إدارة الدراسات والسياسات االقتصادية
قسم المعلومات االقتصادية

مـؤشــرات الرخـــص
للربع الرابع 2013

نمو الرخص التجارية-:
الصاااة باالربع الراباع ما داا  3102قا اةتفاع بسبابب بت ا )03 %مقاةناب باالربع
تشير البيانات إلى أن إجماال دا ا الار
الباياحيب حياث اةتفتا%
الرابع م دا  3103حيث بت  )4,372 %ة صب .وكان السصيب األكبر لالةتفاا ما نصايب الار
المهسياب بسبابب زيااا بت ا%
 ،)03تتيهاا الار
التجاةياب حياث جاجت %اةتفاداا بت ا %نبابت
بسببب بت  ،)32 %تتيها الر
 )01دماا كانا %دتيا فا الرباع الراباع ما داا  3103مماا
الصساديب فق ججت %انخفاضا بت  %نبابت
 ،)00أما الر
يشير الى التحب االيجابى فى بيةب االدما ال ذه الفتر .
*

مؤشرات الرخص للربع الرابع ()3102

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

الربع الرابع 2102

الربع الرابع 2102

نسبة التغير ( ) %

4,094

4,573

12%

2,980

3,337

12%

1,021

1,136

11%

51

46

-10%

42

54

29%

40

60

50%

21

40

90%

19

20

5%

148,838

122,634

-18%

7,168

8,565

19%

15,685

18,509

18%

24,839

24,899

0%

16,786

16,844

0%

1,186

834

-30%

918

625

-32%

234

187

-20%

26

13

-50%

8

9

13%

*

المصدر :جميع البيانات مصدرها نظام الرخص – دائرة التنمية االقتصادية.

**

تم إجراء تعديل في إجراءات إصدار رخص انطالق (مبادرة مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة -حاضنات األعمال) منذ تاريخ ابريل

3103م.
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الرخص من حيث الحجم-:
التجاةياب تباتحذ دتاى نبابب  )72ما إجماال الار
ويظهر الشكل التال بأن الر
البياحيب و الصساديب بسببب  )0و
المهسيب بسببب  ،)33ثم الر
 ،3102تتيها الر
أن المجاالت التجاةيب والمهيسب ذ األكثر نصيبا ف االجتثماة م قبل المبتثمري .

الصاااة فا الرباع الراباع لتاا
 )0دتى التذالى .مما يشير إلاى

انجاز المعامالت-:
تشير البيانات الى أن إجماال المعاامالت المنجازة قا انخفا بسبابب  )01ليصال إلاى  )033,424متامتاب ،و لا اال
المت لاب فقا جاجتتا
المجا ا و الار
الربع الرابع م داا  3102مقاةناب باسف الفتار ما التاا الماضا  .اماا إجماال الار
اجتقرا حيث وصت %إلى  )34,122و  )04,144ة صب دتى التذالى ،مقاةنب بالربع الرابع م التا الماض .

األسماء التجارية-:
وبتغ د ا األسماء التجارية المحجذز  )01,312اجما تجاةيا ،حيث زاات بسببب  ،)01كما بتغ د ا المذافقات المب ئياب
 )1,343وبسببب زياا بت  )02 %مقاةنب بالربع الرابع م التا الماض  ،كما ذذ مذضح ف الشكل التال -:
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الرخص الملغاة-:
المت ا  )124ة صب حيث انخفض %بسببب  )21ال الربع الرابع مقاةنب بسف الفتر م التا البابق ،
بتغ إجمال الر
الصاساديب ببسبابب
المهسيب بسببب انخفاض بت  ،)31 %مقابل أدتى نببب ال اء جاجت %لتار
وق ججت %اقل نببب إل اء لتر
بت  ، )31 %و ل ف نهايب الربع الرابع م دا .3102
رخص انطالق-:
الصااة إلى أن إجمال رخص انطالق الصااة ق ججت %اةتفادا بسببب بت  )31 %بسهايب الرباع الراباع
كما تشير بيانات الر
م دا  3102مقاةناب باسف الفتار ما التاا الباابق ،حياث زاات ة ا انالاال التجاةياب بسبابب بت ا ،)21 %وفاى المقابال
 .)3و يتاز لا لتتتا يل فا البياجاات وااجاراءات التا اتبتا %لهاه
انالال المهسيب حياث بت ا %نبابب الزيااا
اةتفت %ة
م قبل مؤجبب محم ب ةاش لتمشااةيع الصا ير والمتذجاالب بها و تالاذير وتسظايم إجاراءات إصا اة ة ا انالاال بماا
الر
يتزز م السشاط االقتصااي لإلماة .
الرخص حسب األنشطة التجارية-:
النشاط التجاريالتجاةياب الصاااة بتا ا )311
وفيماا يتتتاق باالتركيز القالاااد لألنشاطة التجارياة فقا تصا ة نشااط التجاااة التاماب قائماب الاار
ة صب وبسببب  . )3يتي أدما تبتاي األةضايات والحاذائ  )413ة صاب ،وادماا األصابا والا ذانات  )474ة صاب ،و
أدمااا السجاااة وتركي اب األةضاايات بت ا ا  )442ة صااب ،و أدمااا التم ي ا ات والتركيبااات الصااحيب  )421ة صااب ،و ادمااا
تركيب األجقف المتتقب والقذاطع الخفيفاب  )432ة صاب ،وبسبابب  )4لكال ماسهم .ثام ادماا تركياب أنظماب التكيياف والتهذياب
وتسقيب الهذاء وصيانتها  )417ة صب ،و ادما تركيب وة الج ةان  )242ة صب  ،وادما تركياب المتا ات الكهروميكانيكياب
وصاايانتها  )241ة صااب ،و ادمااا البالجااتر والتكباايب  )222ة صااب ،وبسباابب  )2لكاال مااسهم  .و لا ما المجمااذ الكتااى
لألنشالب التجاةيب والبالغ  )00,233ة صب.
أما م ناحيب التذزيع السبب لألنشالب التجاةيب اجمال أدتى دشر أنشالب والبالغ  )4312نشاطا يظهر ف الرجم البيان التال :
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النشاط المهني:
بالسببب لتتركياز القالااد لألنشاالب فا المجاا المهناي فقا تصا ة نشااط ا مات تسظياف المباان والمبااك حياث بتاغ دا اذا
 )332ة صب ،وبسببب  .)7و نشاط مسشأ ات ال رض الخاص بت ا  )071ة صب وبسببب  .)4ونشاط المالاادم بتا ا
 )040ة صب و وبسببب  .)3يتى ل نشاط اصالح التم ي ات والتركيبات الكهربائيب بت ا  )17ة صب ،و نشاط المقاذ بت ا
 )11ة صب ،ونشاط مات ةجا األدما بتا ا  )71ة صاب ،وبسبابب  )2لكال ماسهم .ثام نشااط ا مات متابتاب المتاامالت
بت ا ا  )37ة صااب ،ونشاااط تصااميم نظاام الحاجااب ا ل ا بت ا ا  )34ة صااب  ،ونشاااط اصااالح التم ي ا ات والتركيبااات الصااحيب
وتم ي ا ات الميااا بت ا ا  )34ة صااب  ،ونشاااط ا مات الالبااع والسب ا بت ا ا  )32ة صااب ،وبسباابب  )3لكاال مااسهم .و ل ا م ا
المجمذ الكتى لألنشالب المهسيب والبالغ  )2,112ة صب.
أما م ناحيب التذزيع السبب لألنشالب المهسيب اجمال ادت دشر أنشالب والبالغ  ) 0,117نشاطا يظهر ف الرجم البيان التال :

النشاط السياحي:
أما بالسببب لألنشطة السياحية فق ججل نشاط مسظم ةحالت جياحيب اا تيب د ا  )22ة صب و بسبابب  ،)40ونشااط وكيال
جفر وجياحب دا ا  )04ة صاب و بسبابب  .)33يتيا نشااط تاأجير الشاقق الفس قياب بتا ا  )4ة ا و بسبابب  .)2ثام نشااط
و بسببب  .)4يتى ل نشااط ماسظم ةحاالت جاياحيب اةجياب دتاى دا ا ة صاب واحا وبسبابب . )3
الفساا بت ا  )4ة
و ل م المجمذ الكتى لألنشالب البياحيب والبالغ  )44نشاطا جياحيا ً .
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النشاط الصناعي:
وبالسببب للرخص الصناعية الصااة ألدتاى دشار أنشاالب فقا جاجل نشااط تتبةاب الحباذ وال اال  ،ونشااط تتبةاب البهااةات
وبسببب  ) 4لكل مسهم .ثم نشاط صسادب تتبةب المتاح ،
والتذابل  ،و نشاط صسادب االبذا والسذافه الخشبيب دتى د ا  )3ة
وبسببب  )4لكال ماسهم  .يتا لا نشااط تحماي
ونشاط صسادب تتبةب البكر  ،ونشاط صسادب االثاث المسزل بت ا  )4ة
المكباارات وتمتيحهااا وتتبةتهااا  ،ونشاااط تحمااي الااب القهااذ ) وطحسا وتتبةت ا  ،ونشاااط صااسادب لااذاز التصااميم الا ا ت الخشاابيب،
ونشااط صااسادب القااذاة دتااى دا ا  )2ة ا وبسباابب  )2لكاال مااسهم  ،و لا ما المجمااذ الكتااى لألنشااالب الصااساديب والبااالغ
 )003نشاطا صساديا.
ويظهر الرجم البيان التال التذزيع السبب لألنشالب الصساديب اجمال أدتى دشر أنشالب والبالغ  )22نشاطا.
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