
 

 
2019،  اپریل    01 

 
 

  تجارت مشیر ہوجائینگی، دگنا برٓامدات پاکستانی ، دستخط ماہ اسی پر معاہدے تجارتی ٓازاد ینچ پاک
معاہدے ٹریڈ فری اورچین پاکستان پر موقع کے چین دورہ کے خان عمران وزیراعظم) مصطفیٰ خالد( ٓاباد اسالم   

( اے ٹی ایف  II) اس اور گے پہنچیں چین پر دورے روزہ تین کو اپریل27 خان عمران گے، کریں دستخط پر معاہدے تجارتی ٓازاد 
۔ گے کریں شرکت میں کارپوریشنز انٹرنیشنل فار فورم دوسرے کے روڈ ون بیلٹ ون دوسرے وہ دوران  
 کر بڑھ ڈالرسے ارب1.2 حجم کا برٓامدات کی پاکستان کیلئے چین بعد کے معاہدے تجارتی مطابق کے دائود عبدالرزاق تجارت مشیر
 برٓامدات کیساتھ عرب گا،سعودی دے بھی درخواست کی برٓامدات کی ڈالر ارب ایک مزید کو چین ٓاباد اسالم گا، ہوجائے ڈالر ارب2.4
 کو نیوز دی نے دائود عبدالرزاق تجارت برائے مشیر کے وزیراعظم۔ جائیگی ریاض ٹیم پاکستانی کیلئے ریفائنری گوادر اور دگنا کو

 سیکرٹری اور ڈھاگا یونس خزانہ سیکرٹری۔  گی ہوجائے دوگنی برٓامدات پاکستانی کو چین بعد کے معاہدے ٹو اے ٹی ایف کہ بتایا
کیساتھ حکام چینی وہ جہاں گے کریں دورہ کا چین کو اپریل9 لئے کے معاہدے سکھیرا احمد سردار تجارت  
 پر موقع کے گے کریں شرکت وفود اور مملکت سربراہ کے100 میں جس کےفورم روڈ ون بیلٹ ون جبکہ۔  گے کریں مذاکرات ابتدائی

معاہدے ٹریڈ فری میں موجودگی کی پنگ چن شی صدر چینی اور خان عمران وزیراعظم ممالک دونوں  (II) ۔  گے کریں دستخط پر
 کیلئے ٓارڈر کے برٓامدات کی ڈالر ارب ایک مزید عالوہ کے معاہدے مذکورہ سے حکام چینی اعلیٰ پاکستان کہ بتایا نے تجارت مشیر

 گزشتہ نے بیجنگ کہ تھا کہنا کا تجارت مشیر۔  گی جائے بڑھ گنا تین برٓامدات پاکستانی کیلئے چین بعد کے جس گے کریں درخواست
 ٹن میٹرک الکھ تین کو چین تحت کے اس۔  تھا دیا ٓارڈر کا برٓامدات کی ڈالر ارب ایک کیلئے مارکیٹس چینی کو پاکستان میں نومبر برس

 30 میں ٓارڈر کے ڈالر ارب ایک اس۔  تھے کرنے برٓامد چاول ٹن میٹرک الکھ دو دھاگااور ٹن میٹرک الکھ تین ساڑھے شوگر، کی
 جبکہ ہے جاچکی کی ایکسپورٹ چاول فیصد75 تقریبًا۔ ہیں کرنا برٓامد تک جون30 برس رواں چاول اور شوگر کی مالیت ڈالر کروڑ

 حاصل تک دسمبر برس رواں ہدف کا برٓامدات کی دھاگے اور شوگر جبکہ۔  گا جائے کرلیا مکمل تک جون30 برس رواں ٓارڈر بقیہ
 ارب2.4 یعنی ڈبل بعد کے معاہدے اے ٹی ایف جو ہے ڈالر ارب1.2 حجم کا برٓامدات کی پاکستان کیلئے چین وقت اس۔ گا جائے کرلیا
 کے گاجس جائے کرلیا حاصل تک دسمبر ہدف کا برٓامدات ڈالر ارب ایک عالوہ کے معاہدے تجارتی ٓازاد دوسرے تاہم گی ہوجائے ڈالر
 نے دائود اق ز عبدالر۔  گا کرے درخواست کیلئے برٓامدات ڈالر ارب ایک مزید قبل سے دورے کے خان عمران وزیراعظم پاکستان بعد

 کاری سرمایہ کی ڈالر ارب ایک کیلئے کمپلیکس پیٹروکیمیکل اور کاری سرمایہ کی ڈالر ارب10 کیلئے قیام کے ریفائنری میں گوادر
 پر پہلوئوں تکنیکی کیساتھ منصبوں ہم سعودی اپنے وفد پاکستانی دوران اس ، گا کرے دورہ کا عرب سعودی جلد وفد پاکستانی کیلئے

 کیمیکل پیٹرو اور ریفائنری کہ گی ملے مدد میں سمجھنے یہ کو عرب سعودی بعد کے پاجانے طے اورمعامالت گے کریں مذاکرات
 فیزیبیلٹی اندر کے ماہ12 ماہرین سعودی کہ کیا اظہار امیدکا اس نے انہوں۔  گی پڑے کرنا کاری سرمایہ کتنی کیلئے قیام کے کمپلیکس

 مشیر ، ہیں کی کوششیں کی اضافے میں ت ا برٓامد اپنی کیلئے عرب سعودی نے پاکستان کیا کہ سوال ایک۔  گے کرلیں مکمل اسٹڈی
 کرنے پورا کو مطالبات ہمارے منتظمین پاکستانی اگر کہ تھا کردیا واضح نے منصب ہم کے ان میں عرب سعودی کہ تھا کہنا کا تجارت
 وہ کہ ہے منتظمینپر پاکستانی یہ اب کہ تھا کہنا کا ان۔  ہیں کھلے کےدروازے ملک کے ان میں صورت ایسی تو گے ہوں تیار کیلئے

 معاملے کے معیار کے اس اور حکومت سعودی انہیں تاہم ہیں پہنچاتے طرح کس تک مارکیٹوں کی عرب سعودی کو ت عا مصنو اپنی
 میں ہی حال ساتھ کے کمپنیوں مالئیشین پر موقع کے پاکستان دورہ کے محمد مہاتیر وزیراعظم مالئیشین۔ چاہئے کرلینا نشین ذہن کو

 دوسری سے جانب کی کمپنیوں نجی یہ کہ کیوں ہیں مختلف یوز او ایم یہ کہ بتایا نے انہوں سے حوالے کے معاہدوں والے ہونے طے
 الیا کار بروئے کو یوز او ایم کے مالیت ڈالر کروڑ 90 کہ کہا ہوئے کرتے ظاہر اعتماد نے انہوں۔ ہیں گئے کئے کیساتھ کمپنیوں نجی

 دیا چھوڑ کرنا غور پر پالیسی افریقا نے حکومت پاکستانی کہ کردیا مسترد کو تاثر اس میں جواب کے سوال ایک نے انہوں۔ گا جائے
 مکمل اور سیمینٹ کو کینیا اور زیمبیا موزمبیق، ممالک افریقی تین پاکستان وقت اس ہے، موثر انتہائی پالیسی یہ کہ تھا کہنا کا ان۔ ہے

 کہ ہے خوشی بہت مجھے کہ بتایا ہوئے کرتے مسرت اظہار نے وزیر۔ ہے کررہا برٓامد ٹریکٹرز گئے بنائے میں پاکستان پر طور
 کی سیمینٹ کو ممالک افریقی کہ تھا کہنا کا ان۔ ہے جارہی کی برٓامد کے سبسڈی کسی بغیر کو ممالک افریقی پروڈکٹس جیسی ٹریکٹرز

 کے روی سست میں سرگرمیوں تعمیراتی میں پاکستان۔ ہے ڈالر کروڑ15 برٓامدات مکمل کی سیمنٹ وقت اس۔ ہے بڑھی بتدریج برٓامد
۔ہے ہوگئی منتقل افریقا برٓامدات کی سیمنٹ کو افریقا باعث  


