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القسم األول 

للهنداملؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

ــي  نــدي جنــوب آســيا، يحــدها املحــيط الهتقــع الهنــد 

ن، نيبـــال، مـــن الشـــمال، وبحـــ ر مـــن الجنـــوب، والصـــ

.العرب وباكستان من الغرب، وبورما من الشرق 

ى   .2كم 3,287,263تبلغ مساحة الهند حوا

ي عاصمة الهند .نيودله 

 املوقع واملساحة 

ـــــــــا تمتلـــــــــك الهنـــــــــد بنيـــــــــة صـــــــــناعية هائلـــــــــة تتنـــــــــوع ف

ن، الصـــــناعات الرئيســـــية، لتضـــــم صـــــناعات التعـــــدي

 الكيماويــــــات، االســــــمنت، املنســــــوجات، الصــــــناعات

ات الغذائيــة، االحجــار الكريمــة واملجــوهرات، املنتجــ

رها من الصناعات .الجلدية، معدات النقل، وغ

جيــــــا الهنــــــد بنمــــــو ســــــريع لقطــــــاع تكنولو تتميـــــــز كمــــــا 

ي املعلومات، واصبحت الهند من أهم دول العالم 

رمجيات .مجال ال

ــــي الهنــــد، االرز  ، القمــــح، أهــــم املحاصــــيل الزراعيــــة 

الشـــــــــــاي،  ،البطـــــــــــاطس، قصـــــــــــب الســـــــــــكر، القطـــــــــــن

.البذور الزيتية، املطاط، وجوز الهند

ي  .“الروبية ” العملة الرسمية للهند 

االقتصاد

خريطة الهند 

م2021تقديرات عدد سكان الهند ، عام 

م2019أهم املؤشرات االقتصادية للهند ، عام 

ى عدد السكا نسمةار ملي1.339 نإجما

%1.04معدل النمو السكانى

    Source: Central Intelligence Agency 

Source: World Bank

ي  ى اإلجما الناتج املح
)باألسعار الجارية(

تريليون دوالر أمريكي 2.869
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ى العالمصادرات . 1 الهند إ

أهم الدول املستوردة من الهند،
م2019عام  

ى العالم، أهم صادرات الهند إ
م2019عام 

الدول املستوردة من الهندأهم . 2

القسم الثاني

ن للهند وأهمالتجارة الخارجية مالمح  ا التجاري شركا

ـى العـالم صـادرات الهنـدقيمة  يبلغ إجما  ى إ  322.8  حـوا

ـــى بـــذلك تحتـــل املركـــز  2019  عـــام يمليـــار دوالر أمريكـــ م، و

ـى مسـتوى العـالم18الـ   ـي من حيث ترتيب املصدرين ع  ،

.العام نفسه

ــــــــى العــــــــالم، وأهمهــــــــا مــــــــن حيــــــــث  الهنــــــــدتتنــــــــوع صــــــــادرات  إ

زيـــــوت نفـــــط خـــــام، مـــــاس غيــــــر مركـــــب، : ألهميـــــة النســـــبيةا

ي ومجوهرات وأجزاؤها، سيارات ومركبات  أدوية،  ح

ن الــــــــــدول الواليــــــــــات املتحــــــــــدة شــــــــــغلت  ــــــــــى بــــــــــ  املرتبــــــــــة األو

 مــــن% 16.8الهنــــد بأهميــــة نســــبية بلغــــت   املســــتوردة مــــن

عــــــام   الهنــــــد الــــــدول املســــــتوردة مــــــنقيمــــــة واردات  يجمــــــاإ

ــام، 2019 مــن % 9.1بنســبة اإلمــارات العربيــة املتحــدة  تل

ي المن  الدول املستوردة قيمة واردات  يإجما عام الهند 

.نفسه

متـه استوردت اململكة العربيـة السـعودية مـن الهنـد مـا قي

ى  ي قيمـــة واردات الـــدول املســـتوردة %  1.8حـــوا مـــن إجمـــا

.م2019من الهند، عام  

(%)األهمية النسبية أهم الدول املستوردة

16.8ةالواليات املتحدة األمريكي

9.1اإلمارات العربية املتحدة 

ن 5.3الص

3.6هونج كونج

3.3سنغافورة

كود 
املصدرةاسم السلعالسلع

األهمية 
النسبية

(%)

13.17زيوت نفط خام 2710

ر مركب7102 6.76ماس غ

4.53أدوية3004

ي ومجوهرات وأجزاؤها7113 4.19ح

2.17سيارات ومركبات8703

Source: COMTRADE ,ITC 
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الهند من العالم واردات. 3

ى الهند، أهم الدول املصدرة إ
م2019عام 

أهم واردات الهند من العالم،
م2019عام 

ى الهندأهم . 4 الدول املصدرة إ

ى  مــــن العــــالم الهنــــد قيمــــة واردات يبلــــغ إجمــــا  480 حـــــوا

ـــى بـــذلك تحتـــل املركـــز  2019عـــام  يمليـــار دوالر أمريكـــ م، و

ى مسـتوى العـ 10الـ   الم، من حيث ترتيب املستوردين ع

.ي العام نفسه

ية ألهممن العالم، وأهمها من حيث ا الهندتتنوع واردات 

زيــــــوت نفــــــط خــــــام، ذهــــــب بأشــــــكال خــــــام أو ، :النســــــبية

مركـــــب، نصـــــف مشـــــغولة، فحـــــم حجـــــري، مـــــاس غيــــــر 

رهــا مــن غــازات نفــط وهيــدروكربونات غازيــة أخــر،   وغ

.املنتجات

ن شــــغلت  ن الــــدول الصــــ ــــى بــــ لهنــــد املصــــدرة لاملرتبــــة األو

قيمـــة صـــادرات  يجمـــاإمـــن % 14.3بأهميـــة نســـبية بلغـــت 

ـــــــــا م، 2019للهنـــــــــد، عـــــــــام   املصـــــــــدرةالـــــــــدول  الواليـــــــــات تل

مـــــــــن % 7.3املتحـــــــــدة األمريكيـــــــــة  بأهميـــــــــة نســـــــــبية بلغـــــــــت  

ــــي العــــاالــــدول قيمــــة صــــادرات  يإجمــــا م املصــــدرة للهنــــد  

.نفسه

ــــى الهنــــد مــــا قيم تــــه صــــدرت اململكــــة العربيــــة الســــعودية إ

ى   ي قيمـــة صـــادرات الـــدول املصـــدرة % 5.6حـــوا مـــن إجمـــا

.م2019للهند، عام  

(%)األهمية النسبية أهم الدول املصدرة

ن 14.3الص

7.3الواليات املتحدة األمريكية

6.3االمارات العربية املتحدة

5.6اململكة العربية السعودية

4.6العراق

كود 
املستوردةاسم السلعالسلع

األهمية 
النسبية

(%)

21.3زيوت نفط خام2709

6.5ذهب بأشكال خام أو نصف مشغولة7108

4.7فحم حجري 2701

ر 7102 4.6مركبماس غ

غازات نفط وهيدروكربونات غازية 2711
أخر

3.6

Source: COMTRADE ,ITC 
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القسم الثالث

ن اململكة العربية السعودية   والهند العالقات االقتصادية والتجارية ب

 بعالقــــــــــاتالهنــــــــــد  تــــــــــرتبط اململكــــــــــة العربيــــــــــة الســــــــــعودية و 
ى بعض الحقائ : قاقتصادية وتجارية قوية، وفيما ي

ن والتجاريــــــــــة االقتصــــــــــادية لعالقــــــــــاتاتخضــــــــــع  كــــــــــة اململ بــــــــــ

ـــــــــــ ،العربيـــــــــــة الســـــــــــعودية و الهنـــــــــــد التفاقيـــــــــــات عديـــــــــــدة  ىو

امقـــــّدِ  ن ح“ اقتصـــــادي وفنــــــي اتفاقيـــــة تعـــــاون ” م كومـــــة بـــــ

ي ررت ُح وال اململكة العربية السعودية وحكومة الهند، 

ـ هــ،  1401عـام الثاني شهر جمادى  ىوال  بمقتضـاها يسـ

ـــــ االقتصـــــادي  والفوتـــــدعيم التعـــــاون  الطرفـــــان لتطـــــوير  

رك التـام،  ما بروح من التفـاهم املشـ وافقـة صـدرت امل(بي

ا بقرار مجلس الوزراء رقم  ).هـ 1402عام ي  91عل

ي  ليساهمالسعودي الهندي، تم تأسيس مجلس األعمال 

ن اململكــــــــــتقويــــــــــة  ة العالقــــــــــات االقتصــــــــــادية والتجاريــــــــــة بــــــــــ

.العربية السعودية الهند

ن اململكـــــة العربيـــــة الســـــعو  -التجـــــاري امليــــــزان حقـــــق  دية بـــــ

ي   -والهنــــد مليـــــار  77.4فــــائض لصــــالح اململكـــــة يقــــدر بحــــوا

.م2018ريال، عام 

:حقائق عامة. 1

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

ن اململكة والهند ، التبادل التجاري ب
ن  رة ب )م2018  -2009(خالل الف

)
دي

عو
 س
ال
ي ر ر

ليا
م

(

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الصادرات السعودية   الواردات السعودية

العام
ان التجاري حجم التجارة امل

)مليون ريال سعودي(

2014137,33790,320

201594,58449,520

201683,54244,217

201793,97753,626

2018120,01277,367

غرفة الشرقية -مركز  االستثمار  والدراسات 

ن اململكة العربية السعودي ة تطور حجم التجارة ب
ن  رة ب )م2018  -2014(والهند خالل الف
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                 صــــــــــــــادرات اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة الســــــــــــــعودية  تطــــــــــــــور . 2
ى الهند إ

ى  تطور صادرات اململكة العربية السعودية إ
رة  )م2018  -2014(الهند خالل الف

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
ى الهند، عام   م2018إ

ـــــى بلغــــت قيمــــة صـــــادرات اململكــــة العربيـــــة الســــعودية إ

م، 2018ريــــال ســــعودي، عــــام  مليــــار  98.7الهنــــد نحــــو  

م، ونحــــــــــو  2017ريــــــــــال عــــــــــام مليــــــــــار 73.8 مقابــــــــــل نحــــــــــو 

.م2014مليار ريال عام 113.8

ـــي املرتبـــة  الــــ  مـــن حيـــث ترتيـــب الـــدول  3جـــاءت الهنـــد 

 التــــــــــي تصـــــــــدر لهـــــــــا اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية، عـــــــــام

.  م2018

ــى ارتفعــت قيمــة صــادرات اململكــة العربيــة الســعودي ة إ

مليــــــــــون ريــــــــــال 24888م بمقــــــــــدار   2018الهنــــــــــد، عــــــــــام 

 م، بينمـا انخفضـت بمقـدار 2017سعودي مقارنة بعام 

.م2014مليون ريال مقارنة بعام 15139

دية ارتفـــع معـــدل نمـــو صـــادرات اململكـــة العربيـــة الســـعو 

ـــــــــى الهنـــــــــد عـــــــــام  عـــــــــن العـــــــــام .% 33.7م بنســـــــــبة 2018إ

.السابق

 تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التـــــــــــــــي تصــــــــــــــدرها اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة

ــى الهنــد ومــن أهمهــا ة، منتجــات معدنيــ  -:الســعودية إ

ـر منتجــــات كيماويــــة عضــــوية ، منتجــــات كيماويــــة غيــــ

ا، منتجــــــــات كيماويــــــــة  عضــــــــوية، لــــــــدائن ومصــــــــنوعا

رها  من السلع  .منوعة، وغ

ــــــى اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية  صــــــادرات أهــــــم. 3 إ
الهند

القيمةاملصدرةاسم السلعة
)مليون ريال(

85,482منتجات معدنية

3,275منتجات كيماوية عضوية

ر عضوية 3,132منتجات كيماوية غ

ا 2,874لدائن ومصنوعا

840منتجات كيماوية منوعة

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(

98689

72052

113828

63880

73801

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

2014

2015

2016

2017

2018

غرفة الشرقية -مركز  االستثمار  والدراسات 

ن التجارية العالقات والهند السعودية العربية اململكة ب



7

                      اململكــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــعودية  واردات تطــــــــــــــــــــــور . 4
من الهند

تطور واردات اململكة العربية السعودية، 
رة  )م2018 - 2014(من الهند خالل الف

21322

22532

23509

19662

20176
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من الهنداململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

لهند بلغت قيمة واردات اململكة العربية السعودية من ا

ي  2018عـــــام  مليــــــار ريـــــال ســـــعودي، مقابــــــل 21.3م حـــــوا

مليار ريـال  23.5م، ونحو 2017مليار ريال عام 20.2نحو 

.م2014عام 

ــــي املرتبــــة  الـــــ   مــــن حيــــث ترتيــــب الــــدول  5جــــاءت الهنــــد 

ـــــــا اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية، عـــــــ ام التــــــــي تســـــــتورد م

.  م2018

ن ارتفعـــــت قيمـــــة واردات اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية مـــــ

مليــون ريــال ســعودي، 1146م بمقــدار  2018الهنــد عــام 

انخفضـــــــــــــــــت بمقـــــــــــــــــدار بينمـــــــــــــــــا م، 2017مقارنـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــام 

.م2014مليون ريال مقارنة بعام 2187

ة انخفـــض معـــدل نمـــو واردات اململكـــة العربيـــة الســـعودي

عـــــــــــن العـــــــــــام % 5.7م  بنســـــــــــبة 2018مـــــــــــن الهنـــــــــــد عـــــــــــام  

.السابق

ة تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التــــــــــــــي تســــــــــــــتوردها اململكـــــــــــــة العربيــــــــــــــ

ــــي حبــــوب، : الســــعودية مــــن الهنــــد، وأهــــم هــــذه الســــلع 

منتجـــــــــــــــــات كيماويـــــــــــــــــة عضـــــــــــــــــوية ، آالت وأدوات آليـــــــــــــــــة 

وأجزاؤهــــــــــــــا، ســــــــــــــيارات وأجزاؤهــــــــــــــا، أجهــــــــــــــزة ومعــــــــــــــدات 

رها من السلع .كهربائية وأجزاؤها، وغ

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2018من الهند، عام 

القيمةاملستوردةاسم السلعة
)مليون ريال(

3,950حبوب

2,063منتجات كيماوية عضوية 

1,518آالت وأدوات آلية وأجزاؤها

1,479سيارات وأجزاؤها

946أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

ن التجاري  التبادل لإلحصاء، العامة الهيئة ا اململكة ب ن وشركا ن، التجاري .م2018 الرئيسي

:  بيانات. 2

ي، البنك .م2021 العاملية، االقتصادية املؤشرات الدو

.مComtrade، 2021 بيانات قاعدة املتحدة، األمم

.م2021 العاملية، التجارة مؤشرات ،ITC)( العاملية التجارة مركز 

:  مصادر أجنبية. 3
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