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مؤشرات الرخص لشهر نوفمبر ()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

*

نسبة التغير ( ) %

نوفمبر 2014

نوفمبر 2015

1,882
1,372
454
24
32

1,877
1,326
513
20
18

0%
-3%
13%
-17%
-44%

18
11
7
3,080
7,056

25
20
5
3,666
5,786

39%
82%
-29%
19%
-18%

9,734
7,716
342
252
80
7
3

9,987
8,511
274
205
64
1
4

3%
10%
-20%
-19%
-20%
-86%
33%

* 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 نوفمبر2011

استقر إجمالي عدد الرخص الصادرة على ما هو عليه خالل شهر نوفمبر من عام  2015مقارنةة بشةهر نةوفمبر مةن
عةةام  2014إذ بلة إجمةةالي الةةرخص الصةةادرة ( )1877رخصةةة .حية

انخفضةةت الةةرخص التجاريةةة بنسةةبة ضةةئيلة

بلغ ةةت ( )%3وبع ةةدد ( )1326رخص ةةة .فيم ةةا ارتفعة ةت ال ةةرخص المهني ةةة و بنس ةةبة بلغ ةةت ( )%13وبع ةةدد()513
رخصة .اال ان الرخص الصةناعية و السةياحية قةد انخفضةتا بنسةبة بلغةت ( )%17و( )%44وبعةدد( )20و()18
رخصة على التوالي .
بل عدد رخص انطالق الصادرة ( )25رخصة وبنسبة انخفاض بلغت( ،)%39حي

سجلت رخةص انطةالق

التجاريةةة ارتفاعةا بنسةةبة ( )%82وبعةةدد ( )20رخصةةة ،فيمةةا انخفضةت رخةةص انطةةالق المهنيةةة بمةةا نسةةبته ()%29

وبعدد ( )5رخص مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضةي .و يعةى ذلة للسياسةات واججةراءات التةي تتبعهةا مؤسسةة
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محمةةد بةةن ارشةةد للمشةةاريع الصةةغيرة والمتوسةةطة بهةةد

تطةةوير وتنظةةيم إجةراءات إصةةدار رخةةص انطةةالق بمةةا يعةةىى مةةن

النشاط االقتصادي لإلمارة.

وبل إجمالي الرخص الملغاة ( )274رخصة بنسبة انخفاض بلغت ( ،)%20حي

تم إلغاء ( )205رخصة

تجارية وبنسبة انخفاض بلغت ( ،)%19وعدد ( )64رخصة مهنية وبنسبة انخفاض بلغت ( .)%20اما الرخص
الصناعية الملغاة فقد انخفضت وبنسبة ( )%86لتبل عدد رخصة واحدة ،فيما ىادت الرخص السياحية الملغاة لتبل
عدد( )4رخص و ذل خالل شهر نوفمبر  2105مقارنة بنفس الفترة لسنة .2014

ويظهر الشكل التالي بأن الرخص التجارية تستحوذ على نسبة ( )%71من إجمالي الرخص الصادرة في شهر
نوفمبر لعام  ،2015تليها الرخص المهنية بنسبة ( ،)%27ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة ( )1%لكل
منهما.

كمةةا يشةةير الشةةكل التةةالي إلةةى ن عةةدد الرررخص المعدلررة قةةد ارتفةع بنسةةبة بلغةةت ( )%10لتصةةل إلةةى ()8511

رخصة ،وان عدد الرخص المجددة قد ىادت بنسبة بلغت ( )%3لتصل إلى ( )9987رخصة ،مقارنةة بةنفس الفتةرة مةن
العام السابق.
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يالحظ دناه االرتفاع في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة حي

بلغت ( )3666موافقة وبنسبة تبل

( )%19خالل شهر نوفمبر 2015مقارنة بالفترة ذاتها من عام  ،2014فيما انخفض عدد األسماء التجارية
الممنوحة حي

بلغت ( )5786اسماً تجارياً وبنسبة ( )%18مقارنة بنفس الفترة من عام .2014

فيما يتعلق بالتركيى القطاعي لألنشطة التجارية فقد تصدر نشاط تجاطة اطةا بعةدد ( )272رخصةة

وبنس ةةبة ( . )%6يلي ةةه نش ةةاط عم ةةال األص ةةبا وال ةةدهانات بع ةةدد ( )236رخص ةةة ،و نش ةةاط عم ةةال تبل ةةيط األرض ةةيات
والح ةوائط بعةةدد ( )224رخصةةة ،ونشةةاط عمةةال النجةةارة وتركي ة

األرضةةيات بعةةدد ( )219رخصةةة ،و نشةةاط اعمةةال

التمديةةدات والتركيبةةات الصةةحية بعةةدد ( )218رخصةةة ،وبنسةةبة ( )%5لكةةل مةةنهم .يلةةي ذلة ونشةةاط تركية

االسةةق

المعلقة والقواطع الخفيفة بعدد ( )210رخصة ، ،ونشاط تركي

انظمة التكيي

الكهروميكانيكية وصيانتها بعدد ( )187رخصة ،ونشاط تركية

ورق الجةدران بعةدد ( )182رخصةة ،وبنسةبة ()%4

( )207رخص ة ةةة ،و نشاااااط

والتهوية وتنقيةة الهةواء وصةيانتها بعةدد

عم ة ةةال البالس ة ةةتر والتكس ة ةةية بع ة ةةدد ( )193رخص ة ةةة ،و نش ة ةةاط اعم ة ةةال تركية ة ة

المع ة ةةدات

لكل منهم .وذل من المجموع الكلي لألنشطة التجارية والبال ( )4775نشاطا.
ما من ناحية التوىيع النسبي ججمالي على عشر نشطة تجارية والبال ( )2148نشاطا وبنسبة ()%45
من المجموع الكلى لالنشطة التجارية يظهر في الشكل التالي:
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وبالنسبة للتركيى القطةاعي لألنشةطة فةي المجرا المهنر فقةد تصةدر نشةاط خةدمات تنظية

المبةاني والمسةاكن

بع ةةدد ( )157رخص ةةة وبنس ةةبة ( .)%10يل ةةي ذلة ة نش ةةاط المط ةةاعم بع ةةدد ( )59رخص ةةة  ،ونش ةةاط منش ةةأة ذات
الغ ةةرض الخ ةةاص بع ةةدد ( )54رخص ةةة ،وبنس ةةبة ( )%4لك ةةل منهم ةةا .يلي ةةه نش ةةاط اص ةةالت التمدي ةةدات والتركيب ةةات
الكهربائيةةة بعةةدد ( )50رخصةةة ،وبنسةةبة ( .)%3يلةةي ذلة نشةةاط المقةةاهي بعةةدد ( )34رخصةةة ،ونشةةاط اصةةالت
التمديةةدات والتركيبةةات الصةةحية وتمديةةدات الميةةاه بعةةدد ( )29رخصةةة ،ونشةةاط خةةدمات الطبةةع والنسةةخ بعةةدد ()26

رخص ةة ،ونشةةاط خةةدمات متابعةةة المعةةامالت بعةةدد ( )25رخصةةة ،ونشةةاط خةةدمات إدارة الفعاليةةات بعةةدد ()25
رخصةة ،ونشةةاط بيةةع الوجبةات الخفيفةةة بعةةدد ( )24رخصةةة ،وبنسةبة ( )%2لكةةل مةةنهم ،وذلة مةةن المجمةةوع الكلةةي
لألنشطة المهنية والبال ( )1523نشاطا.
ما من ناحية التوىيع النسبي ججمالي على عشر نشطة مهنية والبةال ( )483نشةاطا وبنسةبة ( )% 32يظهةر

في الرسم دناه:

وبالنسبة للرخص الصادرة لألنشطة السياحية فقد سجل نشاط تأجير بيوت العطالت على عدد ( )7رخص وبنسةبة

( .)%35يليةةه نشةةاط مةةنظم رحةةالت سةةياحية داخليةةة علةةى عةةدد ( )6رخةةص وبنسةةبة ( .)%30يليةةه نشةةاط وكيةةل سةةفر
وسياحة على عدد ( )5رخص وبنسبة ( ،)%25ثم نشاط الفنادق ،ونشةاط تةأجير الشةقق الفندقيةة علةى عةدد رخصرة
واحدة وبنسبة ( )%5لكل منهما  ،وذل من المجموع الكلي لألنشطة السياحية والبال ( )20نشاطا ،ويظه ة ةةر الرس ة ة ةةم
البيانة ةي التالي التوىيع النسبى لالنشطة السياحية:
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امةةا بشةةأن التركيةةى القطةةاعي لألنشةةطة فةةي المجررا الصررنا

وصةةناعة تعبئةةة السةةكر ،وصةةناعة الطةةو
ونشةةاط صةةناعة تركية

فقةةد سةةجل نشةةاط صةةناعة تعبئةةة الحبةةو والغةةالل ،

الخرسةةاني  ،ونشةةاط صةةناعة مسةةتلىمات انظمةةة تكيية

الهةواء المركىيةةة ،

المحةةال العامةةة  ،علةةى عةةدد ( )2رخص ةة و بنسةةبة ( )%4لكةةل مةةنهم .يلةةي ذلة

الملة  ،و نشااط تحمةةيص المكس ةرات وتمليحهةةا وتعبئتهةةا ،و نشةةاط طحةةن الحبةةو

نشةةاط تعبئةةة

والغةةالل  ،و صةةناعة خلةةط وتهيئةةة

الةةدقيق  ،وصةةناعة انتةةاا االيذيةةة الجافةةة مةةن الحبةةو علةةى عةدد رخصرة واحرردة وبنسةةبة ( )%2لكةةل مةةنهم .وذلة مةةن

المجموع الكلي لألنشطة الصناعية والبال ( )54نشاطا.

ويظهة ة ة ةر الرسة ة ة ة ةم البيان ة ة ةي التوىي ةةع النس ةةبي لألنش ةةطة الص ةةناعية ججم ةةالي عل ةةى عش ةةر نش ةةطة والب ةةال ( )15نش ةةاطا وبنس ةةبة

(:)%28
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