

وبنسبة ( .)%5يليه انشطة عمال األصعبا والعدهانات بععدد ( )170رخصعة ،و عمعال النجعارة وتركيعأل األرضعيات بععدد
( )169رخص ععة ،ونش ععاط عم ععال تبل ععيط األرض ععيات والحع عوائط بع ععدد ( )167رخص ععة ،ونش ععاط تركي ععأل انظم ععة التكيي ععا
والتهوي ععة وتنقي ععة الهع عواء وص ععيانتها بع ععدد( )163رخص ععة ،ونش ععاط اعم ععال التمدي ععدات والتركيب ععات الص ععحية بع ععدد()162
رخصة ،و نشاط تركيأل االسقا المعلقة والقواطع الخفيفة بععدد( )157رخصعة ،ونشعاط عمعال البالسعتر والتكسعية ععدد
( )143رخص ععة وبنس ععبة ( )%4لك ععل م ععنهم .يليهههه ونش ععاط اعم ععال تركي ععأل المع ععدات الكهروميكانيكي ععة وص ععيانتها بع ععدد
( )136رخصة ،ونشاط تركيأل ورق الجعدران بععدد ( )123رخصعة ،وبنسعبة ( )%3لكعل منهمعا .وذلعك معن المجمعوع
الكلع لألنشطة التجارية والبال ( )3896نشاطا.
ما من ناحية التوزيع النسبع إلجمالع على عشر نشطة تجارية والبال ( )1568نشاطا وبنسبة ()%40
من المجموع الكلى لالنشطة التجارية كما مبين فع الشكل التالع:
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وبالنسععبة للتركيععز القطععاعع لألنشععطة فععع المجررر

المهالررر فقععد تصععدر نشععاط خععدمات تنظيععا المبععانع

والمسععاكن بعععدد ( )105رخصععة وبنسععبة ( .)%11ونشععاط المطععاعم بعععدد ( )50رخصععة وبنسععبة ( . )%5يليععه
نشع ععاط منشع ععأة ذات الغع ععرض الخع ععاص بعع ععدد ( )32رخصع ععة ،ونشع ععاط اصع ععالم التمديع ععدات والتركيبع ععات الكهربائيع ععة
بعععدد( )31رخصععة ،ونشععاط المقععاهع بعععدد ( )31رخصععة ،وبنسععبة ( )%3لكععل مععنهم .يلععع ذلععك نشععاط اصععالم
التمديععدات والتركيبععات الصععحية وتمديععدات الميععاه بعععدد ( )23رخصععة ،ونشععاط تصععميم نظععم الحاسععأل اجلععع و جهعزة

اإلتص ععال بع ععدد ( )18رخص ععة ،ونش ععاط مرك ععز تجمي ععل وعناي ععة شخص ععية (نس ععائع) بع ععدد ( )17رخص ععة ،ونش ععاط
الحالقة وقص الشعر للرجال بعدد ( )16رخصة ،وبنسبة ( )%2لكل منهم .ثم نشعاط بيعع الوجبعات الخفيفعة بععدد
( )14رخصة وبنسبة ( ، )%1وذلك من المجموع الكلع لألنشطة المهنية والبال ( )972نشاطا.

ما من ناحية التوزيع النسبع إلجمالع على عشر نشطة مهنية والبال ( )337نشاطا وبنسبة ( )%35يظهر فع الرسم دناه:

وبالنسععبة للععرخص الصععادرة لألالشرررق السررري ي فقععد سععجل نشععاط تععأجير بيععوت العطععالت ،ونشععاط مععنظم رح عالت

سياحية داخلية علعى ععدد ( )8رخعص و بنسعبة ( )%35لكعل منهمعا .و يلعيهم نشعاط وكيعل سعفر وسعياحة علعى ععدد ()6
رخص وبنسبة ( ،)%26ونشاط تأجير الشقق الفندقية على عدد ص د وا

لألنشطة السياحية والبال ( )23نشاطا.
حي

يظهر التوزيع النسبى لالنشطة السياحية فى الشكل التالى:
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اما بشأن التركيز القطاعع لألنشعطة فعع المجر

الدرال ي

فقعد سعجل نشعاط صعناعة مفعاتيا التشعغيل والعتحكم

الكهربائي ععة ،ونش ععاط ص ععناعة لوح ععات التوزي ععع الكهربائي ععة ،ونش ععاط ص ععناعة االث ععا
المطابخ ،و صناعة اثا

المدارس والمستشعفيات ،وصعناعة االثعا

المنزل ععع ،و ص ععناعة اث ععا

وتركيب ععات

المكتبعع علعى ععدد ص درت ن وبنسعبة ( )%6لكعل

منهم .ثم حصلت نشطة صناعة الخبعز ،وصعناعة الفطعائر والحلويعات ،وصعناعة البسعكويت ،و صعناعة لفعائا الخضعار
والجبن على عدد ص در وا ر

نشاطا.

وبنسعبة ( )%3لكعل معنهم .وذلعك معن المجمعوع الكلعع لألنشعطة الصعناعية والبعال ()36

ويظه ع ع عر الرس ع ع ع عم البيانع ع عع التععالع التوزيععع النسععبع لألنشععطة الصععناعية إلجمععالع علععى عشععر نشععطة والبععال ( )16نشععاطا
وبنسبة (:)%44
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