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 اردیلیم 9/11 با هند ومیلیارد دلار  91 با نیچ رانیم نیا از که بدد دلار اردیلیم 199
 شارکت 111/1 از شیبا تیفعال به تدجه با. دارند قرار دو  و اول یهارتبه در دلار
 دلاار اردیالیم 21 رقام باه کشادر دو تجارت حجم رودیم انهظار امارات در ینیچ

باه تجاارت آزاد باا  یبخشاتیاالد بر یمبن یابرنامه یابدظب(. writer, 2016) برسد
 ن،یاا بار علااوه. دارد کاار دساهدر در را لندیدزین و ایاسهرال هند، ن،یچ یکشدرها
 سام،یتدر حادزه در یاگساهرده یهاتیفعال ریاخ دهه طدل در یامارات یهاشرکت
 ا،یاتانران ا،یاکن چدن ییقایفرآ یکشدرها برخی در ینفه یهاپروژه و ییهدا  خطد

 .اندهکرد آغاز...  و ایبینام ،یدپیات
 یامنطقاه گااهیجا ارتقاء در که خدد اقهصاد به امارات یبخشتندع گرید بخش

. باشادیما کشدر نیا یخارج یهایگذارهیی مرتبط با سرماهابرنامه دارد نقش آن
 روناد کاه اسات آن یایاگد)آنکهاد(  مهحدملل تجارت و تدسعه کنفرانس گرارش

در چهارچدب روناد  1115امارات تا سال  یاز سد یخارج میمسهق یگذارهیسرما
 بناا و اسات دهیرس دلار اردیلیم 12 رقم به یگذارهیسرما اردیلیم 1 انهیسال یِشیافرا
 قارار جهاان بارر  یخاارج گذارهیسرما نیندزدهم رتبه در امارات آمار نیهم بر

 نقاا  در امااراتی گاذارهیسارما نار  شیافارا یایگد مدجدد ارقا  یبررس. دارد
 تدساعه حال در یکشدرها قا،یفرآ در افههین تدسعه بکر مناط  شامل جهان مخهل 

 کدچاک ۀافهین تدسعه یهادولت و تدسعه سط  نیکمهر یدارا یکشدرها ا،یآس در
 یگاذارهیسارما افاتیدر اول رتباه ،1115 ساال در اماارات گر،ید یسد از. است
 اردیالیم 11 جاذب باا کشادر نیا. داد اخهصاص خدد به را منطقه یخارج میمسهق
 ماذکدر ساال در انهیخاورم در یخارج یگذارهیسرما رانیم کل از یمین یعنی دلار

 گاردد بادل منطقه در یخارج یهاهیسرما مرکر به و ردیبگ یشیپ هیترک از تدانست
(UNCTAD, 2020: 6 & 10 .)مراکار نیتاریاصل را هند و امارات آنکهاد ،بارهایندر 

 خلاصاه،طدر است. به کردهی معرف 1111 تا 1115 یهاسال طدل در هیسرما جذب
 ندساانات برابار در یاقهصاد یریپذبیآس کاهش برایت امارا یاتیعمل یراهکارها

 بناابراین،.باشادیما الملالنیبا یماال یبازارهاا با شهریب دندیپ بر یمهک نفت، بازار
رهبار  کیاگذشاهه، اماارات را باه  ۀده کیکشدر در طدل  نیا یاقهصاد یهاگا 


