جمعیت ( میلیون نفر)

(تخمين )3131

391

مساحت ( کیلومتر مربع)

790191

پایتخت

اسالم آباد

زبان رسمی
دین و مذهب
شهرهای مهم
مناطق آزاد تجاری
تولید ناخالص داخلی GDP
درصد رشد اقتصادی
( نرخ رشد )GDP
نرخ تورم ( درصد)
درآمد سرانه ( دالر)
حجم سرمایه گذاری مستقیم
خارجی
ذخایر ارزی و طال
( میلیارد دالر)

نوع پول و نرخ برابری با دالر

بدهی خارجی ( میلیارد دالر)

شرکای صادراتی
()2102

شرکای وارداتی

انگليسی و اردو
استتالم  ،%97مستتي ی ،%3/1

( )2102

 ،%1آلمان %4/1

 ،%8/9متالي

امارات  ،%37/3چين  ،%31عربستان  ،%33/4كويت
 ،%1/1ژاپن %4/1

هندو %3/1

الهور ،راولپنيتد  ،كراچتی،
پيشاور ،كويته

اقالم عمده صادراتی

كراچی ،بندر قاسيم
 131ميليارد دالر()3133( )PPP

به جهان

منسوجات (پوشاك ،رو تختتی ،پارچتههتا كتتانی ،نت ) بترن،،
كاالها چرمی ،لوازم ورزشی ،مواد شيميايی ،مصنوعات ،فتر

()3133

%1/7

اقالم عمده وارداتی

()3133

%33/1
3331

از جهان

()3133
اقالم عمده صادراتی

 33ميليارد دالر
31/1

ایران به پاکستان

()3133

 3دالر =  91روپيه ()3133

()0190

اقالم عمده وارداتی
ایران از پاکستان

()3133

10

()0190

قالی

عضویت در سازمانهای
بین المللی و منطقه ای

ستتتتازمان كشتتتتورها

نف  ،م صوالت نفتی ،ماشين آالت ،پالستيك ،تجهييات حمت و
نق  ،روغن خوراكی ،كاغذ و مقوا ،آهن و فوالد ،چا

قير نف  ،%31پلی اتيلن  ،%7/0پوس دباغی شتد  ،%0/8تخت
نورد شد آهنی ،%4پاراكسيلن  ،%4لوله  ،%1/7ستير تتاز ،%3/4
انواع پسته  ،%3/7فر و يا ساير كفپو ها  ،%3/3تختم ششتنيي
%3/0
برن ،%01/3 ،شوشت  -الشته شوستفند و بتي  ،%33/1شالبتی
هند  -انبه – جوز انجبان -نتارنگی  ،%0/1نختود رستمی،%3/7
انواع پارچه از كنت -دنتيم ،%3/7قتويی و جببته چنتدال ،%3/0
دستگاهها مورد استفاد در علوم پيشكی و دندانپيشكی ، %1/9
وساي نقليه آبی %0
بازرشانی ،همكاريها شمركی ،تجارت ترجي ی ،اجتناب از اخذ ماليات

استتالمی،

ستتتتتتارك،WTO ، D8 ،

موافقتنامه های موجود

مضاع  ،تشويق و حماي

متقابت از سترمايه شتذار  ،استتاندارد و

شمركی تجارت مشترك مرز  ،حم و نقت دريتايی و زمينتی ،پتو
شويی

مشتركالمنافع
 =2364ميليارد دالر ()3133

مبادالت بازرگانی با

واردات

صادرات

تراز تجاری

1122

1121

1122

1121

1122

1121

4366

4262

6.63

2.6.

-6463

-6366

()3133

ارزش صادرات نفت

1112

1112

1112

1121

1122

محصوالت عمده کشاورزی

پنبه ،شندم ،بترن ،،نيشتكر،
ميتتو  ،ستتبييجات ،شتتير،
شوش شاو و شوسفند ،تختم
مرغ

ایران ( میلیون دالر)

63.

262

366

2.3

6.

محصوالت عمده صنعتی

منستتتتوجات و البستتتته،
فتتترآورد هتتتا غتتتذايی،
م صوالت دارويتی ،مصتال
ستتتاختمانی ،م صتتتوالت
كاغتتذ  ،كتتود ،م صتتوالت
شيالتی

درآمد عوامل خارج ازکشور
نرخ بیکاری

و

 313نرخ رسمی

اكتتو ،كنفتتران

تراز پرداخت های حساب جاری

آمريكا  ،%31امارات  ،%9/7افغانستان  ،%9/1چين  ،%9/3انگلستان

33
%1/0

 مآخذ  :شمرك ج.ا.ايران ،سايتها دولتی پاكستان

ميليارد دالر()3133

جهان ( میلیارد دالر)

محصوالت عمده معدنی

شاز يبيبی ،زغا سنگ ،سنگ مبدن ،آهن ،خاك نستوز ،ستنگ
آهن و م  ،سنگ شچ ،نمك ،سولفور ،دولومي

 6.اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی

جمعیت ( میلیون نفر)

(تخمين )3131

391

مساحت ( کیلومتر مربع)

790191

پایتخت

اسالم آباد

زبان رسمی
دین و مذهب
شهرهای مهم
مناطق آزاد تجاری

()2102

شرکای وارداتی

انگليسی و اردو
استتالم  ،%97مستتي ی ،%3/1

( )2102

 ،%8/9مالي  ،%1/1ژاپن %4/1

امارات  ،%37/3چين  ،%31عربستان  ،%33/4كوي

هندو %3/1
الهتتور ،راولپنيتتد  ،كراچتتی،
پيشاور ،كويته

اقالم عمده

كراچی ،بندر قاسيم
 131ميليارد دالر()PPP

تولید ناخالص داخلی GDP

شرکای صادراتی

آمريكا  ،%31امارات  ،%9/7افغانستان  ،%9/1چين  ،%9/3انگلستان  ،%1آلمان %4/1

()3133

صادراتی
به جهان

منسوجات (پوشاك ،رو تختی ،پارچهها كتانی ،ن ) برن ،،كاالها چرمی ،لوازم ورزشی ،متواد شتيميايی،
مصنوعات ،فر

و قالی

 313نرخ رسمی
درصد رشد اقتصادی
( نرخ رشد )GDP

()3133

% 1/ 7

اقالم عمده
وارداتی

نرخ تورم ( درصد)

%33/1

درآمد سرانه ( دالر)

3331

حجم سرمایه گذاری مستقیم
خارجی
ذخایر ارزی و طال
( میلیارد دالر)

نوع پول و نرخ برابری با دالر

()3133
()3133

 33ميليارد دالر

از جهان

به پاکستان
31/1

 3دالر =  91روپيه ()3133

فوالد ،چا

اقالم عمده
صادراتی ایران

()3133

نف  ،م صوالت نفتی ،ماشين آالت ،پالستيك ،تجهييات حم و نق  ،روغن خوراكی ،كاغذ و مقوا ،آهتن و

قير نف  ،%31پلی اتيلن  ،%7/0پوس دباغی شد  ،%0/8تخ نورد شد آهنی ،%4پاراكستيلن  ،%4لولته
 ،%1/7سير تاز  ،%3/4انواع پسته  ،%3/7فر و يا ساير كفپو ها  ،%3/3تخم ششنيي %3/0

()0190
اقالم عمده
وارداتی ایران از

برن ،%01/3 ،شوش  -الشه شوسفند و بي  ،%33/1شالبی هند  -انبه – جتوز انجبتان -نتارنگی ،%0/1
نخود رسمی ،%3/7انواع پارچه از كن -دنيم ،%3/7قويی و جببه چندال  ،%3/0دستگاهها مورد استتفاد
در علوم پيشكی و دندانپيشكی  ، %1/9وساي نقليه آبی %0

پاکستان
بدهی خارجی ( میلیارد دالر)
عضویت در سازمانهای
بین المللی و منطقه ای
تراز پرداخت های حساب
جاری
درآمد عوامل خارج ازکشور
نرخ بیکاری

()3133

10
اكو ،كنفران

اسالمی ،ستارك،

 ،WTO ، D8ستتتتتتتتازمان
كشورها مشتركالمنافع
 =2364ميليارد دالر ()3133

()0190
موافقتنامه های
موجود

33
% 1/0

()3133

سرمايه شذار  ،استاندارد و شمركی تجارت مشترك مرز  ،حم و نق دريايی و زمينی ،پو شويی

مبادالت
بازرگانی با جهان

ميليارد دالر()3133

بازرشانی ،همكاريها شمركی ،تجارت ترجي ی ،اجتناب از اخذ ماليات مضاع  ،تشويق و حماي

( میلیارد دالر)

واردات
1121

1122

1121

1121

1122

1121

1121

1122

64/3

6./3

2./.

46/6

43/6

42/2

66/2

-64/3

1112

1121

1112

محصوالت عمده کشاورزی

محصوالت عمده صنعتی

منستتتتتوجات و البستتتتته،
فرآورد ها غذايی ،م صوالت
دارويتتی ،مصتتال ستتاختمانی،
م صتتوالت كاغتتذ  ،كتتود،
م صوالت شيالتی

( میلیون دالر )
واردات ایران
(میلیون دالر)
تراز بازرگانی
( میلیون دالر )
محصوالت عمده
معدنی
تاریخ آخرین
اجالس

 مآخذ  :شمرك ج.ا.ايران ،سايتها دولتی پاكستان

1112

63.

( میلیون دالر)
پنبه ،شندم ،برن ،،نيشكر ،ميو ،
سبييجات ،شير ،شوش شتاو و
شوسفند ،تخم مرغ

صادرات

1121

نفت ایران

نفتی ایران

موازنه

-63/6

ارزش صادرات

صادرات غیر

متقاب از

3188

262
3189

366
3191

1122

2.3

6.

3193

 0ماهه 3193

411

140

033

710

394

173

183

110

380

334

63

632

636

66.

62.

گاز طبیعی ،زغال سنگ ،سنگ معدن ،آهن ،خاک نسوز ،سنگ آهن و مس  ،سنگ گچ نمک ،سولفور،
دولومیت

 6.اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور  63-62شهریور  663.در اسالم آباد برگزار گردید.

