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سفارة الهند البحرين
خبر صحفي
زيارة الوفد التجاري الهندي في قطاع األغذية والزراعة بقيادة اتحاد منظمات التصدير الهندية )(FIEO
إلى البحرين في الفترة من  20إلى  20نوفمبر 0200
عضوا يمثلون  02شركة تجارية في األغذية والزراعة و  0منظمات
قام وفد هندي مكون من 02
ً
للمزارعين المنتجين بقيادة  FIEOبزيارة
البحرين في الفترة من  0إلى  0نوفمبر  0200الستكشاف إمكانيات توسيع العالقات التجارية واالستثمارية
بين البلدين في هذا القطاع المهم .إنه واحد من أكبر وفود التجارية التي تزور البحرين في هذا القطاع.
 .0نظمت سفارة الهند بالشراكة مع جمعية البحرينية الهندية لقا ًء للتعارف والتواصل بين الشركات في
الثاني من نوفمبر  0200للوفد الزائر الذي حضر معالي د .السيد محمد الكوهجي  ،النائب الثاني لرئيس
غرفة تجارة وصناعة البحرين  ،والسيد عبدالرحمن جمعة  ،رئيس جمعية البحرينية الهندية  ،والسيد
أحمد سلطان  ،المدير التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية في البحرين  ،والسيد فيصل الصاري رئيس قسم
مراقبة األغذية بوزارة الصحة بمملكة البحرين وأكثر من  222من كبار المسؤولين ورجال األعمال الهنود
ضا تقديميًا حول الحوافز
والبحرينيين .خالل الحدث  ،قدم مجلس التنمية االقتصادية في البحرين عر ً
والمزايا التي تقدمها البحرين إلنشاء وحدات إنتاج  ،وأعمال  /مشاريع مشتركة في البحرين ولجعل
ً
مركزا لتوسيع أعمالهم لتشمل منطقة الخليج ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بأكملها .كما
البحرين
ضا تقديميًا حول تدابير الصحة والصحة النباتية  ،وتراخيص
قدمت وزارة الصحة بحكومة البحرين عر ً
األغذية  ،ومتطلبات التعبئة والتغليف والتصنيف في البحرين فيما يتعلق باستيراد المواد الغذائية.
 .0متحدثا بهذه المناسبة  ،قال سعادة السفير بيوش سريفاساتافا إن الهند تطمح إلى تحويل العالقات التجارية
التقليدية في هذا القطاع إلى عالقات استراتيجية وتنوي أن تكون شري ًكا للبحرين في جهودها لتحقيق األمن
الغذائي .وسلط الضوء على الفرص الكبيرة لالستثمار في مجمعات الطعام في الهند ،
وتركيز حكومة الهند على ضمان الحصول على شهادات جودة سلسة للمنتجات التي سيتم تصديرها ،
مختبرا في جميع أنحاء الهند لتقديم خدمات االختبار لمجموعة واسعة من
والتي اعتمدت الحكومة بـ 002
ً
المنتجات والمصدرين .وفي معرض إشارته إلى العالقات التاريخية القوية بين البلدين  ،قال السيد محمد
الكوهجي إنه ال يزال هناك مجال هائل لزيادة التجارة الثنائية .صرح السيد عبد الرحمن جمعة أنه يجب

على البلدين توسيع تعاونهما في مجال البحث والتكنولوجيا في المجاالت ذات االهتمام المشترك إلى جانب
التركيز على زيادة التجارة الثنائية.
عا
 .0في وقت السابق من صباح الثاني من نوفمبر  ،نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ) (BCCIاجتما ً
للوفد الزائر في مقرها حضره أكثر من  02شركة .كما قام الوفد بزيارة لولو والجزيرة وميجامارت
وشركة مصنع دلة البحرين لألغذية  -وكبرى محالت هايبرماركت  /السوبر ماركت ومصنعي المواد
الغذائية في البحرين  -للتعرف على السوق المحلي.
عضوا بقيادة مجلس ترويج التجارة الهندي
 .5في وقت سابق  ،قام وفد من األغذية والمشروبات من 20
ً
)(TPCIبزيارة البحرين في سبتمبر  .0200وقد نمت الصادرات العالمية من المنتجات الزراعية الهندية
بنسبة  ٪02خالل  00-0202لتتخطى  52مليار دوالر أمريكي .تعتبر المنتجات الغذائية والزراعية مكونًا
رئيسيًا للتجارة الثنائية بين الهند والبحرين وتشكل ما يقرب من  ٪25من إجمالي صادرات الهند إلى
البحرين .تعتبر الهند تقليديًا موردًا رئيسيًا لألرز واللحوم والسكر والتوابل والفواكه والخضروات للبحرين.
في اآلونة األخيرة  ،أزدادت شعبية المنتجات الغذائية الهندية والمواد الغذائية العضوية والصحية ومنتجات
نظرا لجودتها العالية وأسعارها المعقولة .وقفزت التجارة الثنائية بين الهند والبحرين
األلبان في البحرين ً
قفزة نوعية في  00-0202ووصلت إلى أعلى مستوى لها على اإلطالق عند  26.5مليار دوالر.
 ..من المتوقع أن تفتح زيارة وفد  FIEOالمزيد من السبل أمام الشركات الهندية والبحرينية لتوسيع
األعمال والتعاون في قطاع الزراعة واألغذية.
البحرين
 06نوفمبر 0200
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