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آ جنععوآ يسععياى علععو الحععدود مععا ب ععر العععر تقععا الهنععد  عع  

.وخليج البنغالى بين بورما وباكستان

.2كم3,287,263تبلغ مساحة الهند حوالو  

.نيودلهي ه  عاصمة الهند

املوقع واملساحة 

القسم األول 

للهنداملؤشرات والحقائق الرئيسيةأهم 

وجاتى املنسععع:  تتمثعععب أبعععرا الصعععناعات  ععع  الهنعععد  يمعععا يلععع 

ومععععععععععععدات والكيماويعععععععععععاتى وتجهيععععععععععععز األ  يعععععععععععةى والصعععععععععععل ى 

النقععععععععععععععبى واالسععععععععععععععمنتى والتعععععععععععععععدي ى والبتعععععععععععععععرولى وا التى 

.والبرمجياتى واألدوية

راى قصع  السعكرى األ : امل اصيب الزراعية    الهنعد أهم 

ةى القمعع ى الحليعع ى البطععاخضى ال، ععرواتى املععواى العع ر 

.املانجوى الجوا ة

ومعععععاتى الهنعععععد بنمعععععو سعععععرجا لقطعععععاع تكنولوجيعععععا املعلتتميععععععز 

حيععععععت اصععععععب ت الهنععععععد معععععع  اهععععععم دول العععععععالم  عععععع  مجععععععال 

.البرمجيات

االقتصاد

تقديرات عدد سكان الهندى 
م2022عام 

أهم املؤشرات االقتصادية للهندى 
م2020عام 

خريطة الهند

نسمةمليار 1.39نإجمالو عدد السكا

%0.67معدل النمو السكانى

الناتج امل لو اإلجمال  

(باألسعار الجارية)
تريليون دوالر أمريكى2.66

والهندالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

Source: World Bank, World Development Indicators Database.

Source: Central Intelligence Agency.

مقيعععععععا  الرسعععععععم املسعععععععت دم  ععععععع  هععععععع   ال،ريطعععععععة قعععععععد ي تلععععععع  عععععععع  األ ععععععععاد * 
.الفعلية

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 

اللغات الرسمية

سعميتان تعد اللغتان الهندية واالنجليزية هما اللغتعان الر 

.   الهند
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القسم الثاني

والهندالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

ادية بعالقات اقتصالهند ترتبط اململكة العربية السعودية و
:وتجارية قوية، وفيما يلى بعض الحقائق

ربيععععععة العالقععععععات االقتصععععععادية والتجاريععععععة بععععععين اململكععععععة العت  ععععععا 
م  ا   

فاقيعععععة ات”السععععععودية و الهنعععععد التفاقيعععععات عديعععععدةى و عععععو مقعععععد 
إخاريعععععععة للتععععععععاون االقتصعععععععادن بعععععععين دول مجلعععععععض التععععععععاون لعععععععدول 

لهي    نيععععععودُحععععععررت  ععععععتععععععيوال“ال،لععععععيج العربيععععععة وجمهوريععععععة الهنععععععد 
.م2004أ سطض 25هع املوا ق 1425رج  9بتاريخ 

ية بعععععععععين حكومعععععععععة اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععوداتفاقيعععععععععة توقيعععععععععا تععععععععم 
لتجنععععععع  االادواب ال عععععععري ي  ععععععع  شععععععع نوحكومعععععععة جمهوريعععععععة الهنعععععععد 

ريخ ى وذلععععععع  بتععععععععاال عععععععرائ  علعععععععو العععععععدخب وملنععععععععا ال  عععععععرآ ال عععععععري ي
.م    مدينة نيودلهي2006/1/25هع  املوا ق 1426/12/25

وريععععععة تعععععم توقيععععععا اتفاقيععععععة بععععععين اململكععععععة العربيععععععة السعععععععودية وجمه
ذلعع   عع  ى و التشععجيا والحمايععة املتبادلععة لالسععتثماراتالهنععد حععول 

مى وقععععد 2006ينعععاير 25هعععع املوا ععععق 1426/12/25نيعععودلهي بتععععاريخ 
بتعععاريخ ( 67/م)تمعععت املوا قعععة علو عععا بموجععع  املرسعععوم امللكععع  رقعععم 

.هع1428/7/24

العوخيي االستثمار  ع  الصعندو  تم توقيا م كرة تفاهم    مجال 
ة وحكومععة بععين حكومععة اململكععلالسععتثمار والبنيععة الت تيععة الهنععدن 

هع املوا ق 1440/6/15الهندى    مدينة نيودلهي بتاريخ جمهورية 
.م2019/2/20

تقويععععة العالقععععات  ععععن الهنععععدنمجلععععض األعمععععال السعععععوديسععععاهم 
.الهنداالقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية و 

ية والهند بلغ حجم التبادل التجارن بين اململكة العربية السعود
125.6مى مقابععععععب 2020مليععععععار ريععععععال سعععععععودنى عععععععام 84.7ن ععععععو   

مليعععععععار ريععععععال ععععععععام 83.5مى ومقابعععععععب ن ععععععو  2019مليععععععار ريعععععععال عععععععام 
.م2016

هنععععد ان فععععم حجععععم التجععععارة بععععين اململكععععة العربيععععة السعععععودية وال
.مى مقارنة بالعام السابق2020عام % 32.5بنسبة  

-الهنععد بععين اململكععة العربيععة السعععودية و -حقععق امليعععزان التجععارن 
مليعععععععار  ريعععععععالى ععععععععام 35.7 عععععععائم لصعععععععالب اململكعععععععة يقعععععععدر ب عععععععوال   

.م2020

:حقائق عامة. 1

التبادل التجارن بين
اململكة العربية السعودية والهندى 

(م2020-2011)خالل الفترة بين 
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ة  الصادرات السعودي الواردات السعودية

تطور امليزان التجارن بين 
اململكة العربية السعودية والهندى 

م(2020–2016)خالل الفترة بين 

العام

امليزان التجاري حجم التبادل التجاري 

(مليون ريال سعودن)

201683,54244,217

201793,97753,626

2018120,01277,367

2019125,55375,854

202084,73835,677

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

والهندالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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ندإلى الهصادرات اململكة العربية السعودية تطور . 2

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
م2020إلو الهندى عام 

الهنعد إلعواململكعة العربيعة السععوديةبلغت قيمعة صعادرات

.نريال سعودمليار 60.2م حوالو2020عام  

 عععععع  قائمععععععة الععععععدول التععععععع  ( 3)جععععععاءت الهنععععععد  عععععع  املرتبععععععة الععععععع 

.م2020صدرت الو ا اململكة العربية السعوديةى عام 

إلعععو ان ف ععت قيمععة صععادرات اململكعععة العربيععة السعععودية

مليعععععار ريعععععال سععععععودن 40.5م بمقعععععدار  2020الهنعععععدى ععععععام 

مليعععار 3.7مى كمعععا ان ف عععت بمقعععدار  2019مقارنعععة  ععععام 

.م2016ريال مقارنة  عام 

عودية ان ف ت نسبة نمو صادرات اململكة العربية السع

.ع  العام السابق% 40.2م ب وال   2020إلو الهند عام 

عودية إلععو تتنعوع السعلا التعع  تصعدرها اململكعة العربيعة السع

منتجععاتى منتجععات معدنيععة:  الهنععدى وأهععم هعع   السععلا هعع 

ئ  لععدامنتجععات كيماويععة ع ععويةى كيماويععة  يعععر ع ععويةى

و يرهعععععععا مععععععع  منتجعععععععات كيماويعععععععة منوععععععععةى ومصعععععععنوعا  اى 

.السلا

ندإلى الهاململكة العربية السعودية صادراتأهم. 3

تطور صادرات اململكة العربية السعودية إلو الهندى
(م2020-2016)خالل الفترة بين 

(مليون ريال سعودن)

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

والهندالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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املصدرةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعودى)

48,449منتجات معدنية

3,691منتجات كيماوية  يعر ع وية

2,754منتجات كيماوية ع وية

2,343لدائ  ومصنوعا  ا

545منتجات كيماوية منوعة
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من الهنداململكة العربية السعودية وارداتتطور . 4

من الهنداململكة العربية السعودية وارداتأهم. 5

معععععع اململكععععععة العربيععععععة السعععععععوديةبلغععععععت قيمععععععة واردات

.نريال سعودمليار 24.5م حوال  2020الهند عام 

 عععع  قائمععععة الععععدول التععععع  ( 5)جععععاءت الهنععععد  عععع  املرتبععععة الععععع 

اسعععععععععتوردت مة عععععععععا اململكعععععععععة العربيعععععععععة السععععععععععوديةى ععععععععععام 

.م2020

ة ان ف ععععععت قيمععععععة واردات اململكععععععة العربيععععععة السعععععععودي

مليععععععون ريععععععال 320م بمقععععععدار   2020معععععع  الهنععععععد عععععععام  

مى بينمعععا ارتفععععت بن عععو 2019سععععودنى مقارنعععة  ععععام  

.م2016مليار ريال مقارنة  عام 4.9

ان ف ععععععععععععت نسععععععععععععبة نمععععععععععععو  واردات اململكععععععععععععة العربيععععععععععععة 

عع  % 1.3م  ب عوال   2020السعودية م  الهنعد ععام  

.العام السابق

يععععععععععة تتنععععععععععوع السععععععععععلا التععععععععععع  تسععععععععععتوردها اململكععععععععععة العرب

حبععوآى: السعععودية معع  الهنععدى وأهععم هعع   السععلا هعع 

سعععيارات وأجزا،هعععاى منتجعععات كيماويعععة ع عععويةى يالت

و يرهعععا وأدوات يليعععة وأجزا،هعععاى منتجعععات مععع  خعععز ى 

.م  السلا

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2020م  الهندى عام 

املستوردةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال سعودى)

4,307حبوآ

2,378سيارات وأجزا،ها

1,871منتجات كيماوية ع وية

1,433يالت وأدوات يلية وأجزا،ها

1,396منتجات م  خز 

تطور واردات اململكة العربية السعودية م  الهندى 
(م2020-2016)خالل الفترة بين 
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الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

والهندالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات

ةغرفة الشرقي-مركز االستثمار والدراسات 
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:  مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2020الهيئة العامة لإلحصاءى إحصاءات التجارة ال،ارجيةى 

بععععين اململكععععة واارة املاليععععةى اتفاقيععععات التعععععاون االقتصععععادن والتجععععارن والفيععععي واالسععععتثمارن الثنائيععععة والجماعيععععة املوقعععععة

.العربية السعودية والدول اإلسالمية أو األجنبية أو املشاركة  و ا

.املركز الوخيي للوثائق وامل فوظاتى االتفاقيات واملعاهدات

:  مصادر أجنبية. 2

Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022.

World Bank, World Development Indicators Database.

والهندالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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