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کم بہت سے حجم کے سعودیہ اور بھارت حجم تجارتی کا عرب سعودی اور پاکستان  
 والے ہونے پر موقع کے اکستانپ دورہ کے شہزدے سعودی کہ نہیں شبہ کوئی میں اس) مصطفیٰ خالد( ٓاباد اسالم

 اور عرب سعودی سے جس کمپلیکس پیٹروکیمیکل اور ریفائنری کی ارب10 بشمول معاہدوں کے ڈالرز ارب20

 1.874 حجم کا تجارت باہمی کی سعودیہ اور پاکستان سال ہے،گزشتہ ٓائی بلندی نئی ایک میں تعلقات کے پاکستان

 27.48 حجم تجارتی کا بھارت اور عرب سعودی ن دورا اسی جبکہ تھا) روپے ارب51 کھرب2 تقریبًا(ڈالرز ارب

 تھی ڈالر ارب27.48 ایکسپورٹ میں بھارت کی عرب سعودی ، تھا)  روپے ارب37 کھرب38 تقریبًا( ڈالرز ارب

 مالزمت پاکستانی الکھ بیس میں عرب سعودی۔ہے ڈالر ارب5.41 ایکسپورٹ میں عرب سعودی کی بھارت جبکہ

 ڈالرز ارب20 مبادلہ زر کا ان ہیںاور مقیم میں عرب سعودی پاکستانی الکھ27 پر طور مجموعی جبکہ ہیں کرتے

 عرب سعودی ہے، کرتا حاصل مبادلہ زر ساالنہ کا ڈالر ارب80 سے عرب سعودی بھارت جبکہ ہے تر قریب کے

 سرمایہ کی عرب سعودی میں پاکستان جبکہ ہے پر نمبر ویں15 میں بندی درجہ کی تجارتی باہمی اور ٓائی ڈی ایف

ہائڈرو جہلم نیلم ماسوائے نہیں، ذکر قابل ری کا  

 میں شعبے کے ڈیفنس ہےاور رکھتا حیثیت خصوصی ایک لئے کے عرب سعودی پاکستان جبکہ منصوبے پاور

 جوہری کے پاکستان نے عرب سعودی کہ تھا گیا کہا میں رپورٹ کی2013 کی سی بی بی تاہم کرتاہے مدد خاصی

 عرب ہے،سعودی کی تردید کی اس نے ممالک دونوں عرب سعودی اور پاکستان جبکہ ہے کی مدد میں منصوبے

 ٹن200 نےپاکستان عرب سعودی میں2014 کہ جیسا ہے دیتا ترجیح مذہبی اور تحفے کو پاکستان پر طور عام

 ارب تین کو حکومت موجودہ اور دی امداد کی ڈالر ارب ڈیڑھ 2014 نے عرب سعودی دیا، تحفہ کا کجھوروں

 ڈالر ملین25 کو پاکستان کہ دیاجو پر طور کے تعاون میں فروخت کی تیل کے ڈالر ارب تین اور مبادلہ زر ڈالرکے

 جو گیا کیا تعمیر میں1991 سے نام کے ٹاور پاک سعودی میں ٓاباد اسالم طرح ہےاسی حاصل میں صورت کی ماہانہ

۔ہے ٓاراستہ سے سہولیات ترین جدید کہ  


