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عزز ببنية تحتيةنمو اقتصادي م
عالمية الطراز

بيئة خلق إلى والمعلومات االتصاالت وتكنولوجيا والتخزين النقل مجال في دبي استثمار أدى
ربحة لالستثمار األجنبي والتجارة الخارجية والسياحة.خصبة وم

لميعاىـتوبمسـ ينتخزو نقل عقطا1

ةلمتحدا بيةلعرا تارماإلا ـعتتمتـ
 للمنتدى االقتصادي العالمي، وفقا لميعا ىـتوبمسـ ينتخزو نقل عبقطا

 اإلمارات العربية المتحدةفإن ترتيب .قتلوا رومر مع لتحسنبا ـتمرسيسـ
على النحو التالي:  المرتبة األولى

لملعاا في قلطراةدلجو ـبةلنسـبا

المرتبة الرابعة 
لتحتيةا للبنية ـبةلنسـبا لملعاا في ةدجو علىألا

)لخليجيا نولتعاا مجلس لود في ـىلـوألا( ـينـاللمو
المرتبة الثالثة

يلجوا للنقل لتحتيةا لبنيةا ةدجو حيث من ـملـلعاا ـيفـ ـلفضـألا
سلجم دول يف ى(األول

 )لخليجيا نولتعاا

جنبيألا رستثماالا2
 شرلمباا

جنبيألا رستثماالا ليجماإ
لنقلا عقطا في ـرشـلمباا

من يباتقر عفتضا ـنيـلتخزاو
2018 لىإ قيمته ـللتصـ 2007

ميةلحكوا تيالمشترا3يكريأم دوالر ونـيلم 5,214
جنبيألا رستثماالا عفتضاو
تبةلمرا ةلمتحدا بيةلعرا تارماإلا ـلتحتـجيالوتكنو عقطا في ـرشـلمباا

2016 نم اتوملعموال االتـصاالت ميةلحكواتياـترلمشـا حيث من لىوألا 2007
 .جيالولتكنوا ليةعا تللمنتجايكريأم دوالر ونيلم 6,017 لىإ ـهقيمتـ ـللتصـ

جنبيألا رستثماالا جنبيألا رستثماالا
 تلمنتجاا في شرلمباا لنقلا في شرلمباا

المرتبة األولى عالميا جيالولتكنوا ليةعا ينلتخزاو
تيالمشترا حيث من

تلمنتجاا في ميةلحكوا 6,017 جيالولتكنوا ليةعا مليون دوالر5,214  مليون دوالر

2,8632,555
مليون دوالر مليون دوالر

2016 2007 2016 2007 
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