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 .1وقعت حكومة الهند البروتوكول المعدل ألحكام المعاهدة الضريبية بين الهند وموريشيوس حيث النقاط الرئيسية هي:
أ .فرض الضرائب على أساس مصدر أرباح رأس المال على األسهم.
ب .فرض الضرائب في الهند بمعدل الضريبة المحلي الكامل سوف يصبح ساريا من السنة المالية  2020 - 2019وما بعد ذلك على أي بيع لألسهم المكتسبة بعد
األول من أبريل  2017واألسهم المستبعدة  /المباعة بعد الحادي والثالثون من مارس .2019
 .2العجز التجاري في الهند ينخفض منذ خمس سنوات بقيمة  4.8مليار دوالر أمريكي
تقلص العجز التجاري في الهند إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات بقيمة  4.8مليار دوالر أمريكي في أبريل  ،2016ويأتي في مقدمة أسباب التقلص الهبوط
الحاد في واردات الذهب وانخفاض شحنات النفط الواردة ،وذلك بحسب وزارة التجارة والصناعة.
 .3ثقة المستهلكين عند أعلى مستوى منذ  9سنوات
ارتفاع نقاط مؤشر ثقة المستهلكين في الهند ( )CCIخالل الفترة من يناير إلى مارس  2016لتصل إلى  134نقطة ،وهو االرتفاع األعلى في البالد منذ عام
 ،2007وذلك وفقا لمؤشر نيلسن بشأن ثقة المستهلكين.
 .4النمو في الهند يرتفع إلى  8في المائة في السنة المالية  :2019وكالة فيتش
نموا بنسبة  7.7في المائة في السنة المالية  2017 -2016وسوف يتسارع ببطء ليصل إلى  8في
من المرجح أن يحقق الناتج المحلي اإلجمالي في الهند (ً )GDP
المائة بحلول العام المالي  ،2019 - 2018مدفوعا بالتنفيذ التدريجي لإلصالحات الهيكلية ،وارتفاع الدخل القابل للصرف والتحسن في النشاط االقتصادي ،وفقا
لتصنيفات وكالة فيتش.
 .5الهند تحتل المركز الثالث في مؤشر إرنست آند يونغ للطاقة المتجددة
تم تصنيف الهند الثالثة من بين  40دولة في مؤشر إرنست آند يونغ للدول الجاذبة للطاقة المتجددة؛ على خلفية تركيز قوي من قبل الحكومة بشأن تعزيز الطاقة
المتجددة وتنفيذ المشاريع بطريقة محددة زمنيا.
 .6الهند وإيران وأفغانستان يوقعون على اتفاقية تاريخية ثالثة االتجاهات في مجال النقل
وقعت الهند وإيران وأفغانستان اتفاقا ثالثيا لميناء شاباهار التي تحتل موقعا استراتيجيا وهو األمر الذي من شأنه أن يسمح للدول الثالث بفتح طرق نقل جديدة
إلجراء التبادل التجاري فيما بينهم.
 .7الرياح الموسمية سوف تكون فوق المعدل الطبيعي وتبدأ في الوقت المناسب :توقعات حالة الطقس المعدلة من سكايمِ ت
سكايمِ ت لخدمات الطقس ،وكالة خاصة لتوقعات الطقس ،قامت بتعديل التوقعات الموسمية الصاعدة في الهند للموسم المقبل لتصبح  109في المائة من متوسط
الفترة الطويلة ( )LPAمن  105في المائة في وقت سابق ،وذلك على خلفية انحسار ظاهرة النينو ،وهو األمر الذي يبشر بالخير بالنسبة لقطاع الزراعة الهندي
واالقتصاد الريفي.
 .8الحكومة تعلن عن معايير االستثمار األجنبي المباشر المريحة لشركات إعادة بناء األصول
سمحت إدارة سياسة الصناعة والترويج ( )DIPPباالستثمار األجنبي المباشر ( )FDIفي شركات إعادة بناء األصول ( )ARCبنسبة  100في المائة تحت مسار
تلقائي ،وهو األمر الذي سوف يساعد على معالجة مسألة انخفاض جودة أصول المصارف.
 .9الهند تصبح مركزا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
من المتوقع أن تصبح الهند مركزا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ( )Fin-Techحيث تم تأسيس العديد من ال ُمسرعات والحاضنات المرتكزة على
التكنولوجيا المالية في البالد ،مما سيساعد سوق برمجيات التكنولوجيا المالية الهندي للوصول إلى حجم  2مليار دوالر أمريكي بحلول عام  ،2020وفقا للتقرير
الصادر عن الرابطة الوطنية من البرمجيات وشركات الخدمات (.)NASSCOM

إقرار بالتغيرات المستقبلية
هذا التقرير ال يمثل عرضًا لألسهم أو الوحدات وال يمثل كذلك توصية وال بيان باآلراء وال إعالن ،وال يمثل التقرير كذلك توقعًا وال
ً
المحتملة في معدالت أو أسعار أيًا من األوراق المالية ،ومحتويات البيان السابق بغرض اإلعالم فقط دون النظر إلى أهداف أو حالة مالية خاصة أو احتياجات
معينة ألي شخص محدد قد يتلقى هذا البيان ،يجب على مستخدمي هذه الوثيقة طلب المشورة فيما يخص مدى مالءمة االستثمار في أي أوارق مالية أو أدوات مالية
أو استراتيجيات استثمارية يحتويها هذا المستند.

