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متهيد
وموارد  و�سائل  من  لها  اأتيح  ما  بكل  اخليمة  االقت�سادية-راأ�س  التنمية  دائرة  عملت  لقد 
و�سالحيات خالل ال�سنوات االأخرية على بلوغ اأعلى م�ستويات االأداء الفردي واملوؤ�س�سي يف تاأدية 
احتياجات  يلبي  ما  اإىل  تطوير وحت�سني خدماتها  التي متحورت حول  اأهدافها،  ر�سالتها وحتقيق 
مع  والتاأقلم  امل�ستجدة  املتطلبات  ت�ستوعب  ومرونة  وحداثة  تنويع  من  توقعاته  ويفوق  متلقيها 
فئات  من  املعنية  االأطراف  مع  والتعاون  التوا�سل  قنوات  �ستى  ذلك  يف  منتهجة  امل�ستمر،  التغيري 
التعلم  واأ�ساليب  م�سادر  خمتلف  من  ومنتهلة  وغريهم  وباحثني  ومتعاملني  و�سركاء  جمتمعية 
يتم  التي  االإح�سائية  الن�سرة  هذه  وتاأتي  اخت�سا�سها،  جماالت  يف  املمار�سات  اأف�سل  لتطبيق 
ن�سرها ربع �سنويًا �سمن هذا امل�سار كاإحدى املبادرات التي اأطلقتها اإدارة الدرا�سات واالإح�ساء 
واملعلومات  البيانات  توفري  خدمة  ت�سمل  التي  للدائرة  االإ�سرتاتيجية  االأهداف  مع  بالتوافق 

االإح�سائية.
تنفذها  التي  االإح�سائية  وامل�ساريع  االإ�سدارات  رزنامة  اإىل  اأخرى  اإ�سافة  الن�سرة  هذه  تعد 
اإدارة العمل االإح�سائي على م�ستوى االإمارة، والتي  الدائرة ب�سفتها اجلهة امل�سوؤولة ر�سميًا عن 
التي  امل�ستويات  اأعلى  اإىل  االإح�ساء  مبخرجات  لالرتقاء  الدائمة  م�ساعيها  اإطار  يف  ت�سخرها 
وتهدف  وخارجها،  الدولة  داخل  املجال  هذا  يف  الرائدة  باملوؤ�س�سات  املقارنة  قابلية  اإىل  توؤهلها 
للم�ستخدمني  ب�سيطة  معلوماتية  حزمة  تقدمي  اإىل  اجلديد  االإ�سدار  هذا  خالل  من  الدائرة 
االإ�سارة  وجتدر  اخل�سو�س،  وجه  على  واقت�سادها  باالإمارة  التنموية  احلركة  معامل  اأهم  تعك�س 
امل�ستثمرين  وبالذات  امل�ستفيدة  للفئات  تقدميها  يف  تكمل  الن�سرة  لهذه  امل�سافة  القيمة  اأن  اإىل 
انتظار احل�سول  يغنيهم عن  ال�سنة اجلارية، وذلك  اأي عن  اآنية  اقت�سادية ربع �سنوية  موؤ�سرات 
اآخر الربع الرابع ويحتوي يف الواقع  عليها من الكتاب االإح�سائي ال�سنوي الذي ي�سدر عادة يف 
االنتظار. التي ال حتتمل  القرار  اأخذ  �سلبًا على عملية  يوؤثر  قد  ال�سابقة، مما  ال�سنة  بيانات  على 

لالقت�ساد  االأهمية  ذات  القطاعات  بيانات  من  جمموعة  على  الن�سرة  من  الرابع  العدد  يحتوي 
لهذا  يكن  والتي مل  لنا  وفرتها  التي  اجلهات  ال�سكر  ن�سكر جزيل  اأن  املنا�سبة  بهذه  ونود  املحلي، 
االحتياجات  �سد جزء من  الن�سرة يف  ت�ساهم هذه  اأن  اآملني  معنا  تعاونها  بدون  يتم  اأن  االإ�سدار 
يف  تفيد  قد  مقرتحات  اأو  مالحظات  اأية  تلقي  ي�سعدنا  كما  امل�ستخدمني،  لفئات  املعلوماتية 

اخللفي. الغالف  اأ�سفل  املبينة  التوا�سل  معلومات  خالل  من  وذلك  حت�سينها 

واالإح�ساء. الدرا�سات  اإدارة 
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Foreword

Throughout the past few years, the Department of Economic Development - Ras 
Al Khaimah devotedly dedicated all available means, resources and authority to 
attain the highest individual and institutional performance levels in achieving its 
mission and objectives, which have been focused on developing and bettering 
its services up to address the client’s needs and to exceed his expectations of 
modernity and flexibility necessary to meet emerging requirements and to adapt 
to constant change. In its approach, DED pursued various channels of commu-
nication and cooperation with all stakeholders including community, partners, cli-
ents, researchers and others, and benefited from different sources and learning 
methods to implement best practices in its areas of competence. This Statistical 
Bulletin, published quarterly, comes in this streamline as one of the initiatives 
launched by the Studies and Statistics Division in line with DED’s strategic ob-
jectives which cover the service of providing statistical data and information.
This bulletin is yet another addition to the schedule of statistical releases and 
projects DED carries out in its capacity of government body officially responsible 
for managing statistical work in the emirate, and employs along its continual 
endeavors to upgrade statistics outcomes to the highest levels qualifying it for 
comparability to leading institutions in the domain within and outside the country. 
The objective of this release is to offer the users a simple information package 
reflecting the main development features of the emirate and its economy in par-
ticular. Note that the added value of this bulletin to interested categories and in-
vestors especially, is the provision of current quarterly economic indicators, and 
that frees them of waiting to obtain those from the Statistical Yearbook which is 
usually issued at the end of the 4rd quarter and contains actually the data from 
the previous year, a delay with potential negative impact that the decision mak-
ing process cannot bear.
This Fourth issue of the bulletin contains a selection of sectorial data of impor-
tance to the local economy. We take this occasion to express our appreciation 
and gratitude to the entities who provided them and whose collaboration was 
essential to complete this release, hoping this bulletin will contribute in fulfilling 
part of the users’ information needs. We would also be delighted to receive any 
comments or suggestions that may bring about any improvements, through the 
contact details at the bottom of the back cover.

Studies and Statistics Division.
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