الهند وألاردن
استكشاف آفاق جديدة

الهند واألردن
استكشاف آفاق جدٌدة
لطالمااا تمٌااالق ت ااااق التاااد التا ٌألٌ ا م ا ا د
بالدفء والو ّد والاٌ الحسا وكااق مباٌ تلى أساس
االحت ام المتبادل .واد و ّا البلدٌ أول اتفااٌ تعااو
ثاائٌ فً تام  ،7491والتاً أألا ق الطااب ال سامً
فً تام  7491تادما إاام الع ااق الدبلوماسٌ بٌ
البلدٌ .
ج ل الملك تبد هللا م ال ئٌس التادي ا سبق ش ي أٌه
بى جٌه تبد الك م أثااء الٌا ة إلى التاد فً تام 6112

ئٌس وال اء التاد ش ي اا اد ا مودي وصاحب الج ل الملك
تبد هللا الثااً ملك ا د
ج ل المغفو له الملك الحسٌ م ال ئٌس التادي ا سبق
ش ي إس .دادك ٌشاا  ،واائب ال ئٌس التادي ا سبق
اك حسٌ  ،و ئٌس وال اء التاد ا سبق جواه الل
ات و أل ل الٌا ة للتاد فً تام .7421

حقائق التبادل التجاري بٌن الهند واألردن
 التاد هً اب أكب ش ٌك تجا ي لأل د .
 السوق التادي هو الوجت ال ئٌسٌ لتصدٌ الفوسفاق بحوالً  ٪29.9م إجمالً اإلاتاج فً ا
 التاد هً أكب مو د للماتجاق البت ولٌ إلى ا د .
االستثمارات الهندٌة فً األردن
 )7مش وع مشت ك فً مصا لحمض الفوسفو ٌك ٌساوي مبلغ  091ملٌو دوال .
 69 )6مصا م بس باستثما ٌالٌد ت  21ملٌو دوال .

التجارة الثنائٌة

(بالدوال ا م ٌكً)

التجارة الخارجٌة مع الهند

ٌناٌر – دٌسمبر 2102

الواردات

ٌناٌر – دٌسمبر 2102

 177ملٌو

الصادرات
اإلجمالً

 7.7ملٌا

 166ملٌو

 942ملٌو

7.91

 7.27ملٌا

المصد  :دائ ة اإلحصاءاق العام .

الصادرات األردنٌة الخمس الرئٌسٌة إلى الهند
المنتج

(بالملٌو دٌاا )

ٌااٌ – دٌسمب 6171

البوتاس

 46.9ملٌو

الفوسفات

 746.1ملٌو

المصد  :الباك الم كالي ا داً.

د .

الواردات األردنٌة الرئٌسٌة من الهند
المنتج
الماتجاق البت ولٌ
اللحوم وا سماك

(بالملٌو دٌاا )

ٌااٌ – دٌسمب 6171
920.2
19.4

.

المصد  :الباك الم كالي ا داً.

والصاد اق ال ئٌسٌ ا أل ى م التاد إلى ا

د تشمل أ ال بسمتً والمعداق التادسٌ والسل الكت بائٌ .

جس تبدو ال ي ٌبلغ طوله  969مت  ،باته ش ك إم/إس ال س آاد توب و ،وهً
ش ك هادٌ  ،لصالح أماا تمّا الكب ى.
برنامج التعاون االقتصادي والفنً الهندي والمنح الدراسٌة المقدمة من المجلس الهندي للعالقات الثقافٌة
فً الواق الحاض  ،هااك ما ٌ بو تلى  911طالب أ داً ٌتابعو دا ساتتم فً جامعاق مألتلف فً التاد .وتدد الأل ٌجٌ
ا داٌٌ م الجامعاق التادٌ ٌالٌد ت  6911أل ٌج .وتلتالم التاد بمشا ك تج بتتا التاموٌ م ا د م أل ل ب اامج
بااء القد اق فً إطا ب اامج آٌتٌك .إ ٌقدم الب اامج  69مقعداً فً كل تام للم شحٌ ا داٌٌ  .وباإلضاف إلى لك ،فإ
المجلس التادي للع ااق الثقافٌ ألمس ماح د اسٌ ساوٌ لأل داٌٌ وي االستحقاق لمتابع التعلٌم العالً فً التاد .وإاه لم
دواتً ا تٌاحاا أ ٌستفٌد ا داٌو بشكل جٌد م ف ص التد ٌب فً إطا ه ه الب امج التً تقدمتا حكوم التاد .للمالٌد م
التفاصٌل ٌ جى الٌا ة ال ابط التالً:
ب اامج التعاو االاتصادي والفاً التادي (آٌتٌك) http://www.itec.mea.gov.in/ :

الهند – نظرة عن كثب
بٌئ دٌمق اطٌ مستق ة.

الحكوم بشكلتا الب لمااً الدٌمق اطً المؤلف م مجلسٌ .

الدستو ٌكفل الحقوق ا ساسٌ .

فً تام  6179أج ق التاد باجاح وبشكل دٌمق اطً االاتألاباق ا كب فً تا ٌخ البش ٌ إ بلغ تدد الااألبٌ  079.9ملٌو ااألب.

واحدة م أس ع االاتصاداق امواً فً العالم بااتج محلً إجمالً ٌق ب م  6ت لٌو دوال .

التاد هً واحدة م اادم الحضا اق فً العالم والفئ السكااٌ لدٌتا هً ا كث فتوّ ة فً العالم.

الطبق الوسطى متاامٌ وتبلغ أكث م  991ملٌو اسم م تالاٌد القوة الش ائٌ .

مجتم متعدد اللغاق وٌتحدث  66لغ ئٌسٌ  .واللغ التادٌ هً لغ اسب كبٌ ة م الشعب ( ،)٪10فً حٌ أ اللغ اإلاجلٌالٌ

هً اللغ المفضل لألتمال.
اوة تمل فاٌ كبٌ ة ااطق باإلاكلٌالٌ وفعال م حٌث التكلف التاافسٌ .

تدد ا شألاص المتحدثٌ /العا فٌ باإلاكلٌالٌ فً التاد ٌفوق اظٌ ه فً الوالٌاق المتحدة ا م ٌكٌ .

شبك تالمٌ المستوى م المؤسساق التعلٌمٌ والبحثٌ .

تحتل الم تب ا ولى فً ااتشا ت ألٌص التكاولوجٌا ا جابٌ .

تتمٌال بقد اق الصاات التحوٌلٌ الكبٌ ة ،فتغطً تق ٌبا ً جمٌ مجاالق أاشط التصاٌ  ،م اإلب إلى الطائ اق إلى ا اما

الصااتٌ .
باٌ البحث والتطوٌ والألدماق الفاٌ والتسوٌقٌ متقدم جداً.

موا د كبٌ ة م الث واق الطبٌعٌ غٌ المستغل والتاوع البٌولوجً الغاً.

ً
صاات تكاولوجٌا المعلوماق المتقدم جدا ،وااتدة دولٌ ل ستعاا بمصاد ألا جٌ .

التاد تصد ب مجٌاق إلى أكث م  41دول .

سوق أس المال اابض بالحٌاة.

واد أدق اإلص حاق االاتصادٌ فً الحصول تلى ثق غٌ مسبوا م المستثم ٌ .

الت كٌال تلى تملٌ الألصألص وإتادة هٌكل المؤسساق العام .

اظام مص فً متطو .

اظام حقوق الملكٌ الفك ٌ المتوافق م اواتد ماظم التجا ة العالمٌ .


هل تعلم أٌضا ً أن الهند:
أكب وأادم حضا ة مستم ة فً العالم.

 أضألم كٌا دٌمق اطً.
 ااتصاد ٌبلغ  6ت لٌو دوال بمعدل امو فً الااتج المحلً اإلجمالً ٌالٌد تلى .%9.1
 واحدة م الدول الصااتٌ ا تلى امواً فً اطاع الألدماق.
 م بٌ مجموت مألتا ة م سق دول لدٌتا اد اق تلى إط ق ا اما الصااتٌ  .أطلقق التاد أكث م  11ام اً
صااتٌا ً إلى الفضاء .كما ص ّاعق م كباق إط ق ا ٌاما الصااتٌ المملوك اتٌا ً والتً استألدمتتا دول أأل ى إلط ق
أاما ها الصااتٌ .
 معت ف بتا تالمٌا ً بقد تتا الب مجٌ و ٌادتتا فً االاتصاد القائم تلى المع ف .
 لدٌتا أكب تدد م متادسً الب مجٌاق فً العالم.
 واحدة م أوائل الدول إلى جااب الوالٌاق المتحدة والٌابا  ،التً باق أول حاسوب تم ق محلٌا ً فً تام .7441
 أكث م  711تام م صاات السٌاما وإاتاج أكب تدد م ا ف م فً العالم ،تب ش ك بولٌوود.
 شا وخ ألا  ،الممثل الاجم فً بولٌوود ،هو ثااً أغاى ممثل فً العالم فً تام  ،6179بث وة بلغق  211ملٌو دوال
أم ٌكً.
 أكب شبك ب ٌدٌ فً العالم.
 أكب صاا للج ا اق والماتجاق الجلدٌ .
 البلد ا ول فً إاتاج الحلٌب والالبدة ،والمااجو ،والموال ،والسك الألام ،والجوق ،والدأل  ،ومكس اق ا ٌكا،
والتوابل ،والالاجبٌل ،والحمص واللٌمو والجٌ .
 البلد ا ول فً اط وتجتٌال وتصاٌ ا حجا الك ٌم والمجوه اق.
 البلد ا ول فً صاات اط الماس وصقله.
 ثااً أكب ماتج للألض واق والفواكه والشاي.
 ثااً أكب ماتج لأل ال والفول السودااً وشماد السك  ،والتبغ ،والقط  ،والح ٌ .
 ثااً أكب صاا للد اجاق الاا ٌ والد اجاق البألا ٌ .
 ثااً أكب شبك ط ق فً العالم.
 ثااً أكب ماتج للقمح.
 ثالث أكب ماتج لجوال التاد والكاجو.
 ثالث أكب ااتصاد م حٌث القوة الش ائٌ .
 بالاظ إلى حجم ا ا اص الماتج  ،فالتاد ألً ثالث أكب صاا للماتجاق الدوائٌ . .
اب أكب ماتج للمطاط الطبٌعً.

اب أكب ماتج لإلسماق

اب أكب شبك سكك حدٌدٌ .

 اظام ا تداد أألت ع فً التاد.
 لعب الشط اج األت تق فً التاد.
 الجب وتلم المثلثاق وحساب التفاضل والتكامل هً د اساق اشأق فً التاد.
 وض "اظام القٌم المكااٌ " و"الاظام العش ي" فً سا  711ابل المٌ د فً التاد.
 الجامع ا ولى فً العالم تأسسق فً مدٌا تاكشٌ فً تام  11ابل المٌ د .ود س فٌتا أكث
م  71.911طالب م جمٌ أاحاء العالم جمٌ المواد.
 ا ٌو فٌدا هً أول كلٌ للطب ت فتتا البش ٌ  .وأبو الطب ،تشا كا ،هو م أسس ا ٌو فٌدا ابل
 6911سا .
 ولد اظام الم ح والتاقّل فً ات الساد ابل أكث م  2111سا  .وكلم "تا ّقل" اتتا مشتق م
اللغ الساسك ٌتٌ م كلم  .NAVGATIHوكلم "بح " أٌضا ً مشتق م الكلم الساسك ٌتٌ "."Nou
 حسبَ العالم باسكا شاٌا بشكل صحٌح الواق ال ي تستغ اه ا ض للدو ا حول الشمس و لك ابل
مئاق الساٌ م العالم الفلكً سما ق .وكااق حساباته للواق ال ي تستغ اه ا ض للدو ا حول
الشمس هوٌ 129.690192909:وم ،وكا لك فً الق الألامس للمٌ د.


مركبة إطالق السواتل القطبٌة ( )PSLVهً عملٌة اإلطالق األكثر نجاحا ً لمركبةة فضةائٌة تقةوم بهةا
منظمة أبحاث فضةائٌة هندٌةة حتةى اون وقةد قامةت بة  22رحلةة ناجحةة علةى التةوالً بمةا فةً لة
المسبار القمري تشاندرٌان  0-وبعثة المركبة المدارٌة مةارس والهنةد هةً البلةد األول الة ي ٌصةل
إلى المرٌخ من أولى محاوالته



تم حساب اٌم "بً" للم ة ا ولى م ابل تالم ال ٌاضٌاق بوداٌااا التادي ،وهو ال ي ش ح مفتوم ما ٌع ف الٌوم
باظ ٌ فٌثاغو ث .واد اكتشف ه ا فً الق السادس ،وهً فت ة طوٌل سبقق تلماء ال ٌاضٌاق ا و وبٌٌ .
حتى تام  7042كااق التاد هً المصد الوحٌد للماس فً العالم (المصد :المعتد الجٌولوجً ا م ٌكً).
اشأ ف الٌوغا فً التاد ابل حوالً  90111سا .
تعود ج و فاو الدفاع ت الافس إلى التاد التً ااتش ق الحقا ً فً جمٌ أاحاء آسٌا م ابل البعثاق التبشٌ ٌ التادٌ .
السكك الحدٌدٌ التادٌ هً أكب صاحب تمل فً العالمٌ ،عمل فٌتا أكث م ملٌو شألص.






الحائزٌن على جائزة نوبل من الهند
اباد اااق تاغو  -ا دب ()7471
الدكتو سً .فً .اما  -الفٌالٌاء ()7411
ا م تٌ ٌالا  -الس م ()7414
الدكتو أما تٌا سٌ  -االاتصاد ()7440
الدكتو آ  .كٌه .باشو ي ،ئٌس الف ٌق الحكومً الدولً المعاً بتغٌ المااخ ()6111
كاٌ ش ٌاتٌا ثً – الس م ()6179
الحائزٌن على جائزة نوبل من أصل هندي
الدكتو ها غوبٌاد كو ااا – تلم الو اث ()7420
الدكتو إس .تشااد اتشٌكا – الفٌالٌاء الفلكٌ ()7401
السٌ فً .إس .ااٌبول – ا دب ()6117
فٌاكات اما اماك ٌشاا  -الكٌمٌاء ()6114
مااجول بتا جافا حاال تلى مٌدالٌ فٌلدال ( 6179تعتب تلى اطاق واس اوبل لل ٌاضٌاق)
.
هنود آخرٌن جدٌرٌن بال كر
 مألت ع هوتمٌل (صاب باتٌا) ،ومألت ع صوق بوال الشتٌ تلى مستوى العالم ،واظام (آما بوال) و ااا باتٌوم
(فٌاود دهام) هم هاود.
 ال ئٌس التافٌ ي لش ك بٌبسً الش ك  :السٌدة إاد ا كٌه .اوًٌ
 تمٌد كلٌ ا تمال فً جامع ها فا د هو السٌد اٌتٌ او ٌا.

بحسب التقدٌرات:
-

 %10م ا طباء فً الوالٌاق المتحدة ا م ٌكٌ هم هاود.

-

 %76م العلماء فً الوالٌاق المتحدة هم هاود.

-

 %12م تلماء وكال الفضاء ااسا هم هاود.

-

 %19م موظفً ش ك ماٌك وسوفق هم هاود.

-

 %60م موظفً ش ك آي بً إم هم هاود.

-

 %71م موظفً ش ك الٌ وكس هم هاود.

الصادرات العالمٌة من الهند ()2102-2102
الرقم
.7
.6

السلعة
الواود المعداً والالٌوق المعداٌ والافط وماتجاته
اللؤلؤ الطبٌعً أو المستابق وا حجا الك ٌم وشبه الك ٌم والمجوه اق والاقود

ملٌون دوالر
,26,42

206,12

.1

الم كباق ا أل ى تدا السكك الحدٌدٌ أو ت باق السكك الحدٌدٌ

02 122

.9
.9

المفات ق الاووٌ  ،والم اجل واآلالق وا جتالة المٌكااٌكٌ
مواد الكٌمٌائٌ العضوٌ

02 177

.2

المستحض اق الدوائٌ

00 021

.1
.0

اآلالق والمعداق الكت بائٌ وأجالاؤها

01 214

الحدٌد والصلب
مواد الم بس واالكسسوا اق والاسٌج المحبوك وغٌ المحبوك

01 214

.4
.71
.77

الألاماق وألبث المعاد وال ماد
إجمالً صادرات الهند

02 107

, ,27
2 210
202 212

األسواق الرئٌسٌة للصادرات الهندٌة ()2102 -2102
الوالٌاق المتحدة ا م ٌكٌ واإلما اق الع بٌ المتحدة والصٌ وهواغ كواغ وساغافو ة والمملك الع بٌ السعودٌ
وهولادا والمملك المتحدة وألمااٌا والٌابا .
مصادر الواردات الرئٌسٌة ()2102 -2102
الصٌ والمملك الع بٌ السعودٌ واإلما اق الع بٌ المتحدة والوالٌاق المتحدة وسوٌس ا والع اق واادواٌسٌا وألمااٌا
وهواج كواج وساغافو ة.

,

الملك ااٌا تتفاتل م أطفال فً التاد أل ل
الٌا تتا إلى التاد فً العام .6112







مشتد م أغاٌ فً فٌلم بولٌوود ا ألٌ ال ي الاى إاباالً
كبٌ اً "ك ٌش  ،"1-واد تم تصوٌ ه فً ا د

"اصااا فااً التاااد" هااو أحاادث شااعا لحكوما التاااد ٌتاادف إلااى
أللق بٌئ ودٌّ للمستثم للتصاٌ التاافسً فاً ا ساواق التادٌا
والعالمٌ .
ألفض ال وتٌ (الح ّد م سلط ا اظم ) وتتٌئ الجو الت حٌبً
بالمستثم ٌ .
إمكااٌ استحصال الموافقاق للمشا ٌ االستثما ٌ المألتلف م
أل ل االات اق لأللق اظام ألالً م المتاتب.
باااادأق مباااااد ة المااااد ال كٌاااا والمماااا اق الصااااااتٌ بفاااا ص
استثما ٌ تفوق ت ٌلٌو دوال .
ٌمكاك الحصول تلى المالٌد م التفاصٌل تلى ال ابط التالً:
www.makeinindia.com

بعض المواقع اإللكترونٌة الهامة:
والا ة التجا ة والصاات http://commin.nic.in :
والا ة الشؤو الألا جٌ http://mea.gov.in :
اتحاد الغ ف التادٌ للتجا ة والصاات http://www.ficci.com :
اتحاد الصااتاق التادٌ http://www.ciionline.org :
ماظم تامٌ التجا ة التادٌ http://www.indiatradefair.com :
الماظم التادٌ إلاصاف الع م التجا ٌ http://www.ibef.org :
ب اامج التعاو االاتصادي والفاً التادي http://www.itec.mea.gov.in

اتصل بنا:
سفا ة التاد ،تما
 71شا ع تم و ب مسعدة،
جبل تمّا
الدوا ا ول ،تمّا
ا د
ص.ب  ،6720تمّا  77707ا د
هاتف11 -426 – 2 – 9266140 ،9211626 :
فاكس11 – 426 -2 – 9294991 / 9277472 :
www.indembassy-amman.org

