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 :   مقدمة 
باعتباره   ▪ هام  بدور  الخارجية  ومكاتبه  التجارى  التمثيل  الرئيسية  يقوم  النوافذ  أهم  أحد 

وبال مصر  فى  واالستثمارية  والتجارية  االقتصادية  رئيسيًا  ألنشطة  مصدرًا  عتباره 
االقتصادللمعلومات   المجال  و فى  فقد  ى  البازعة  االقتصادات  لمنطقة  الهند  دخول  مع 

لمكتب التجارى فى نقل دروس مستفادة فى التنمية من الهند نظرا لتشابه  تضاعف دور ا
 . الظروف االقتصادية والتاريخية مع توافر عمق حضارى وثقافى 

اإل ▪ الهندىاحتل  عالمي  ٌقتصاد  السادسة  مقالمرتبة  المحلى  الناتج  إلجمالى  طبقا  ما و ا 
الجارية  باألس مقارنة ب يتر   2.25حوالى  وبلغ  عار  فى عام     2.01ليون دوالر  ترليون 

نمو    2016-2017 معدل  الهندى  اإلقتصاد  عام  %7.6وحقق  فى  متفوقا     2016، 
 .إلقتصادية التى تبنتها الحكومة بفضل عدة عوامل أهمها اإلصالحات اعلى الصين 

(  BJPجاء حزب ال )منذ أن  قصد لإلستثمار على مستوى العالم  كثالث م  تم تصنيف الهند  ▪
تعمل  الحكومة  الهندية علي ( ، كما Make in Indiaبادرة )وم  2014للحكم فى عام 

تبني مبادرات جديدة لتسهيل اإلستثمار وتشجيع اإلبتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية 
 ة. وتطوير البنية األساسية لقطاع الصناع

ذي اهتماما كبيرا لتدعيم العالقات االقتصادية واالستثمارية بين البلدين االمر ال  مصرولي  ت ▪
زيارة   في  الرئيسانعكس  أكتوبر    فخامة  في  االولي  سبتمبر    2015للهند  في  والثانية 

التي أجتمع خاللها مع رؤساء أهم الشركات الهندية الكبرى لحثهم علي توجيه  و   2016
وأشار   لمصر  فى  فخامته  استثماراتهم  الدخول  على  المصرية  الحكومة  استعداد  الي 

 .يات البالدوافقها مع أولو شراكات مع الجانب الهندى بشرط ت
  لمصر   تعتبر الهند احد أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث تعد سادس اكبر شريك تجاري  ▪

 لسلع والمنتجات المصرية. بعض اوثالث اكبر مستورد ل
واالقتصادي ▪ واالستثماري  التجاري  التعاون  اتفاقيات  من  بعدد  البلدان  اتفاق منها    يرتبط 

فى  التج الموقع   فى    -1977ارة  المشتركة  اللجنة  إنشـاء  اتفاقية   -  1983اتفاق 
اتفاقية تجنب االزدواج الضـريبى فى   -1997تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة فى 
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تحديثهاوج  1969 والمتوسطة     -اري  الصغيرة  المشروعات  مجاالت  في  تفاهم  مذكرة 
ين اتحاد الصناعات مذكرة تفاهم ب   -2009ومتناهية الصغر وخطة العمل المشترك فى  

 . 2016المصرية ونظيره الهندي موقعة في  
  تم إعادة تشكيل الجانب المصري و   2013منذ عام  مجلس أعمال مصري/هندي    تم تشكيل ▪

بين    2015عام   والتجارية  االقتصادية  العالقات  تنمية  فى  المجلس  دور  تفعيل  بهدف 
فى    2015ية فى أكتوبر  الثانو   2013االولى فى مارس  البلدين ، حيث تم عقد الدورة  

الدورة  بالقاهرة و   2016مارس عام    10يوم  ، وتم عقد الدورة الثالثة للمجلس    نيودلهى
 بالهند.  2016الرابعة فى سبتمبر  

  3تعقد اللجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية بشكل دوري بين البلدين، حيث تم عقد   ▪
، والدورة الثالثة   2014فى  نوفمبر  والثانية    2013دورات االولى فى نيودلهى مارس  

يومى   القاهرة  الوزارة    2016مارس    10و    9فى  أول  وكالء  السادة  مستوى  على 
 .تجارية واالستثمارية بين البلدينبالبلدين، بهدف تعزيز العالقات ال

التوجد أية اتفاقات لتبادل حيث    اعة المصريةالدخول للسوق الهندى هو تحدى للصنان    ▪
كية بين البلدين ، كما أنه سوق كبير يمكن أن يعوض النقص فى الطلب  تخفيضات جمر 

ف االوربى  أو  االقتصاديات  العربى  تلك  انكماش  أوقات  و ى  فى ،  التجارى  المكتب  يدعو 
سواء  الهنود  نظرائهم  ومقابلة  الهند  لزيارة  المصريين  والصناعة  االعمال  رجال  الهند 

أو المباشر  دولة    للتصدير  االستثمار  ثالثةالتصدير السواق  فرص  مناقشة  يمكن  كما   ،
الكيماويات    : مجاالت  فى  خاصة  البلدين  بين    –االغذية    –االدوية    –المشترك 

 تكنولوجيا المعلومات. –المنسوجات والمالبس 
المستقبل  ند  نمط االستهالك فى الهسيتغير    ▪ الترفى فى  التوجه لالستهالك  يعنى أن  مما 

 مستوردة ستزداد .سيزداد والنزعة الستهالك سلع 
سياسات الحكومة الهندية االقتصادية تميل للتحفظ نظرا لحرصها على على الرغم من أن    ▪

دعم الطبقات الفقيرة ، اال أن القطاع الخاص الهندى يخطو بخطوات جيدة فى االنفتاح  
ال فان االتصال  وبالتالى  العالم ،  القطاع الخاص فى  على  بين  هو    مصر والهندمباشر 

 . سيلة لالسراع فى التعامل مع الهند فى مجالى التجارة واالستثمارأنسب و 
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 فى سطور  التمثيل التجاري املصري  

التجارى    يقوم“ الخارجيةالتمثيل  النوافذباعتباره    هامدور  ب  ومكاتبه  أهم  الرئيسية لكافة    أحد 
 رئيسيًا للمعلومات التى يعتمد  األنشطة االقتصادية والتجارية واالستثمارية فى مصر وباعتباره مصدراً 

األخرى   الدول  مع  التعامل  فى  هامة  قرارات  اتخاذ  فى  االقتصادى  عليها  المجال  فى  مع  ،  وكذا 
واالقليمية   الدولية  والتكتالت  بتطورات    المعنية.المنظمات  البعض  ببعضها  الدول  عالقات  مرت  ولقد 

احتياج كبير ألجهزة متخصصة تكون لديها    تاريخية متالحقة وفرضت التطورات االقتصادية والتجارية
وقد أكدت   األخرى،يق مصالح الدولة مع الدول  القدرة على التعامل مع هذه المجاالت وبما يضمن تحق 

مباشر   وغير  مباشر  عائد  ذات  استثمارية  نفقات  تمثل  التجارى  التمثيل  نفقات  أن  الدولية  الدراسات 
 .اريةالتى لديها مكاتب تج على اقتصاديات الدول

  : أهمها مايلى  االخيرة العتبارات عديدةوقد زادت أهمية التمثيل التجارى خالل الفترة 

زيادة اهتمام الدول بالتصدير باعتباره مدخاًل رئيسيًا للتنمية االقتصادية ، والرغبة فى  •
 .توفير أجهزة حكومية وغيرها متخصصة فى هذا المجال السيما فى األسواق الخارجية

دة نشاط الشركات متعددة الجنسية والتى تمكنت من خالل فروعها الكثيرة ظهور وزيا •
المنتشرة على المستوى الدولى من الهيمنة على مصالح دول بعينها وما استتبع ذلك 
من مشكالت تواجه الشركات الوطنية صغيرة الحجم التى ال يمكنها المواجهة وحاجة 

على   العمل  من  الشركات  من  األخير  النوع  مواجهة  هذا  فى  وأنشطة  دراسات  اجراء 
 . الشركات الدولية

اتجاه العديد من الدول الى التكتل االقليمى والنوعى مما استتبع ذلك من أهمية توافر   •
، وقادرة  هةأجهزة حكومية متخصصة تكون قادرة على التعامل مع هذه التكتالت من ج 

ها المباشرة وغير المباشرة على توفير أكبر قدر من المعلومات حول تداعياتها وتأثيرات
 . على االقتصاد الوطنى من جهة أخرى 

المجاالت   ظهور • ونمو نشاط ملحوظ لمنظمات وأجهزة دولية واقليمية متخصصة فى 
 .االقتصادية والتجارية والحاجة الى التعامل معها

تمثيل   • فى  الوطنية  الحكومية  وغير  الحكومية  والجهات  المؤسسات  من  العديد  رغبة 
  .فى الخارج ورعاية هذه المصالح الى حد كبير مصالحها
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فى  • التطور  وكذا  االتصاالت  تكنولوجيا  السيما  التكنولوجيا  مجال  فى  السريع  التطور 
عليها  االطالع  األمر  يتطلب  التى  المجاالت  من  وغيرها  وتصديرية  انتاجية  مجاالت 

  .بصورة سريعة ومستمرة
التجارية   • النزاعات  من  العديد  الدولية  كنتيج   –ظهور  المصالح  لتشابك  طبيعية  ة 

وما نتج عن ذلك من أهمية توافر كيان حكومى خارجى يمكنه متابعة    –واالقليمية  
 . مثل هذه النزاعات والتدخل فيها فى الوقت المناسب وحلها

ومع نشأة منظمة التجارة العالمية وحاجة الدول المختلفة للعمل على االنصهار داخل ،  وأخيراً 
ال العالمى  المجتمع  التطور  مسايرة  من  تمكنها  التزامات  من  عليها  وما  حقوق  من  لها  بما  دولى 

واالقليمى ويحفظ لها مكانتها داخل هذا المجتمع االمر الذى استلزم توافر كيان متخصص يعمل على 
العالمية   التجارة  منظمة  اتفاقيات  اطار  فى  الدولة  مصالح  االقتصادية  تحقيق  السياسات  وتوجهات 

 . وبما يكفل تدعيم النظام التجارى الدولىية ، المصر 

 ====== 
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 القسم األول 
 هلند عن ا أساسية  بيانات   .1

o  الجغرافيا والدول المحيطة 

ــدودها  ــتان، وحـ ــتان وأفغانسـ ــع باكسـ ــة مـ ــمالية الغربيـ ــدودها الشـ ــى حـ ــد فـ ــترك الهنـ تشـ

ش وبورمـا. وتقـع ، وحـدودها الشـرقية مـع بـنجالديالشمالية مع نيبـال والصـين وبوتـان

، ويحد الهند من الشرق خليج البنغال ومـن الغـرب سريالنكا فى الجنوب الشرقى للهند

 البحر العربى ومن الجنوب المحيط الهندى.

o المساحة 

، وتعتبر الهند سادس أكبر دولة فى  2كم مليون  3.28تبلغ مساحة الهند حوالى 

 العالم من حيث المساحة. 

o  الموارد الطبيعية 

الهز ت الطبيعية  خر  الموارد  من  بالعديد  الواسعة، ند  الجغرافية  رقعتها  على  الممتدة 

والمعادن   وتشمل أهم هذه الموارد األراضى الخصبة الصالحة للزراعة والمناخ المتنوع  

مثل الفحم و الحديد و المنجنيز و التيتانيوم و الحجر الجيرى و الجبس والفوسفات 

 والبترول والغاز. 

o  المناخ 

ال  المناطق يتصف  بخالف  المطير  اإلستوائى  بالمناخ  الهند  فى  السائد  العام  مناخ 

مناخ مواسم  أربعة  إلى  العام  وينقسم  للبالد.  )ديسمبر  الشمالية  الشتاء  وهى    –ية 

" موسم االمطار الكبير    MOONSON  ، المونسون يونيو( –فبراير(، الصيف )مارس 
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يونيو    ( الغربى  الجنوب  بع  –"  ما  موسم   ، االمطار سبتمبر(  موسم  المونسون"  د 

  .نوفمبر( –الصغير "  )أكتوبر 

o  السكان 

▪   : السكان  الهند طبقا آلخر احصاء )عدد   (  نحو2016يبلغ عدد سكان 

عدد مليار     1.26 حيث  من  العالم  دول  أكبر  ثانى  الهند  وتعتبر   ، نسمة 

% سنويا 1.19ويبلغ معدل نمو السكان  ،    السكان وتأتى بعد الصين مباشرة

   نسمة فى الكيلومتر المربع فى المتوسط  287تصل الكثافة السكانية الى ، و 

سنة "    14-1: تمثل الشريحة العمرية "    السكان وفًقا للعمر والنوع   تصنيف ▪

حوالى  27.71حوالى   تشمل  السكان  من  الذكور   %187   من  مليون 

سنة "   24-15مليون من اإلناث، وتمثل الشريحة العمرية "    165وحوالى  

حوالى  18الى  حو  تشمل  السكان  من  وحوالى    %121  الذكور  من  مليون 

سنة" حوالى   54  -25مليون من اإلناث ، وتمثل الشريحة العمرية "    106

حوالى  41 وتشمل  السكان  من  وحوالى    %267  الذكور  من    251مليون 

%  7.3سنة(    64-55مليون نسمة من اإلناث ، وتمثل الشريحة العمرية "  

منهم ح السكان  و    36والى  من  الذكور  من  من    41حوالى  مليون  مليون 

 " العمرية  الفئة  وتضم  األخيرة  الشريحة  تمثل  بينا  فأكثر(     65اإلناث،  سنة 

مليون   40مليون من الذكور وحوالى    36.5تشمل    % من السكان  6حوالى  

 من اإلناث. 
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ائج طبقا لنت  –بلغ عدد القوة العاملة فى الهند  :  ومعدل البطالة  القوة العاملة ▪

الهندى  العمل  اقتصاديات  بحوت وتطوير  معهد  بمعرفة  أجريت  دراسة  أحدث 

تزيد    2016مليون عامل فى عام    513.7أن اجمالى قوة العمل بلغ حوالى  

عام  7.2بنسبة   سنويامليون  عام  ل  فى  الهند  فى  البطالة  معدل  وبلغ   ،

الريفية    حيث  ،8.4%  2016 المناطق  فى  أعلى  البطالة  نسبة  متوسط 

  نة بالمناطق الحضرية وكذا بين اإلناث مقارنة بالذكور.مقار 

: توجد فى الهند ثالث مجموعات نسبة السكان األجانبالمجموعات العرقية و  ▪

الهنود األريين ) لمنغوليين  ( وا%25( والدرافيديين )%72عرقية كبيرة أهمهم 

( األخرى  نسبة ض (%3والعرقيات  األجانب  ويمثل  السكان ئ،  بعدد  مقارنة   يلة 

بال العاملين  الدبلوماسيةتمثل  والشركات م  ،بعثات  الدولية  الشركات  وظفى 

 األجنبية. 

الرسمية ▪ حوالى  :  اللغات  بالهند  اإلنجليزية    22توجد  منها  رسمية  طبقا لغة 

وتعد اللغة األكثر استخداما علي المستوي الرسمي وفي المعامالت    للدستور

والتجارية اللغة  ،  االقتصادية  تعد  األكثر    (%41)دية  الهنبينما  اللغة  هي 

  ( %5)  واألوردية  (%8.1)  البنغاليةسمية تليها  ر انتشار في المعامالت غير ال

( %7.2تيلجو ) ( وال%5.9)  والتاميلية(  %3.2)والمااليالية    (  %7)والماراتية  

 ( وذلك طبقا للبيانات الرسمية. %4.5والجوجراتيه )
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الرسمية ▪ )  الديانات  الهندوسية  السك  80%:  )من  واإلسالم   ، من   %14ان( 

من السكان(   %2من السكان( ،  والسيخ )  %2.4السكان( ، والمسيحية    )

  .من عدد السكان  %1، والبوذية وغيرها بنسب تقل  عن 

 : تتبع النظام االنجليزى.  القياس و الموازين ▪

 فولت  220التيار الكهربائى :  ▪

ساعة   3:30ندى بـ +  ، ويتقدم التوقيت المحلى اله  +5:30:    فرق التوقيت ▪

عن التوقيت فى مصر ، وهو توقيت موحد فى جميع مناطق الهند طوال العام 

 ، وال تتبع الهند نظام التوقيت الصيفى.

: تمتد أيام العمل األسبوعية فى معظم شركات وهيئات  مواعيد العمل الرسمية ▪

من   ، ومواعيد العملأيام(  6من االثنين إلى السبت )والخاص  القطاع العام  

إلى    9:30 العمل يوم السبت نصف  مساء  5:30صباحًا  . وعادة ما يكون 

العمل  الجمعة وتتعطل عن  إلى  االثنين  الحكومية من  المصالح  يوم. وتعمل 

  10أيام(. وتمتد مواعيد العمل بالبنوك من الساعة    5يومى السبت واألحد )

الساعة   وحتى  الظهر  2صباحا  األسبوع  بعد  أيام  ومن  خالل  باحًا ص  10، 

 ظهرًا يوم السبت.  12حتى 

الرسمية عن طريق الحكومة المركزية وحكومات   : تتحدد العطالتالعطالت ▪

ويبلغ عدد أيام العطالت الرسمية السنوية التى يتم اإلعالن  ، الواليات الهندية

باإلضافة الي األعياد الدينية    يوم 20عنها مع مطلع كل عام حوالى 

 للطوائف المختلفة. 
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 فى اهلند   بنية التحتية ال مالمح   .2
يعتبر تطوير البنية التحتية أحد أهم أولويات السياسة اإلقتصادية للحكومة الهندية ، 

ومن المتوقع زيادة اإلنفاق الحكومى على المشروعات البنية فضال عن انفاق القطاع  

نسبة تمويل البنوك لمشروعات البنية التحتية    زادترحلة القادمة، و مالخاص خالل ال

وتشير التقديرات ،  2015فى عام   %10.40إلى حوالى  2002فى عام   %3.74 من

البنية  إجمالى  أن    الى مشروعات  على  الخاص(  والقطاع  )الحكومى  اإلنفاق  حجم 

   .2017  -2012فترة المليار دوالر خالل  19 صل لحوالىو التحتية 
 

 ( يوضح  التطور فى تمويل البنوك لمشروعات البنية التحتية 1شكل )

 
 اإلسكان منخفض التكاليف:

تم اسباغ صفة " مشروعات بنية تحتية " علي مشروعات اإلسكان منخفض التكاليف ألول   -
مليون وحدة سكنية    10حيث تستهدف الحكومة بناء    ،2017/2018مرة بداية من موازنة  

 . 2019للفقراء والمهمشين بحلول عام 
لال - الهندي  الوزراء  رئيس  برنامج  مخصصات  زيادة  والمسمي   تم  التكاليف  منخفض  سكان 

Pradhan Mantri Awas Yojna (PMYA)    نحو قيمة  الي  دوالر    3.4لتصل  مليار 
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، كما تم اإلعالن عن برنامج تمويلي جديد  2017/ 2016مليار دوالر في    2.2مقارنة بنحو  
 مليون دوالر.    150السكان الطبقة المتوسطة بقيمة 

 والمواصالت:  النقل
الهند شبكة  - بنحو    تمتلك  ثاني شبكة طرق علي    4.1طرق تقدر  اكبر  مليون كيلومتر وهي 

الي   الطرق  انشاء  بوتيرة  الوصول  الحكومة  وتستهدف  العالم،  يوميا   41مستوي  كيلومتر 
 كيلومتر يوميا.  28مقارنة بــ 

النقل بالهند ) طرق + سكك حديدية( في  لقطاع    مليار دوالر     36تم تخصيص قيمة نحو   -
  إلتاحة ، كما تم اقتراح اجراء تعديل في قانون هيئة المطارات الهندية    2017/2018موازنة  

 األراضي غير المستغلة والمملوكة للهيئة لالستثمار في مجال إنشاء المطارات.
 الطرق والطرق السريعة  

مليار دوالر لتطوير الطرق السريعة الوطنية بالهند مقارنة بقيمة نحو    10تخصيص مبلغ  تم   -
 . 2017/ 2016دوالر في عام مليار  8.6

مبلغ   - تخصيص  لبرنامج    2.8تم  دوالر   Pradhan Mantri Gram Sadakمليار 
Yojana    والخاص بتوصيل المناطق النائية بالطرق الرئيسية، حيث تستهدف الحكومة تحت

الي   البرنامج اسراع عملية انشاء الطرق لتصل  كيلومترا من الطرق يوميا خالل   133هذا 
كيلومترا من الطرق يوميا في الفترة    73في المناطق الريفية في مقابل    2018/ 2017العام  
تخصيص    2011-14 الي  المالية   3.9باإلضافة  السنة  في  الريفية  للطرق  دوالر  مليار 
 . 2016/2017مليار دوالر في  2.8مقابل  2017/2018

حوالة   - دلهى  بوالية  العاصمة  مترو  شبكة  الى  و م  ك  190تغطى  ب  330ستزيد  إنتهاء  كم 
تم اصدار قانون جديد لقواعد انشاء وصيانة  ، وقد   كم  140المرحلة الثالثة التى تبلغ حوالى  

 خطوط المترو يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع االستثمارات في هذا القطاع. 
،  2017خالل عام   كم من الطرق الساحلية ألعمال البناء والتطوير  2000تم تحديد مسافة   -

تحديد عدد من المطارات الستهدافها في اطار خطة االنشاء والصيانة بنظام المشاركة    كما تم
 . PPPبين الحكومة والقطاع الخاص 
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نقل البضائع لربط الشمال تتبنى الحكومة الهندية انشاء شبكة من الطرق السريعة وخطوط   -
حل الشرقى والساحل  بالموانى على السامالية  ، وواليات المنطقة الشبالجنوب، والشرق بالغرب

كم مخصصة لنقل البضائع فقط حيث يبلغ طول الممر الغربى حوالى   3338الغربى بإجمالى  
مدينة نيودلهى  كم، ويبلغ طول الممر الذي يربط    1839كم والممر الشرقى حوالى    1499

حوالى   مومباى  نقل    1483بمدينة  وزمن  تكلفة  خفض  الى  المشروعات  هذه  وتهدف  كم. 
 وإلى الموانى الهندية.  البضائع من 

 خريطة  توضح شبكة الطرق وممرات الحركة لربط الواليات الهندية 

 
 :واليات المنطقة الشمالية بالموانى خريطة توضح شبكة الطرق وممرات حركة البضائع لربط
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 الحديدية : السكك

ل اليومى  ، ويبلغ معدل التشغيكم  65800الهند حوالى    يبلغ طول شبكة السكك الحديدية فى -
وحوالى  ق  12617حوالى   ركاب  بضائع  7421طار  الحركة  قطار  حجم  متوسط  ويقدر   ،

 مليون طن مترى من البضائع. 2.65مليون راكب وحوالى   23المنقولة يوميا بحوالى 
لعام   - الهندية  الحديدية  السكك  ميزانية  نحو    2017/2018بلغت  دوالر    19قيمة  مليار 

بمبل فيها  االتحاد  حكومة  وأوجه    8.1غ  ساهمت  المال  رأس  لدعم  مخصصة  دوالر  مليار 
بنسبة   زيادة  تم اإلعالن عن  التنموي، حيث  الحديدية في  22اإلنفاق  السكك  % في ميزانية 

 موازنة العام الحالي. 
بناء   - الحكومة  الحديدية خالل    3500تستهدف  السكك  من خطوط    2017/2018كيلومترا 

 . 2016/2017كيلومتر في  2300مقارنة بــ 
بقيمة   - الحديدية  السكك  لسالمة  تمويلي  صندوق  إنشاء  مدى    1تقرر  على  دوالر    5مليار 

 سنوات. 
 End toكما تقرر قيام هيئة السكك الحديدية الهندية بتقديم خدمات توصيل البضائع بنظام   -

End   .بهدف زيادة اإليرادات التي شهدت انخفاضا خالل العام الماضي 
دار سياسة جديدة فيما يتعلق بإدارة خطوط المترو تستهدف  تم اإلعالن عن نية الحكومة اص -

 خلق المزيد من فرص العمل للشباب. 
عدد   - تطوير  االحتياجات   500تقرر  وذوي  بالمعاقين  خاصة  بتجهيزات  حديد  سكة  محطة 

 الخاصة. 
 شبكة الموانيء و المطارات

حوالى   - الهند  فى  والنهرى  البحرى  النقل  ممرات  طول  وي  14500يبلغ   ، الهند  وجد  كلم  فى 
السواحل الشرقية والغربية والجنوبية للهند ، طول  تنتشر على  كبير  ميناء بحرى    12حوالى  

 أماكن تلك الموانى على امتداد السواحل الهندية . أسماء و التالية وتوضح الخريطة 
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 خريطة توضح أهم الموانى البحرية  فى الهند 

 
حوالى   - بالهند  تشمل    115يوجد  و  قاع  23مطار  جوية  و    72دة  داخلى  مطار    20مطار 

بشبكة   الهندية  الدولية  المطارات  ترتبط  كما  بالعالم  الرئيسية  الهندية  المدن  تربط  دولى 
مواقع المطارات   اآلتيةالخريطة    ح، وتوضتغطى معظم الواليات الهندية  التى   داخليةالمطارات  ال

 الدولية فى الهند. 
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 ية بالهند: فيما يلي بيان بأهم المطارات الدول

Airport the of Name City State 

Rajiv Gandhi International 

Airport Hyderabad Telangana 

Sri Guru Ram Dass Jee 

International Airport Amristar Punjab 

Lokpriya Gopinath Bordoloi 

International Airport Guwahati Assam 

Biju Patnaik International Airport Bhubaneshwar Odisha 

Gaya Airport Gaya Bihar 

Indira Gandhi International 

Airport New Delhi Delhi 

Veer Savarkar International 

Airport Port Blair 

Andaman and 

Nicobar Islands 

Sardar Vallabhbhai Patel 

International Airport Ahmedabad Gujarat 

Kempegowda International 

Airport Bengaluru Karnataka 

Mangalore Airport Mangalore Karnataka 

Cochin International Airport Kochi Kerala 

Calicut International Airport Kozhikode Kerala 

Trivandrum International Airport Thiruvananthapuram Kerala 

Raja Bhoj Airport Bhopal Madhya Pradesh 

Devi Ahilyabai Holkar Airport Indore Madhya Pradesh 

Chhatrapati Shivaji International 

Airport Mumbai Maharashtra 
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Dr. Babasaheb Ambedkar 

International Airport Nagpur Maharashtra 

Pune Airport Pune Maharashtra 

Zaruki International Airport Shillong Meghalaya 

Jaipur International Airport Jaipur Rajasthan 

Chennai International Airport Chennai Tamil Nadu 

Civil Aerodrome Coimbatore Tamil Nadu 

Tiruchirapalli International 

Airport Tiruchirappalli Tamil Nadu 

Chaudhary Charan Singh Airport Lucknow Uttar Pradesh 

Lal Bahadur Shastri International 

Airport Varanasi Uttar Pradesh 

Netaji Subhash Chandra Bose 

International Airport Kolkata West Bengal 

 

 اإلتصاالت 

تعتبر الهند حاليا ثانى أكبر سوق لإلتصاالت فى العالم من حيث الحجم وثالث أكبر سوق من   -
تليفون حوالى ، وبلغ متوسط النمو السنوى فى عدد مشتركى الاإلنترنت  مستخدمىعدد  حيث  

، وارتفع معدل الكثافة فى مستخدمى التليفون من 2015  –  2007  خالل الفترة  19.22%
فرد(،   100)خط لكل    2016فى عام    %79.67إلى حوالى    2007فى عام    18.3حوالى  

 .  2016-2007ى مشتركى التليفون خالل الفترة تطور معدل النمو ف  االتي ويوضح الشكل 
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-2007شكل تطور معدل النمو فى مشتركى التليفون خالل الفترة 

2016 

 
عام   - فى  حوالى  الخلوية  التليفونات  مستخدمى  شريحة  من    %97.36حوالى    2015بلغت 

البالغ   المشتركين  عدد  المدن    1002إجمالى  فى  المشتركين  نسبة  وبلغت  مشترك،  مليون 
بحوالى    %55.76حوالى   مقارنة  المشتركين  إجمالى  الريفية،    %44.24من  المناطق  فى 

 توزيع المشتركين بين المدن والمناطق الريفية.   االتيويوضح الشكل 
 2016شكل توزيع المشتركين بين المدن والمناطق الريفية فى 

 
 

   البث اإلذاعي و التليفزيوني 
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قناه تعمل    780اعى وتليفزيونى تبث محتواها من خالل  شبكة بث اذ  350  يوجد بالهند حاليا -
القنوات  يقناه جديدة تم منحها التراخيص الحكومية مؤخرا ليصبح إجمال 45حاليا إضافة الى 

 قناه.   825
أن ايرادات اإلعالنات    –  PWCبيت الخبرة العالمى    التى أعدهاطبقا للدراسة    –يتوقع الخبراء   -

 المتوسط.  سنويا فى %13سوف تنمو بمعدل 
،   من حجم السوق   %72استحوذ اإلعالم المرئى والمطبوع ) التليفزيون والمطبوعات ( حوالى   -

،    -طبقا لتقديرات الدراسة    –  2018ومن المتوقع أن يظل الشريحة األكبر أيضا فى عام  
سنويا( ليصل نصيبه من السوق   %27.7ومن المتوقع أن ينمو اإلعالم الرقمى بوتيرة أكبر  )

عام    %8.3  إلى بحوالى    2018فى  عام    %4.2مقارنة  ينمو   2014فى  أن  يتوقع  كما   ،
طبقا    2018  –  2014فى المتوسط خالل الفترة    %16.2اإلعالم المسموع ) الراديو( بحوالى  
شرائح اإلعالم المختلفة ونصيب كل منها فى عام    االتيلتقديرات الدراسة ، ويوضح الشكل  

 . 2019م والتغير المتوقع فى عا 2014
 

 شرائح اإلعالم المختلفة يوضح شكل 

 2019والتغير المتوقع فى عام   2014ونصيب كل منها فى عام 

 

 
 قواعد السفر و الزيارة و اإلقامة في الدولة  .3
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) تأشيرة ( قبل الوصول لألراضى الهندية   يتعين الحصول على سمة الدخول قواعد الزيارة 

مواطنين   و عدا  بوتان  ويسمحدول  المالديف    نيبال  جمهورية  لمواطنين 

تتعدى   لفترة ال  تأشيرة   تاريخ الوصول ،    90بالدخول دون  يوما بدءا من 

أو لمرات متعددة     Single Entryونوعية سمات الدخول إما لمرة واحدة  

Multiple Entry    الزيارة الدخول حسب الغرض من  ويمكن تقسيم سمات 

للعمل ، الترانزيت ، لمهمة رسمية    مثل السياحة ، الدراسة ، لرجال األعمال ،

. 

ــاء  اإلقامه ــة أنحــ ــى كافــ ــة فــ ــتويات المختلفــ ــادق ذات المســ ــن الفنــ ــد مــ ــد العديــ يوجــ

ــين  ــا بـ ــوم مـ ــة نجـ ــدق الخمسـ ــى فنـ ــة فـ ــعر الغرفـ ــراوح سـ ــد. ويتـ  – 150الهنـ

ــة  245 ــة المزدوجــــــ ــار والغرفــــــ ــاملة اإلفطــــــ دوالر  270 – 175دوالر شــــــ

ــالف  ــة %20بخـ ــعر الغرفـ ــة  المفـــردة ضـــرائب. ويتـــراوح سـ ــدق األربعـ ــى فنـ فـ

 120 – 75دوالر شـــــاملة اإلفطـــــار والمزدوجـــــة  110 – 65نجـــــوم بـــــين 

ــدق المفـــــردة ضـــــرائب. ويبلـــــغ ســـــعر الغرفـــــة  %20دوالر بخـــــالف  فـــــى فنـــ

 %10دوالر شـــــــاملة اإلفطـــــــار بخـــــــالف  50 – 40الـــــــثالث نجـــــــوم بـــــــين 

 ضرائب.

ــوى  ــل الجــــــــــ النقــــــــــ
 لألشخاص

مصـــــر )القـــــاهرة( والهنـــــد شـــــرة أســـــبوعيا  بـــــين ارحـــــالت مب اربعـــــةتوجـــــد 

ــيير  ــط تسـ ــن المخطـ ــران ، ومـ ــر للطيـ ــة مصـ ــركة الوطنيـ ــى الشـ ــاى( علـ )مومبـ

ــين  ــرة بـ ــالت مباشـ ــىرحـ ــاهرة ودلهـ ــدينتى القـ ــاب المو مـ ــن للركـ ــلين ا، ويمكـ صـ

 Indiaرحالتهـــم داخـــل الهنـــد اســـتخدام شـــركة الطيـــرن الوطنيـــة الهنديـــة 
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Air   ــو ــتار فـــى يوليـ ــالف سـ ــا ادى 2014والتـــى انضـــمت الـــى تحـ الـــى  ممـ

تنســــيق جـــــداول الـــــرحالت واألســـــعار مــــع بـــــاقى أعضـــــاء التحـــــالف ومـــــن 

 بينهم مصر للطيران.

توجــــــد رحــــــالت منتظمــــــة غيــــــر مباشــــــرة طــــــوال األســــــبوع بــــــين القــــــاهرة  -

: الكويتيـــة، األجنبيـــة منهـــا طيـــرانالخطـــوط عـــدد مـــن ونيـــودلهى مـــن خـــالل 

ــة،  ــة الهنديـــ ــوط الجويـــ ــة، الخطـــ ــعاإلماراتيـــ ــىالســـ ــو ظبـــ ــران أبـــ ، ودية، طيـــ

 .البحرينيةو 

ــرى  ــل البحـــــــــ     النقـــــــــ
 للبضائع

يــــتم جــــزء كبيــــر مــــن الشــــحن البحــــرى علــــى خــــط النقــــل البحــــرى بــــين  -

ــاى ثــــم مــــع بــــاقى مــــوان  الشــــحن علــــى  ــائى اإلســــكندرية ومومبــ مينــ

 الساحل الغربى للهند وأهمها : ميناء كاندال، مانجلور الجديد.

متوســـط تختلـــف تكـــاليف الشـــحن تبعـــًا لنـــوع البضـــائع والكميـــة ، ويبلـــغ  -

ــعة  ــونتينر ســـ ــحن الكـــ ــة شـــ ــوالى  20تكلفـــ ــدم حـــ ــين  1100قـــ دوالر بـــ

ــوالى  ــرى حـــ ــل البحـــ ــتغرق النقـــ ــكندرية ويســـ ــاى واإلســـ ــائى مومبـــ  3مينـــ

أســـــابيع ، بينمـــــا يبلـــــغ متوســـــط تكلفـــــة النقـــــل البـــــرى للكـــــونتينر مـــــن 

ــوالى  ــودلهى حـــ ــى نيـــ ــاى حتـــ ــة ) 32مومبـــ ــف روبيـــ ــادل ألـــ  500مايعـــ

 دوالر(.

ــة للشـــــح - ــة التقديريـــ ــغ التكلفـــ ــم تبلـــ ــرة الحجـــ ــائع الكبيـــ ــرى للبضـــ ن البحـــ

Bulk Commodities  دوالر للطـــــــــــن )بحـــــــــــد  20 – 16حـــــــــــوالى

 طن( وتستغرق الرحلة حوالى ثالثة أسابيع. 15000أدنى 
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    اهلند   النظام السياسي ف  .4
 

 ندـــة الهـجمهوري اإلسم الرسمى

 ىـنيودله العاصمة 

ــالور  - دراس()مـــــ تشـــــيناى –مومبـــــاى  -نيـــــودلهى  ةـدن التجاريـأهم الم  –بنجـــ

 أحمد أباد. – حيدر أباد -كلكتا 

 أقاليم اتحادية 7والية و 29تنقسم الهند الى  التقسيم اإلدارى 

ــم  مـام الحكـنظ ــام الحكـــــ ــل بنظـــــ ــة تعمـــــ ــتراكية ديمقراطيـــــ ــة إشـــــ جمهوريـــــ

البرلمـــــانى وتشـــــكل الحكومـــــة بمعرفـــــة الحـــــزب الـــــذى يفـــــوز 

حــــزب فــــاز  وقــــد باألغلبيــــة النســــبية فــــى االنتخابــــات العامــــة

ــا ) ــا جاناتـ ــه  (BJPبهارتيـ ــةالمعـــروف بميولـ بتشـــكيل  اليمينيـ

ويتمتـــــع رئـــــيس الـــــوزراء باختصاصـــــات  ،الحكومـــــة الحاليـــــة

الســـــــلطة التنفيذيـــــــة للدولــــــــة فـــــــى حــــــــين يبقـــــــى رئــــــــيس 

الجمهوريـــــــــة رئيســـــــــا للدولـــــــــة دون صـــــــــالحيات الســـــــــلطة 

ــد بالت ــم الهنــــ ــة . وتتســــ ــةالتنفيذيــــ ــة الحزبيــــ ــر عدديــــ ، وتعتبــــ

ــا ــا  أحــــــــزاب : بهارتيــــــ والكــــــــونجرس ، والشــــــــيوعى  ،جاناتــــــ

ــماجوادى  ــا ، وســــ ــتريا جاناتــــ ــماتا ، وراشــــ ــى ، وســــ الماركســــ

 من أكبر األحزاب الهندية.

تتــــألف مــــن مجلســــى البرلمــــان وهمــــا : المجلــــس األعلــــى أو  ةـة التشريعيـالسلط
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والمجلــــس األدنــــى أو  Rajya Sabhaمجلــــس الواليــــات 

. ويــــنص الدســـتور علــــى  Lok Sabhaمجلـــس الشـــعب 

ــن  ــألف مـ ــات يتـ ــس الواليـ ــألف  250أن مجلـ ــا يتـ ــوا بينمـ عضـ

 عضوا.  552مجلس الشعب من 

ــام  السلطة القضائية ــى النظــــ ــى فــــ ــل األساســــ ــا الهيكــــ ــة العليــــ ــر المحكمــــ تعتبــــ

 القضائى بالهند ويتبعها المحاكم الفرعية األخرى.

 15البريطــــــــانى فــــــــى  االســــــــتعمار عــــــــناســــــــتقلت الهنــــــــد  االستقالل

 .1947أغسطس 

ــام الدســــتور الهنــــدى فــــى  تورـالدس ــم البــــدء فــــى تطبيــــق أحكــ  26تــ

 .1950يناير 

 15ينــــــاير ، عيــــــد اإلســــــتقالل :  26عيــــــد الجمهوريــــــة :  األعياد الوطنية

ــدى :  ــيالد غانـــ ــرى مـــ ــد ذكـــ ــطس ،  وعيـــ  – أكتـــــوبر 2أغســـ

ــص الطوائـــــف الدينيـــــة ومنهـــــا  ــاد الدينيـــــة التـــــي تخـــ األعيـــ

 .المسلمين
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 اهلندى   االقتصاد مالمح   .5
 

o فى الهند اإلقتصادى وبرامج  اإلصالح مناخ  مة عن مقد 
الهندى   ▪ اإلٌقتصاد  لتقرير  -احتل  فى   طبقا  الصادر  الدولى  النقد  صندوق 

طبقا  السادسالمرتبة    –  2016 عالميا  مقيما ة  المحلى  الناتج  إلجمالى 

  ، الجارية  المالى  و باألسعار  للعام  الهندى  اإلقتصاد  حجم   -2016صل 

ب  2.25حوالى      2017 مقارنة  دوالر  عام      2.01ترليون  فى  ترليون 

   2016عام  فى  ، %7.6اإلقتصاد الهندى معدل نمو    حقق و   2016-2017

 . 2013فى عام   %6.9مقارنة بـ 

عام  ▪ بشكل  لإلقتصاد  الكلية  المؤشرات  تحسن  إلى  المنشورة  األرقام  تشير 

عام   اإلقتصا  2016خالل  اإلصالحات  أهمها  عوامل  عدة  التى بفضل  دية 

الجديدةتب الحكومة  المر نتها  البنك  اتخذها  التى  اإلجراءات  الهندى  ،  كزى 

النقدية السياسة  الدولية   وأخيرا،  لضبط  السلع  أسعار  فى  اإليجابى  التغير 

 لصالح الهند وخاصة التراجع الكبير فى أسعار البترول.

المالى   ▪ العام  خالل  ملحوظا  نموا  شهدت  التى  اإلقتصادية  األنشطة  تشمل 

2016-2017  ( العقارى  والتطوير  والتأمين  التمويل  ،  %11.5قطاعات   )

( والنقل واإلتصاالت  والفنادق  التجارة  التطور  %10.7وقطاعات  لتعكس   ،  )

 اإليجابى الذى حدث فى مناخ اإلستثمار خالل اآلونة األخيرة.

الحكومة   ▪ اتخذتها  التي  االقتصادية  القرارات  بعض  انعكست  المقابل  وفي 

سلبا علي التوقعات الخاصة بنمو االقتصاد    2016عام    رنوفمبالهندية في  
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فئات   الهندية  بالعمالت  التعامل  الغاء  قرار  رأسها  وعلي  و    500الهندي 

روبية و    2000)جديدة ( و    500روبية  واحاللها بالعمالت فئات    1000

الــ   بعملية  ظاهرة    Demonetizationالمعروف  علي  القضاء  بهدف 

و السو الفساد  المشروعة  "األموال  غير  األنشطة  في  المستخدمة  تلك   " داء 

الهندية   الحكومة  مبادرة  دعم  من     Digital Indiaوأيضا  الهند  لتحويل 

 طرق الدفع النقدي، الي الدفع االليكتروني.

عرقلة  ▪ الي  اليه  المشار  الحكومة  قرار  أدي  فقد  االقتصادية،  للتقارير  طبقا 

وتيرة  االقتصاد أتخذ  قد  كان  الذي  النمو    الهندي  من  مزيد  نحو  متسارعة 

وزيادة   2017خالل عام    %8االقتصادي والذي كان متوقعا له نسبة نمو  

أن   اال  الريفية،  المناطق  في  خاصة  الهنود  للمواطنين  الشرائية  القدرة 

نحو   نسبة  الي  لتصل  انخفضت  العمالت  %7.4التوقعات  نقص  أن  ، حيث 

 ات بالسوق الهندي. الجديدة أدي النخفاض الطلب علي السلع والخدم

بمعدل نمو    G20يتوقع ان تظل الهند الدولة األسرع نموا مقارنة بدول ال   ▪

المحلي  متوقع   الناتج  اجمالي  العام    %7.4في  ،   2017/2018خالل 

و   والمرتبات  األجور  في  زيادة  يدعمها  ان  يتوقع  االستهالك  في  الزيادة 

معدل رجوع  بعد  الزراعي  اإلنتاج  في  وزيادة  الي    المعاشات  االمطار 

نتيجة   نموا  االستثمارات  تشهد  ان  يتوقع  كما   ، الطبيعية  مستوياتها 

والخدمات   للسلع  الموحدة  الضريبة  وتطبيق  المالية  و  النقدية  لإلصالحات 

GST . 
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أطلقت الحكومة الهندية عدد من المبادرات بهدف تحفيز اإلقتصاد وتعميق   ▪

، ومن أبرز تلك رص عملض فاتورة اإلستيراد وخلق ف لخفالتصنيع المحلى  

 :المبادرات 

  2014ية فى أغسطس  دالمبادرة التى أطلقتها الحكومة الهن •
تشجيع الشركات األجنبية     ”Make in Indiaتحت شعار"  

على اإلستثمار فى الهند ، وتهدف هذه المبادرة الى تطوير  
الصناعة   من قطاع  المحلى  الناتج  فى  مساهمته  وزيادة 

وتحسين القدرة  فى المستقبل ،    %25حاليا إلى    %16حوالى  
الهندى   للمستهلك  ثم  ،  الشرائية  الطلب وتعزيز  ومن  تحفيز 

 النمو.
استخدم  • لتعميق  الهندية  الحكومة  أطلقتها  التى  المبادرة 

  " والتصنيع  اإلدارة  فى  كرافعة  Digital Indiaالتكنولوجيا   "
ثالثة   على  المبادرة  هذه  خالل  من  الحكومة  وتعمل  للنمو، 

طاع اإلتصاالت وميكنة  لقر تشمل تطوير البنية التحتية  محاو 
الخدمات الحكومية وزيادة الوعى لتوسيع شريحة مستخدمى 

 اإلنترنت. 
يونيه   • فى  رسميا  الهندية  الحكومة  أطلقتها  التى  المبادرة 

"    100لتحويل    2015 ذكية  مدن  إلى   Smartمدينه 
Citiesتح من  باإلنتهاء  المركزية  الحكومة  وقامت   ، ديد  " 

المدن التى المستهدفة من هذه المبادرة تمهيد لبدء التطبيق  
 بواسة حكومات الواليات ودعم الحكومة المركزية. 

لها   • الداعمة  الحكومية  والسياسات  المبادرات  تلك  شجعت 
الشركات األجنبية الى زيادة تواجدها فى السوق الهندى من 

 ديدة.خالل توسيع اإلستثمارت الحالية أو ضخ استثمارات ج
بعد حوالي   • الهندي  البرلمان  الضريبة   سنة علي    13موافقة 

  المتبادلة بين الواليات الهندية   الموحدة علي السلع والخدمات
Tax (GST)Goods & Services  : 
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والخدمات    • السلع  علي  الموحدة  الضريبة  مجلس  استكمل 
والخاصة   GSTالهندي    المعلقة  القضايا   بشأن  توصياته 

الض الواليات بتطبيق  بين  السلع  انتقال  على  الموحدة  ريبة 
حيث تقوم كل والية حتى االن بفرض ضريبة على الهندية ،  

الوالية   عن  تختلف  بنسب  أراضيها  عبر  السلع  انتقال 
 ، الواليات  بين  والخدمات  السلع  انتقال  يعيق  مما  المجاورة 
وقد فشلت الحكومات المتعاقبة فى توحيد هذه الضريبة منذ  

أخيرا عام 2000للمناقشة عام  طرحها   اقرارها  تم  أن  الي   ،
من    2016 اعتبارا  تطبيقها  بدء  المنتظر  أو   1ومن  يونيو 

يوليو   االليكتروني    2017أول  النظام   إعداد  ويجري   ،
 الخاص بضريبة السلع والخدمات. 

 
 : 2016 -2012فيما يلي أهم المؤشرات االقتصادية لدولة الهند خالل األعوام 

 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشر 

 الناتج المحلى االجمالى 
مليار   –)االسعار الجارية 

 دوالر( 

1.8 1.86 2.042 2.095 

 
 
 

2.230 
نمو الناتج المحلى   

   )%( 5.6 6.6 7.2 7.6  
7.1 

نصيب الفرد من اجمالي  
دوالر  -الناتج المحلي 

 امريكي 

1,447.5 1,456.2 1,576.8 1,598.3 1,694 

و نصيب الفرد  معدل نم
من اجمالي الناتج 

 المحلي 

4.3 5.3 5.9 6.3 

 
 
 
 

 15.1 17.0 17.4 18.3 18.2 الزراعة )%(     
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 31.1 29.7 30.0 30.8 31.7 الصناعة )%(       
 53.8 53.2 52.6 50.9 50.0 الخدمات )%( 

صادرات السلع والخدمات   
  19.9 22.9 25.3 24.5 )% ( الناتج القومي  

12 
دات السلع والخدمات  وار 

 15 22.5 25.9 28.3 31.2 )% ( الناتج القومي  

الدين الخارجي )مليار 
 456 479.5 457.5 427.2 392.6 دوالر أمريكي( 

تدفقات االستثمار  
 53.3 44 34.5 28.1 23.9 )مليار دوالر( االجنبى 

صادرات السلع والخدمات  
 382.2 417.7 467.9 471.8 448.8 بالمليار دوالر امريكي 

مليار -صادرات السلع 
 263.9 272.3 328.3 319 298.3 دوالر 

واردات السلع والخدمات 
 479 563 630 633.8 645.7 بالمليار دوالر امريكي 

مليار   –واردات السلع 
 359.5 409 472 482 500 دوالر 

وبية في  سعر صرف الر 
 64.3 65.5 61.0 58.6 53.4 مقابل الدوالر األمريكي  

الي االحتياطيات اجم
مليار   –)شاملة الذهب ( 

 دوالر 
300 298 325 353 

370 

اجمالي االحتياطيات 
مليار    –بدون الذهب 

 دوالر 
271 276 303 334 

-- 

 8.4 .. 4.9 4.5 3.6 معدل البطالة 
 3.6 5.9 6.4 10.9 9.3 معدل التضخم 
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o 2017/2018مالمح الموازنة العامة للهند للعام المالى  أبرز 

 

المالى    أيبد ▪ فى    2017أبريل    1فى    2018/ 2017العام    31وينتهى 

 :للهند ، وفيما يلى عرض أبرز مالمح الموازنة العامة 2018مارس 

 : 2016/2017بعام   2017/2018أوال : بيان مقارنة موازنة عام 
 ار دوالر  القيمة : ملي                                                                      

 2017/2018 2016/2017 البيان 
االيرادات الضريبية وغير    اجمالي 1

 الضريبية 
213.9 227.8 

 184.4 163.6 ايرادات ضريبية  2
 43.4 50.3 ايرادات غير ضريبية  3

 94.8 88.8 اجمالي متحصالت رأس المال 4
 1.7 1.6 قروض مستردة  5
 10.8 6.8 متحصالت اخري  6
 82.1 80.3 قروض   7

 322.6 302.7 (4+ 1اجمالي المتحصالت ) 8
 142 130.7 المصروفات علي البرامج   9

 101.3 94.9 علي حساب االيرادات 10
علي حساب رأس  11

 المال
35.8 40.7 

 180.6 170 مصروفات اخري  12
 174.7 165.8 علي حساب االيرادات 13
 78.6 72.6 مدفوعات الفوائد  14
حساب رأس علي  15

 المال
6.2 5.8 

 322.6 302.7 اجمالي المصروفات  16
 276 260.7المصروفات علي   17 
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حساب االيرادات 
(10 +13  ) 

علي األصول   18 
 الرأسمالية

25.7 29.3 

علي حساب رأس  19 
 المال

42 46.5 

 48.2-   46.8- ( 1-17عجز اإليرادات ) 20
 82.1- 80.3- [(6+5+1)-16]العجز المالي  21

 
 : 2018 –  2017 ثانيا: اهم مالمح ميزانية االتحاد لعام 

العام:      - هذا  موازنة  شعار   TRANSFORM, ENERGISE and CLEANجاء  
INDIA TEC-India. 

ركزت  الميزانية  بوجه عام علي تعزيز البرامج التنموية فيما يتعلق بالمزارعين وسكان الريف  -
 الضرائب. –توظيف الشباب  -القطاع المالي   -ية  البنية التحت  -االقتصاد الرقمي    -

تم دمج ميزانية السكك الحديدية في ميزانية االتحاد لهذا العام والتي كان يتم عرضها منفصلة   -
 في الميزانيات الماضية. 

نحو    - قيمة  الحالية  الموازنة  الهندي خالل  الحكومي  اإلنفاق  اجمالي  دوالر    323بلغ  مليار 
 امريكي. 

 عرض الهم ماتضمنته مناقشات إقرار ميزانية االتحاد لهذا العام :  وفيما يلي
 

 االقتصاد الرقمي :   -1
تضمنت ميزانية العام الحالي عدة إجراءات لتعزيز التوجه الهندي نحو االقتصاد الرقمي مثل   -

و انشاء    POS ( Point of Sale devices)اعفاء جمركي علي االت الدفع االليكترونية  
الحجوزات  مليون    2  –  1 اعفاء  الي  باإلضافة   ، الهند  اليكترونية علي مستوي  دفع  وحدة 

 االليكترونية من رسوم الخدمات.
من  دوالر بطريقة اليكترونية بدءا    4400تم إقرار توصية بابرام أي صفقة تزيد عن ما يعادل   -

في   للدفع االليكتروني  Aadhaar، كما يجري العمل لإلسراع باطالق خدمة  2017أبريل  1
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اليكترونيا االفراد  مدفوعات  في  القومي  الرقم  ادماج    ( ممكن   وقت  خالل     اقرب  من  لتتم 
 بصمة االصبع(. 

علي غرار      Aadhaarإطالق المزيد من تطبيقات المدفوعات االليكترونية  لتعزيز خدمة    -
ويستخدمها     ”BHIM  “ Bharat Interface for Moneyخدمة   اطالقها  تم  ما  التي 

 مليون نسمة حتي االن.  12.5 يقرب من
يتم اجراء   - الهندية ان  الحكومة  بالهند خالل     25تستهدف  اليكترونية  مليار معاملة تجارية 

المالي   الــ    2017/2018العام  مثل  المختلفة  االليكترونية  الدفع  طرق   ,UPIباستخدام 
USSD, Aadhar Pay, IMPS   والــ debit cards 

 
علي منح قروض بناء علي مدي تبني     SIDBIت الصغيرة الهندي  تشجيع بنك تنمية الصناعا -

 الصناعات الصغيرة للطرق االليكترونية البرام الصفقات.
المدفوعات   - لتنظيم  وطني  مجلس  انشاء  اقتراح  تم  القائم  االليكترونية  كما  المجلس  من  بدال 

 للرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع والتسوية. 
 

 : Bharati Netروع شبكة االلياف الضوئية مش 
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الهندية   - الحكومة  لمبادرة  الداعم  الفقري  العمود  هو  الضوئية  االلياف  شبكة  مشروع  يعتبر 
مبلغ   تخصيص  تم  حيث  الرقمي،  االقتصاد  الي  ل  1.4للتحول  دوالر  شبكة مليار  مشروع 

Bharat Net   2018/ 2017لاللياف الضوئية في موازنة . 
و    WIFIت عبر االلياف الضوئية مع وجود محطات  تستهدف الحكومة توصيل خدمات االنترن -

Hotspot   الف من المحليات الهندية. 150في األماكن العامة  بمقابل زهيد لعدد 
مبادرة   - اطالق  عن  اإلعالن  تم  الخدمات    ’Digi Gaon‘كما   ، الطبية  االستشارات  لتوفير 

 التعليمية والمهارية اليكترونيا.
 البنية التحتية:  -2
 ض التكاليف:اإلسكان منخف (أ)
وبناء    2019والمهمشين بحلول عام    مليون وحدة سكنية للفقراء   10تستهدف الحكومة بناء   -

عليه ، قررت الحكومة اسباغ صفة " مشروعات بنية تحتية " علي قطاع المساكن منخفضة  
 التكاليف بغرض دعم هذا القطاع لصالح الفئات الفقيرة بالهند.

ال (ب) رئيس  برنامج  مخصصات  زيادة  التكاليف تم  منخفض  لالسكان  الهندي  وزراء 
نحو    Pradhan Mantri Awas Yojna (PMYA)والمسمي    قيمة  الي   3.4لتصل 

، كما تم اإلعالن عن برنامج  2016/2017مليار دوالر في    2.2مليار دوالر مقارنة بنحو  
 مليون دوالر.   150تمويلي جديد السكان الطبقة المتوسطة بقيمة  

 النقل والمواصالت:  -1
بنحو   - الهند شبكة طرق تقدر  ثاني شبكة طرق علي    3.3تمتلك  اكبر  مليون كيلومتر وهي 

الي   الطرق  انشاء  بوتيرة  الوصول  الحكومة  وتستهدف  العالم،  يوميا   41مستوي  كيلومتر 
 كيلومتر يوميا.  28مقارنة بــ 

في  مليار دوالر  لقطاع النقل بالهند ) طرق + سكك حديدية(     36تم تخصيص قيمة نحو   -
، كما تم اقتراح اجراء تعديل في قانون هيئة المطارات الهندية إلتاحة    2017/2018موازنة  

 األراضي غير المستغلة والمملوكة للهيئة لالستثمار في مجال إنشاء المطارات.
 الطرق والطرق السريعة   (أ)
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ة نحو  مليار دوالر لتطوير الطرق السريعة الوطنية بالهند مقارنة بقيم  10تم تخصيص مبلغ   -
 . 2017/ 2016مليار دوالر في عام  8.6

مبلغ   - تخصيص  لبرنامج    2.8تم  دوالر   Pradhan Mantri Gram Sadakمليار 
Yojana    والخاص بتوصيل المناطق النائية بالطرق الرئيسية، حيث تستهدف الحكومة تحت

الي   البرنامج اسراع عملية انشاء الطرق لتصل  الل كيلومترا من الطرق يوميا خ  133هذا 
كيلومترا من الطرق يوميا في الفترة    73في المناطق الريفية في مقابل    2018/ 2017العام  
تخصيص    2011-14 الي  المالية   3.9باإلضافة  السنة  في  الريفية  للطرق  دوالر  مليار 
 . 2016/2017مليار دوالر في  2.8مقابل  2017/2018

يستهدف زيادة مشاركة القطاع   تم اصدار قانون جديد لقواعد انشاء وصيانة خطوط المترو -
 الخاص وتشجيع االستثمارات في هذا القطاع. 

،  2017خالل عام   كم من الطرق الساحلية ألعمال البناء والتطوير  2000تم تحديد مسافة   -
كما تم تحديد عدد من المطارات الستهدافها في اطار خطة االنشاء والصيانة بنظام المشاركة  

 . PPP بين الحكومة والقطاع الخاص
 السكك الحديدية : (ب)
لعام   - الهندية  الحديدية  السكك  ميزانية  نحو    2017/2018بلغت  دوالر    19قيمة  مليار 

بمبلغ   فيها  االتحاد  حكومة  وأوجه    8.1ساهمت  المال  رأس  لدعم  مخصصة  دوالر  مليار 
بنسبة   زيادة  تم اإلعالن عن  التنموي، حيث  الحديدية في  22اإلنفاق  السكك  % في ميزانية 

 زنة العام الحالي. موا
بناء   - الحكومة  الحديدية خالل    3500تستهدف  السكك  من خطوط    2017/2018كيلومترا 

 . 2016/2017كيلومتر في  2300مقارنة بــ 
بقيمة    - الحديدية  السكك  لسالمة  تمويلي  إنشاء صندوق  مدى    1تقرر  دوالر على   5مليار 

 سنوات. 
 End toقديم خدمات توصيل البضائع بنظام  كما تقرر قيام هيئة السكك الحديدية الهندية بت -

End   .بهدف زيادة اإليرادات التي شهدت انخفاضا خالل العام الماضي 
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تم اإلعالن عن نية الحكومة اصدار سياسة جديدة فيما يتعلق بإدارة خطوط المترو تستهدف   -
 خلق المزيد من فرص العمل للشباب. 

عدد   - تطوير  بتجهيزات    500تقرر  حديد  سكة  االحتياجات محطة  وذوي  بالمعاقين  خاصة 
 الخاصة. 

 القطاع الزراعي و التنمية الريفية:   -2
مستوي   • زيادة  الحكومة  الي  تستهدف  الزراعي  بهدف    148االئتمان  دوالر،  مليار 

 سنوات.   5تحقيق التزام الحكومة بمضاعفة دخل المزارعين خالل  
راعية والقطاعات التابعة للقطاعات الريفية والز تستهدف الحكومة توفير خط تمويلي    •

% مقارنة بالعام الماضي، حيث 24مليار دوالر بزيادة نسبتها    27.7لها بقيمة نحو  
 %. 4.1قطاع الزراعة بنحو  تستهدف الحكومة الوصول الي معدل نمو في  

بقيمة    • ميسرة  قروض  بتوفير  الحكومة  مدعمة    4500تقوم  بفائدة  للمزارعين  دوالر 
ن الفائدة عن قيام المزارعين بالسداد السريع للقرض، م  % 3سنويا، ويتم خصم    % 7
لمدة   مع الفوائد  من  سماح  فترة  من   60 منح  الممنوحة  القروض  على  يوما 

 الجمعيات التعاونية. 
مبلغ   • الحكومة  لبرنامج    1.9خصصت  دوالر   Pradhan Mantri Fasal‘مليار 

Bima Yojana’  لتغطية التأمينية  لتأمين المحاصيل الجديدة، كما تم زيادة نسبة ا
في    %40لــ   المنزرعة  المساحة  في    2017/2018من  زيادة  إمكانية  مع   ،

 من المساحة المنزرعة. %50لــ  2018/2019
برأس مال مبدئي قيمته       Micro Irrigationتقرر انشاء صندوق للري المصغر   •

بقيمة    750 االلبان  لصناعة  صندوق  انشاء  تقرر  كما  دوالر،  ر مليا  1.2مليون 
 سنوات.  3دوالر علي مدار  

 . 2019من القري الريفية بحلول مايو    %100استهداف وصول الكهرباء الي   •
الريفي   • التوظيف  لضمان  غاندي  المهاتما  لبرنامج  المخصصات   MNREGAزيادة 

مليار دوالر خالل العام الماضي    5.6مليار دوالر مقارنة بنحو     7قيمة  لتصل إلى
 ي وقت مضى لهذا البرنامج.وهو أعلى مبلغ مخصص من أ 
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من المتوقع ان تدعم الزيادة الجديدة في المخصصات مشاركة النساء بالريف بنسبة   •
%، باإلضافة الي توفير فرص عمل للشباب في قطاعات 55% إلى  45تتراوح بين  

 السياحة. –قطاع الغزل والنسيج  –المترو   -السكك الحديدية 
 القطاع المالي :  -3

مجلس   • الغاء  التشريعات تقرر  اصدار  علي  والتركيز  األجنبية   لالستثمارات  الترويج 
 التي من شأنها جذب المزيد من االستثمارات للهند. 

 انشاء آلية لتبسيط الترتيبات المؤسسية لتسوية المنازعات في عقود البنية التحتية   •
 لية. وضع آلية وإجراءات منقحة لضمان فاعلية وقت اإلدراج في  أسواق األوراق الما •
مثل   • الحديدية  السكك  أسهم  البورصات   IRCONو  IRCTC  ،IRFCإدراج  في 

  الهندية.
اقتراح إلنشاء كيان للقطاع العام متكامل  في مجال النفط  قادر على االشراف علي   •

 أداء  شركات النفط والغاز الدولية والمحلية الخاصة.
 الضرائب :  -5
 ضرائب الدخل علي االفراد: -1

  –دوالر    3700نسبة ضريبة الدخل على الشريحة الضرائبية من  خفضت الحكومة    •
 % . 10مقارنة  بنسبة  %5دوالر لتصل الي    7400

بنسبة    • إضافي  رسم  مايعادل  10فرض  مابين  السنوية  الدخول  علي    %74000   
نسبته    147000  –دوالر   إضافي  رسم  فرض  الي  باإلضافة  علي    %15دوالر، 

 دوالر.  147000مة   الدخول  االعلي من مايعادل قي 
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 الضرائب علي الشركات:  -2
  7.3بالنسبة للشركات الصغيرة  والمتوسطة التي يبلغ معدل دوران رأس مالها قيمة   (ت)

 %. 30% بدال من  25مليون دوالر فقط تم تخفيض الضريبة لتصل الي    
بعد   تتمتع    (ث) تأسست  التي  ثالث   2016مارس    31الشركات  لمدة  بإعفاء ضريبي 

 السنوات السبع األولى من تأسيسها.سنوات خالل 
تعهدت الحكومة بتطبيق إصالحات في القوانين الضريبية بما فيها قوانين المراجعة وتسجيل   (ج)

 المعامالت والخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

   

 الطاقة   -6
تي  أوديشا وراجستان  اقترحت الحكومة انشاء احتياطي استراتيجي من النفط الخام في منطق •

 الهنديتين. 
 . 18-2017مليون دوالر لقطاع الكهرباء في السنة المالية  714نحو خصصت الحكومة  •
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 :  المكتب على الموازنة العامة تعقيب
 ما يلي:   2017/2018أبرز ما يميز موازنة   ✓
المتوسطة  • للطبقات  التنموية  البرامج  من  عدد  توجيه  طريق  عن  االجتماعي  البعد    مراعاة 

االقتصادية  السياسة  مع  بالتوازي  والعمرانية  الريفية  التنمية  على  والتركيز  الهندية  والفقيرة 
التحررية التي تتبناها الحكومة الهندية الحالية بوجه عام والتي انعكست في ارقام الموازنة، 

 .Make In Indiaمع االستمرار في تنفيذ مبادرة 
األجنبية و التركيز علي اصدار التشريعات التي من     الغاء مجلس الترويج  لالستثمارات  قرار •

 شأنها تحسين مناخ االعمال بالهند و جذب مزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة للبالد. 
التحتية   • البنية  لتطوير  برنامج  واطالق  عام  بوجه  التحتية  البنية  مشروعات  علي  التركيز 

 .  2018/ 2017التجارية بهدف تسهيل التصدير في عام 
المعامالت  • علي  قائم  رقمي  اقتصاد  الي  الهند  تحويل  علي  الحالية  الهندية  الحكومة  إصرار 

 . Digital Indiaاالليكترونية في جميع مناحي الحياة في اطار مبادرة 
 :  وفي المقابل ✓

تظل المؤثرات الخارجية والتقلبات االقتصادية الدولية عامال مؤثرا علي مدي نجاح او فشل   
ال في  تطبيق  أهمها  يتمثل  التي  و  الهندية  في ميزانية  العالم  يعيشها  التي  التيقن  حالة عدم 

الوقت الراهن نتيجة التطورات االقتصادية والسياسية الكبرى التي حدثت خالل العام الماضي،  
إضافة الي اعالن بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي عن نيته لزيادة أسعار الفائدة في عام 

مر الذي من شأنه التأثير سلبا علي  تدفقات رأس المال األجنبية وزيادة معدالت ، اال2017
الهند الناشئة وعلي رأسها  االقتصادات  االستثمارات من  يحيط  خروج  الذي  الغموض  ،وكذلك 

نحو   العالمي  االتجاه  وأيضا  الخام  النفط  مثل   األساسية  السلع  من  عدد  أسعار  بتوجهات 
عل حمائية  تجارية  وحرية سياسات  والخدمات  السلع  في  التجارة  وتحرير  العولمة  حساب  ي 

 انتقال االفراد.
   :اما داخليا ✓
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البنية   بضعف  يتعلق  فيما  عقبات  يلقي  قد  األمثل  بالشكل  الموازنة  مشروعات  تنفيذ  فان 
الحكومة   بين  أحيانا  السياسات  وتضاد  البيروقراطية  تفشي  الي  باإلضافة   ، بالهند  التحتية 

 يودلهى وحكومات الواليات الهندية .  المركزية فى ن
 النظام البنكي فى الهند

ــدى  - ــاط الهنـ ــك اإلحتيـ ــن بنـ ــة مـ ــا لرقابـــة مركزيـ ــة أنواعهـ ــة بكافـ ــوك الهنديـ ــع البنـ تخضـــع جميـ

ــاع  ــوك القطـ ــيطر بنـ ــة وتسـ ــة الهنديـ ــة للحكومـ ــة النقديـ ــدير السياسـ ــذى يـ ــزى( الـ ــك المركـ )البنـ

ــؤ  ــد بـــرز مـ ــرفى وقـ ــاط القطـــاع المصـ ــرفية العـــام علـــى معظـــم نشـ ــدمات المصـ خرا إنتشـــار الخـ

ــية  ــة ،  Retail Bankingالشخصـ ــروض العقاريـ ــة القـ ــوك  وخاصـ ــنيف البنـ ــن تصـ ويمكـ

 الهندية وفقا للقطاعات النوعية األربعة التالية:

ــدى تياتشــمل بنــك اإلح بنوك القطاع العام  State bank –)البنــك المركــزى(  RBIطيــات الهن

of India   (7  ) ــروع ــم تأ  –فـــ ــوك تـــ ــا )بنـــ ــوك   –(  بنـــــك 20ميمهـــ بنـــ

 بنك(. 196ن بنـوك القطاع العام )مريفيـة إقليمية تمول 

القطـــــــــاع  بنـــــــــوك
 الخـاص

ــم  ــدى  31تضــ ــك هنــ ــة ) –بنــ ــوك األجنبيــ ــن  42البنــ ــر مــ ــم أكثــ ــك لهــ  150بنــ

 –بنـــــك(  67البنــــوك التعاونيــــة المســــجلة بالبنــــك المركــــزى ) –فــــرع بالهنــــد( 

 البنوك الخاصة غير المسجلة.

 القطـــــــــاعبنـــــــــوك 
 التعاونى

بنــــك( ، البنــــوك التعاونيــــة بالعاصــــمة  16تضــــم البنــــوك التعاونيــــة بالواليــــات )

ــن  ــر مــــ ــك(  350) أكثــــ ــة  –بنــــ ــوك تنميــــ ــى وبنــــ ــان الزراعــــ ــات االئتمــــ جمعيــــ

 بنك(. 51البنوك الحضرية التعاونية ) –بنك(  20واستصالح األراضى )

بنـــــك التنميـــــة الصـــــناعية  – IFCIتضــــم شـــــركة التمويـــــل الصـــــناعى الهنديـــــة  بنـوك التنمـية

 – ICICIشـــــركة االئتمـــــان الصـــــناعى واالســـــتثمار الهنديـــــة  – IDBIالهنـــــدى 
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ــدى  ــناعى الهنــ ــتثمار الصــ ــغيرة  – IIBIبنــــك االســ ــناعات الصــ ــة الصــ ــك تنميــ بنــ

ــدى  ــة  – SIDBIالهنـــ ــة الريفيـــ ــة والتنميـــ ــك القـــــومى للزراعـــ  NABARDالبنـــ

 .EXIM Bank of Indiaبنك التصدير واالستيراد الهندى  –

 برامج و خطط  اإلصالح االقتصادي في الهند
ــد لإلســـتثمار  - ــث مقصـ ــة كثالـ ــات الدوليـ ــض المؤسسـ ــن قبـــل بعـ ــؤخرا مـ ــد مـ ــنيف الهنـ ــم تصـ تـ

ــتثمار  ــات اإلســ ــتمر لسياســ ــوير المســ ــر والتطــ ــوق الكبيــ ــل الســ ــالم  بفضــ ــتوى العــ ــى مســ علــ

 .1991 منذ أن بدأت عملية اإلصالح اإلقتصادى فى عام

ــة الح - ــت الحكومــ ــذب أدخلــ ــجيع وجــ ــتثمار لتشــ ــات اإلســ ــى سياســ ــديالت علــ ــض التعــ ــة بعــ اليــ

ــر  ــة وقصــ ــة األجنبيــ ــدود الملكيــ ــق بحــ ــا يتعلــ ــة فيمــ ــة  خاصــ ــة والوطنيــ ــتثمارات األجنبيــ اإلســ

ــتثمار المحلــــى وإجــــراءات الموافقــــات والتــــراخيص للمشــــروعات  قطاعــــات معينــــة علــــى اإلســ

الصـــحية وقطـــاع حيـــث تـــم رفـــع الحـــد األقصـــى فـــى بعـــض القطاعـــات مثـــل قطـــاع الخـــدمات 

ــكك الحديديــــة ) ــاع الســ ــاالت وقطــ ــأمين والصــــناعات العســــكرية  ) مــــن %100اإلتصــ ( والتــ

 (.%49إلى  26%

تعمـــــل  الحكومـــــة  الهنديـــــة علـــــي تبنـــــي مبـــــادرات جديـــــدة لتســـــهيل اإلســـــتثمار وتشـــــجيع  -

 اإلبتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير البنية األساسية لقطاع الصناعة. 
 

 

 

 الرئيسية فى اإلقتصاد اهلندى   القطاعات  .6
ــل  ــدمات ، ويمثـ ــناعة والخـ ــة والصـ ــين الزراعـ ــادية بـ ــطة اإلقتصـ ــوع األنشـ ــدى بتنـ ــاد الهنـ ــم اإلقتصـ يتسـ

ــة  ــاع الزراعـــ ــناعة  %17قطـــ ــوالى  %29.7والصـــ ــدمات حـــ ــيب الخـــ ــغ نصـــ ــا يبلـــ ــن   %53.2بينمـــ مـــ



 

ند (اله  -نيودلهى  )كتب التمثيل التجارى م 41  

 

 

 الهند  9

ــالى  ــام المــــ ــالي للعــــ ــومي اإلجمــــ ــاتج القــــ ــض 2015/2016النــــ ــن بعــــ ــة عــــ ــى لمحــــ ــا يلــــ ، وفيمــــ

 قطاعات:ال

قطــــــــــــــاع  .1
   ةالزراع

حوالى   ▪ الزراعة  قطاع  وتشكل   %17يشكل  للهند  اإلجمالى  المحلى  الناتج  من 

الزراعية   بالمنتجات  المرتبطة  الغذائية  فى   %14الصناعات  الصناعة  قطاع  من 

للعمالة  استيعابا  االقتصاد  قطاعات  أكبر  الهند  فى  الزراعة  قطاع  يعد  و  الهند، 

  % 60مشتغلين بالزراعة واألنشطة الملحقة بها حوالى  المحلية حيث يبلغ إجمالى ال

بهذا  كبيرا  اهتماما  تولى  الهندية  الحكومة  فإن  ثم  ، ومن  السكان  إجمالى عدد  من 

القطاع حماية لقطاع عريض من الشعب من خالل توظيف السياسات الحكومية بما 

 فيها السياسة التجارية لحماية قطاع الزراعة.

كبي ▪ مقومات  الهند  لديها  تمتلك  يتوفر  حيث  الزراعى  لإلنتاج  من   60-46رة  نوع 

إلى   إضافة  األراضى   20التربة  نسبة  وتمثل  العام،  مدار  على  مناخية  منطقة 

الهند حوالى   إجمالى مساحة  للزراعة من  العالمى   %51الصالحة  بالمتوسط  مقارنة 

د، وطبقا . وبفضل تلك المقومات الطبيعية التى تتمتع بها الهن%11الذى يبلغ حوالى 

لتقديرات منظمة األغذية العالمية، تأتى الهند المرتبة الثانية عالميا فى حجم اإلنتاج  

الحبوب   ومنها  الزراعية  المنتجات  من  العديد  إنتاج  فى  الصدارة  وتحتل  الزراعى 

 والبقوليات والخضروات والفاكهة والشاى والتبغ والتوابل.

اصيل ويوجد لديها فائض للتصدير يشمل  حققت الهند إكتفاء ذاتيا فى كثير من المح ▪

القمح والذرة واألرز والبقوليات والشاى والكاجو والتبغ والتوابل والخضروات والفاكهة، 

حوالى   متوسطها  يبلغ  التى  الجمركية  التعريفة  الهند  الواردات   % 30وتستخدم  على 
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زيوت فضال من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية باستثناء بعض المنتجات مثل ال

 عن القيود الغير جمركية المتمثلة فى اشتراطات الحجر الزراعى والصحة.   

تشمل أهم المحاصيل الزراعية األرز والقمح والتبغ والذرة وقصب السكر وجوز الهند   ▪

 والقطن والجوت والمطاط. 

 : قطاع الطاقة

قتصادية واإلجتماعية المستدامة  يعد قطاع الطاقة أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية اإل  -

فى الهند، ويتميز قطاع الطاقة فى الهند بتنوع المصادر حيث يضم البترول والغاز والفحم ومساقط المياه 

والطاقة النووية والرياح والطاقة الشمسية والمخلفات ، ومع التزايد المستمر فى الطلب على الكهرباء تعى  

انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء خالل السنوات القادمة لمقابلة هذا الطلب الحكومة الهندية أهمية التوسع فى  

 :ولتحقيق أهداف التنمية المنشودة ، وفيما يلى عرض موجز لمالمح قطاع الطاقة فى الهند

المختلفة   ▪ الكهرباء المصادر  من  المولدة  الطاقة  اجمالى  أن  الى  الرسمية  اإلحصاءات  تشير 

نحو   تبلغ  فى  جيجاو   272.5بالهند  سنوى  نمو  بمعدل  وتنمو  بنسبة  ات  المتوسط 

، وقاد قطاع الطاقة خالل تلك الفترة التوسع فى محطات توليد الكهرباء التى 7.94%

اضافة   عن  والمسئولة  األحفورى  بالوقود  الفتعمل  الفترة   مائة  خالل  ميجاوات 

ميجاوات   25000يدة والمتجددة بإضافة  د، تالها قطاع الطاقة الج  2005-2015

خالل نفس   %17.8خالل نفس الفترة والذى نما بمعدل سنوى فى المتوسط بنسبة  

حوالى  والفحم  والغاز  بالبترول  العاملة  للمحطات  اإلنتاجية  الطاقة  وبلغت   ، الفترة 

حوالى    189.3 المياه  مساقط  ومحطات   ، ومحطات   41.6جيجاوات   ، جيجاوات 

حوالى   والمتجددة  الجديدة  و   35.8الطاقة  النووية  جيجاوات،  الطاقة  محطات  أخيرا 
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 جيجاوات. 5.8حوالى 

من  ▪ الهندي  اإلنتاج  في  المتنوعة  الطاقة  لمصادر  السنوي  النمو  معدل  يلي  وفيما 

 الطاقة:

YEAR 

GROWTH IN 

CONVENTIONAL 

GENERATION 

(%) 

GROWTH IN 

RENEWABLE 

GENERATION 

(%) 

GROWTH IN 

TOTAL 

GENERATION 

(%) 

2008-09 2.7 - - 

2009-10 6.6 - - 

2010-11 5.56 - - 

2011-12 8.11 - - 

2012-13 4.01 - - 

2013-14 6.04 - - 

2014-15 8.43 - - 

2015-16 5.64 6.47 5.69 

2016-17 5.15 30.24 6.61 

*Upto December 2016 

على  ▪ الفحم  محطات  استحواذ  مع  المصادر  فى  بالتنوع  الهندى  الطاقة  مزيج  يتميز 

األكب بنسبة  النصيب  التكلفة،    %60.37ر  وانخفاض  الهندى  المخزون  لوفرة  نظرا 

المياه   الغاز  %15.80ومحطات  ومحطات  النووية  8.88%،  والمحطات   ،2.23% ،

  % 12.25لطاقة الجديدة والمتجددة ، بينما يبلغ نصيب ا %0.46ومحطات الديزل  

من الطاقة    ميجاوات  100000تبنت الحكومة الهندية الحالية هدف طموح إلضافة    ▪

إلجمالى مزيج   2022ميجاوات من طاقة الرياح بحلول عام    60000الشمسية و  

جيجاوات ، وتعى الحكومة التحديات المرتبطة بتحقيق     272.5الطاقة الحالى البالغ  
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هذا الهدف ومنها اتاحة وتخصيص األراضى وادارة شبكات التغذية والتوزيع وتوفير  

واإلعتماد اضافة الى حزمة التشريعات التى تعمل عليها التمويل وتوفير مراكز الجودة 

 الحكومة الحالية لدعم وتسهيل العمل فى القطاع. 

       
 
 
 
 
 

 البترول

تمثل قضية تأمين مصادر الطاقة أحد الشواغل الهامة للهند نظرا لتزايد احتياجاتها  ▪

مست  وارتفاع  اإلقتصادى  والنشاط  السكان  زيادة عدد  نتيجة  الطاقة  المعيشة  من  وى 

المحلي وبين زيادة وارداتها  التوسع في اإلنتاج  بين  مما يضع أمامها عدة خيارات 

 . من الخارج

ألف برميل يوميا يمثل أقل من   858يبلغ اإلنتاج المحلى للهند من البترول حوالى   ▪

ألف برميل يوميا مما يخلق فجوة   3473من استهالك الهند والمقدر بـحوالى    25%

س يتم  االستيراددهكبيرة  خالل  من  من ا  الهند  واردات  حجم  زاد  فقد  لذلك  ونتيجة   ،

من الهند رابع أكبر  ويجعل ذلك  ،  من إجمالى احتياجاتها  %75كثر من  الزيت الخام أل 

 مستهلك للبترول فى العالم بعد كل من الصين والواليات المتحدة األمريكية وروسيا. 

ير وتوزيع البترول والغاز فى البالد منذ  يسيطر القطاع العام الهندى على إنتاج وتكر  ▪

وتقوم شركة    . اآلن   .Oil and Natural Gas Corp. Ltd  االستقالل وحتى 

تحتكر شركة   كما   ، وإلغاز  الخام  البترول  إنتاج   Gas Authority of  باحتكار 

India Ltd.   تسويق وتوزيع الغاز ، وتسيطر الشركات الحكومية على نسبة قدرها

ة تكرير البترول فى الهند.ويتوقع أن تصل نسبة الشركات الحكومية  من صناع  90%

-2012)  12للقطاع الخاص بنهاية الخطة الخمسية رقم    %28مقابل    %72إلى  

إطار 2017 فى  الحكومية  الشركات  من  حصة  لبيع  الحكومة  التجاه  نتيجة   )
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 اع الخاص.اإلجراءات الرامية لتمويل عجز الموازنة وتشجيع االستثمار من قبل القط

 الغاز الطبيعى 
 
 
 
 

المتوسط   من سلة الطاقة فى الهند والذى يقل عن  %10يمثل الغاز الطبيعى حوالى   ▪

بـ المقدر  سلة %23.7العالمى  فى  الطبيعى  الغاز  مساهمة  لزيادة  الهند  وتخطط   ،

طبقا لتقديرات وزارة البترول والغاز الهندية . ومن   2025بحلول    %20الطاقة إلى  

اإلنتاج  المتوقع   تنمية  خالل  من  الطبيعى  الغاز  من  المتزايد  الطلب  تلبية  يتم  أن 

 المحلى وزيادة الواردات.

قطــــــــــــــاع  .2
 التعدين

 

تمتلك الهند ثروة غير مستغلة من المعادن الرئيسية مثل خام الحديد ، البوكسيت ،   ▪

 الجبس ، الدولميت ، الحجر الجيرى ، الميكا ، الكروم ، المنجنيز ، الزنك. 

االنتاج فى القطاع والبالغ %من إجمالى    74.5وذ القطاع الخاص على حوالى  يستح ▪

مليار روبية )   2006حوالى    2011) بدون المعادن النووية ( طبقا لتقديرات    قيمته

 % عن العام السابق .  11مليار دوالر ( بنمو سنوى قدره  38.5ما يعادل 

منجمًا الستخراج الفحم   574منجم منها    2628يبلغ عدد المناجم فى الهند حوالى   ▪

 للخامات غير المعدنية .  1446للخامات المعدنية ،  608، 

ترتيبها   ▪ ويأتى  والفحم  والبوكسيت  الحديد  خام  من  عالية  باحتياطيات  الهند  تتمتع 

احتلت   2010دول على مستوى العالم فى هذه الخامات ففى عام    10ضمن أكبر  

انت فى  عالميًا  الثانية  المرتبة  والمركز الهند   ، التلك  و  الكروم  و  البايرايت  خام  اج 

الثالث فى استخراج الفحم والمركز الرابع فى انتاج خام الحديد ، الكيانيت ، والمركز 

الخامس فى انتاج خام المنجنيز ومكورات الحديد والزنك والمركز السادس فى انتاج  

الع والمركز  االلومنيوم  انتاج  فى  الثامن  والمركز   ، انتاج البوكسيت  فى  اشر 
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 الماغنسيوم . 

قطــــــــــــــاع  .3
 الصناعة

كل  ▪ تمتلك  حيث  العالمي  للتصنيع  كمركز  الناشئة  األسواق  أبرز  إحدى  الهند  تعد 

اإلمكانات المطلوبة فى عملية االنتاج أو إدارة راس المال ، ويرجع ذلك إلى تاريخها 

بت السوق  الطويل فى مجال التصنيع ونظام التعليم العالي المتبع فيها حيث استقط

حجم  لكبر  وذلك  الصناعات   مختلف  من  الدولية  الشركات  من  كبير  عدد  الهندية 

السوق الهندية وتوفر القوى العاملة الماهرة مما يجعلها إحدى قوى التصنيع العالمية  

 . 

قطــــــــــــــاع  .4
 الخدمات

يأتى قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات المصاحبة للنمو السريع لالقتصاد الهندي،  ▪

متزايد حيث سجل  نحو  الهندى على  االقتصاد  فى  محوريا  دورا  القطاع  هذا  ويلعب 

مجاالت   53حوالى   وتمثل   ، اإلجمالي  المحلي  للناتج  النمو  معدل  متوسط  من   %

يل والتأمين والعقارات وخدمات األعمال أهم التجارة والفنادق والنقل واالتصاالت والتمو 

مكونات هذا القطاع. وتشير المؤشرات الرئيسية إلى أنه من المرجح استمرار النمو  

عالية   النسب  هذا  وتظل  السابقة  السنوات  من  أقل  بنسب  لكن  الخدمات  نشاط  فى 

 مقارنة بقطاعى الزراعة والصناعة بالرغم من التراجع الطفيف فى النمو.

لتحفيز    اتخذت ▪ االقتصادية  اإلصالحات  خطة  ضمن  اإلجراءات  من  عدد  الحكومة 

رفع الحد األقصى للملكية األجنبية فى بعض القطاعات التركيز قطاع الخدمات أهمها  

( الحديدية  السكك  وقطاع  اإلتصاالت  وقطاع  الصحية  الخدمات  قطاع  ( %100مثل 

من    ( العسكرية   والصناعات  و %49إلى    %26والتأمين   ، لخطوط  كذا  (  السماح 

تتعدى   ال  استثمارات  بامتالك  األجنبية  ،   %49الطيران  الهندية  الطيران  من خطوط 
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وتأمل   وغيرها.  األجنبية  األموال  لرؤوس  التليفزيوني  البث  أشكال  ببعض  والسماح 

 الحكومة الهندية أن يكون ذلك نقطة تحول لالقتصاد.

لتسهيل التجارة في الخدمات علي كما تضغط الحكومة الهندية الدراج مسودة اتفاق   ▪

مما  السلع،  في  التجارة  تسهيل  اتفاق  غرار  علي  العالمية،  التجارة  منظمة  اجندة 

 يعكس أهمية هذا القطاع بالنسبة لها.

الهند من حيث األهمية   ▪ لسياحةا الخدمات فى  يحتل قطاع السياحة مرتبة متقدمة فى قطاع 

مليار دوالر خالل    220إيرادات بقيمة  حيث اجتذب  كأحد مقومات النمو فى القطاع  

، ويتوقع ان يزيد بقيمة  من اجمالي الناتج المحلي الهندي  %9.6بنسبة    2016عام  

 .2027مليار دوالر بحلول عام   440

قطـــــاع جاذبـــــة لإلســـــتثمار خـــــالل الفتـــــرة  15يـــــأتى قطـــــاع الســـــياحة ضـــــمن أهـــــم  -

ــ2000-2016 اع خــــالل تلــــك ، وتبلــــغ إجمــــالى اإلســــتثمارات التــــى إســــتقبلها القطــ

مليــــار دوالر طبقــــا لتقــــديرات إدارة سياســــات وتــــرويج الصــــناعة  7.8الفتــــرة حــــوالى 

 بوزارة التجارة والصناعة الهندية.

العديد من الخطوات   –ايمانا منها بأهمية قطاع السياحة    –تتخذ الحكومة الهندية   ▪

تخصيص   تم  حيث   ، الحيوى  القطاع  هذا  لتطوير  79.17لتنمية  دوالر     مليون 

ممثلة في   –مدينة كمرحلة أولى، وتعهد الحكومة   12الصناعات والحرف اليدوية فى 

الهندى   المالية  تأشيرة دخول    –وزير  رعاياها على  يحصل  التى  الدول  بزيادة عدد 

من   الهندية  الموانى  فى  الوصول  إلى    43لدى  حاليا  خطوة   150دولة  فى  دولة 

 لتشجيع السياحة.
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العالج ▪ السياحة  شريحة  الهندى تعد  السياحة  قطاع  فى  نموا  الشرائح  أسرع  من  ية 

، وتقدر 2016  –  2012فى المتوسط خالل الفترة    %27والتى حققت نموا بنسبة  

بنسبة   المتوسط  فى  نمو  معدالت  تحقيق  المؤسسات  من  العامين    % 20عدد  خالل 

 القادمين.

تكنولوجيــــــــــــــا 
 المعلومات

لمعلومات على مستوى العالم  من تعتبر الهند من أكبر مزودى خدمات تكنولوجيا ا ▪

حوالى    3000خالل   بها  يعمل  التنافسى   10شركة  السعر  ويعد   ، مليون شخص 

تنافسية   وزيادة  القطاع  لنمو  العوامل  أبرز  المهرة   والفنيين  المهندسيين  وتوفر 

مثل  المجال  هذا  فى  المنافسة  بالدول  مقارنة  العالم  على مستوى  الهندية  الخدمات 

 حدة األمريكية ودول اإلتحاد األوروبى.الواليات المت

ونظرا لجاذبية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى الهند، فقد جذت العديد من الشركات  ▪

استقبلها  التى  اإلستثمارات  اجمالى  بلغ  حيث  القطاع  هذا  فى  لإلستثمار  الدولية 

 مليار دوالر .  13.7حوالى  2014 –  2000القطاع حالل الفترة 

ا ▪ الحكومة  التطبيقات تتخذ  استخدامات  لتعميق  اإلجراءات  من  العديد  لهندية 

التكنولوجية فى الهند لرفع الكفاءة وزيادة اإلنتاجية وتسهيل بيئة العمل ، ومن أبرز 

  " مبادرة  المبادرات  على   Digital Indiaتلك  الحكومة  خاللها  من  تعمل  والتى   "

اإلتصا لقطاع  التحتية  البنية  تطوير  تشمل  محاور  الخدمات ثالثة  وميكنة  الت 

 الحكومية وزيادة الوعى لتوسيع شريحة مستخدمى اإلنترنت فى الهند.

 التجارة اخلارجية للهند   .7
 مؤشرات التجارة الخارجية للهند:
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عام   ▪ خالل  العالم  لدول  الهندية  الصادرات  قيمة  نحو    2016بلغت  مليار    263.9قيمة 
 . %1.43وبنسبة انخفاض   2015مليار دوالر خالل عام  267.7دوالر مقارنة بنحو 

مليار    359.3قيمة نحو    2016بلغت قيمة الواردات الهندية من دول العالم خالل عام   ▪
 . %8.74وبنسبة انخفاض   2015مليار دوالر خالل عام  393.8دوالر مقارنة بنحو 

عام   ▪ في  الهندية  الخارجية  التجارة  اجمالي  نحو    2016بلغ  دوالر    623.3قيمة  مليار 
 . %5.7وبنسبة انخفاض  2015مليار دوالر في عام   661.5نحو مقارنة ب

مليار دوالر في عام   126% من نحو    24.2أنخفض قيمة العجز التجاري للهند بنسبة   ▪
 . 2016مليار دوالر في عام  95.4ليصل الي نحو  2015

: زيوت معدنية وسجلت   2710تمثلت أهم بنود الصادرات الهندية لدول العالم في البند   ▪
:   7113مليار دوالر،البند    24: ماس بقيمة    7102مليار دوالر، البند    28.1مة  قي

: أدوية )باستثناء المذكورة في   3004مليار دوالر، البند    12.6حلي ومجوهرات بقيمة 
بقيمة  3006-3005-3002البنود   البند     11.6(  دوالر،  : سيارات   8703مليار 

بقيمة   البند  6.4ركوب خاصة  دوالر،  بقيمة    1006  مليار  أرز  دوالر،    5.3:  مليار 
بقيمة    7108البند   الذهب  البند    4.3:  دوالر،  سيارات   8708مليار  غيار  قطع   :
البند    3.9بقيمة   دوالر،  بقيمة    0202مليار  مجمدة  جاموسي  لحوم  مليار   3.6: 

مليار دوالر،   3.5: قشريات حية، طازجة ، مجمدة أو مبردة بقيمة  0306دوالر، البند 
: تي شيرت بقيمة    6109مليار دوالر، البند    3.1: غزول قطنية بقيمة    5205بند  ال

: بدل ، أطقم ، جاكيت وخالفه للسيدات والبنات بقيمة    6204مليار دوالر،البند    2.7
مليار   2: مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات بقيمة    3808مليار دوالر، البند    2.4

مليار    1.9بات جوية وطائرات شراعية وخالفه بقيمة  : أجزاء مرك  8803دوالر، البند  
البند   بقيمة    6403دوالر،  األحذية  دوالر،البند    1.8:  ارشاد   8905مليار  سفن   :

  1.8ضوئي ، سفن كاسحة وغيرها من السفن التي تعتبر المالحة فيها ثانوية بقيمة  
مليار دوالر، البند  1.87: مواد تلوين عضوية تركيبية بقيمة  3204مليار دوالر، البند 

: مركبات حلقية    2933مليار دوالر، البند    1.8: الومنيوم باشكال خام بقيمة    7601
 مليار دوالر.    1.78غير منسجمة نيتروجينية فقط بقيمة  
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يتميز هيكل الصادرات الهندي بشكل عام بتنوعه مقارنة بهيكل الواردات الهندي ويتركز   ▪
فصل من فصول النظام المنسق   22ية في حوالي من بنود الصادرات الهند  %80نحو 
(HS). 

 
 

   أهم الشركاء التجاريين للهند من حيث الصادرات:  
 القيمة بالمليون دوالر أمريكى                    

 2016 الدولة مسلسل 
 41,622.59 الواليات المتحدة االمريكية  1
 30,807.17 االمارات العربية   2
 13,237.32 هونج كونج  3
 8,959.43 الصين 4
 8,568.48 المملكة المتحدة  5
 7,661.71 سنغافورة 6
 7,173.20 المانيا 7
 6,139.22 بنجالديش  8
 5,979.23 فيتنام  9
 5,373.27 بلجيكا 10
 5,155.35 نيبال  11
 5,055.43 السعودية  12
 4,844.84 هولندا  13
 4,825.50 فرنسا  14
 4,513.30 إيطاليا  15
 4,477.27 كيا  تر  16
 4,265.35 ماليزيا  17
 4,128.22 سيريالنكا  18
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 3,867.88 اليابان  19
 3,635.51 كوريا الجنوبية 20

                       
 المصدر: وزارة التجارة والصناعة الهندية وتبويب المكتب التجارى  

الــ   - المركز  في  نحو    33حلت مصر  بلغت  الهند  من  دوالر مليا  2بقيمة واردات  ر 
 . 2015مليار دوالر خالل عام   2.3مقارنة بنحو  2016خالل عام 

 : 2016أهم بنود الواردات الهندية لدول العالم  ▪
: زيوت نفط وزيوت    2709تمثلت أهم بنود  الواردات الهندية من دول العالم في البند   -

قيمة   قارية ، خاما وسجلت  البند    59.6معدنية  ب  7108مليار دوالر،  الذهب  قيمة  : 
دوالر،البند    23.1 بقيمة    2102مليار  ماس  البند    18.8:  دوالر،  :    8517مليار 

بقيمة   المحمول  ذلك  في  بما  للهاتف  البند    14.7أجهزة  دوالر،  فحم   2701مليار   :
بقيمة   البند    13.1حجري  دوالر،  غازية   2711مليار  وهيدروكربونات  نفط  غازات   :

مليار دوالر،    5.6زيت نخيل وجزيئاته بقيمة    :  1511مليار دوالر، البند    9.6بقيمة  
بقيمة    8471البند   ووحداتها  للمعلومات  الذاتية  للمعالجة  االت  دوالر،    4.6:  مليار 
: زيوت    2710مليار دوالر، البند    4: بقول قرنية يابسة ومكسورة بقيمة    0703البند  

بقيمة   الخام  البند ملي  3.6نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية عدا  ار دوالر، 
: صمامات ثنائية    8541مليار دوالر، البند    3.6: قطع غيار سيارات بقيمة    8708

بقيمة   مماثلة  موصلة  شبه  وأدوات  دوالر،البند    3.6وترانزستورات  :   8802مليار 
بقيمة   فضائية   مركبات   ،  ) )هليكوبتر  اخر  جوية  البند   3.4مركبات  دوالر،  مليار 

الصويا  1507 فول  زيت  بقيمة    :  البند    3وجزيئاته  دوالر،  خامات   2603مليار   :
بقيمة   البند    2.6نحاس ومركزاتها  : سفن ارشاد ضوئي ، سفن   8905مليار دوالر، 

البند  مليار دوال،  2.5كاسحة وغيرها من السفن التي تعتبر المالحة فيها ثانوية بقيمة  
:    7204مليار دوالر، البند    2.5:بوليمرات األثيلين في اشكالها االولية بقيمة    3901

بقيمة   البند    2.1خردة  دوالر،  من    8481مليار  وغيرها  الحنفيات  أصناف صناعة   :
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بقيمة   البند    2.1المواسير  دوالر،  بقيمة    2902مليار  حلقية  هيدروكربونات   :
 مليار دوالر. 2.1

 
 
 
   أهم الشركاء التجاريين للهند من حيث الواردات:     ▪

 ر أمريكىالقيمة بالمليون دوال 
 2016اجمالي قيمة الواردات الهندية خالل عام  الدولة م

 60,630.75 الصين 1
 21,712.54 الواليات المتحدة االمريكية  2
 19,208.63 االمارات  3
 18,093.54 السعودية  4
 14,977.37 سويسرا 5
 12,379.93 اندونيسيا 6
 12,216.41 كوريا الجنوبية 7
 11,555.71 المانيا 8
 9,866.39 العراق 9
 9,864.09 اليابان  10
 8,925.09 استراليا  11
 8,677.96 ماليزيا 12
 8,224.87 ايران 13
 7,430.50 بلجيكا 14
 7,403.61 نيجيريا  15
 7,354.98 قطر  16
 7,096.26 هونج كونج  17
 6,724.34 سنغافورة 18
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 5,316.25 تايالند  19
 5,149.08 جنوب أفريقيا  20

 
 
 المصدر: وزارة التجارة والصناعة الهندية وتبويب المكتب التجارى   

الــ   - المركز  في  مصر  نحو    47حلت  بلغت  للهند  مليون   934.76بقيمة صادرات 
 . 2016دوالر خالل عام 

o االستثمارات األجنبية المباشرة : 
لفترة بلغ اجمالى حجم اإلستثمارات األجنبية المباشرة التى استقبلتها الهند خالل ا ▪

والية  351حوالى    2016ديسمبر    –  2000أبريل   استحوذت   ، دوالر  مليار 
مهاراشترا وحدها على النصيب األكبر من تلك اإلستثمارات حيث اجتذبت حوالى 

من إجمال اإلستثمارات األجنبية الوافدة تلتها    %30مليار دوالر بنسبة    70.41
مليار دوالر  45.77( بحوالى  فى الترتيب منطقة العاصمة المركزية )دلهى الكبرى 

 من إجمالى اإلستثمارات األجنبية. %19بنصيب  
مليار    45سجل إجمالى حجم اإلستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة للهند حوالى   ▪

عام   فى  بحوالى    2014/2015دوالر  عام    36مقارنة  فى  دوالر  مليار 
حو   2013/2014 الهند  من  الصادرة  اإلستثمارات  سجلت  بينما    30.9الى  ، 

مليار دوالر خالل نفس الفترة ، ويوضح الشكل  36.9مليار دوالر مقارنة بحوالى 
  -   2010/ 2009التالى تطور التفقات اإلستثمارية من وإلى الهند خالل الفترة  

2014/2015. 
 االستثمارات الخارجية المباشرة فى الهند : ▪

مليار    45دة للهند حوالى  بلغت إجمالى حجم اإلستثمارات األجنبية المباشرة الواف •
عام   فى  فى    2014/2015دوالر  األولى  المرتبة  موريشيوس  دولة  واحتلت   ،

نصيب   بحوالى  اإلستثمارات  لتلك  المصدرة  الدول  سنغافورة   %21قائمة  تلتها   ،
( ، %5( ، وهوالندا )%6( ، واليابان )%11( ، والمملكة المتحدة بحوالى )21%)
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(  خالل نفس العام، ويوضح الشكل التالى أهم %4ة )والواليات المتحدة األمريكي 
 الدول المستثمرة فى الهند ونصيب كل منها : 
 
 
 

 أهم الدول المستثمرة فى الهند

 
 

للهند خالل عام   - الوافدة  لإلستثمارات  القطاعى  بالتوزيع  يتعلق  ،    2014/2015فيما 
المالية   )الخدمات  الخدمات  قطاع  أن  البحوث    –التعهيد    –التأمين    –البنوك    –نجد 
( ، والتجارة  %9، تاله قطاع اإلتصاالت )  %11والتطوير ( إحتل المرتبة األولى بنصيب  

(9%( والسيارات   ،  )8%( والكمبيوتر  احتضنت  7%(،  التى  القطاعات  كأبرز   ،  )
التالى   الشكل  ويوضح   ، الفترة  تلك  خالل  للهند  الوافدة  المباشرة  األجنبية  اإلستثمارات 

 طاعى لتلك اإلستثمارات:التوزيع الق
 االستثمارات الهندية المباشرة فى الخارج : ▪
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أنها   • نجد   ، األجنبية  الدول  فى  المباشرة  الهندية  باإلستثمارات  يتعلق  فيما  أما 
  36.9مقارنة بحوالى    2014/2015مليار دوالر فى عام    30.9سجلت حوالى  

جهت اليها هذه  ، وأن أهم األسواق التى تو   2013/2014مليار دوالر فى عام  
( هولندا  تشمل  )%26اإلستثمارات  سنغافورة   ،  )14% ( موريشيوس   )12%  )

( ،  %6( والواليات المتحدة األمريكية )%7( ، موزمبيق )%10الجزر البريطانية )
ويوضح الشكل التالى أهم الدول التى استقبلت استثمارات من الهند ونصيب كل  

 منها: 
وخد • والتخزين  النقل  قطاعات  افستثمارات إحتلت  فى  األولوية  اإلتصاالت  مات 

( الخارج  فى  )% 28الهندية  التصنيع  تالها   ، والتعدين % 24(  الزراعة  ثم   ،  )
(21%  ) 

 توجه الحكومة الهندية فيما يتعلق باإلستثمار األجنبى : 
التنموية   • خطتها  لتمويل  المباشرة  األجنبية  اإلستثمارات  على  كثيرا  الهند  تعول 

ت  2012-2017 لضخ  والتى  التحتية   1خطط  البنية  قطاع  فى  دوالر  تريليون 
 مثل الموانى والمطارات والطرق والسكك الحديدية لدفع معدالت النمو فى البالد.

• " بعنوان  الحالى أطلق حملة  الهندى  السيد رئيس الوزراء   Make Inيذكر أن 
India  أغسطس فى  الصناعى    2014"   القطاع  تحفيز  الى  تهدف  والتى   ،

ا النمو وخلق وظائف  وتعميق  معدالت  ودفع  الواردات  من  للحد  المحلى  لتصنيع 
يعزز وجود اإلستثمارات  بما  األجنبية فى األساس  الشركات  جديدة ، وتستهدف 

 األجنبية فى البالد.
 المناطق ااإلقتصادية الخاصة في الهند: ▪

فى   • الهندية   الحكومة  اإلقتصادية    2005يونيه    23أصدرت  المناطق  قانون 
لسنة  الخا الخاصة     2005صة  اإلقتصادية  المناطق  وادارة  وتطوير  إلنشاء 

األنشطة   تخضع  ال  وبحيث  بها  المرتبطة  واألنشطة  الصادرات  تنمية  بهدف 
إلى  إليه  المشار  للقانون  طبقا  المنشأة  الجغرافية  المناطق  هذه  اإلقتصادية 

الضرائب والحصص و  بتنظيم  يتعلق  فيما  الفيدرالية األخرى  العمل القوانين  لوائح 
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وضوابط اإلستثمار األجنبى لزيادة تنافسية الصادرات ، وتقع المناطق اإلقتصادية  
لتسهيل   الرئيسية  الموانى  من  بالقرب  الهندية  السواحل  على  الهند  فى  الخاصة 
حركة التجارة ، وتوضح الخريطة التالية أماكن توزيع تلك المناطق على مستوى  

 الهند.
 
 طق اإلقتصادية الخاصة على مستوى الهند توزيع المنا  :خريطة 

 
 

تبنت الهند النموذج الصينى للمناطق اإلقتصادية الخاصة والذى يسمح بأنشطة   •
المناطق   ، ويمكن تصنيف  التأهيل  والتجارة وإعادة  والتجميع والتغليف  التصنيع 

 شرائح : 4اإلقتصادية فى الهند إلى 
o تالمناطق اإلقتصادية الخاصة متعددة القطاعا 
o المناطق اإلقتصادية الخاصة  المتخصصة فى قطاع واحد 
o  المناطق اإلقتصادية الخاصة للتخزين والتجارة الحرة 
o   المناطق اإلقتصادية الخاصة لتكنولوجيا المعلومات والحرف اليدوية 

 المزايا الممنوحة للمستثمرين بالمناطق اإلقتصادية الخاصة:
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رين بالمناطق اإلقتصادية الخاصة فى الهند ما  يمكن أن تشمل المزايا الممنوحة للمستثم -
 يلى:

o   واألالت المعدت  واردات  على  المطبقة  الجمركية  الرسوم  من  اإلعفاء 
 وخطوط اإلنتاج. 

o  اإلعفاء من الرسوم الجمركية عند شراء مكونات ومستلزمات اإلنتاج
 من السوق المحلى.

o   نات من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المكو   %100استرداد
تصدير   عند  المحلى  السوق  من  المشتراه  اإلنتاج  ومستلزمات 

 المنتجات النهائية. 
o    اإلعفاء المؤقت من ضريبة الدخل طبقا لطبيعة األنشطة اإلقتصادية

 والمنطقة التى يقع فيها المشروع. 

 توجهات  السوق  .8
 المستهلك الهندى:  .1

غرافي والسياسي واالجتماعي ذات  تمر الهند بمرحلة من التحوالت الهامة على الصعيد الديمو  
األثر المباشر والغير مباشر على تكوين وطبيعة القاعدة العريضة للمستهلكين الهنود، ومع  

سنويا ال يضع الهند  %1.7مليار نسمه والذى ينمو بمعدل   1.2عدد سكان يزيد قليال عن 
لها فى مقدمة الدول  فقط في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السكان بعد الصين بل يجع

 التى تتمتع بشريحة كبيره من  الشباب.   
فإن   ▪ الهنديه  للحكومة  الحديثه  للتقديرات  يقل    % 56وطبقا  السكان  عدد  إجمالى  من 

تزيد أعمارهم عن    25أعمارهم عن   التى  العمرية  الشريحة  تمثل  بينما ال    50عاما 

سوى   أن     %13عاما  إلى  القديرات  وتشير   . إجما  %25فقط  السكان  من  عدد  لى 

)حوالى   بين    300تقريبا  ما  أعمارهم  تتراوح  نسمه(  ومن    34و    20مليون  عاما 

 –  16مليون سنويا لقوة العمل التى تمثلها الشريحة العمريه    15المتوقع أن ينضم  

سنويا. وتمثل   %1.7عاما أخذا فى اإلعتبار معدل النمو السنوى للسكان المقدر بـ 25
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العمريه   إرتفاع   %25عاما    34-20الشريحة  عن  فضال  تقريبا  السكان  عدد  من 

 إنفاق المستهلكين مدفوعا بالتتنمية اإلقتصاديه المستدامه فى الهند.

اإلصالح  ▪ سياسات  تبنى  منذ  الهند  حققتها  التى  االقتصادية  التنميه  معدالت  إن 

عام   أوائل  منذ  وتيرتها  زادت  والتى  التسعينات  أوائل  فى  نتج   2000االقتصادي  قد 

من غلبة  بالرغم   . لإلنفاق  مرتفعه وميل  بدخول  تتمتع  متوسطه  عنها ظهور طبقه 

من سكانها فى القرى  %70الطابع الريفى على الهند لعقود طويله حيث يعيش حوالى  

من إجمالى عدد السكان    %30مليون نسمه تمثل حوالى    330الريفيه ، فإن حوالى  

سنويا  فإن   %30بقه المتوسطه بحوالى  يقطنون المدن ، وأخذا فى اإلعتبار نمو الط

مليون فى غضون سنوات معدودة مضافا إلى    550عددها من المتوقع أن يصل إلى  

 سنويا.  %11ذلك زيادة إنفاق المستهلكين بمعدل  

وتشير الدراسات إلى أن الطبقة المتوسطة والغنية سوف تتركز بشكل كبير فى جنوب   ▪

تاميل واليات  فى  وتحديدا  الهند  جوا،   وغرب  كيرال،  براديش،  أندرا  كاراناكتكا،   ، نادو 

جوجرات، و ماهاراشترا.وقد أدى الزحام الشديد وندرة األراضى فى مدن مثل دلهى إلى  

زحف اإلمتداد العمرانى والتنميه إلى المدن المجاوره مثل نويدا ، جورجاون ، وجايبور  

 مع ربطها بمدينة دلهى. 

 المستهلكين الهنود  أهميه السعر فى قرار  الشراء لدى .1.1
يتمتع المستهلك الهندى بحساسيه عاليه للسعر بصفىة عامه ، ويستمتع بالمساومة   ▪

لتحقيق   الشراء  عند  األسعار  أقل  على  ليحصل  التقليدية  المتاجر  من  الشراء  عند 

 أقصى فائدة من المنقود المنصرفة. 
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غ ▪ الهندى  المستهلك  فإن   ، المستوردة  المنتجات  بأسعار  يتعلق  يقارن فيما  ما  البا 

أسعار تلك المنتجات بمثيالتها من المنتجات ملحلية الصنع قبل عملية الشراء ، وفى 

المنتجات  أسعار  بمقارنة  الهند  المستهلك  يقوم   ، محلية  منتجات  وجود  عدم  حالة 

من  فائدة  أكبر  لتحقيق  المناسب  السعر  عن  بحثا  المصدرة  للدولة  طبقا  المستوردة 

 ذ قرار الشراء. قيمة النقود قبل إتخا

 التسويق و البيع:  .2
 مالمح سلسلة توريد البضاعة المستورده فى الهند :   .2.1

 ورده فى الهند  الحلقات التاليهعادة ما تشمل سلسلة توريد البضاعة المست

 
 

يفضلون  ▪ الهنود  المستوردون  كان   ، الغذائية  والسلع  األطعمة  بقطاع  يتعلق  فيما 

دير للحصول على عدد من المنتجات والعالمات التعامل مع مورد موحد في بلد التص

التجارية بدال من التعامل المباشر مع منتجي كل سلعه على حده ، لكنه مع قيام عدد 

كبيره  متاجر  بتأسيس  العالمية  السلسلة  و محالت  الهند  فى  األعمال  من مجموعات 

منتجين بدء  فإن االتجاه إلى التعامل مع مورد وحيد بدال من التعامل المباشر مع ال
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فى التغير التدريجي نظرا لزيادة الطلب وسياسة الشراء المركزي لتلك السالسل حيث 

 تم التحول التدريجي نحو التعامل المباشر مع المنتجين بدال من الوسطاء. 

عادة ما يقوم المستوردون الهنود بالتعاقد مع موزعين على نطاق المدن أو األقاليم  ▪

نافذ التجزئة التي تقع في نطاقهم الجغرافي بالبضائع وكذا ويتركون لهم مهمة إمداد م 

الحمالت  مهمة  الموزع  مع  باالشتراك  المستورد  يتولى  بينما   ، المدفوعات  تحصيل 

الترويجية للسلع المستوردة ، ويتحمل المصدر جزء من تكاليف الترويج لمنتجاته فى 

 السوق.السوق الهندى خاصة فى المراحل األولى لتقديم المنتج فى 

وفى أغلب الحاالت ، يقوم الموزعون بتأجير مساحات تخزينية وسيارات لنقل وتوزيع   ▪

المساحات  قليل  عدد  ويمتلك   ، والمتاجر  المحالت  إلى  المخازن  تلك  من  البضائع 

لعمالئه   الوصول  على  قدرته  فى  الموزع  قوة  وتكمن   ، النقل  وسيارات  التخزينية 

 بالفعالية والكفاءة المطلوبة.

ت تجارة التجزئة فى المواد الغذائية في الهند تطورا ملحوظا مع دخول الالعبين شهد ▪

مثل   للسوق  وذلك   Walmart, Tesco, Metro Cash and Carryالكبار 

مثل   المحليين  الشركاء  مع  فقد Reliance Retailبالمشاركة  التطور  هذا  ومع   .

موردين لقيدهم في سجالت حددت محالت السلسلة عددا من المعايير لتقييم واختيار ال

الموردين الخاصة بتلك المحالت ، وطبقا لحجم عمليات تلك المحالت فإنها تحتفظ فى 

بحوالى   لبناء عالقات   300سجالتها  المحالت  تلك  المختلفة ، وتسعى  للسلع  مورد 

عمل ممتده مع هؤالء الموردين من خالل التواصل معهم من خالل تنظيم المؤتمرات 

 آلخر ، وكذا تنظيم الزيارات لمقارهم ومخازنهم كلما سنحت الفرصة. بين الحين وا



 

ند (اله  -نيودلهى  )كتب التمثيل التجارى م 61  

 

 

 الهند  9

عادة ما يقوم المستوردون الهنود بتخزين بضائعهم في مخازن قريبة من مقار إدارة   ▪

نقل  ويتم   ، للشركة  الرئيسي  المقر  من  قريبة  تكون  ما  وغالبا  التجارية  العمليات 

لموزعين في أماكن تواجدهم ، البضاعة من المخزن الرئيس للمستورد إلى مخازن ا

مقر   البعيدة عن  المدن  بعض  في  تخزين  الكبار مساحات  المستورين  بعض  ويمتلك 

وإعادة  للتجميع  كمناطق  التخزينية  المساحات  هذه  ويستخدمون  الرئيسي  الشركة 

 التوزيع على الموزعين في المناطق المجاورة. 

 ضاعة للمتجر فى الهند :يوضح الجدول التالى الوقت المستغرق لشحن ووصول الب ▪

 متوسط الحد األنى للوقت المطلوب  مراحل شحن المنتجات الغذائية للهند 

شحن البضاعة من بلد المصدر إلى 

 الموانى الهندية 

 أسابيع  6

اإلفراج عن البضاعة ونقلها لمخازن 

 المستورد 

 أيام  7-10

نقل البضاعة من مخازن المستورد إلى 

 مخازن الموزع

 أيام 5

البضاعة من مخزن الموزع إلى   نقل

 محالت التجزئة 

 يوم   1-2

 

  10-7تستغرق إجراءات اإلفراج عن الشحنات في الموان  الهندية مدة تتراوح بين   ▪

أيام ، تزيد هذه المدة بمقدار النقل من ميناء الوصول إلى مخازن المستورد في حالة 

يستغرق نقل البضاعة وجود مخازن المستورد فى مدينة أخرى ، فعلى سبيل المثال  
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أيام إضافية لتصبح اإلجمالية حوالى   7من ميناء مومباي إلى مدينة نيودلهي حوالى  

 يوما من وصول الشحنات إلى الميناء وتفريغها في مخازن المستورد. 17

كثرتها  ▪ من  بالرغم  الطرق  وأن   ، األطراف  مترامية  دولة  الهند  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

اختناقا تشهد  ما  عن دائما  فضال  السريعة  الطرق  على  حتى  متكررة  مرورية  ت 

أكتوبر من كل عام    -انخفاض كفاءة الطرق بسبب األمطار خاصة خالل الفترة يونيه  

مما يزيد من زمن وتكلفة النقل الداخلي بين الواليات. وتولى الدولة اهتماما بذلك من 

تربط   التي  السريعة  المرورية  المحاور  في  التوسع  برامج  الرئيسية  خالل  الموان  

 بمحاور نقل الحركة إلى الواليات الهندية المختلفة.   

يمتلك بعض المستوردين مخازن غير مبردة ويقومون بسد احتياجاتهم من المخازن  ▪

المبردة عن طريق التأجير، وغالبا ما يتم توفير خدمة النقل الداخلي من خالل شركات 

 ات المبردة مازالت في بداياتها.  النقل، إال أن خدمة النقل الداخلي للحاوي

المستهلك  ▪ سعر  بطباعة  اإللتزام  الهند  فى  الداخلية  للتجارة  المنظمة  القوانين  تتطلب 

على العبوات المعروضة للبيع ، ويتم على أساس سعر المستهلك تحديد نسب الخصم 

 للحلقات المشتركة فى سلسلة اإلمداد والتوزيع.  

ارة التجزئة فى المواد الغذائية ، فإن متوسط هامش  وطبقا للعرف السائد فى قطاع تج ▪

الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  السوبرماركت  ومحالت  التجزئة  بيع  محالت  فى  الربح 

الكبيره على    %20حوالى   المحالت  بينما تحصل سالسل  ويتراوح    17%-  15%،   ،

بين   الموزعين  لدى  الربح  مع   %12-% 10هامش  والتفاوض  المنتج  لطبيعة  طبقا 

 ستورد.الم
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عادة ال يطلب المستوردون الهنود تسهيالت إئتمانية فى العمليات األولى ، ولكن بعد  ▪

الهنود فى طلب  المستوردون  يبدأ  المنتج فى السوق  الوقت وإستقرار مبيعات  بعض 

بقدر  الطلب  التعامل مع هذه  يتم  بأن  التسهيالت اإلئتمانية من المستورد ، وينصح 

معلومات كافية حول المالءة المالية للمستورد الهندى   من الحذر وبعد الحصول على

 تجنبا للتعرض لمخاطر عدم السداد. 

 أهم طرق الترويج لمصدرى السلع الغذائية والخضروات والفاكهة. .2.2
 

المتخصصة   ▪ المعارض  فى  المصنعة  الغذائية  السلع  ومصدرى  منتجى  مشاركة  تعتبر 

له للترويج فى السوق الهندى ، ومن فى السلع والمنتجات الغذائيه أحد الوسائل الفعا

 International Food Exhibitionأهم تلك المعارض "المعرض الدولى لألغذيه"  

IFE   والذى يقام فى مدينة نيودلهى خالل شهر ديسمبر من كل عام ويشارك به عدد

كبير من الشركات األجنيبه والهنديه المهتمه بمجال الصناعات الغذائيه ، وغالبا ما  

محالت تكو فى  القرار  صانعى  من  المعرض  لهذا  الزائرين  من  الكبيرة  الشريحة  ن 

 ومتاجر التجزئه بالهند وهم المستوردون المحتملون للمنتجات الغذائيه.

نظرا إلتساع رقعة السوق الهندى ، والتنوع اإلقليمى فى السوق الهندى ، فإنه من  ▪

ى يمتلك شبكة توزيع قوية فى األنسب النظر فى تعيين أحد الموزعين المحليين والذ 

اإلقليم التابع له لترويج وتسويق زيت الزيتون المصرى فى تلك األقاليم ومن أهمها  

دلهى  ومومباى وبانجالور وتشناى وحيدر أباد وأحمد أباد.وطبقا للدروس المستفادة 

، فإن الشراكة مع أحد الموزعين المحليين للترويج سوف تكون الخيار األمثل لدخول  

 المنتجين والمصدرين المصريين للسوق الهندى والمنافسة فيه. 



 

ند (اله  -نيودلهى  )كتب التمثيل التجارى م 64  

 

 

 الهند  9

 

 القسم الثاني  
 العالقات االقتصادية و التجارية بني مصر و اهلند   .9

لتدعيم  ▪ كبيرا  اهتماما  الجمهورية،  رئيس  السيد  فخامة  في  ممثلة  السياسية  القيادة  تولي 
نعكس في زيارة سيادته للهند العالقات االقتصادية واالستثمارية بين البلدين االمر الذي ا

التي أجتمع خاللها مع رؤساء   2016في سبتمبر  والثانية    2015االولي في أكتوبر  
أهم الشركات الهندية الكبرى لحثهم علي توجيه استثماراتهم لمصر وأشار الي استعداد 
مع   توافقها  بشرط  الهندى  الجانب  مع  شراكات  فى  الدخول  على  المصرية  الحكومة 

التي تمت خالل أولويات   المقابالت  نتائج  بمتابعة  المكتب رسميا  تكليف  تم  البالد، كما 
 الزيارة المشار اليها. 

تعتبر الهند احد أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث تعد سادس اكبر شريك تجاري وثالث   ▪
 اكبر مستورد للسلع والمنتجات المصرية.

التجاري   البلدانيرتبط   ▪ التعاون  اتفاقيات  من  رأسها   بعدد  وعلي  واالقتصادي  واالستثماري 
فى   الموقع   التجــــارة  فى    -1977اتفاق  المشتركة  اللجنة  إنشـاء    -  1983اتفاق 

فى   المتبادلة  االستثمارات  وحماية  تشجيع  االزدواج     -1997اتفاقية  تجنب  اتفاقية 
فني  مذكرة تفاهم في مجال التجارة والتعاون ال   -وجاري تحديثها  1969الضـريبى فى  

ومتناهية     -2008فى   والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  مجاالت  في  تفاهم  مذكرة 
مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية     -2009الصغر وخطة العمل المشترك فى  

 . 2016ونظيره الهندي موقعة في 
بهدف   ▪ منه  المصري  الجانب  تشكيل  إعادة  وتم  فعال،  مصري/هندي  أعمال  مجلس  يوجد 

المجلس فى تنمية العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين ، حيث تم عقد   تفعيل دور
فى نيودلهى وكانت الدورة االولى فى    2015الدورة الثانية لمجلس االعمال فى أكتوبر  

بالقاهرة و   2016مارس عام    10، وتم عقد الدورة الثالثة للمجلس يوم    2013مارس  
 الهند. ب   2016الدورة الرابعة فى سبتمبر 



 

ند (اله  -نيودلهى  )كتب التمثيل التجارى م 65  

 

 

 الهند  9

تعقد اللجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية بشكل دوري بين  ▪
  2013دورات االولى فى نيودلهى مارس  3البلدين، حيث تم عقد 
  9، والدورة الثالثة فى القاهرة يومى    2014والثانية فى  نوفمبر  

الوزارة    2016مارس    10و   أول  وكالء  السادة  مستوى  على 
ا  تعزيز  بهدف  بين  بالبلدين،  واالستثمارية  التجارية  لعالقات 

 البلدين. 
 التبادل التجارى بين مصر الهند

 (: 2016– 2012ملخص بيان التبادل التجارى بين مصر والهند )
 القيمة بالمليون دوالر أمريكى                                                                    

 2015 2014 2013 2012 البيان
 غيرالت 

 النسبة  القيمة  2016
 -% 36.39   541.43- 934.76 1467.19 1916.09 2401.12 2640.8 الصادرات  

 -%10.9 257.5- 2090   2347.5 3140.63 2580.06 2847.04 الواردات
إجمالي 
 التجارة 

5487.84 4990.18 5056.72 3814.69 
3024.76 789.93- 26%- 

الميزان 
 التجاري 

-206.24 -178.94 
-

1224.54 
-880.31 

-
1155.24   

+274.93   +31.2 

 المصدر: وزارة التجارة والصناعة الهندية وتبويب المكتب التجارى         
 (:2016 – 2015تحليل بيانات التبادل التجارى بين البلدين ) 

مليار دوالر مقابل    3حوالى    2016بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند خالل عام   ▪
بقيمة نحو    %26مسجال إنخفاض نسبته     2015مليار دوالر فى عام     3.8  حوالى  

 مليون دوالر.   789.93
مليون دوالر مقارنة    934.76نحو    2016بلغت الصادرات المصرية للهند خالل عام   ▪

بنسبة انخفاض    1467.19بحوالى    ، فى 2015في عام    %36.39مليون دوالر ، 
الواردات المصرية من   قيمة  بلغت  مقارنة    2016مليار دوالر عام    2الهند نحو  حين 
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عام  2.34بنحو   دوالر  إنخفاض    2015مليار  الميزان   %10.9وبنسبة  وسجل   ،
( نحو  قيمته  بلغت  عجزا  البلدين  بين  الفترة  1155.24التجاري  خالل  دوالر  مليون   )

 مليون دوالر.  275بقيمة نحو   %31.2محل المقارنة بزيادة نسبتها 
ا ▪ بنود  أهم  عام  أشتملت  خالل  للهند  المصرية  )    2016لصادرات  والغاز  البترول  على 

531.74  ( بأنواعه  الصخرى  الفوسفات  دوالر(،   ،    139.56مليون  دوالر(  مليون 
( الخام  )    47.46القطن  نيتروجينية  أسمدة  دوالر(،  دوالر(،   36.90مليون  مليون 

مليون دوالر(، بذور    22.54مليون دوالر( ،زيوت بيتومنية )    27.13البرتقال الطازج )
مليون دوالر(، اسالك نحاس   10.41مليون دوالر(، منتجات الزجاج )  14.67الحرث )

(7.52  ( وانتينات  هوائيات  دوالر(،  بترول    7.2مليون  مشتقات  دوالر(،   مليون 
مليون دوالر(، رخام وجرانيت )   6.92مليون دوالر(، كربونات الكالسيوم )  7.18وغاز)
)  مليون دوالر  5.86 ادوات وأجهزة بصرية  الياف من زجاج   5.25(،  مليون دوالر(، 

  ( )  4.68ومصنوعاتها  الفينيل  كلورايد  بوليمرات  مليون دوالر(،    3.87مليون دوالر(، 
  3.36مليون دوالر(، خردة )    3.53مليون دوالر(، جلود مدبوغة )    3.7دولوميت )  

، الجلود المعالجة والجلود الخام  مليون دوالر(  4.05مليون دوالر(، منتجات البالستيك )
 مليون دوالر(   3مليون دوالر(، دهانات )   3.16) 

عام   ▪ خالل  الهند  من  المصرية  الواردات  بنود  أهم  جاموسى    2016اشتملت  لحوم  على 
( )  338.73مشفاه  قطنيه  غزول  دوالر(،  سيارات   138.37مليون  دوالر(،  مليون 
  ( غيار  135.34ركوب  قطع   ، دوالر(،  )  مليون  دوالر(،   83.78سيارات  مليون 

مليون دوالر (، منتجات   65.25مليون دوالر(، بوليمرات )    67.15الومنيوم أوكسيد )  
  ( )    45.27كيميائية عضوية  األرز   ، مليون دوالر(، مركبات    39.69مليون دوالر( 

  ( )  39.59عضوية  بتروليه  منتجات  دوالر(،  أدوية    39.49مليون  دوالر(،  مليون 
)  وخاماته حيوية  ومضادات  )   49.56ا  بأنواعها  صناعية  غزول  دوالر(،  مليون 
57.69   ( كيماوية  دوالر(، صبغات  )  28.74مليون  خام  تبغ  دوالر(،    27.46مليون 

مليون دوالر(،   24.64مليون دوالر( أقمشة بأنواعها )  26.18مليون دوالر(، جرانيت ) 
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( سيارات  ومحضرا  21.70إطارات  مخاليط  دوالر(،  )  مليون  كيماوية  مليون  18.95ت 
 مليون دوالر(.  18.69دوالر( ،  موتوسيكالت وأجزائها )

 تفسير التغير فى بيانات التبادل التجارى:
توضح المؤشرات وجود تراجع فى صادرات بعض البنود من الجانبين فضال عن دخول بنود   ▪

 . 2016و  2015جديدة واختفاء بعض البنود عند مقارنة بيانات التجارة لعامى 
  790)   %26بنسبة    2015يرجع إنخفاض إجمالى حركة التجارة بين البلدين فى عام   ▪

بنسبة   الهندية  الصادرات  تراجع  إلى  دوالر(  دوالر(  257.5)  %10.9مليون  مليون 
مليون دوالر( ، وأدى ذلك الى إنخفاض   541.4)  %36.3والصادرات المصرية بنسبة  

 مليون دوالر.  275وبقيمة  %31.2العجز فى الميزان التجارى بنسبة  
، فقد إنخفضت قيمة صادرات مجموعة من البنود ) أبرز    فيما يتعلق بالصادرات المصرية ▪

عام    20 خالل  إنخفاضا(  دوالر    605.2وبنحو    %45.5بنسبة     2016بند  مليون 
مليون    443وكان أهمها تراجع صادرات البترول الخام والغاز بنحو    2015مقارنة بعام  
مليون دوالر، زيوت بيتومنية بنحو    31( بنحو  2510لفوسفات )بند جمركى  دوالر ، وا
، رخام وجرانيت   12.36مليون دوالر، هوائيات ألجهزة االستقبال المرئي بنحو    92.91
مليون دوالر، وعلى الجانب األخر، زادت قيمة صادرات مجموعة من البنود    1.2بنحو  
مليون دوالر    123.34وبنحو    %169بة  بنس   2016بند أرتفاعا( خالل عام    20)أبرز  

بعام   بنسبة  2015مقارنة  االقطان  غزول  أهمها  دوالر،    17وبنحو    56%،  مليون 
بنحو   بنحو    7.98الموالح  حرث  بذور  دوالر،  منتجات   2.22مليون  دوالر،  مليون 
 مليون دوالر. 6.52مليون دوالر، أسالك نحاسية بنحو   7.41الزجاج بنحو 

بالذكر، ▪ الجدير  مجموعة    ومن  وظهور  البنود  من  مجموعة  اختفاء  أظهرت  البيانات  أن 
ضمن هيكل الصادرات المصرية للهند، وهى إما   2015أخرى لم تكن موجودة فى عام  

بنود غير منتظمة ومرتبطة بمشروعات أو مناقصات محددة أو مرتبطة بمحددات العرض 
البصل والتي سبق أن   2016والطلب فى السوق، ومن أهم البنود التى اختفت فى عام  

نحو   عام    12.23سجلت  فى  دوالر  السبائك   2015مليون  أيضا  األمثلة  ومن   ،
  2016الحديدية، ماكينات النسيج ، وعلى الجانب اآلخر ظهرت منتجات جديدة فى عام  
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عام   فى  موجودة  تكن  )    2015لم  بقيمة  نيتروجينية  أسمدة  مليون    36.90وأهمها 
 دوالر(. 

، نجد أن أبرز بنود الصادرات التى تراجعت قيمها فى عام    رات الهنديةفيما يتعلق بالصاد ▪
حيث تراجعت من نحو    % 15.74شملت الغزول القطنية والتى انخفضت بنسبة    2016
، كما   2016مليون دوالر فى عام  138إلى نحو    2015مليون دوالر فى عام    164

ليون دوالر فى عام م  173من نحو     %21.7تراجعت صادرات سيارات الركوب بنسبة  
، كما تراجعت صادرات قطع الغيار، 2016مليون دوالر فى عام    135إلى نحو    2015

المركبات العضوية و المضادات الحيوية، وعلى الجانب األخر ، أظهرت البيانات زيادة 
بنسبة   زادت  والتى  مشفاه  جاموسى  لحوم  وأهمها  البنود  بعض  حيث    % 2.23صادرات 

مليون دوالر فى عام   338إلى نحو    2015يون دوالر فى عام  مل  331زادت من نحو  
  67إلى نحو  2015مليون دوالر في عام  38، ألونيوم أوكسيد وارتفع من نحو 2015

عام   فى  دوالر  بقيمة  2016مليون  بوليمرات  بنحو    27،  االرز   ، دوالر    22مليون 
 مليون دوالر.  5مليون دوالر، اسطمبات  بنحو 

 ية  فى مصرالهند اإلستثمارات
حوالي   • حوالي    425توجد  منها   مصر،  في  تعمل  هندية  مشروًعا   25شركة 

استثمارات   قيمة  إجمالي  ويبلغ  هندية،  لشركات  بالكامل  مملوكة  وفروع  مشترًكا 
مليار دوالر)حسب تقديرات الجانب الهندى( بينما يبلغ   3الشركات الهندية حوالى  

حوالى   المصدر  المال  رأس  فى  التدفق  لهيئة    770قيمة  )طبقا  دوالر  مليون 
 اإلستثمار(. 

المنسوجات   • مصر،  في  الهندية  الشركات  بها  تعمل  التي  المجاالت  بين  ومن 
والمالبس الجاهزة ، والطاقة ، والكيماويات ، بما في ذلك الكيماويات المتخصصة 
، والمواد الالصقة ، والمستحضرات الطبية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والدهانات 

و  الغيار  ،  وقطع   ، البتروكيماويات   ، الصحية  والرعاية   ، االستهالكية  البضائع 
بتنفيذ  أيضا  الهندية  الشركات  تقوم  كما  والضيافة.  التعليم  وقطاعات  السيارات، 
مشروعات في مختلف المجاالت، مثل إشارات القطارات، والتحكم في التلوث، بما 
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ال ومعالجة  الهواء،  تلوث  مكافحة  معدات  ذلك  منع في  وأجهزة  والري  مياه، 
جروب   وبيرال  سانمار  شركة  العاملة  الشركات  أهم  وغيرها.ومن  التصادم، 

 وانفوسيس.
 المصرية في الهند االستثمارات

بوالية   • نويدا  بمدينة  العدادات  لتصنيع  الهند  الكتروميتر  السويدى  مشروع شركة 
السويدى  السيد المهندس/ زكى صادق     احدى شركات مجموعة  –أوتار براديش  

 مليون دوالر. 30، وتم تنفيذ المرحلة االولى برأس مال  
قدرها   • استثمارية  بتكلفة  الدهانات  إلنتاج  للبويات  كابسى  شركة    50مشروع 

مليون دوالر ، وجارى تنفيذه حيث تم مؤخرًا تخصيص واستالم االراضى الخاصة 
أبريل   الهندية ووضع حجر األساس فى  بنجالور  بمدينة  تم  و   2015بالمشروع 

 . ومن المنتظر أن يبدأ االنتاج مع نهاية العام الجارى  البدء فى اإلنشاءات
بواسطة شركة   • تنفيذه  وتم  الهندية  فى والية جوجرات  البناء  مصنع النتاج مواد 

 الحديثة للمواد العازلة .
 أهم اتفاقيات التجارة واالستثمار الموقعة بين مصر والهند

، اتفاقية تشجيع وحماية 1983اتفاق إنشـاء اللجنة المشتركة فى    ،1977اتفاق التجــــارة فى  
وجاري تحديثها،   1969، اتفاقية تجنب االزدواج الضـريبى فى  1997االستثمارات المتبادلة فى  

، مذكرة تفاهم في مجاالت المشروعات   2008مذكرة تفاهم في مجال التجارة والتعاون الفني فى  
، مذكرة تفاهم بين اتحاد  2009الصغر وخطة العمل المشترك فى    الصغيرة والمتوسطة ومتناهية

 . 2016الصناعات المصرية ونظيره الهندي في 
 -:  )أ(موقف مجلس األعمال المشترك

رقم   • الوزراى  القرار  بإعادة     2015أغسطس    24بتاريخ    2015لسنة    605صدر 
برئ المشترك  الهندى  المصرى  األعمال  مجلس  فى  المصرى  الجانب  اسة  تشكيل 

المهندس/ خالد أبو المكارم وذلك لتفعيل دور المجلس فى تنمية العالقات االقتصادية  
  2015والتجارية بين البلدين ، وقد تم عقد الدورة الثانية لمجلس االعمال فى أكتوبر  

، وتم عقد الدورة الثالثة للمجلس   2013فى نيودلهى وكانت الدورة االولى فى مارس  
 بالهند .  2016بالقاهرة و الدورة الرابعة فى سبتمبر  2016مارس عام  10يوم 
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تفضل فخامة السيد الرئيس باستقبال أعضاء مجلس االعمال المصري الهندي المشترك   •
، حيث أشار السيد الرئيس اليجابية المناخ االستثماري في مصر،   2016في سبتمبر  

 .وترحيبه باستقبال وفود الشركات الراغبة في االستثمار هناك
 -: )ب( موقف اللجنة التجارية المشتركة

  2013دورات االولى فى نيودلهى مارس    3عقدت اللجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية  
على   2016مارس    10و    9، والدورة الثالثة فى القاهرة يومى    2014والثانية فى  نوفمبر  

الع تعزيز  بهدف  بالبلدين،  الوزارة  أول  وكالء  السادة  بين  مستوى  واالستثمارية  التجارية  القات 
 البلدين. 

 العوائق التي تحول دون تنمية التصدير إلى الهند 
ــد هيكـــل التعريفـــة  • ــال عـــن تعقيـ ــة والغيـــر جمركيـــة فضـ ــاع الرســـوم الجمركيـ ارتفـ

الجمركيــــة الهنديــــة والقيــــود الغيــــر جمركيــــة المســــتخدمة فــــى سياســــة التجــــارة 
ــة ا ــلع تامـ ــى السـ ــة علـ ــة خاصـ ــة الهنديـ ــات الخارجيـ ــات القطاعـ ــن منتجـ ــنع مـ لصـ

ــنعة  ــة المصـــــ ــة واألغذيـــــ ــروات والفاكهـــــ ــل الخضـــــ ــرية مثـــــ ــديرية المصـــــ التصـــــ
ــن  ــد مــ ــا يزيــ ــات ممــ ــلع الهندســــية والكيماويــ ــاء والســ ــوجات ومــــواد البنــ والمنســ
كلفــــــة التصــــــدير إلــــــى الهنــــــد مقارنــــــة بالــــــدول المنافســــــة لمصــــــر فــــــى ذات 

المعــــــامالت المنتجــــــات والتــــــى تتمتــــــع بميــــــزات القــــــرب الجغرافــــــى والثقــــــافى و 
 الجمركية التفضيلية.

 Non-tariffتقــــــوم الهنــــــد بفــــــرض قيــــــود جمركيــــــة وغيــــــر جمركيــــــة   •
Barriers (NTBs)  علــــى قائمــــة مــــن الســــلع أســــمتها بالســــلع الحساســــة

ــمل  ــة  415تشـــ ــود تعريفيـــ ــع قيـــ ــا ووضـــ ــارة بمراقبتهـــ ــوم وزارة التجـــ ــلعة تقـــ ســـ
ــذه  ــمل هـ ــا. وتشـ ــواردات منهـ ــو الـ ــة نمـ ــى حالـ ــراق فـ ــة إغـ ــوم مكافحـ ــلع ورسـ السـ

بنـــــودا تهـــــتم مصـــــر بتصـــــديرها للســـــوق الهنديـــــة مثـــــل الفاكهـــــة والخضـــــروات 
ــرى  ــب ، الكمثـ ــب والزبيـ ــروت ، العنـ ــب فـ ــون ، الجريـ ــال ، الليمـ ــة : البرتقـ الطازجـ
، الفراولــــة ، والقرفــــة مجروشــــة أو مســــحوقة ، القرنفــــل ، األرز بكافــــة أنواعــــه 

ــط ، بال ــام والممشـ ــن الخـ ــخرى ، القطـ ــح الصـ ــام، الملـ ــح الطعـ ــات ملـ ــات ومكعبـ طـ
ــاجى أو  ــزف زجـ ــن خـ ــواب مـ ــا ، أكـ ــيراميك بأنواعهـ ــات السـ ــالط ومكعبـ ــام ، بـ الرخـ
مـــــن كريســـــتال ، أدوات زجاجيـــــة للمائـــــدة ، مصـــــنوعات زجاجيـــــة أخـــــرى مـــــن 

 كريستال، أقفال المنازل والسيارات واألثاث ، أقالم الحبر والرصاص .
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ــتيراد ال • ــة بتقييــــد إســ ــلع بشــــر تقــــوم الســــلطات الهنديــ ــه عديــــد مــــن الســ وط معينــ
 ومن أمثلة ذلك:

o  ــول ــى أو الحيـــــوانى بالحصـــ ــأ الزراعـــ ــات ذات المنشـــ ــد اســـــتيراد المنتجـــ يقيـــ
علــــــى تصــــــريح اســــــتيراد مــــــن إدارة األمــــــن البيولــــــوجى وصــــــحة اإلنســــــان 

 والنبات التابعة لوزارة الزراعة الهندية.
o  ــاص ــى الخــــ ــانون المحلــــ ــراءات القــــ ــة إلجــــ ــلع الغذائيــــ ــع واردات الســــ تخضــــ

 ية.بالرقابة على األغذ
o  تخضــــــع واردات اللحــــــوم والــــــدواجن لمواصــــــفات قــــــانون منتجــــــات اللحــــــوم

 الهندى.
o  ــادة ــل مـ ــارة مثـ ــواد صـــباغة ضـ ــبوغة بمـ ــة المصـ ــع اســـتيراد األقمشـ  azoيمنـ

 ، ويتعين الفحص قبل الشحن وإصدار شهادة فحص تفيد ذلك.
o  يســــمح باســــتيراد الســــيارات المســــتعملة فــــى حالــــة اســــتيفائها لعــــدة شــــروط

ــمن : أال يز  ــن تتضـ ــيارة عـ ــر السـ ــد عمـ ــادة  3يـ ــة القيـ ــون عجلـ ــنوات ، وتكـ سـ
ــا  ــن مطابقتهــ ــد مــ ــحن للتأكــ ــد الشــ ــل وبعــ ــها قبــ ــتم فحصــ ــين ، ويــ ــة اليمــ جهــ
لقــــــانون المركبــــــات المركــــــزى ، ويلتــــــزم المســــــتورد بتــــــوفير قطــــــع الغيــــــار 

 الالزمة  ، وال تدخل السيارات إال عن طريق ميناء مومباى الهندى .
o ملة باستصدار تصريح استيراد لهاتعيقيد استيراد جميع السلع المس. 
o  يقيــــــد اســــــتيراد بعــــــض الســــــلع الرأســــــمالية والخامــــــات والســــــلع الوســــــيطة

ــة  ــن الجهـــ ــا مـــ ــتيراد لهـــ ــريح اســـ ــدار تصـــ ــار باستصـــ ــع الغيـــ ــزاء وقطـــ واألجـــ
 المختصة فى الهند.

o  ــادرات ــلع والصــــ ــن الســــ ــة علــــــى أى مــــ ــراءات الوقايــــ ــق اجــــ ــة تطبيــــ امكانيــــ
 حلية الهندية.المصرية بدعوى تهديدها للصناعة الم

o  ــتيراد أى ــن اســ ــوق مــ ــا يعــ ــد ممــ ــى الهنــ ــتيراد فــ ــذ اإلســ ــر منافــ ــة تغييــ امكانيــ
 سلع مصرية مستقباًل.

o .تذبذب الواردات الهندية من البترول الخام المصرى ومنتجاته 
الميـــزة النســــبية التـــى تتمتــــع بهـــا الهنــــد فـــى إنتــــاج أهـــم المنتجــــات المصــــرية  •

ماويـــــــات والســـــــلع الهندســـــــية التصـــــــديرية مثـــــــل الخضـــــــروات والفاكهـــــــة والكي
ــف  ــد بتوظيـ ــام الهنـ ــن قيـ ــال عـ ــوجات فضـ ــة والمنسـ ــتلزمات الطبيـ ــة والمسـ واألدويـ

 السياسة التجارية لحماية وتنمية هذه القطاعات الحيوية بالنسبة لها.  
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 المكتب للتغلب على العوائق التي تحول دون تنمية التصدير إلى الهند: مقترحات          
ــال العمـــل علـــى تنميـــة ا • ــادات رجـــال األعمـ لـــوعى التصـــديرى لـــدى تجمعـــات واتحـ

ــه  أن  ــر يمكنـــ ــتهالكى كبيـــ ــة كســـــوق اســـ ــة الســـــوق الهنديـــ المصـــــريين بأهميـــ
 يستوعب العديد من الصادرات المصرية غير التقليدية .

ــات  • ــد فــــى بعثــ ــارة الهنــ ــين علــــى زيــ ــريين المعنيــ ــال المصــ ــال األعمــ تشــــجيع رجــ
تـــرات خـــالل العـــام بالتنســـيق مـــع ترويجيـــة  جماعيـــة أو زيـــارات منفـــردة علـــى ف

 المكتب التجارى .
تبـــادل زيـــارات ممثلـــى قطـــاع األعمــــال المصـــريين والهنـــود للتعـــرف عـــن قــــرب  •

 .فعلية للسوق المحلية فى البلدينوعلى الطبيعة على االحتياجات ال
الحــــــرص علــــــى اســــــتمرار ومداومــــــة مشــــــاركة الهيئــــــات والجهــــــات المصــــــرية  •

ــارض  ــة المعــ ــة ) هيئــ ــ –المعنيــ ــال تجمعــ ــال األعمــ ــادات رجــ ــة  –ات واتحــ جمعيــ
الصـــــــندوق االجتمـــــــاعى  –المســـــــتثمرين فـــــــى المـــــــدن الصـــــــناعية الجديـــــــدة 

ــز  ــد مـــع التركيـ ــد فـــى الهنـ ــة التـــى تعقـ ــبات التجاريـــة الهامـ للتنميـــة ( فـــى المناسـ
علــــــى المعــــــارض التــــــى تالئــــــم امكانياتنــــــا التصــــــديرية مثــــــل معــــــرض الهنــــــد 

ــا ــف الثـ ــى النصـ ــام فـ ــذى يقـ ــدولى الـ ــارى الـ ــل التجـ ــن كـ ــوفمبر مـ ــهر نـ ــن شـ نى مـ
عــــام والــــذى يلتقــــى فيــــه رجــــال األعمــــال والمســــتوردين الهنــــود بنظــــرائهم مــــن 
ــديرية  ــدات التصــ ــن التعاقــ ــد مــ ــرام العديــ ــى ابــ ــاق علــ ــه االتفــ ــتم خاللــ ــر ويــ مصــ

 لسلع ومنتجات مصرية .
التأكيــــد علــــى المصــــدرين والمســــتوردين المصــــريين الــــى ومــــن الهنــــد بأهميــــة  •

ــد ــروط التعاقــ ــزام بشــ ــع  االلتــ ــأ مــ ــب علــــى المشــــكالت التــــى تنشــ ــد للتغلــ والتوريــ
 نظرائهم الهنود فى  هذا الصدد.

 
 

 إجراءات التصدير للهند .3
 الرسوم الجمركية   -

المواد الخام أو المنتجات التى تفرض الهند رسوم جمركيه ضئيله على وارداتها من   ▪
العادى   الهندى  المستهلك  و يحتاجها  الجمر متوسط  تراوح  ي،  والر كي الرسوم  سوم  ة 
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ردات المواد الغذائية والخضروات والفاكهة والمنتجات المصنعة ااألخرى المقررة على و 
 . %40 -  %30التى لها مثيل فى هيكل اإلمنتاج الهندى ما بين 

 

 كتابة البيانات   -
 

بكتابة   ▪ يتعلق  فيما  المطلوبه  اإلشتراطات  بتطبيق  اإللتزام  المصدرين  على  يتعين 
مخاطر تعطيل اإلفراج على الشحنات فى الموانى الهنديه    البيانات على العبوات لتجنب

 ، وتشمل أهم هذه القواعد توافر ما يلى باللغة اإلنجليزيه:
طباعة إسم الشركة المصدرة وبيانات اإلتصال بالشركة المنتجة أو المصنعة   .1

 باللغة اإلنجليزية. 
لصق  وضع ملصق باللون األحمر فى حالة المنتجات الغير نباتية ، ووضع م .2

 باللون األخضر فى حالة المنتجات النباتية . 
 وضع ملص يشمل على:  .3

a.  إسم المستورد الهندى بالكامل وبيانات اإلتصال الخاصة به 
b. تاريخ اإلستيراد 
c. ( سعر البيع للمستهلكMRP – Maximum Retail Price ) 
d.  تاريخ انتهاء الصالحية 

 طباعة تاريخ اإلنتاج والوزن على كل عبوه .4
ت على كل وحدة من المنتج طبقا لقواعد قانون سالمة الغذاء توضيح المكونا .5

 الهندى
 اجراءات اإلفراج الجمركي:  -

الجمركية والذى    ▪ التعريفة  الهندية من خالل جدول  الخارجية  التجارة  تطبيقا لسياسة 
من  الهندية  الواردات  على  المقررة  األخرى  والرسوم  الجمركية  الرسوم  تحديد  يتضمن 

المختلفة و  المقيد استيرادها بشروط ، فإن البنود  السلع المحظورة والسلع  كذا تحديد 
المستورد الهندي هو المسئول عن توفير تلك المعلومات والـتأكد من أن السلعة التي  
التعريفة   فى  عليها  المنصوص  والشروط  للقواعد  مستوفاه  استيرادها  فى  يرغب 

لى البضاعة التى استوردها الجمركية المطبقة وكذا المسئول عن اإلفراج الجمركى ع
من الموانى والمنافذ الهنديه. وفى معظم األحوال يقوم المستورد الهندى بإسناد عملية  
اإلفراج  لقواعد  طبقا  المطلوبة  المستندات  ترتيب  من  ذلك  فى  بما  الجمركى  اإلفراج 
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المنصوص عليها إلى وكيل شحن وتخليص. تتضمن عملية اإلفراج الجمركى للبضائع 
 موانى الهندية اإلجراءات التالية:من ال
بفحص   .1  ، الجمركى  المنفذ  إلى  الشحنة  وصول  لدى   ، الجمارك  سلطات  تقوم 

مستندات الشحنة مثل بوليصة الشحن والشهادات الفنية المطلوبة للتأكد من أن  
 الشحنة المستوردة مستوفاة لكافة شروط وقواعد اإلستيراد إلى الهند.

ظ .2 بفحص  الجمارك  سلطات  مطابقة تقوم  من  للتأكد  الحاوية  لمحتويات  اهرى 
 العبوات والبيانات المدونة عليها لشروط االستيراد المحددة من الحكومة الهندية. 

هيئة   .3 بمعرفة  لفحصها  الجمركي بسحب عينات  بالمنفذ  الصحة  وزارة  ممثل  يقوم 
الحكومة   أية معامل فحص أخرى معتمدة من  الهندية أو  الغذاء واألدوية  سالمة 

كشرط اله الهندى  الغذائى  الغش  منع  لقانون  النتائج  مطابقة  ضرورة  مع  ندية 
 لإلفراج عن الشحنة.

يقوم ممثل وزارة الصحة بتسليم شهادة عدم ممانعة أو رفض ، بناء على  نتيجة   .4
اتخاذ  فى  ليبدأ  الجمارك  مسئول  إلى   ، الشحنة  من  المسحوبة  العينة  فحص 

والرسو  الجمركية  الرسوم  تقدير  تمهيدا إجراءات  الشحنة  على  المقررة  األخرى  م 
 لإلفراج عنها.

على   ▪ فى   المصدريتعين  محدد  هو  كما  الصحيح  الجمركى  البند  إستخدام  الهند  إلى 
لنوع   طبقا  الموحد   الجمركى  التى    المنمتجالنظام  المشكالت  لتفادي  وذلك  المصدر 

األ  بعض  وفى  الشحنة.  عن  اإلفراج  عملية  خالل  ذلك  بسبب  تحدث  أن  حيان يمكن 
المنتجات  بأسعار  المستندات  فى  الواردة  األسعار  بمقارنة  الجمارك  مسئول  يقوم 
للتغلب على   المماثلة والمحددة سلفا فى شحنات سابقة مستوردة من مصادر أخرى 
المتعاملين  بعض  قبل  من  المستندات  فى  المثبتة  األسعار  فى  التالعب  مشكلة 

مشروعه. وتستغرق عملية اإلفراج عن لتخفيض قيمة الرسوم الجمركية بطريقه غير  
أيام فى الظروف الطبيعية    10إلى    7الشحنات فى الموانى الهندية فى المتوسط من  

سبتمبر( أو ألسباب أخرى   –، قد تمتد إلى أكثر من ذلك فى موسم األمطار )يونيه  
 أهمها إضراب العمال والتعطيل الجزئى للعمل فى الموانى والذى قد يتسبب فى تحويل 
الشحنات  لإلفراج عن  الوقت  مزيدا من  يستغرق  ما  إلى موانى أخرى وهو  الشحنات 

 مقارنة بالظروف الطبيعية. 
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 خامتة  .10
ــاد ، و يبلــــغ الســــوق الهنــــدي كبــــر الحجــــم   يغلــــب علــــى .1 فضــــال عــــن تنــــوع هيكــــل االقتصــ

مليــــار  1.26تريليــــون دوالر ، وعــــدد الســــكان حــــوالى  2.2حجــــم النــــاتج المحلــــى حــــوالى 
مليــــار دوالر تمثــــل  623.3حــــوالي   2016إجمــــالي حجــــم التجــــارة  فــــى عــــام ، و نســــمة 

 263.9مليــــــار دوالر بينمــــــا تمثــــــل الصــــــادرات حــــــوالى  359.3الــــــواردات منهــــــا حــــــوالى 
 مليار دوالر .

تتميـــــــز الهنـــــــد بصـــــــناعات الحديـــــــد والصـــــــلب ، المنســـــــوجات ، البتـــــــرول ، األســـــــمنت ،  .2
ــة ، ال ــات الغذائيــ ــات ، المنتجــ ــدات، المحركــ ــدين  المعــ ــيدالنية ، التعــ ــة والصــ ــات الدوائيــ منتجــ

وتكنولوجيــا المعلومــات ، كمـــا تعتبــر الهنـــد مــن الـــدول التــي لـــديها اكتفــاء ذاتـــي فــي معظـــم 
ــدير  ــائض للتصـ ــديها فـ ــد لـ ــا يوجـ ــة  كمـ ــروات والفاكهـ ــوب والخضـ ــة الحبـ ــذاء وخاصـ ــود الغـ بنـ

ـــ ـــاى ، القطــ ــم المحاصــــيل األرز ، القمــــح ، الشــ ــمل أهــ ن ، قصــــب مــــن تلــــك البنــــود ، وتشــ
الســــــكر، البطـــــاطس ، الكتــــــان ، البـــــذور الزيتيـــــة ، الـــــدواجن. ويميـــــل المســـــتهلك الهنـــــدى 
ــة  ــة المجففــ ــروات واألغذيــ ــة وإن كانــــت الخضــ ــة الطازجــ ــروات والفاكهــ ــتهالك الخضــ إلــــى إســ

ــدأت تجـــد ســـوقا لهـــا  ــة بـ ــت محـــدودة  –والمحفوظـ ــدن الكبيـــرة  –وان كانـ ــا فـــى المـ خصوصـ
 ثل دلهى  ومومباى وبانجالور.     التى يقطنها عدد من األجانب م

ــل و  .3 ــى هيكـ ــب علـ ــرول ارديغلـ ــة ) بتـ ــود الطاقـ ــد بنـ ــاز  –ات الهنـ ــام  –غـ ــواد الخـ ــم ( ، والمـ فحـ
فوســــــفات صــــــخري  ، والمــــــواد الوســــــيطة )الكيماويــــــات(  –أقطــــــان  –ألمــــــاس  –)ذهــــــب 

 والسلع اإلليكترونية ، والسلع الرأسمالية.
ــيلية علـــى .4 ــا  تـــرتبط الهنـــد باتفاقـــات تجـــارة تفضـ اتفـــاق  19المســـتوى الثنـــائي واإلقليمـــي منهـ

قـــــائم بالفعـــــل معظمهـــــا مـــــع دول الجـــــوار أهمهـــــا األســـــيان والميركســـــور واليابـــــان وكوريـــــا 
ــى  ــا علـ ــاوض حاليـ ــرى التفـ ــا يجـ ــيلى ، بينمـ ــا وشـ ــان وماليزيـ ــريالنكا وبوتـ ــنغافورة وسـ  22وسـ
ــا واإل  ــع الكوميســـ ــتوى اإلقليمـــــى تجمـــ ــا علـــــى المســـ ــيليه أخـــــرى أهمهـــ ــاد اتفاقيـــــة تفضـــ تحـــ

األوروبــــى  ومجلــــس التعــــاون الخليجــــى ، وعلـــــى المســــتوى الثنــــائى نيوزيالنــــدا وروســـــيا 
واســــرائيل ، وذلــــك فــــى الوقــــت الــــذى ال تــــرتبط فيــــه مصــــر بإتفــــاق تجــــارة تفضــــيلى يعطــــى 

 ميزة للصادرات المصرية إلى الهند.
ــوالي  .5 ــمح لحـ ــد تسـ ــذكر أن الهنـ ــدير بالـ ــة األ 90جـ ــدول األفريقيـ ــادرات الـ ــود صـ ــن بنـ ــل % مـ قـ

ــذا  LDCنمـــوا ) ــة ، و تســـتفيد مـــن هـ ( بالـــدخول الـــى الســـوق الهنـــدي بـــدون رســـوم جمركيـ
 دولة إفريقية ليست من بينها مصر. 37النظام حوالى 
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ــة  .6 ــة الجمركيــ ــد هيكــــل التعريفــ ــر جمركيــــة فضــــال عــــن تعقيــ ــوم الجمركيــــة والغيــ ارتفــــاع الرســ
ارجيـــــة الهنديـــــة الهنديـــــة والقيـــــود الغيـــــر جمركيـــــة المســـــتخدمة فـــــى سياســـــة التجـــــارة الخ

ــل  ــرية مثــ ــديرية المصــ ــات التصــ ــات القطاعــ ــن منتجــ ــنع مــ ــة الصــ ــلع تامــ ــى الســ ــة علــ خاصــ
ــية  ــلع الهندســ ــاء والســ ــواد البنــ ــنعة والمنســــوجات ومــ ــة المصــ ــة واألغذيــ ــروات والفاكهــ الخضــ

حيــــــث تتــــــراوح متوســــــطات الرســـــوم والتعريفــــــات الجمركيــــــة المطبقــــــة علــــــى والكيماويـــــات 
، وضــــريبة  %4، وهنــــاك ضــــريبة اضــــافية نســــبتها %15 –10الــــواردات الهنديــــة مــــا بــــين 

ــرائها  ــا أو شـ ــتم بيعهـ ــائع التـــي يـ ــيلها علـــى البضـ ــتم تحصـ ــيم يـ ـــة تعلـ ــافة ، وضريبـ قيمـــة مضـ
بالســــــوق المحليــــــة ، وبـــــــذلك يصــــــل إجمــــــالي متوســـــــط الرســــــوم الجمركيــــــة والضـــــــرائب 

ــن  ــة مـ ــواردات الهنديـ ــى الـ ــة علـ ــى  %35 – %30المفروضـ ــدير إلـ ــة التصـ ــد مـــن كلفـ ــا يزيـ ممـ
هنــــد مقارنــــة بالــــدول المنافســــة لمصــــر فــــى ذات المنتجــــات والتــــى تتمتــــع بميــــزات القــــرب ال

 الجغرافى والثقافى والمعامالت الجمركية التفضيلية.
 Non-tariff Barriers (NTBs)تقـــوم الهنـــد بفـــرض قيـــود جمركيـــة وغيـــر جمركيـــة   .7

ــمل  ــة تشـــ ــلع الحساســـ ــمتها بالســـ ــلع أســـ ــن الســـ ــة مـــ ــى قائمـــ ــوم وزارة  415علـــ ــلعة تقـــ ســـ
ــواردات  ــو الـ ــة نمـ ــى حالـ ــراق فـ ــة إغـ ــوم مكافحـ ــة ورسـ ــود تعريفيـ ــع قيـ ــا ووضـ ــارة بمراقبتهـ التجـ
منهـــا. وتشـــمل هـــذه الســـلع بنـــودا تهـــتم مصـــر بتصـــديرها للســـوق الهنديـــة مثـــل الفاكهـــة 
ــب ،  ــب والزبيــــ ــروت ، العنــــ ــب فــــ ــون ، الجريــــ ــال ، الليمــــ ــة : البرتقــــ ــروات الطازجــــ والخضــــ

و مســـــحوقة ، القرنفـــــل ، األرز بكافـــــة أنواعـــــه  الكمثـــــرى ، الفراولـــــة ، والقرفـــــة مجروشـــــة أ
ــام ،  ــات الرخــ ــات ومكعبــ ــام والممشــــط ، بالطــ ــام، الملــــح الصــــخرى ، القطــــن الخــ ملــــح الطعــ
بـــــالط ومكعبـــــات الســـــيراميك بأنواعهـــــا ، أكـــــواب مـــــن خـــــزف زجـــــاجى أو مـــــن كريســـــتال ، 
أدوات زجاجيــــــة للمائــــــدة ، مصــــــنوعات زجاجيــــــة أخــــــرى مــــــن كريســــــتال، أقفــــــال المنــــــازل 

 يارات واألثاث ، أقالم الحبر والرصاص .والس
ــد  .8 ــر والهنـ ــين مصـ ــة بـ ــارة البينيـ ــل التجـ ــد وتحليـ ــة للهنـ ــارة الخارجيـ ــات التجـ ــل بيانـ ــير تحليـ يشـ

 إلى امكانية تقسيم الصادرات المصرية إلى الهند إلى ثالثة مجموعات كما يلى:
 المجموعة األولى:  ▪

ل مثيل  يوجد  ال  بينما  العالم  من  الهند  تستوردها  الصادرات سلع  هيكل  في  ه 
و  والطائرات  الرأسمالية  السلع  البنود  تلك  أهم  وتشمل  والسفن  الماس  المصرية 

 والمركبات العضوية واألخشاب الصناعية. 
 المجموعة الثانية:  ▪
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سلع تصدرها مصر بالفعل إلى الهند والعالم وتوجد فرص لزيادة صادرات مصر  
تصدير وتشمل أهم تلك البنود  منها إلى الهند حال توفر كميات مناسبة منها لل

الفوسفات  الخام،  الذهب  الحمضية،  الفواكه  الطبيعي،  والغاز  الخام  البترول 
الصخري، مسطحات النحاس والحديد، السجاد والمفروشات، المواد الكيماوية ،  

المد األثاث،   الجلود  البناء،   مواد  محددة(،  مواعيد  )فى  والبصل   ، بوغة 
 ن. الدهانات ، التمور،  القط

 المجموعة الثالثة:  ▪
سلع تصدرها مصر إلى العالم وال توجد في هيكل الصادرات المصرية إلى الهند  
وتشمل قائمة أهم تلك السلع المنتجات البترولية، األسمدة ، الحديد والمنتجات 

الجاهزة، كيماويات،  الحديدية ، منتجات األ  ثاث، أسالك األلمونيوم ، المالبس 
 لعنب األحمر. سلع بيضاء، الرمان، ا

ــات  .9 ــا للمجموعـــ ــادرات المصـــــرية طبقـــ ــل الصـــ ــة وهيكـــ ــل الـــــواردات الهنديـــ ــى هيكـــ ــالنظر إلـــ بـــ
ــة الثانيـــة  ــن بنـــود المجموعـ ــادراتها الســـلعية مـ ــلعية فـــإن مصـــر لـــديها فـــرص لزيـــادة صـ السـ
والثالثــــة والتــــي يمكــــن أن تشــــمل  البتــــرول الخــــام والغــــاز، الكيماويــــات واألســــمدة ، القطــــن ، 

فوســـــفات ، المنتجـــــات الغذائيـــــة المصـــــنعة ، مـــــواد البنـــــاء ، الـــــذهب ، المعـــــادن وخاصـــــة ال
األثــــاث الســــجاد والمفروشــــات القطنيــــة ، كمــــا يمكــــن أن تســــتفيد مصــــر مــــن اعتبــــار الهنــــد 
ــاي  ــكر والشـ ــوب والسـ ــل الحبـ ــتراتيجية مثـ ــة االسـ ــلع الغذائيـ ــن السـ ــيين مـ ــا الرئيسـ ــد مورديهـ أحـ

 .واللحوم
تحليـــل التجـــارة الخارجيـــة لكـــل مـــن مصـــر والهنـــد إن اإلشـــارات التـــى تـــم التوصـــل اليهـــا مـــن  .10

ــد  ــى الهنــ ــادي فــ ــرواج االقتصــ ــة الــ ــا لدرجــ ــتمر طبقــ ــكل مســ ــر بشــ ــا تتغيــ ــه ولكنهــ ــت ثابتــ ليســ
ــة الصـــــناعة  ــدى ديناميكيـــ ــا مـــ ــتوردة وأيضـــ ــلع مســـ ــتهالك ســـ ــدة الســـ ــرائح جديـــ ــول شـــ ودخـــ
المصــــرية فــــى انتــــاج ســــلع جديــــدة يمكــــن تصــــديرها وكــــذا زيــــادة الطاقــــة اإلنتاجيــــة للجهــــاز 

 إلنتاجى المصرى لتلبية احتياجات السوق العالمية. ا
ان الـــدخول للســـوق الهنـــدى هــــو تحـــدى للصـــناعة المصـــرية مــــن حيـــث صـــعوبته ، كمــــا   .11

التوجـــد أيـــة اتفاقـــات لتبـــادل تخفيضـــات جمركيـــة بـــين البلـــدين ، كمـــا أنـــه ســـوق كبيـــر يمكـــن 
 قتصاديات .أن يعوض النقص فى الطلب العربى أو االوربى فى أوقات انكماش تلك اال

ــد  .12 ــارة الهنــ ــريين لزيــ ــناعة المصــ ــال والصــ ــال االعمــ ــد رجــ ــى الهنــ ــارى فــ ــب التجــ ــدعو المكتــ يــ
ــك  ــة وذلـ ــة ثالثـ ــواق دولـ ــدير السـ ــر أو التصـ ــدير المباشـ ــواء للتصـ ــة نظـــرائهم الهنـــود سـ ومقابلـ
فـــى ظــــل المزايــــا التــــى يتيحهــــا االقتصــــاد المصـــرى لصــــادراته للــــدول المجــــاورة ، كمــــا يمكــــن 
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 –ثمار المشـــــترك بـــــين البلـــــدين خاصـــــة فـــــى مجـــــاالت : الكيماويـــــات مناقشـــــة فـــــرص االســـــت
 تكنولوجيا المعلومات. –المنسوجات والمالبس  –االغذية  –االدوية 
ــارات علـــى      ــب لتلـــك الزيـ ــى اســـتعداد للترتيـ ــب التجـــارى علـ ــأن ، فـــان المكتـ ــى هـــذا الشـ وفـ

 كل االجهزة المعنية .ستوى ، وذلك بالتنسيق مع أعلى م
 10التجــــارى أن نمــــط االســــتهالك فــــى الهنــــد ســــوف يتغيــــر فــــى المســــتقبل )يــــرى المكتــــب  .13

ــداد  ــروج أعـ ــطة وخـ ــة المتوسـ ــدى الطبقـ ــة لـ ــتوى المعيشـ ــاع مسـ ــرا الرتفـ ــة ( نظـ ــنوات المقبلـ سـ
كبيــــرة مــــن مســــتوى خــــط الفقــــر ممــــا يعنــــى أن التوجــــه لالســــتهالك الترفــــى ســــيزداد والنزعــــة 

 الستهالك سلع مستوردة ستزداد .
ــ .14 ة الهنديـــــة االقتصـــــادية تميـــــل للـــــتحفظ نظـــــرا لحرصـــــها علـــــى دعـــــم ان سياســـــات الحكومـــ

ــى االنفتــــاح  ــدة فــ ــو بخطــــوات جيــ ــاص الهنــــدى يخطــ ــاع الخــ ــات الفقيــــرة ، اال أن القطــ الطبقــ
علـــى العـــالم ، وبالتـــالى فـــان االتصـــال المباشـــر بـــين القطـــاع الخـــاص فـــى البلـــدين هـــو أنســـب 

ــع اله ــل مـ ــى التعامـ ــراع فـ ــيلة لالسـ ــارة وسـ ــالى التجـ ــى مجـ ــد فـ ــة نـ ــا أن الحكومـ ــتثمار، كمـ واالسـ
ــارة واالســـتثمار بشـــرط تحقيـــق  ــالي التجـ ــالم فـــي مجـ ــة االنفتـــاح علـــي العـ ــدأت سياسـ الهنديـــة بـ

 .2014ها رئيس الوزراء الهندي عام والتي أطلق (MAKE IN INDIA)مبادرة 
 =============== 
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o فى الهند رية و الصناعية و جمعيات رجال االعمال قائمة بالغرف التجا 
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o لهند قائمة بأهم بشركات الشحن في ا 
o الهند  في  قائمة بأهم البنوك و المؤسسات المالية 
o  الهند الفنادق في ببعض قائمة 
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 املكتب التجاري  ف نيودهلى  .1

1/50 M Niti Marg Chanakyapuri New Delhi  - 

110021, Embassy of the Arab Republic of 

 Egypt 

 

 العنوان         

26873818  11  91  +  تليفوان 

26885922  11  91  +  فاكس 
newdelhi@ecs.gov.eg 

egyemb.com@gmail.com 

 

 البريد االلكترونى 

mailto:newdelhi@ecs.gov.eg
mailto:egyemb.com@gmail.com
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 السفارة املصرية ف نيودهلى  .2

1/50 M Niti Marg Chanakyapuri New Delhi  - 

110021, Embassy of the Arab Republic of 

 Egypt 

 

 العنوان             

 تليفوان 00 91   11  26114096/ 97
 فاكس 00 91  11  26885355

india_emb@mfa.gov.eg  ى البريد االلكترون 

 القنصلية املصرية فى مومباى  .3

101 Benhur Apartments , 32 Narayan 

Dabholkar Road , Mumbai 400 006 

 العنوان             

 تليفوان 00912223676422
 فاكس 00912223634558

Egy.mumbai@gmail.com  البريد االلكترونى 

 فى مومباى   شركة مصر للطريان .4
Mafatlal House Ground FloorH.T. Parekh 

Marg,  Backbay Reclamation   , Churchgate, 

Mumbai 400020 

 العنوان             

 تليفوان 00912222824088
 فاكس 00912222876140

Bombay_dm@egyptair.com  البريد االلكترونى 
 

 ،،، مع وافر االحرتام  

  2017مايو  


