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ولي العهد رئيس الوزراء يقود نجاح المملكة في التعامل مع »كورونا«

 سفير نيودلهي لـ                  :
1.25 مليار دوالر استثمارات هندية في البحرين

كي��ف تقيم��ون العالقات بي��ن البحري��ن والهند في ظل 
التطورات اإلقليمية والدولية؟

- تتمت��ع الهن��د والبحري��ن بعالق��ات ثنائي��ة ممت��ازة 
مصنفة بعالقات سياس��ية واقتصادي��ة وثقافية ودية. 
وه��ذا يتماش��ى م��ع العالق��ات الحضاري��ة والش��عبية 
العميق��ة الجذور بين الهند والبحري��ن. تم تعزيز أواصر 
الصداق��ة بيننا في الس��نوات األخيرة بس��بب التفاعالت 
والتب��ادالت السياس��ية المنتظم��ة رفيع��ة المس��توى، 
وتنوع وتوس��ع تعاوننا الثنائي. يواص��ل بلدانا التعاون 
الوثي��ق ف��ي التعامل م��ع جائح��ة كورون��ا )كوفيد19(، 
تل��ك األزم��ة الصحي��ة واالقتصادية غير المس��بوقة في 
عصرنا. س��هلت حكومة الهند توريد األدوية والمهنيين 
الصحيي��ن والمس��عفين المطلوبي��ن من قب��ل حكومة 
 AstraZeneca-Covishield البحرين ومؤخرًا، لقاح��ات
»المصنوعة في الهند«. قام كال البلدين بتفعيل ترتيب 
Air Bubble اعتباًرا من تاريخ 11 س��بتمبر 2020 والذي 
بموجب��ه يعم��ل الناق��الن الوطنيان لكليهم��ا على عدد 
محدد م��ن الرحالت الجوية في كال االتجاهين لتس��هيل 
س��فر مواطنين��ا. قدم��ت حكوم��ة البحرين المس��اعدة 
الطبية وغيرها، وتق��دم اآلن التطعيم المجاني للجميع، 
المواطنين والمغتربين »الذين يش��كل الجالية الهندية 
الجزء األكبر منهم« على حد سواء، ونحن ال نزال شاكرين 

للقيادة وحكومة البحرين.
كي��ف تنظ��رون إل��ى م��ا تتمتع ب��ه البحرين م��ن حرية 

المعتقد والتعايش السلمي والتسامح الديني؟
- تسترشد البحرين برؤية وقيادة جاللة الملك الحكيمة، 
وتتمت��ع البحرين بثقاف��ة وتقاليد قوية م��ن التعايش 
السلمي والتسامح. وينعكس هذا أيضًا في النمو المطرد 
للجالية الهندية في البحرين على مر السنين. أتت بعض 
العائالت الهندي��ة المعروفة في البحري��ن إلى هنا منذ 
200 ع��ام. يتمت��ع المجتم��ع الهندي هن��ا باالحتفاالت 
الثقافية والتقليدية بنفس الطريقة التي يتمتع بها في 
الهند. المعبد الهندوس��ي الذي يبلغ عمره 200 عام في 
قلب المنامة هو شهادة على حرية العقيدة في المملكة 

وسياساتها القائمة على التسامح.
كيف تنظرون إلى تعامل البحرين مع جائحة كورونا؟

- خ��الل العام الماضي واجه المجتم��ع العالمي التحدي 
الصحي الرئيسي في عصرنا، جائحة كورونا )كوفيد19(، 
تعد المخاط��ر التي تمثلها هذه الجائحة غير مس��بوقة 
في اتس��اعها وتأثيرها العام عل��ى المجتمع واالقتصاد. 
كانت حكومة البحرين منهجية في التوقع وإدارة سيناريو 
م��ا بعد )كوفي��د19( م��ن خ��الل سياس��اتها المختلفة 
وإصالحاتها الهيكلية. قاد سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
بنفس��ه جهود المملكة الناجحة في التعامل مع جائحة 
)كوفيد19(، وكذلك االنتعاش االقتصادي بعد الجائحة، 
وتع��د البحرين م��ن أنجح الدول في التعام��ل مع الوباء، 
فضاًل عن تقدي��م الدعم الطبي والمال��ي وغير ذلك من 
أش��كال الدعم لش��عبها. وقدمت حكومة البحرين الدعم 
الطبي وغيره من أش��كال الدع��م الضرورية، وهي تقدم 
اآلن لقاح��ات مجانية لمواطنيه��ا والمقيمين فيها على 
حد سواء. ولم تتعامل البحرين بنجاح مع الجانب الصحي 
لألزم��ة فحس��ب، بل إنها اآلن تس��ير بثب��ات على طريق 

االنتعاش االقتصادي.
هل لنا أن نتطرق إلى جهود الهند في مكافحة الفيروس؟

- كان��ت الهن��د ف��ي طليع��ة ال��دول ح��ول االس��تجابة 
العالمية للوباء. الهند بسبب قوتها في مجاالت األدوية 
البيولوجية واللقاحات هي واحدة من المراكز الرئيس��ية 
في الجهود الوطنية لمكافحة الوباء. وأثناء الوباء أصبحت 
الهن��د تعرف باس��م »صيدلية العال��م« وقدمت األدوية 
األساسية مثل الباراسيتامول والهيدروكسي كلوروكوين 
والمس��اعدات الطبي��ة األخ��رى إلى أكثر م��ن 150 دولة 
ف��ي العالم. تنفذ الهند أكب��ر برنامج تطعيم في العالم 
م��ن خالل طرح لقاحين »صنعا ف��ي الهند«، Covaxin و

Covishield. وهناك أربعة لقاحات أخرى، تحمل ش��عار، 
»صن��ع في الهند«، في مراحل متقدمة من التجارب ومن 
المتوق��ع أن يتم طرحها قريبًا جًدا. في غضون ش��هرين 
تقريبًا، تم تطعيم أكثر من 30 مليون ش��خص. كشريك 
موثوق به ويمكن االعتماد عليه، على الرغم من الطلب 
المحل��ي الهائل، كان��ت الهند توفر اللقاح��ات للمجتمع 
العالمي في وقت األزمة هذا. وقال رئيس الوزراء الموقر 
شري ناريندرا مودي، أثناء إطالق حملة التطعيم المحلية 
ف��ي الهند ف��ي 16 يناي��ر 2021 ، »نح��ن ملتزمون بأن 
لقاحات الهند، وقدرتنا اإلنتاجية، تخدم مصلحة البشرية 
جمع��اء«. قدمت الهن��د بالفعل حوال��ي 60 مليون لقاح 

»صنع في الهند« لنحو 70 دولة، والمزيد في الطريق.
ه��ل الهن��د بص��دد تقدي��م ش��حنات لق��اح إضافية من 

»كوفيشيلد - أسترازينيكا« للبحرين؟
- تماش��يًا مع عالقاتنا الراس��خة والوثيقة، تعد البحرين 
م��ن بي��ن ال��دول الش��ريكة ذات األولوية للهن��د لتلقي 
Covishield- لق��اح )كوفي��د19(. وصلت ش��حنة لق��اح

AstraZeneca »صن��ع في الهند« إل��ى البحرين في 28 
يناي��ر 2021. يأت��ي توريد اللق��اح في أعق��اب التعاون 
المس��تمر والتع��اون بين الهن��د والبحرين ف��ي مختلف 
المجاالت، بما في ذلك في التعامل مع جائحة )كوفيد19( 
العالمية، ونحن مس��تعدون لتقديم المزيد من شحنات 

اللقاح للبحرين بحسب احتياجات المملكة.
كم حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند؟

- بلغ��ت التج��ارة الثنائية ف��ي ع��ام 2020 حوالي مليار 
دوالر أمريك��ي. وفق��ًا لبيان��ات التج��ارة الس��نوية لعام 
2020، ويبل��غ إجمالي ال��واردات من الهن��د حوالي 570 
ملي��ون دوالر أمريكي، بينما يبل��غ إجمالي الصادرات إلى 
الهند 310 مليون دوالر أمريكي. أظهرت التجارة الثنائية 
واالستثمار بين الهند والبحرين نموا مطردا في السنوات 
األخيرة. ومع ذلك، ال يزال هناك الكثير من اإلمكانات غير 
المس��تغلة. ظهرت ف��رص جديدة في س��يناريو ما بعد 
)كوفي��د�19(. إنني أتطل��ع إلى مزيد م��ن التعاون فيما 
يتعل��ق بالتج��ارة الثنائية واالس��تثمار بي��ن القطاعات 
الخاصة ف��ي بلدينا في قطاعات مث��ل الصحة واألدوية، 
والهيدروكربون��ات، والطاق��ة المتج��ددة، وتكنولوجي��ا 
المعلوم��ات، والتكنولوجي��ا المالية، والتعلي��م والبنية 

التحتية.
ما أبرز الصادرات والواردات بين البلدين؟

- تش��مل الصادرات الرئيس��ية من الهند إل��ى البحرين 
المنتجات الغذائية والزراعية والس��لع الهندسية واآلالت 
وتكنولوجي��ا المعلومات والبوليم��رات والمجوهرات وما 
إلى ذلك. وتشمل الواردات الرئيسية من البحرين، اليوريا 
واأللمني��وم والحدي��د والصل��ب والمنتج��ات المعدني��ة 

األخرى بما في ذلك مواد إعادة المعالجة.
كم عدد الشركات االستثمارية الهندية في البحرين؟ 

- كان��ت التوجهات األخيرة في االس��تثمار على الجانبين 
مش��جعة. ت��م تس��جيل أكث��ر م��ن 3000 ش��ركة ف��ي 
البحري��ن بش��راكة هندي��ة ف��ي قطاع��ات مختلفة مثل 
الرعاي��ة الصحي��ة والترفي��ه وتكنولوجي��ا المعلوم��ات 
وم��ن  والبالس��تيك.  والتكنولوجي��ا  والتعلي��م  والبن��اء 
 Ultraو  Mukta Cinemaو   KIMS مستش��فى  أبرزه��ا 
 Techno Path Solutionsو  Benzyو  Tech Cement 
 APTECH– والمعاه��د التعليمية Bhavans Schoolو
و FIITJEE على س��بيل المثال ال الحصر. تش��مل بعض 
أوجه التعاون الناجح��ة األخيرة في قطاع الصحة والبنية 
التحتي��ة مرك��ز BSH Apollo للقلب، وه��و تعاون بين 
مستش��فى البحرين التخصص��ي ومستش��فى أبولو في 
الهن��د، ومش��روع كبير لمعالج��ة مياه الص��رف الصحي 
تنفذه ش��ركة VA Tech Wabag الهندي��ة. بلغ إجمالي 
االستثمار من الهند إلى البحرين بما في ذلك استثمارات 
الجالي��ة الهندية في البحري��ن أكثر من 1.25 مليار دوالر 

أمريكي. وبالمثل، أظهر االستثمار من البحرين في الهند 
أيضا اتجاها متزايًدا. تعد البحرين رابع أكبر مستثمر من 
منطق��ة دول مجلس التعاون الخليجي برقم اس��تثماري 
يبل��غ حوالي 180 ملي��ون دوالر أمريكي ف��ي عام 2019. 
وقد أنشأت شركة إنفستكورب - وهي شركة استثمارية 
عالمي��ة مقره��ا البحري��ن - 500 ملي��ون دوالر أمريكي 
لزيادة استثمارات المحفظة من البحرين إلى الهند. لقد 
اس��تثمروا مؤخًرا في Nephroplus، أكبر مركز لغس��يل 
الكلى في الهند. ويشمل المستثمرون اآلخرون في الهند 
V.K. Holdings في الضيافة والبناء والتعدين والتعليم، 
رأس مال بالكس��تون في السلع الهندس��ية. والمنارتين 
في البناء، Devji في قط��اع المجوهرات، ومجموعة كانو 

في تقنية المعلومات.
 ما هي خطة الهند لجذب المستثمرين البحرينيين؟

- العدي��د من تدابير اإلصالح االقتصادي التحويلية التي 
اتخذته��ا الحكومت��ان من أج��ل االنتع��اش االقتصادي 
في س��يناريو ما بع��د )كوفيد�19(، فتح��ت فرصا جديدة 
للتجارة واالستثمار الثنائي. تعد الصحة واألدوية واألمن 
الغذائ��ي والطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة 
والتعلي��م وتكنولوجي��ا المعلومات والخدم��ات المالية 
والبني��ة التحتي��ة م��ن بين المج��االت الواع��دة للتجارة 

الثنائية واالستثمار.
إن مجتم��ع المملك��ة المتس��م بالترحي��ب والتس��امح، 
للمس��تثمرين  والصديق��ة  التنظيمي��ة  وسياس��اتها 
المواتي��ة وموقعه��ا االس��تراتيجي كبوابة لس��وق دول 
مجل��س التع��اون الخليجي يجعلها وجه��ة جذابة وتوفر 

فرصًا للتجارة واالستثمار من قبل الشركات الهندية.
وته��دف سياس��ة »AtmaNirbhar Bharat«، »االعتماد 
على ال��ذات«، لحكومة الهند إلى جع��ل الهند جزًءا أقوى 
بكثير من سلس��لة قيمة التوريد العالمية. أجرت حكومة 
الهند إصالحات سياسية في القطاعات الرئيسية بما في 
ذلك الصحة والزراع��ة والتعليم والبني��ة التحتية لجذب 
االس��تثمار األجنبي المباش��ر وزيادة س��هولة ممارس��ة 
األعم��ال التجارية. يجري الصندوق الس��يادي البحريني - 
ممتلكات والصندوق الوطني لالس��تثمار والبنية التحتية 
في الهند مناقش��ة الستكش��اف س��بل تعزيز المزيد من 

االستثمار البحريني في الهند.
ماذا عن مجاالت التعاون المختلفة؟

- ت��م تعزي��ز العالق��ات التاريخي��ة والودية بي��ن الهند 
ومملك��ة البحري��ن عل��ى م��ر الس��نين، وتم توس��يعها 
مؤخًرا لتش��مل مجاالت تعاون جديدة واستراتيجية في 
مجاالت الدف��اع واألمن البح��ري وتكنولوجيا المعلومات 
وتكنولوجي��ا االتص��االت والتكنولوجي��ا المالي��ة وقطاع 
الفض��اء والصحة واألدوي��ة. والطاقة والس��ياحة والبنية 

التحتية والتعليم.
كم عدد أبناء الجالية الهندية في البحرين؟

- تش��كل الجالي��ة الهندية أكث��ر من 25 % من س��كان 
البحرين »نحو 350 ألف هندي«، جعلت سياسات المملكة 
المتسامحة والمجتمع الترحيبي منها الوجهة المفضلة 
بي��ن الهنود األمر الذي يعكس النم��و المطرد للمجتمع 
الهندي في البحرين. س��اهم المجتم��ع الهندي النابض 
بالحياة والديناميكي ف��ي التنمية االقتصادية للمملكة، 
وهو ما تم التصري��ح به علنا من قبل قيادة البحرين في 
عدة مناس��بات. بينما يعمل غالبية مجتمعنا في وظائف 
الياقات الزرق��اء في قطاع البناء والصيان��ة، وهناك عدد 
كبي��ر من المهنيين بما في ذلك األطباء والمهندس��وين 
والمدي��رون  والمصرفي��ون  القانوني��ون  والمحاس��بون 
والممرضات وغيرهم من المهنيين. إلى جانب ذلك، يعد 

الهنود أيضا من بين أفضل الشركات في البحرين.
كيف تنظر الهند إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي؟

- تتمت��ع الهند بعالقات ودية وتع��اون مع دول مجلس 
التعاون الخليجي. وتس��تند العالقات التقليدية الوثيقة 
والتاريخي��ة للهند م��ع دول مجل��س التع��اون الخليجي 
إل��ى التواصل الحضاري الق��وي، والرواب��ط بين الناس، 
والتجارة واالستثمار الذي تهيمن عليه إمدادات الطاقة. 
يوج��د بالمنطقة جالية هندية قوي��ة يبلغ عددها حوالي 
9 ماليي��ن. المنطق��ة ذات أهمي��ة حيوي��ة للهن��د. لقد 
تعمق��ت عالقاتن��ا مع دول مجل��س التع��اون الخليجي، 
على الصعيدين االستراتيجي واالقتصادي. ويشمل ذلك 
الدفاع واألمن، وأمن الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، 
والتعاون الوثيق في المس��ائل ذات االهتمام المشترك 
للمنطقة واألهمية الدولية، وتنوي��ع محفظتنا التجارية 
واالستثمارية. لقد تنوعت سلة التجارة واالستثمار لدينا 
لتشمل قطاعات اس��تراتيجية طويلة األجل بما في ذلك 
أمن الطاقة واألمن الغذائي ورأس المال البشري والصحة 
واألدوي��ة وتكنولوجي��ا المعلوم��ات ومراك��ز البيان��ات 
والخدمات المالية والموانئ والشحن، على سبيل المثال 
ال الحصر. تعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من 
بين أكبر خمس��ة شركاء تجاريين واس��تثماريين للهند، 
حيث بلغت أرقام التجارة حوالي 160 مليار دوالر أمريكي.

السفير بيوش شريفاستاف

سفير الهند في البحرين خالل حواره مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

وليد صبري «

كشف س��فير الهند في البحرين بيوش شريفاستاف عن أن »إجمالي استثمارات الجالية الهندية 
ف��ي البحري��ن تبلغ نحو أكثر من 1.25 ملي��ار دوالر أمريكي«، موضحًا أنه »تم تس��جيل أكثر من 
3000 ش��ركة في البحرين بش��راكة هندية في قطاعات مختلفة مثل الرعاية الصحية والترفيه 
وتكنولوجيا المعلومات والبناء والتعليم والتكنولوجيا والبالستيك«، مشيرًا إلى أن »البحرين تعد 
رابع أكبر مس��تثمر في منطقة مجلس التعاون الخليجي باستثمارات تبلغ نحو 180 مليون دوالر 

أمريكي في 2019«.
وأضاف الس��فير الهن��دي في أول حوار للصحاف��ة المحلية العربية منذ تولي��ه منصبه، خص َّ به 
»الوطن«، أن »التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو مليار دوالر في 2020«، الفتًا إلى أن »زيادة 

استثمارات بنك »إنفستكورب« من البحرين للهند تبلغ نحو نصف مليار دوالر«.

وذكر أن »البحرين تسترش��د برؤية وقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى الحكيمة، حيث 
تتمت��ع البحرين بثقافة وتقاليد قوية من التعايش الس��لمي والتس��امح«، كاش��فًا عن أن عدد 
أبناء الجالية الهندية في البحرين يبلغ نحو 350 ألف ش��خص بنس��بة أكبر من 25 % من س��كان 
المملك��ة«. واعتب��ر أن »البحرين من أنجح ال��دول في التعامل مع في��روس كورونا )كوفيد�19(، 
بالدعم الطبي والمالي«، مش��ددًا على أن »صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء يقود 
نج��اح البحرين ف��ي التعامل مع الفي��روس«، منوهًا إلى أن »البحرين بتوجيهات صاحب الس��مو 

الملكي ولي العهد رئيس الوزراء تسير بثبات نحو االنتعاش االقتصادي«.
وأكد السفير بيوش شريفاس��تاف »استعداد بالده لتقديم مزيد من شحنات لقاح »أسترازنيكا - 
كوفيشيلد« الذي تصنعه الهند، إلى البحرين بحسب احتياجات المملكة«، مبينًا أن »بالده قدمت 

60 مليون جرعة لقاح مضاد ل�)كوفيد19( لنحو 70 دولة حول العالم«. وإلى نص الحوار:

البحرين تسترشد برؤية الملك وقيادته الحكيمة

البحرين من أنجح الدول في التعامل مع »كورونا«

المملكة بتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء نحو االنتعاش االقتصادي 

الهند مستعدة لتقديم المزيد من شحنات اللقاح للبحرين

البحرين تتمتع بثقافة قوية بشأن التعايش السلمي والتسامح

البحرين رابع أكبر مستثمر في الهند من الخليج بـ180 مليون دوالر

3 آالف شركة هندية تستثمر بمجاالت مختلفة في البحرين

دول الخليج بين أكبر 5 شركاء تجاريين للهند بـ160 مليار دوالر
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Interview of H. E. Mr. Piyush Srivastava, 

Ambassador of India to the Kingdom of Bahrain 

With Al Watan-30th March, 2021 

 
Indian Ambassador in an exclusive interview with Al-Watan: $ 1.25 

billion Indian investments in Bahrain 
 
 

 
 
 

1- Bahrain is guided by the king's vision and wise leadership  

2- Under the directives of the Crown Prince and Prime Minister, Bahrain is 

moving steadily towards economic recovery 

3- Bahrain has a strong culture of peaceful coexistence and tolerance 

4- 3000 Indian companies invest in various fields in Bahrain 

5- Bahrain is one of the most successful countries in dealing with "Corona", 

with medical and financial support 

6- India is ready to provide more vaccine shipments to Bahrain 

7- Bahrain is the fourth largest investor in India from the Gulf with $ 180 

million 

8- Gulf states are among India's top 5 trading partners, with $ 160 billion
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Ambassador of India to Bahrain Mr. Piyush Srivastava revealed that “the total investment of 
the Indian community in Bahrain amounts to more than US $ 1.25 billion,” explaining that 
“more than 3000 companies have been registered in Bahrain with Indian partnerships in 
various sectors such as health care, entertainment, information technology, construction,  
education, technology and plastic. He also noted that “Bahrain is the fourth largest investor in 
the Gulf Cooperation Council region, with investments amounting to about $ 180 million in 
2019.” 
 
In his first interview with the local Arab press since taking charge, the Indian Ambassador 
added that "trade exchange between the two countries reached about one billion dollars in 
2020," by noting that "the increase in Investcorp's investments from Bahrain to India amounts 
to about half a billion dollars." 
 
He stated that "Bahrain is guided by the wise vision and leadership of His Majesty the King, 
as Bahrain enjoys a strong culture and traditions of peaceful coexistence and tolerance. He 
revealed that "the number of the Indian community in Bahrain is about 350,000 people which 
is more than 25% of the Kingdom's population.". He considered that “Bahrain is one of the 
most successful countries in dealing with the Corona virus (Covid 19), with medical and 
financial support,” stressing that “His Royal Highness, the Crown Prince, the Prime Minister is 
leading Bahrain's success in dealing with the virus.” He also noted that “Bahrain, under the 
directives of His Royal Highness Crown Prince and Prime Minister is moving steadily towards 
economic recovery.” 
 
Ambassador Piyush Srivastava affirmed his country’s readiness to provide more shipments of 
the “Astrazeneca-Covishield” vaccine, manufactured by India, to Bahrain according to the 
Kingdom’s needs, indicating that his country has provided 60 million doses of the vaccine 
against (Covid 19) to about 70 countries around the world.  
 
How do you evaluate relations between Bahrain and India in light of regional  and 
international developments? 
 
India and Bahrain enjoy excellent bilateral relations categorized by cordial political, economic 
and cultural contacts.  This is in line with the deep-rooted civilizational and people to people 
ties between India and Bahrain.  Our bonds of friendship have been further strengthened in 
recent years due to regular high level political interactions and exchanges, and our bilateral 
cooperation has diversified and expanded.   
 
Our two countries continue to closely collaborate in dealing with the Covid-19 pandemic, the 
unprecedented health and economic crisis of our times.  Government of India facilitated 
supply of medicines and health professionals and paramedics required by the Government of 
Bahrain and more recently, the ‘Made-in-India’ AstraZeneca-Covishield vaccines. Both 
countries have operationalised the Air Bubble arrangement w.e.f. 11 September 2020 under 
which national carriers of both are operating specified number of flights both ways to facilitate 
travel of our people.  The Government of Bahrain has provided medical and other assistance, 
and is now providing free vaccination for all, citizens and expatriates (of which Indian 
community forms the largest part) alike, for which we remain thankful to the Leadership and 
the Government of Bahrain. 
  
 
 
 

https://www.google.com/search?q=Astrazeneca-Covishield&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjT9PLL1NfvAhWGi1wKHbCFBgkQkeECKAB6BAgBEC4
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How do you see Bahrain’s freedom of belief, peaceful coexistence and religious 
tolerance? 
 
Guided by the vision and wise leadership of His Majesty the King, Bahrain has the strong 
culture and tradition of peaceful co-existence and tolerance. This is also reflected in the 
steady growth of Indian community in Bahrain over the years.  Some of the well-known Indian  
families in Bahrain have come here as early as 200 years ago.  Indian community here enjoys  
cultural and traditional celebrations the same way as they do in India. The 200 years old      
Hindu temple at the heart of Manama is testimony to Kingdom’s freedom of belief and its 
liberal and tolerant policies.   
 
How do we see the Bahrain’s handling of the Corona pandemic? 
 
During the last year, the global community has faced the major health challenge of our times 
– the Covid-19 pandemic.  The risks presented by Covid-19 pandemic are unprecedented in 
its expanse and its overall impact on the society and economy.  The Government of Bahrain 
has been methodical in anticipating and managing the post Covid scenario through its various 
policy and structural reforms.  His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister 
himself led the Kingdom’s successful efforts in dealing with Covid-19 pandemic as well as 
post-Covid economic recovery.  Bahrain is among the most successful countries in dealing 
with the pandemic, as well as for providing medical, financial and other support to its people.  
The Government of Bahrain has provided medical and other necessary support and is now 
providing free vaccines to its citizens and residents alike.  Bahrain has not only successfully 
dealt with the health aspect of the crisis but also is now firmly on the path of economic 
recovery. 
 
Can we talk about India’s efforts to combat Coronavirus? 
 
India has been in the forefront of global response to the pandemic.  India is, because of its 
strengths in the biopharmaceutical and vaccine domains, one of the major centers in the 
transnational efforts to counter the pandemic.  During the pandemic, India has come to be 
known as the ‘pharmacy of the world’ and provided essential medicines such as paracetamol, 
hydroxychloroquine and other medical assistance to over 150 countries in the world.   
 
India is undertaking world’s largest vaccination programme by rolling out two ‘Made-in-India’ 
vaccines, Covaxin and Covishield.  Four more ‘Made-in-India’ vaccines are at advanced 
stages of trials and are expected to be rolled-out very soon.  In little over a month time, about 
30 million people have been vaccinated. 
 
As a trusted and dependable partner, despite the huge domestic demand, India has been 
supplying vaccines to the global community in this time of crisis. Hon’ble Prime Minister Shri 
Narendra Modi, while launching India’s domestic vaccination drive on 16 January 2021, said, 
“We are committed that India’s vaccines, our production capacity, serve the interest of the 
whole humanity.”  India has already supplied about 60 million ‘made-in-India’ Covid Vaccines 
to around 70 countries.  Many more are on the way. 
 
What was the quantity of “Covishield – AstraZeneca” vaccine supplied by India to 
Bahrain? 
 
In line with our deep-rooted and close ties, Bahrain is among the priority partner countries of 
India to receive the COVID-19 vaccine. The consignment of ‘Made-in-India’ Covishield-
AstraZeneca vaccine reached Bahrain on 28 January 2021.  The supply of the vaccine follows 
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the ongoing cooperation and collaboration between India and Bahrain across various fields, 
including in dealing with the COVID-19 global pandemic.   
 
How much is the volume of trade exchange between Bahrain & India? What about the 
value of exports and imports? 
 
Our bilateral trade in 2020 was around US$ 1 billion.  As per annual trade data for 2020, the 
total import from India is approximately US$ 570 mn, whereas the total export to India is US$ 
310 mn.  The bilateral trade and investment between India and Bahrain have shown steady  
growth in the recent years.  However, there is still a lot untapped potential.  New opportunities 
have emerged in the post-Covid scenario.  I look forward to more collaboration in terms of 
bilateral trade and investment between private sectors of our two countries in sectors such as  
health and pharmaceuticals, hydrocarbon, renewable energy, IT, Fintech, education and 
infrastructure.   
 
What are the main exports and imports between Bahrain and India? 
 
The main exports from India to Bahrain include food and agro products, engineering goods, 
machinery, IT, polymers, jewellery etc. The main imports from Bahrain include urea, 
aluminium, iron, steel, and other metal products including items for reprocessing.   
 
How many Indian investment companies are in Bahrain? And vice versa? 
 
The recent trends in investment on both sides have been encouraging.  Over 3000 companies 
are registered in Bahrain with Indian partnership in different sectors like healthcare, 
entertainment, information technology, construction, education, technology and plastic.  The 
prominent among them include KIMS Hospital, Mukta Cinema, Ultra Tech Cement, Benzy, 
Techno Path Solutions, Bhavans School, Educational institutes –APTECH and FIITJEE to 
name a few.  Some of the successful recent collaborations in health and infrastructure sector 
include the BSH Apollo Heart Centre, collaboration between Bahrain Specialist Hospital with 
Apollo Hospital of India, and a large sewage treatment project being implemented by Indian 
company VA Tech Wabag. Total investment from India to Bahrain including that of Indian 
community in Bahrain is over US$ 1.25 billion. 
 
Similarly the investment from Bahrain into India has also shown increasing trend.  Bahrain is 
the 4th largest investor from GCC region with investment figure of around US$ 180 million in 
2019.   Investcorp – a Bahrain based global investment company - has set up a US$ 500 
million corpus for increasing portfolio investment from Bahrain into India.  They have recently 
invested in Nephroplus, India’s largest centre of dialysis.  Other investors in India include V.K. 
Holdings in hospitality, construction, mining and education; Blackstone capital in engineering 
goods; Al Manaratain in Construction; Devji in jewellery sector; and Kanoo Group in 
Information Technology. 
 
 
What is India’s plan to attract Bahraini investors? 
 
Several transformative economic reform measures taken by both governments for economic 
revival in the post-Covid scenario have opened up new opportunities for bilateral trade and 
investment.  Health and pharmaceutical, food security, energy including renewables, 
education, IT, financial services, and infrastructure are among the promising areas of bilateral 
trade and investment.   
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The Kingdom’s welcoming and tolerant society, its favourable regulatory and investor friendly 
policies and strategic location as gateway to GCC market makes it attractive destination and 
offers opportunities for trade and investment by Indian companies.   
 
‘AtmaNirbhar Bharat (Self-Reliant)’ policy of the Government of India aims at making India a 
much stronger part of global supply value chain. Government of India has undertaken policy 
reforms in major sectors including health, agriculture, education and infrastructure to attract 
FDI and further implement ease of doing business. Bahrain sovereign fund –Mumtalakat and 
National Investment & Infrastructure Fund of India are in discussion to explore ways of 
enhancing further Bahraini investment into India. 
 
What about the different areas of cooperation between India and Bahrain? 
 
The historic and friendly relations between India and Kingdom of Bahrain have been 
strengthened over the years, and recently expanded to include new and strategic areas of 
cooperation in defence & maritime security, IT, communication technology, FinTech, space 
sector, health and pharmaceuticals, energy, tourism, infrastructure and education.
 
How many members of the Indian community are in Bahrain? 
 
Indian community constitutes over 25 percent (about 350,000) of the population of Bahrain.  
Kingdom’s liberal and tolerant policies and welcoming society has made it the preferred 
destination among Indians which is reflective in the steady growth of Indian community in 
Bahrain. The vibrant and dynamic Indian community has contributed to the economic 
development of the Kingdom, which has been publicly acknowledged by the Leadership of 
Bahrain on several occasions. While the majority of our community is employed in blue collar 
jobs in construction and maintenance sector, there is sizeable number of professionals 
including doctors, engineers, chartered accountants, bankers, managers, nurses and other 
professionals. Besides, Indians are also among the top businesses in Bahrain.   
 
How does India view the Gulf Cooperation Council system? 
 
India enjoys cordial relations and cooperation with the GCC. India’s traditional close and 
historical ties with GCC countries are based on strong civilizational connect, people to people 
links and trade and investment dominated by energy supplies.  The region has presence of a 
strong Indian diaspora numbering around 9 million.   
 
The region is of vital interest to India.  Our relations with GCC countries have deepened, both 
in strategic and economic sectors.  These include defence and security, energy security, 
renewables, close cooperation in matters of mutual interest of region and international 
importance, and diversification of our trade and investment portfolio.  Our trade and 
investment basket has diversified into long term strategic sectors including energy security, 
food security, human capital, health and pharma, IT and data centers, financial services, ports 
and shipping, to name a few.  GCC region is among the top five trade and investment partner 
of India with trade figures reaching around US$ 160 billion. 
  
During the recent India – GCC political dialogue held in virtual mode in November, 2020, the 
leaders undertook detailed review of India-GCC ties and appreciated the upward trajectory in 
ties witnessed in the last few years.  India and GCC countries have continued their close 
cooperation even during the Covid-19 pandemic.  India had ensured that the supply chains 
from India to the Gulf were not disrupted despite the lockdowns during the pandemic.  India 
had also taken special care to ensure the return of Indian health professionals to GCC 
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countries and for supply of medicines and other essential items during the pandemic.  GCC 
countries took care of the Indian diaspora in their respective countries by providing medical 
and other assistance, as well as in facilitating travel of stranded Indian nationals back to India.  
India and GCC countries reaffirmed that they will continue to work together to tackle covid-19 
situation. They agreed that the India-GCC partnership in political, economic and other 
domains would be further strengthened.   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


