
الهند أفكار قمة في رئيسية كلمة يلقي الوزراء رئيس

أقوى محلية اقتصادية قدرات خلال من العالمية الاقتصادية المرونة تحقيق يمكن: الوزراء رئيس

الى  واضحة دعوة خلال من ومرن مزدهر عالم في الهند تساهم: الوزراء رئيس

( ذاتها على تعتمد التي الهند أي )Aatmanirbhar Bharat

الهند في للاستثمار أفضل وقت هو هذا: الوزراء رئيس

الفرص كأرض الهند تظهر:  الوزراء رئيس

الوباء بعد أسرع بشكل التعافي على العالم مساعدة في مهًما دوًرا تلعب أن الأمريكية الهندية للشراكة يمكن: الوزراء رئيس

قمة موضوع أما .  الهندي الأمريكي الأعمال مجلس القمة وتستضيف. اليوم الهند أفكار قمة في الرئيسي الخطاب مودي ناريندرا شري الوزراء رئيس ألقى
أفضل مستقبل بناء  فهو العام هذا

المتحدة والولايات الهند بين الاقتصادية الشراكة بتعزيز لالتزامها المجلس قيادة وشكر. العام لهذا 45 ال ذكراه في المجلس الوزراء رئيس هنأ

أقوى محلية اقتصادية قدرات خلال من العالمية الاقتصادية المرونة

سهولة "عن أهمية تقل لا العيش سهولة "أن على وشدد. النمو أعمال جدول صميم في والضعفاء الفقراء وضع ضرورة عن الوزراء رئيس تحدث

محلية اقتصادية قدرات خلال من تحقيقها يمكن التي الخارجية الصدمات مواجهة في العالمي الاقتصاد مرونة بأهمية ذّكرتنا الجائحة أن وقال". الأعمال

ذاتها على تعتمد التي  الهند أي  الواضحة الدعوة خلال من ومرن مزدهر عالم تحقيق في تساهم الهند أن على وشدد. أقوى  Aatmanirbhar

Bharat الى

والخيارات والفرص الانفتاح من مثالًيا مزيًجا الهند تقدم

الماضية ، الست السنوات في أنه إلى وأشار. والخيارات والفرص الانفتاح من مثالًيا مزيًجا تقدم لأنها الهند تجاه عالمًيا  تفاؤًلا هناك أن الوزراء رئيس قال
صلاح ، مضيًفا نحو وتوجًها انفتاًحا أكثر اقتصادنا لجعل جهود ُبذلت jصلاحات أن الا jالرقمنة ، والمزيد الشفافية ، وتوسيع التنافسية ، وتعزيز القدرة ضمنت الا

السياسة استقرار من والمزيد الابتكار من

نترنت مستخدمي أّن عدد الوزراء رئيس قال, حديث تقرير نقلاً عن و  jنترنت مستخدمي عدد من أكبر الريفية المناطق في الا jالحضرية المناطق في الا.

نترنت نشط مستخدم مليار نصف حوالي هناك  أن الفرص ، وقال أرض باعتبارها بالهند وأشاد j5 نصف  من أكثر هناك أن حين الآن ، في البلاد في للا G

الحدودية التقنيات في الفرص أيًضا وذكر. متصل شخص مليار

نترنت الكتل الكمومية ، وسلسلة الضخمة ، والحوسبة البيانات وتحليلات jوالا

القطاعات عبر للاستثمار واسعة فرص

صلاحات عن وتحدث. الهند في القطاعات من متنوعة مجموعة في للاستثمار واسعة فرص هناك أن الوزراء رئيس أّكد jبها القيام تم التي التاريخية الا
مداد الزراعية ، وسلسلة والآلات المدخلات تشمل مجالات في فرصًا للاستثمار أّن هناك الزراعة ، وقال قطاع مؤخرًا في jالأغذية ، تجهيز الزراعي ، وقطاع الا



م وعن. عام  ٪ كل22من  أسرع بشكل ينمو الهند في الصحية الرعاية قطاع أن إلى مشيرا. العضوية والمنتجات الأسماك ومصايد في الهندية الشركات َتقدُّ
الهندي الصحية الرعاية قطاع في الاستثمار لتوسيع وقت أفضل هو الآن الوقت أن والتشخيص ، قال بعد عن والطب الطبية التكنولوجيا إنتاج

والطرق المنازل بناء ذلك في بما التحتية البنية الطاقة ؛ إنشاء قطاع للاستثمار ، أي هائلة فرًصا توفر التي الأخرى القطاعات من العديد الوزراء رئيس أدرج
العقد مدى على جديدة طائرة ألف من أكثر لتشمل الخاصة الهندية الطيران شركات أفضل تخطط المدني ، حيث والموانئ ؛ الطيران السريعة والطرق

الهند أن وذكر. والعمليات الصيانة إصلاح مرافق إنشاء خلال من الهند ، وكذلك في التصنيع مرافق إنشاء يختار مستثمر لأي الفرصة فتح المقبل ، وبالتالي
الدفاعية ، والمنصات المعدات إنتاج لتشجيع دفاعيين ممرين إنشاء ٪ ، وتم74إلى  الدفاع قطاع في للاستثمار المباشر الأجنبي الاستثمار سقف ترفع

صلاحات إلى أيضا وأشار. والأجنبي الخاص القطاع من للمستثمرين خاصة حوافز تقديم يتم أنه وأضاف jالفضاء قطاع في الجارية الرائدة الا

الأجنبي للاستثمار يسمح   ٪ و49إلى  التأمين في المباشر الأجنبي الاستثمار سقف رفعت أّن الهند والتأمين ، وقال التمويل في الاستثمار الوزراء رئيس دعا

والزراعة الصحة مجالات في التأمينية التغطية لزيادة مستغلة غير كبيرة فرصا هناك أن إلى وأشار%. 100 بنسبة التأمين وسطاء في المباشر
الحياة على والتأمين والأعمال

الهند في الاستثمارات ارتفاع

إلى الهند عام ، تصل كل في أنه وأكد. الدولي البنك في الأعمال أنشطة ممارسة سهولة تصنيفات في الهند مستوى ارتفاع عن الوزراء رئيس تحدث

ما دولار ، وهو مليار 74 كانت 20-2019 في الهند في المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات أن مضيًفا المباشر الأجنبي الاستثمار في قياسية مستويات

هذا ويوليو أبريل بين دولار مليار 20 من بأكثر أجنبية استثمارات الهند الجائحة ، جذبت أثناء حتى أنه وقال. السابق العام ٪ عن20بنسبة  زيادة يمثل
العام

الهند في للاستثمار وقت أفضل

يمكن دولة مع التجارية الفرص في زيادة يعني الهند صعود أن إلى وأشار. العالمي الاقتصادي الانتعاش لتعزيز يلزم ما لدي�ها أّن الهند الوزراء رئيس قال
عائدات في الحجم ، وزيادة يقدم الذي السوق إلى الوصول مع التنافسية القدرة في الانفتاح ، وزيادة زيادة مع العالمي التكامل في بها ، وزيادة الوثوق

في مهًما دوًرا تلعب أن يمكن الشراكة أّن هذه طبيعيين ، وقال كشركاء والهند المتحدة الولايات ووصف. الماهرة البشرية الموارد توافر مع الاستثمار

الهند في للاستثمار المثالي الوقت هو هذا الأمريكيين ، أن للمستثمرين وقال. الجائحة بعد أسرع بشكل التعافي على العالم مساعدة
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