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 القسم األول 

 للهندالرئيسية  املؤشرات والحقائقأهم 

 خريطة الهند

جنوب آسيا، يحدها املحيط الهندد  تقع الهند في 

مدددل اوبندددوب، والصدددين والشدددداو مدددل الشدددماو، وبحددددر 

 .العرب وباكستان مل الغرب، وبورما مل الشرق 

 .    2كم3, 287,263تشلغ مساحة الهند حوالى  

 .ايودلهي هي عاصمة الهند

   

 

  املوقع واملساحة 

تمتلدددددددددن الهندددددددددد بتيدددددددددة صدددددددددناعية ها لدددددددددة ت ندددددددددوع ف  دددددددددا 

الصدددددناعات الر لسددددددية لتلدددددم صددددددناعات التعددددددديل، 

الكيماويدددددات، االسددددددمن،، املتسددددددوجات، الصددددددناعات 

الغذا ية، االحبار الكريمة واملجوهرات، املنتجات 

 .اوبلدية، معدات النقل، وغيرها مل الصناعات

تتميددددددددددددددز الهنددددددددددددددد بنمدددددددددددددو سددددددددددددددر ع لقطددددددددددددداع تكنولوجيددددددددددددددا 

املعلومددات، فقددد تصددشح، مددل تهددم دوو العددالم فددي 

 .مجاو البرمجيات

القمدددد ، ، االرز : تهددددم املحاصدددديل الزراعيددددة فددددي الهنددددد

الشددددددددددددا ،  ،الشطددددددددددددار ، قصدددددددددددد  السددددددددددددكر، القطدددددددددددل

 .الشذور الزي ية، املطاط، وجوز الهند

 .“الروبية ” العملة الرسمية للهند هي 

 

 االقتصاد

 والهند السعودية العربية اململكة بين التجارية العالقات

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

Source: World Bank 

 الناتج املحلى اإلجمالي للهند،
 م2017عام  

 الناتج املحلى اإلجمالي

 (باألسعار اوبارية)
 تريليون دوالر تمريكي 2.601  

     Source: Central Intelligence Agency  
 

 

 م2018تقديرات عدد سكان الهند، عام 

 نسمةمليار  1.3 نإجمالى عدد السكا

 %1.14 معدو النمو السكاني

اللغددددددددددددددددة الهنديدددددددددددددددددة، واالاجلي يدددددددددددددددددة همدددددددددددددددددا اللغتدددددددددددددددددان 

 .الرسميتان في الهند

 اللغات الرسمية
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 القسم الثاني

  والهندالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

بعالقررررررررررات الهنرررررررررد  تررررررررررتبا اململكررررررررررة العربيرررررررررة السررررررررررعودية و 

 : اقتصادية وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائق

اململكدددددددددددة  بدددددددددددين والتجاريدددددددددددة االقتصدددددددددددادية لعالقددددددددددداتتخلدددددددددددع ا

 ىوفددددددددددددد ،العربيددددددددددددة السدددددددددددددعودية و الهندددددددددددددد الت اقيدددددددددددددات عديدددددددددددددد 

  
بدددددددين حكومدددددددة “ ات اقيدددددددة قعددددددداون اقتصددددددداد  وفندددددددد ” مت امقدددددددد 

دددررت  اململكدددة العربيدددة السدددعودية وحكومدددة الهندددد، والتددددي ح 

هدددددد، والتدددددددي بمقتلدددددداها 1401فدددددي مددددددهر جمددددداد  ال دددددداني عددددددام 

يسعددددددددد  الطرفدددددددددان لتطددددددددوير وتددددددددددعيم التعدددددددداون االقتصددددددددداد  

وقددددد صددددددرت وال ندددددي بي  مددددا بددددرو  مدددددل الت دددداهم املشدددد ر ، 

 عدددددامفدددددي  91املوافقدددددة عل  دددددا بقدددددرار مجلددددد  الدددددوزرا  رقدددددم 

 .هد1402

تم تأسل  مجل  األعماو السعود  الهند ، للساهم في 

تقويدددددددددددة العالقدددددددددددات االقتصدددددددددددادية والتجاريدددددددددددة بدددددددددددين اململكدددددددددددة 

 .العربية السعودية والهند

مليدار ريداو  94بلغ حبم التجار  بين اململكة والهندد احدو   

مليدددددددددار  ريدددددددددداو عددددددددددام  83.5م، مقابددددددددددل  2017سدددددددددعود  عددددددددددام 

 .م2013مليار رياو عام  151.3م، واحو  2016

بدددين الشلدددديل بتسدددشة ارت دددع معددددو حبدددم التشدددادو التجدددار  

م، بلنما ااخ ض 2016م، مقاراة بعام 2017عام % 12.5

 .م2013مقاراة بعام % 37.9بتسشة 

بدددددين اململكدددددة العربيدددددة السدددددعودية  -حقدددددـ امليددددددزان التجدددددار  

مليرررررار  53.6بنحدددددو  اململكدددددة يقددددددر فدددددا ض لصددددداو   -والهندددددد 

مليددددار  44.2مقابددددل فددددا ض يقدددددر بنحددددو . م2017ريدددداو، عددددام 

 .م2016رياو عام 

 :حقائق عامة. 1

 الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

 التجار  بين اململكة والهند، تطور التشادو 
 (م2017  -2008)ال  ر  بين خالو 
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 الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

 الواردات السعودية الصادرات السعودية  

 العام

 امليزان التجاري  حجم التجارة

 (مليون رياو سعود )

2013 151,266 107,622 

2014 137,337 90,320 

2015 94,584 49,520 

2016 83,542 44,217 

2017 93,977 53,626 
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تطور حبم التجار  بين اململكة العربية السعودية 
 (م2017  - 2013)والهند، خالو ال  ر  بين 
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                 صررررررررررررررررادرات اململكررررررررررررررررة العربيررررررررررررررررة السررررررررررررررررعودية  تطررررررررررررررررور . 2

 إلى الهند
 تطور صادرات اململكة العربية السعودية إلى 

 (م2017  - 2013)الهند، خالو ال  ر  

 تهم صادرات اململكة العربية السعودية
 م2017إلى الهند، عام  

بلغدددد، قيمددددة صددددادرات اململكددددة العربيددددة السددددعودية إلددددى 

مليددددددددددددون ريدددددددددددداو سددددددددددددعود ، عددددددددددددام   73801الهنددددددددددددد احددددددددددددو  

م، 2016مليدددددددددون ريددددددددداو عدددددددددام  63880م، مقابددددددددل 2017

 .م2013مليون رياو عام  129444واحو 

مل حيث ترتل  الدوو التدي  4جا ت الهند في املرتشة  

 . م2017تصدر لها اململكة العربية السعودية، عام 

ارت عد، قيمددة صددادرات اململكدة العربيددة السددعودية إلددى 

مليددددددددددون ريدددددددددداو  9921م بمقدددددددددددار   2017الهنددددددددددد ، عددددددددددام 

م، بلنمدددددددددددددا ااخ لددددددددددددد، 2016سدددددددددددددعود  مقارادددددددددددددة بعدددددددددددددام 

 .م2013مليون رياو مقاراة بعام  55643بمقدار  

ارت ددع معدددو امددو صدددادرات اململكددة العربيددة السدددعودية 

عددددددددددل العددددددددددام % 15.5م بتسددددددددددشة 2017إلددددددددددى الهنددددددددددد عددددددددددام 

 .السابـ

ت نددددددددددددددوع السددددددددددددددلع التددددددددددددددددي تصدددددددددددددددرها اململكددددددددددددددة العربيدددددددددددددددة 

منتجات : السعودية إلى الهند، وتهم هذه السلع هي 

معدايددددددددددددددددة، منتجددددددددددددددددات كيماويددددددددددددددددة علددددددددددددددددوية، لدددددددددددددددددا ل 

ومصددددددددددددنوعاك ا، منتجددددددددددددات كيماويددددددددددددة غيدددددددددددددر علددددددددددددوية، 

 .وغيرها مل السلعتلومنيوم ومصنوعاته، 

إلرررررررى اململكرررررررة العربيرررررررة السرررررررعودية  صرررررررادرات أهرررررررم. 3

 الهند

 املصدرة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون رياو)

 63,067 منتجات معداية

 3,964 منتجات كيماوية علوية

 2,646 لدا ل ومصنوعاك ا

 861 منتجات كيماوية غير علوية

 794 تلومنيوم ومصنوعاته

 الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

 الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

 (مليون رياو سعود )

73801

113828

129444

72052

63880
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                      اململكرررررررررررررررررررررررررررة العربيرررررررررررررررررررررررررررة السرررررررررررررررررررررررررررعودية  واردات تطرررررررررررررررررررررررررررور . 4

 من الهند
 تطور واردات اململكة العربية السعودية، 

 (م2017 - 2013)مل الهند خالو ال  ر  
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 من الهنداململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

بلغ، قيمة واردات اململكة العربية السعودية مل الهند 

مليددددددددددون ريدددددددددداو سددددددددددعود ،  20176م حددددددددددوالي  2017عددددددددددام 

 21822م، واحدو 2016مليدون ريداو عدام  19662مقابل 

 .م2013مليون رياو عام 

مددل حيددث ترتلدد  الدددوو التدددي  7جدا ت الهنددد فددي املرتشددة  

 . م2017قستورد م  ا اململكة العربية السعودية، عام 

ارت عددددد، قيمدددددة واردات اململكدددددة العربيدددددة السدددددعودية مدددددل 

مليون رياو سعود ،  514م  بمقدار  2017الهند عام  

 1646م، بلنمددددا ااخ لدددد، بمقددددددار  2016مقاراددددة بعددددام 

 .م2013مليون رياو مقاراة بعام 

ارت ع معدو امدو واردات اململكدة العربيدة السدعودية مدل 

 .عل العام السابـ% 2.6م  بتسشة 2017الهند عام  

ت نددددددددددددددوع السددددددددددددددلع التدددددددددددددددي قسددددددددددددددتوردها اململكددددددددددددددة العربيدددددددددددددددة 

حشددوب، : السدعودية مددل الهنددد ، وتهددم هدذه السددلع هددي 

منتجددددددددددددددددددددات كيماويددددددددددددددددددددة علددددددددددددددددددددوية، آالت وتدوات آليددددددددددددددددددددة 

، (فددددددوال )وتجزاؤهدددددا، مصددددددنوعات مدددددل حديددددددد تو صدددددل  

 .وغيرها مل السلعسيارات وتجزاؤها، 

 تهم واردات اململكة العربية السعودية
 م2017مل الهند، عام 

 املستوردة اسم السلعة
 القيمة

 (مليون رياو)

 2,973 حشوب

 2,225 منتجات كيماوية علوية

 1,368 آالت وتدوات آلية وتجزاؤها

 1,341 (فوال )مصنوعات مل حديد تو صل  

 1,144 سيارات وتجزاؤها

 الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

 الهيئة العامة لإلحصا : املصدر 

 (مليون رياو سعود )
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 : مصادر البيانات

 :  مصادر عربية. 1

 .م2017 الر لسيين، التجاريين ومركائ ا اململكة بين التجار   التشادو لإلحصا ، العامة الهيئة

 املوقعة واوبماعية ال نا ية واالس  مار   وال ني والتجار   االقتصاد  التعاون  ات اقيات املالية، وزار 

 .ف  ا املشاركة تو  األجنبية تو  اإلسالمية والدوو  السعودية العربية اململكة بين

 : بيانات. 2

 .م 2017 العاملية، االقتصادية املؤمرات ،الدولى الشنن

 :  مصادر أجنبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2018 
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