
      

 

  

     

 



 

  

 

 

 

  

 

  

صت  صادراتی و نیز فر این مرکز در تهران و با هدف معرفی توامندی های 

های سرمایه گذاری به خریداران و سرمایه گذاران خارجی ، تاسیس شده 

و با ارائه خدمات تسهههیگ گری تراری و اداری امادگی دارد موالههو ت و 

شکگ  شرکت های ایرانی را به  سرمایه گذاری  صت های  صویح به فر

خریداران خارجی اعم از هیئت های تراری معرفی و با اسههاداده از اویوی 

 صویح انان را در فرایند صادرات و ارتباط با خریداران مساعدت نماید

اگر تالههمیم به صههادرات موالههود خود دارید و یا نیاز به جذی سههرمایه 

راهی می خارجی برای توسعه تووید خود دارید ، ما شما را در این مسیر هم

کنیم و از شههما دعوت می کنیم در مرکز دائم صههادرات و جذی سههرمایه 

 خارجی شرکت نمایید

 خدمات صادرات : 

 انرام مطاوعه بازار در کشورهای هدف صادرات

 تدوین اساراتژی صادراتی برای شرکت ها

 ارائه مساند دانشی کشور مقالد شامگ اطالعات بازار 

منطقه و ارتباط با این کاناد های توزیعمعرفی کاناد های توزیع در   

 ارتباط با ترار بزرگ منطقه

 امور گمرکات / حمگ و نقگ / ترخیص

 خدمات ماوی

 تنظیم قراردادها و توافقنامه های صادرات

میلیارد  1300کشور همسایه جمهوری اسالمی ایران با حرم واردات سا نه  15

تشکیگ می دهند ، علیرغم وجود د ر ، یکی از جذای ترین بازارهای دنیا را 

توانمندی ها در حوزه تووید و خدمات و نیز فرصت های بیشمار سرمایه گذاری ، 

چاوش معرفی با اویوی صویح به خریداران و سرمایه گذاران خارجی ، یکی از 

مهمارین د یگ عدم رشد سهم بازار شرکت های ایرانی در این بازارها بوده و 

 مندی های شرکت های ایرانی اطالع کافی ندارندهمساییان ما از توان

 خدمات نمایشگاهی :

نمایش موالود و یا خدمات شما به مدت یک ساد به هیئت های تراری و 

 بازدیدکنندگان خارجی

 –اساداده از ظرفیت ساون جلسات به منظور برگزاری جلسات با مشاری 

 دفار موقت در تهران

Made in Iran اوکارونیکیمعرفی در مرله     



 

 مطالعات کشوری پاکستان

 

 
1399بهار   

تهیه و تنظیم : دپارتمان مطالعه بازار مرکز دائم صادرات 

 و سرمایه گذاری ایران

 



  پاکستان

به رشد مداوم رسیده  2013پاکستان پس از توافق تسهیالت اعتباری با صندوق بین المللی پول ، از سال 

 ٪0.7و  2019در سال  ٪3.3در سال گذشته به  ٪5.5است. تخمین زده می شود که رشد اقتصادی از 

از تخمین قبلی صندوق بین المللی پول کاهش یافته است. این امر عمدتا به دلیل اقدامات انجام شده توسط 

مقامات برای مقابله با عدم تعادل های کالن اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به پیش بینی های صندوق 

کاهش یابد و علت  ٪1.5-به  2020، انتظار می رود که رشد در سال  2020آوریل  14بین المللی پول از 

 برسد. ٪2به  2021باشد و تا سال  COVID-19آن شیوع 

 

میلیارد دالر )کمتر از یک ماه پوشش  7با مشخص شدن ذخایر ارزی پاکستان در زیر  2019آغاز سال 

پس از آن واردات( مشخص شد و نگرانی هایی در مورد توانایی این کشور در انجام وظایف مالی خود ایجاد کرد. 

که امارات متحده عربی و عربستان سعودی کمک های مالی ارائه می دادند ، ذخایر افزایش یافت. صندوق بین 

و دیگری در فوریه  2019المللی پول دو ترانه جدید وام تحت تسهیالت صندوق تمدید شده را ابتدا در ژوئیه 

جی خود را تقویت کند. براساس داده های تصویب کرد و در ادامه به کشور کمک کرد تا ذخایر خار 2020

میلیارد دالر افزایش یافته است.  18تاکنون بالغ بر  2020بانک دولتی پاکستان ، ذخایر خارجی از مارس 

بانک دولتی همچنین گفت که این کشور ممکن است دیگر نیاز به تأمین مالی بین المللی در صورت افزایش 

از تولید  ٪76.7به  2019اشد. در همان زمان افزایش یابد ، و در سال داشته ب 2020ذخایر بعداً در سال 

در سال گذشته ، بخشی از آن به دلیل کاهش ارزش ارز. دومی باعث  ٪71.7ناخالص داخلی رسید ، در مقابل 

ایه افزایش صادرات نشد بلکه به مهار واردات به کشور کمک کرد. با این حال ، واردات نیز به دلیل کندی در سرم

گذاری و فعالیت های صنعتی کاهش یافت. با این وجود ، صندوق بین المللی پول نوسانات جزئی بدهی را پیش 

باشد. واردات  ٪76.1 2021و در سال  ٪78.6 2020بینی می کند ، پیش بینی می شود در سال 

 ٪2.4می رود با شد ، نرخی که انتظار  2019در سال  ٪5پایین تر منجر به کاهش کسری حساب جاری در 

از  2019. یک روپیه ضعیف تر نیز منجر به نرخ تورم باالتر شد که در سال 2021کاهش بیشتر داشته باشد. 

در سال  ٪8رسید. پیش بینی می شود که تورم قبل از کاهش تدریجی به  ٪6.7در سال قبل به  3.9٪

برسد. کسری  ٪11.1به  2020( در سال IMFچشم انداز اقتصادی جهانی  2020)در آوریل  2021

از تولید ناخالص داخلی گسترش یافته است زیرا جمع آوری  ٪8.8در سال مالی قبل به  ٪6.4مالیاتی از 

مالیات ضعیف است در حالی که درآمد غیر مالیاتی به دلیل استهالک نرخ ارز کاهش یافته است. پیش بینی می 

یع تر شود زیرا اصالحات ساختاری در جمع آوری سر 2020شود که بهبود اقتصادی پاکستان پس از سال 

مالیات و رقابت پذیری و تأثیر تقاضای بین المللی برای کاالهای پاکستانی آغاز می شود. این امر با توجه به 

 قیمت پایدار نفت و کاهش ریسک های ژئوپلیتیک منوط است.

 



ه است ، اما آخرین آمار وزارت برنامه میزان فقر به طرز چشمگیری کاهش یافت 1990اگرچه از اوایل دهه 

از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. نرخ  ٪29.5ریزی توسعه و اصالحات نشان می دهد که 

بود ، اما سطح بیکاری  ٪5.6در برابر  2018بود ، در حالی که در سال  ٪4.1 2019بیکاری در سال 

ی است. صندوق بین المللی پول انتظار دارد با وجود تأثیر همچنان بسیار باال است و بخش اعظم اقتصاد غیررسم

، نرخ بیکاری در دو سال آینده پایدار بماند ، این نرخ باید در سال  COVID-19منفی اقتصادی همه گیر 

 برسد. ٪5.1به  2021و در  ٪4.5به  2020

 مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران
 

شاخص های اصلی اقتصادی 

 پاکستان
2017 2018 

2019 

(e) 
2020 (e) 

2021 

(e) 

تولید ناخالص داخلی )میلیارد 

 دالر(
304.57 314.59 284.21 0.00 0.00 

 5.5e 3.3 -1.5 2.0 5.2 تغییرات تولید ناخالص داخلی

 1,544e 1,565e 1,388 0 0 درآمد سرانه

درصد بدهی دولت از تولید 

 ناخالص داخلی
67.0 71.7e 76.7 78.6 76.1 

 8.0 11.1 6.7 3.9 4.1 تورم

 5.6e 4.1 4.5 5.1 6.0 نرخ بیکاری

 19.90e -13.10 0.00 0.00- 12.62- تراز تجاری

درصد تراز از تولید ناخالص 

 داخلی
-4.1 -6.3 -5.0 -1.7 -2.4 

 منبع صندوق بین المللی پول 

www.sheralbusiness.com 



 

 های اصلی صنعت بخش
 

از تولید ناخالص داخلی را  ٪22.9نیروی کار پاکستان است. این کمک به بخش کشاورزی ستون اصلی 

از جمعیت فعال را به کار می گیرد. گندم ، برنج ، پنبه ، نیشکر ، میوه ، سبزیجات  ٪41.4تشکیل می دهد و 

ر تولیدکننده برت 10و دخانیات از مهمترین محصوالت زراعی هستند. دامداری از آنجایی که این کشور جزو 

گوشت گاو در جهان است ، همچنان مهم است. با این حال ، سهم آن در صادرات پس از سالها ممنوعیت 

صادرات محدود است. پاکستان چهارمین تولید کننده پنبه بزرگ در جهان است و دارای منابع طبیعی فراوانی 

 است ، بطور عمده مس ، نفت و گاز.

 

از جمعیت را استخدام می کند.  ٪23.7ی مشارکت می کند و از تولید ناخالص داخل ٪18بخش صنعت در 

از برداشت ، ناکام مانده  ٪25.5با  2005سهم نسبی این کشور در اقتصاد ملی پس از اوج گرفتن در سال 

است. صنایع عمده تولید نساجی )بزرگترین منبع درآمد ارزی( ، پاالیش نفت ، فرآوری فلز و تولید سیمان و کود 

نقل دریایی نیز یک فعالیت مهم است. با این حال ، این بازار تحت سلطه شرکت های حمل و نقل  است. حمل و

 ( است.PNSCخارجی و شرکت حمل و نقل ملی پاکستان )

 

( را به ٪35به تولید ناخالص داخلی کمک می کند و بیش از یک سوم نیروی کار ) ٪53.1بخش  خدمات 

تولید ناخالص داخلی را  ٪1به سرعت در حال رشد است و تقریباً کار گرفته است. بخش فناوری اطالعات 

صادرات را به خود اختصاص می دهد. نیروی انسانی پاکستانی هایی که در خارج از  ٪3.5تشکیل می دهد و 

 هی را برای این کشور نشان می دهدکشور کار می کنند درآمد مالی قابل توج

 

 

دماتخ صنعت کشاورزی بخش های مختلف اقتصاد  

 34.2 23.9 41.3 نرخ اشتغال هر بخش

ارزش افزوده در تولید 

 ناخالص داخلی
22.9 17.9 53.1 

 5.5 5.4 2.1 رشد ارزش افزوده در سال



 تجارت خارجی در ارقام

درصد )بانک جهانی ،  29سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی پاکستان همچنان کم است ، با 

اقتصادی و سیاسی ، پاکستان در بخشی از تعهدات انجام شده با سازمان تجارت  (. با وجود مشکالت2018

جهانی ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اقدام به آزاد سازی چارچوب تجارت و سرمایه گذاری خود کرده 

نبه و ( را به خود اختصاص داده است ، پس از آن پ٪23است. محصوالت نساجی بیشترین سهم صادرات )حدود 

 بود. ضایعات آهنبرنج. در رابطه با واردات ، بیشترین کاالی نفتی ، و پس از آن روغن نخل ، گاز و 

 

 

ایاالت متحده مقصد برتر صادرات پاکستان )عمدتا منسوجات( است و پس از آن چین ، انگلیس ، افغانستان و 

ات در پاکستان و پس از آن امارات متحده آلمان قرار دارند. چین تاکنون بزرگترین تأمین کننده کاال و خدم

( با چین برای صادرات FTAعربی ، عربستان سعودی ، ایاالت متحده و اندونزی است. توافق نامه تجارت آزاد )

تولیدی پاکستان که به طور مداوم در سالهای اخیر کاهش یافته است مضر بوده و مشاغل محلی نگران هستند 

ین و پاکستان باعث افزایش بیشتر سهم محصوالت چینی در بازار داخلی شود. که تکمیل کریدور اقتصادی چ

یک سری توافق نامه های تجاری و تأمین مالی با عربستان سعودی امضا کرد. با این  2019پاکستان در فوریه 

ان و حال ، توافق تجارت آزاد پیش بینی شده بین هر دو کشور هنوز رسمی نشده است. در همین زمان ، پاکست

 اعالم کردند که قصد دارند توافق نامه تجارت آزاد را امضا کنند. 2019قطر در دسامبر 

 

انی پایین برای ساختار تجارت پاکستان از نظر ساختاری با کسری بودجه بوده و صادرات در پشت تقاضای جه

ارد دالر افزایش میلی 32.6به  2018است. کسری تجارت ، از جمله خدمات ، در سال محصوالت پاکستانی 

میلیارد  60.5به  2018( زیرا واردات بسیار سریعتر از صادرات رشد یافت. واردات کاال در سال WTOیافت )

میلیارد دالر بوده است. در رابطه با تجارت خدمات ،  23.5دالر رسیده است ، در حالی که این صادرات تنها 

میلیارد دالر بود. با این وجود ، کسری تجاری در نیمه  4ت میلیارد دالر بود ، در حالی که صادرا 9/6واردات 

میلیارد دالر در نیمه نخست سال مالی مشابه )در سال مالی پاکستان  11.8از  20-2019نخست سال مالی 

( PBS -میلیارد دالر کاهش یافته است. )دفتر آمار پاکستان  11.6ژوئن اجرا می شود( به  30ژوئیه تا  1از 

میلیارد  11.5میلیون دالر به  354ل ، این بیشتر به دلیل پایین آمدن واردات بود زیرا صادرات فقط . با این حا

میلیارد دالر به  4.8دالر در طی دوره با وجود استهالک روپیه پاکستان رسید. در همین زمان ، واردات با 

د دالر رسیده است در حالی میلیار 26.8درصد از هدف ساالنه  43میلیارد دالر رسید. صادرات به  23.2

 میلیارد دالر است. 51.7درصد از هدف  45که واردات 

 

 



 2018 2017 2016 2015 2014 ارزش تجارت خارجی )میلیون دالر(

 60,472 57,746 47,155 44,219 47,434 واردات 

 23,485 21,725 20,435 22,188 24,706 صادرات کاال 

 9,559 9,858 7,953 7,378 7,751 واردات خدمات 

 4,004 3,914 4,949 3,277 3,509 صادرات خدمات

 منبع: بانک جهانی 

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 شاخص های تجارت خارجی 

سهم تجارت در تولید ناخالص 

 داخلی 
30.9 27.7 25.3 25.9 28.5 

- تراز کاال 

17,898 

-

17,108 

-

20,867 

-

29,940 
n/a 

خدماتتراز تجارت همراه با   
-

20,541 

-

20,018 

-

25,095 

-

34,688 
n/a 

 n/a 21.0 16.0 1.6- 0.3 تغییرات واردات کاال 

 n/a 0.8- 1.6- 6.3- 1.5- صادرات کاال و خدمات تغییرات 

 19.7 17.6 16.2 17.1 18.7 واردات کاال و خدمات تغییرات



 2018 2017 2016 2015 2014 شاخص های تجارت خارجی 

سهم صادرات کاال و خدمات در 

 تولید ناخالص داخلی
12.2 10.6 9.1 8.3 8.8 

 منبع: بانک جهانی 

 

 

 صادر کنندگان به پاکستان 

(% of Imports) 
2018 

China 24.2% 

United Arab Emirates 14.4% 

Saudi Arabia 5.4% 

United States 4.9% 

 مشتریان پاکستان 
(% of Exports) 

2018 

United States 16.1% 

China 7.7% 

United Kingdom 7.3% 

Germany 5.5% 

United Arab Emirates 4.2% 

Netherlands 4.0% 

Spain 3.9% 

Bangladesh 3.3% 

Italy 3.3% 

Belgium 2.8% 



 صادر کنندگان به پاکستان 

(% of Imports) 
2018 

Indonesia 4.2% 

Qatar 4.0% 

Japan 3.8% 

India 3.2% 

Thailand 2.4% 

Kuwait 2.3% 

 

انتخاباتی متشکل از اعضای سنا ، مجلس ملی و مجامع تشکل رئیس جمهور رئیس دولت است و توسط یک 

ساله انتخاب می شود. رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است. رئیس جمهور  5استانی برای یک دوره 

قرار است نقشی کامالً تشریفاتی داشته باشد. با این حال ، روسای جمهور با پیشینه ارتش نقش مهمی در 

تاریخ پاکستان ایفا کرده اند. نخست وزیر توسط رأی مجلس نمایندگان از طریق  سیاست های اصلی در طول

ساله انتخاب می شود. نخست وزیر رئیس دولت است و از اختیارات اجرایی شامل  5رأی دادن به یک دوره 

توسط اجرای قانون و اجرای امور روزمره کشور برخوردار است. شورای وزیران )کابینه( به توصیه نخست وزیر 

 رئیس جمهور منصوب می شود.

 

 104قوه مقننه در پاکستان دو بخش است. مجلس شامل موارد زیر است: مجلس سنا )مجلس عالی( که دارای 

کرسی است و اعضای آن به طور غیر مستقیم توسط مجامع استانی برای خدمت به مدت شش سال انتخاب می 

کرسی ، اعضای آن با رأی مردمی برای خدمت به مدت پنج  342شوند. و شورای ملی )مجلس نمایندگان( با 

سال انتخاب می شوند. رئیس جمهور را می توان با رأی اکثریت دو سوم مجلس شورای ملی استیضاح کرد و از 

دفتر خود برکنار شد ، اما قانون اساسی کشور به رئیس جمهور نیز قدرت منحصر به فردی برای انحالل مجلس 

 ل نخست وزیر اعطا می کند. نخست وزیر نمی تواند مجلس را منحل کند.ملی و همچنین عز

 

 

 



 احزاب سیاسی پاکستان 

پاکستان دارای سیستم چند حزبی است که در آن هیچ کس شانس کسب قدرت به تنهایی را ندارد و احزاب با 

اتحادهای سیاسی در یکدیگر برای تشکیل دولت های ائتالف برای فرماندهی مجلس ملی همکاری می کنند. 

 پاکستان بسیار دگرگون می شوند. برخی از احزاب مهم سیاسی کشور عبارتند از:

 

(: یک حزب سیاسی اصلی که از حزب خلق پاکستان PPPPنمایندگان پارلمان حزب مردم خلق پاکستان ) -

 برگرفته شده است

 میانه(: چپ PTIپاکستان تحریک انس ) -

، در واقع یک سازمان دانشجویی قومی ، اما در حال حاضر شناخته (: لیبرالMQMجنبش موتهیدا قائومی ) -

 شده تر برای فعالیت های تروریستی مشکوک است.

 راست-(: راستMMAمجتهدی مجلس امل ) -

 افراطی  (: راستJUI-Fجامیات علما اسالم ) -

 افراطی  جماعت اسالمی پاکستان )جی آی(: راست -

 (: سوسیالیسم دموکراتیکANPحزب ملی عوامی ) -

 : (PSPحزب پاک سرزمین ) -

 (: چپAWPحزب کارگران عوامی ) -

 افراطی(: راست TLPتحریک لبیک پاکستان ) -

 

انتخاباتی متشکل از اعضای سنا ، مجلس ملی و مجامع استانی  تیمرئیس جمهور رئیس دولت است و توسط یک 

ساله انتخاب می شود. رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است. رئیس جمهور قرار است  5برای یک دوره 

نقشی کامالً تشریفاتی داشته باشد. با این حال ، روسای جمهور با پیشینه ارتش نقش مهمی در سیاست های 

ل تاریخ پاکستان ایفا کرده اند. نخست وزیر توسط رأی مجلس نمایندگان از طریق رأی دادن به یک اصلی در طو

ساله انتخاب می شود. نخست وزیر رئیس دولت است و از اختیارات اجرایی شامل اجرای قانون و اجرای  5دوره 

توسط رئیس جمهور منصوب  امور روزمره کشور برخوردار است. شورای وزیران )کابینه( به توصیه نخست وزیر

 می شود.

 197015،955کل جمعیت: 

 ٪2.0: رشد جمعیت 

 / کیلومتر مربع نفر 275تراکم: 

 ٪36.7جمعیت شهری: 



(؛ فیصل آباد 5،143،495(؛ الهور )9،339،023جمعیت شهرهای اصلی کراچی )

(؛ 1،166،894(؛ حیدرآباد )1،197،384(؛ مولتان )1،409،768(؛ راولپندی )2،008،861)

Gujranwala (1،132،509( ؛ پیشاور)982،816) 

،  ٪8د ساریاکی ، حدو ٪14، سندی حدود  ٪15، پشتون )پتان( حدود  ٪45منشأ قومی: پنجابی حدود 

 . ٪1، دیگران حدود  ٪3، بلوچ حدود  ٪7، اردو حدود  ٪7مجاهیر حدود 

 

 زبان رسمی: اردو ، انگلیسی

( ، سیریکی ]یک نوع ٪12از جمعیت کشور( ، سندی ) ٪48سایر زبان های گفتاری: پنجابی )با صحبت 

و  Brahui (1٪)  ،Burushaski( ، ٪2( ، هندکو )٪3( ، بلوچی )٪8( ، پشتو )٪10پنجابی[ )

 (٪8دیگران )

 

 زبان )های( تجاری:

 

عمالً تمام مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی انجام می شود ، اگرچه اردو گاهی توسط شرکت های محلی نیز 

 استفاده می شود.

د در شهرها و مناطق شهری پاکستان ، اکثر مردم می توانند به زبان انگلیسی صحبت و درک کنند. اما در مور

 مناطق روستایی ، ممکن است نیاز به یک مترجم داشته باشد.

 دین: دین رسمی: اسالم

 

 .٪3( ، سایرین )شامل مسیحیان و هندوها( ٪20، شیعه  ٪77)سنی  ٪97مسلمانان 

 ٪49.9میزان سواد آموزی: 

 

 

 سال مالیات
 رسد. ژوئن به پایان می 30سال مالیات از اول ژوئیه آغاز می شود و در تاریخ     

 

 استانداردهای حسابداری

( است. در IASCاستانداردهای حسابداری در پاکستان مبتنی بر کمیته بین المللی استاندارد حسابداری )    

،  IAS 15استاندارد بین المللی حسابداری پیروی می کند ، هنوز  41استاندارد  38حالی که پاکستان از 

IAS 29  وIAS 41 .کاربرد ندارد 

 حسابداری نهادهای



    PIPFA 
    SECP 
    ICAP 
    ICMAP 

 گزارش های حسابداری

 شرکت های پاکستانی باید ساالنه حساب ها ، مالی و گزارش حسابرسی خود را منتشر کنند.    

 الزامات انتشار

 .شرکت های پاکستانی باید ساالنه حساب ها ، مالی و گزارش حسابرسی خود را منتشر کنند    

 دستگاه های حسابداری حرفه ای

    ICAP موسسه حسابداران خبره پاکستان ، 

    ICMAP مؤسسه حسابداران هزینه و مدیریت پاکستان ، 

    PIPFA مؤسسه حسابهای مالی عمومی پاکستان ، 

 مجوز و حسابرسی

یک شرکت دولتی ، یک شرکت خصوصی که زیر مجموعه شرکت های دولتی است و برخی از شرکت های     

 ( باید توسط یک حسابدار منشور حسابرسی شوند.PKRمیلیون  3خصوصی )با سرمایه حداقل 

 

 مالیات

     
 نرخ مالیات

 برای کاالها؛ 17٪    

 درصد برای خدمات. 16تا  13از     

 کاهش نرخ مالیات

موارد صفر دارای موارد زیر است: تهیه و تعمیر و نگهداری از برخی کشتی ها و هواپیماها ، مأموریت های     

دیپلماتیک و دیپلمات ها ، تهیه مواد اولیه ، قطعات و کاالهای مربوط به مناطق فرآوری صادرات ، تهیه کارخانه 

و تهیه برخی از ماشین آالت مشخص به بخش ها و ماشین آالت تولیدی محلی برای صادرات مناطق فرآوری 

 اکتشاف و تولید ، تهیه و صادرات به صادرکنندگان.

موارد معاف عبارتند از: حیوانات زنده و طیور زنده ، گیاهان زنده ، سبزیجات ، نبض ها ، میوه های خوراکی     

خوراکی و غیره ، فرآورده های شیر  )به استثنای میوه های وارداتی( ، ادویه جات ترشی جات ، نیشکر ، روغنهای

 قرار نمی گیرند. ی، روزنامه ها ، مجالت و کتاب ها ، محصوالت کشاورزی تحت هیچ فرآیند

 سایر مالیات های مصرفی
 

 



 

 استانداردها
 سازمانهای استاندارد ملی

 اداره استاندارد و کنترل کیفیت پاکستان ، استاندارد پاکستان و کنترل کیفیت.    

 ادغام در شبکه استاندارد بین المللی

    PSQCA :عضو 

 (ISOسازمان استاندارد بین المللی ) -    

 (IECکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک ) -    

 (OIMLسازمان بین المللی سنجش حقوقی ) -    

 طبقه بندی استانداردها

 است. PSاستانداردهای پاکستان     

 مشاوره آنالین استاندارد

 ( مراجعه کنید.PSQCAبه سایت سازمان استاندارد و کنترل کیفیت پاکستان )    

 سازمان های مجوز

 پاکستان PCSIRشورای تحقیقات علمی و صنعتی     

 پاکستان PNACشورای ملی اعتبار سنجی     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ا عضویت در مرکز ب

دائم صادرات و 

سرمایه گذاری و بهره 

های مندی از بسته 

خدماتی متنوع ما ، 

شما هم می توانید به 

 Made in Iran نشریه

 بپیوندید

 

  

 


