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 ناماستي!

 قادة االعمال التجارية،

 ،الكرامضيوف ال

"قمة أفكار الهند".  لقاء هذه الكلمة أمامألمريكي الهندي على دعوتي إلمجلس األعمال اإلى  أتوجه بالشكر

هذا العام. على مدى العقود الماضية،  مرور خمسة وأربعون عاماً على تأسيسهبمناسبة مجلس الكما أهنئ 

األعمال الهندي واألمريكي. كما يعد اختيار  التقريب بين قطاعيب مجلس األعمال األمريكي الهنديقام 

 .لغايةاختياراً موفقاً ل"بناء مستقبل أفضل"  التي تعقد تحت عنوانقمة األفكار لهذا العام موضوع لمجلس ال

 ،أيها األصدقاء

 ً ً أن مهمتناعلى أن العالم بحاجة إلى مستقبل أفضل. و نتفق جميعا ً من أجل صياغة هذا  جميعا نعمل معا

في المقام األول على اإلنسان.  يركزأعتقد اعتقادًا راسًخا أن نهجنا تجاه المستقبل يجب أن و المستقبل.

قل أهمية عن يالعيش" ال  تيسيرالنمو لدينا. إن " برامجيحظى الفقراء والضعفاء باألولوية في يجب أن و

 ".عمالاأل تيسير أنشطة"

 ،أيها األصدقاء

. األداء األخيرة أن االقتصاد العالمي يركز بشكل كبير على الكفاءة وتحسينخالل الفترة علمتنا التجربة 

على نفس القدر من  آخر التركيز على شيء ، في سبيل تحقيق ذلك،نسينا ناالكفاءة شيء جيد. ولكن

فنحن لم نعي أهمية القدرة على تحمل الصدمات  الصدمات الخارجية. القدرة على تحملهو و. األهمية

 حتي تفشت جائحة عالمية.

 ،أيها األصدقاء



قتصادية االقدرات ال تعزيز من خالل أكثر قدرة على تحمل الصدمات االقتصاد العالمي أن نجعليمكن 

تحسين القدرة المحلية على التصنيع واستعادة صحة النظام المالي وتنويع التجارة محلية. وهذا يعني ال

 الدولية.

 ،أيها األصدقاء

بناء "دولة من خالل دعوة واضحة ل لديه قدرة على تحمل الصدماتعالم مزدهر  في بناءتساهم الهند 

إقامة عالقات ننتظر  ومن هذا المنطلق، فإننا. (Atmanirbhar Bharatهندية تعتمد على ذاتها" )

 !شراكة معكم

 ،أيها األصدقاء

ً  تعدهناك تفاؤل عالمي تجاه الهند. وذلك ألن الهند  ،اليوم الفرص وفرة االنفتاح ويمزج بين مثاليًا  نموذجا

. سواًء في عقول البشر أو في نظام اإلدارة الهند باالنفتاح ي. تحتفهذا األمر أوضح ونيوالخيارات. دع

مبادئ ال. هذه ويؤدي انفتاح األسواق إلى تحقيق المزيد من الرخاء. تنشئ أسواقاً منفتحة نفتحةالعقول الم

 .األمريكية تتفق عليها كل من الهند والواليات المتحدة

 ،أيها األصدقاء

ً اقتصادنا أكثر انفتاح لجعل كبيرةبذلنا جهودًا  ،خالل السنوات الست الماضية ً وتوج ا نحو اإلصالح. وقد  ها

"االبتكار"  المزيد من"الرقمنة" و التوسع فيزيادة "القدرة التنافسية" و"الشفافية" و إلى اإلصالحات أدت

 ".ات"استقرار السياسو

 ،أيها األصدقاء

قطاع التكنولوجيا. في اآلونة  من. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثاالً واحدًا كبلد يزخر بالفرصالهند  تبزغ

عدد  يفوق ألول مرة على اإلطالقوالتقرير أنه  هتمام في الهند. وقالصدر تقرير مثير لال ،األخيرة

 ما يقرب من! هناك وا الفارقفي المناطق الحضرية. تخيل نظيرهمستخدمي اإلنترنت في المناطق الريفية 

ً نصف مليار مستخدم نشط لإلنترنت في الهند  الرقم . هل هذا باإلنترنت . نصف مليار شخص متصلحاليا

ً يبدو  ً العمل  هناك أكثر من نصف مليار شخصف احبسوا أنفاسكم،؟ مبالنسبة لك ضخما آخر يجرى حاليا

مجاالت التكنولوجيا التكنولوجيا أيًضا فرص في  قطاع الفرص في وتشمل. توصيلهم باإلنترنت على

 لمتسلسلةوقواعد البيانات ا الكميةوتحليالت البيانات الضخمة والحوسبة  المتطورة مثل الجيل الخامس

 وإنترنت األشياء.



 ،أيها األصدقاء

 اي يقوم بهتال المضنية الجهودإلى االستثمار في  تدعوكم الهندفالستثمار في الهند. ل واسعة خياراتهناك 

هناك فرص استثمارية ومزارعونا. قامت الهند بإصالحات تاريخية في قطاع الزراعة في اآلونة األخيرة. 

الجاهزة  واألصناف ،وإدارة سلسلة التوريد الزراعية ،المدخالت واآلالت الزراعية: المجاالت التالية في

 المصنعة من المتوقع أن تزيد قيمة قطاع األغذيةوالعضوي.  واإلنتاج الزراعي ،ومصائد األسماك ،لألكل

أفضل فإن  ،المزيد من العائدات لتحقيق. و2025في الهند على أكثر من نصف تريليون دوالر بحلول عام 

 وقت لالستفادة من فرص االستثمار في قطاع الزراعة الهندي هو اآلن!

بمعدالت تزيد الرعاية الصحية. ينمو قطاع الرعاية الصحية في الهند  قطاع الهند لالستثمار في متدعوك

ً شركاتنا كما تحرز كل عام.  %22 على عن بُعد  تداويإنتاج التكنولوجيا الطبية وال مجال في تقدما

وللتوسع في هذه والتشخيص. لقد أقامت الهند والواليات المتحدة بالفعل شراكة قوية في قطاع األدوية. 

 في قطاع الرعاية الصحية الهندي! اتكماستثمار لزيادةاآلن هو أفضل وقت  ،الشراكة على نحو سريع

ستكون  ،الغاز استخدام الطاقة. مع تطور الهند إلى اقتصاد قائم على قطاع الهند لالستثمار في متدعوك

هناك فرص استثمارية كبيرة للشركات األمريكية. هناك أيضا فرص كبيرة في قطاع الطاقة النظيفة. 

 هذا هو أفضل وقت لدخول قطاع الطاقة الهندي! ،مكاتاستثمار لتعزيز

تية. تشهد أمتنا أكبر حملة إلنشاء البنية التحتية في تاريخنا. البنية التح قطاع الهند لالستثمار في متدعوك

 بناء الطرق والطرق السريعة والموانئ في أمتنا. في في بناء المساكن للماليين أو فتعالوا وشاركوا

الطيران المدني. من المتوقع أن يزيد عدد ركاب وهناك فرص كبيرة للنمو في قطاع آخر هو قطاع 

خاصة الهندية الطيران ال اتشرك عتزمل السنوات الثماني القادمة. تالضعف خالالطائرات بأكثر من 

فرصة كبيرة ألي مستثمر  ، مما يمثلخالل العقد المقبل إلى الخدمة من ألف طائرة جديدةإدخال أكثر 

 هناكواألسواق اإلقليمية.  وفير احتياجاتلت مركزاً التي يمكن أن تصبح  في الهند مصانعإنشاء  يرغب في

لتحقيق أهدافكم . وتشغيل الطائراتإصالح صيانة و إنشاء مرافق أيضاً فرص استثمار واضحة في مجال

 وقت لالستثمار في قطاع الطيران الهندي.أفضل هذا هو  ،في قطاع الطيران

 اتالستثمارل زيادة الحد األقصى إننا نعمل علىالدفاع والفضاء.  يقطاع الهند لالستثمار في متدعوك

معدات منصات و لتشجيع إنتاج مسارينالهند  لقد حددت. %74في قطاع الدفاع إلى  ةالمباشر ةاألجنبي

قمنا  ،قبل بضعة أسابيعونقدم حوافز خاصة للمستثمرين من القطاع الخاص واألجنبي.  إننا الدفاع.

 .واعدةهذه القطاعات ال وا وشاركوا فيإصالحات رائدة في قطاع الفضاء. تعالب



 ةاألجنبي اتالستثماربزيادة الحد األقصى لالهند  قامتالتمويل والتأمين.  قطاع لالستثمار فيالهند  متدعوك

 ة االستثمارالمباشر ةاألجنبي اتاالستثمار كما أصبح اآلن بإمكان. %49التأمين إلى  قطاع في ةالمباشر

ومن  %12تزيد على بمعدالت . ينمو سوق التأمين في الهند قطاع الوساطة التأمينيةفي % 100بنسبة 

 ،"أيوشمان بهاراتمبادرة "مع نجاح و. 2025مليار دوالر بحلول عام  250 إلى قيمته ترتفعالمتوقع أن 

وبرنامج  ،ومبادرة "فاصال بيما يوجانا" التي أطلقها رئيس الوزراء ،في بالدنا لتأمين الصحيا وبرنامج

حجر وضعت الحكومة  ،الضمان االجتماعي برامجو برنامج "جان سوراكشا"و ،المحاصيل على تأمينال

. هناك فرص كبيرة غير مستغلة لزيادة التغطية بشكل سريع يةمنتجات التأمينال وقبول األساس العتماد

طويلة  عائدات حقيقوالتأمين على الحياة. لت التجارية التأمينية في مجاالت الصحة والزراعة واألعمال

 هندي أحد أفضل خيارات االستثمار في الوقت الحالي!يعد قطاع التأمين ال ،األجل ومضمونة

 بعض الخيارات دون أي رسوم استشارية. ملقد قدمت لك

 ،أيها األصدقاء

فهل يمكن للتفاؤل أن  ،والخيارات كثيرة سانحةوعندما تكون الفرصة  ،عندما تكون األسواق مفتوحة

مة على مؤشرات متقد مراكزالهند على  من خالل حصولهذا التفاؤل  يمكننا أن نشهديكون بعيداً عنا! 

 سهولة ممارسة أنشطة األعمال.ل لبنك الدولياألعمال التجارية المهمة، وخاصة مؤشر ا

ً لثقة. عن ا تعبيراالستثمار هو أفضل  ة، المباشر ةاألجنبي اتاالستثمار أرقاماً قياسية في ونحن نشهد سنويا

خالل في الهند  ةالمباشر ةاألجنبي اتاالستثمار قيمةبلغت  لقد .حيث ترتفع قيمتها بشكل كبير عاماً بعد عام

ً لما صرح به عن العام السابق.  %20قدرها زيادة ، بمليار دوالر 74حوالي  2020-2019 عام ووفقا

االستثمار" من الواليات تعهدات " ، فقد تجاوزت قيمةمجلس األعمال األمريكي الهندي أصدقاؤنا في

ً  الحظوار هذا العام! مليار دوال 40المتحدة  ً ما حدث حتى خالل  أيضا ظل . في الجائحة المتفشية حاليا

بريل إ شهري مليار دوالر بين 20 تزيد قيمتها علىاجتذبت الهند استثمارات أجنبية  ،جائحة كورونا

 !2020 من عام ويوليو

 من الفرص. لدينا ما يلزم لتعزيز االنتعاش االقتصادي العالمي. تقدم المزيد والمزيد ولكن الهند

 ،أيها األصدقاء

في التكامل العالمي  نموو ،دولة يمكنك الوثوق بها فيإن صعود الهند يعني زيادة في الفرص التجارية 

وزيادة في عائداتكم على االستثمار  ،في سوق ضخموزيادة في قدرتك التنافسية  ،االنفتاح المزيد من ظل

 الموارد البشرية الماهرة. توافر في ظل



 ،أيها األصدقاء

الهند  إن. سوى القليل أفضل من الواليات المتحدة األمريكية شركاء هناكليس  ،الرؤية حتى تتحقق هذه

. لقد بطبيعة الحالديمقراطيتان نشطتان تتمتعان بقيم مشتركة. نحن شركاء  األمريكية والواليات المتحدة

ً أرحبالصداقة بين الواليات المتحدة والهند  بلغت  كيحان الوقت  واآلن، .خالل الفترات الماضية آفاقا

تطلع . غالبًا ما يجائحةال في أعقاببشكل أسرع  النهوضتلعب شراكتنا دوًرا مهًما في مساعدة العالم على 

أفضل من هناك  ليسأقول:  ولهؤالء. ما المستثمرون األمريكيون إلى التوقيت المثالي لدخول قطاع أو بلد

 لالستثمار في الهند! الحالي وقتال

اللتزامهم بتعزيز الشراكة االقتصادية  مجلس األعمال األمريكي الهنديقيادة  تقدم بالشكر إلىمرة أخرى أ

 آفاق جديدة! اختراقمجلس الأتمنى أن يواصل وة. بين الهند والواليات المتحد

 لصداقة بين الهند وأمريكا!ل المزيد من النمو أتمنىكما 

 ناماستي!

 جزيال! شكراً 


