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اسالم آباد (نیوز ایجنسیز) پاکستان نے سعودی عرب سے ادھا تیل کی باضابطہ درخواست کی اور کہا ہے کہ 3؍ ماه

تک روزانہ 2؍ الکھ بیرل تیل ادھا ر دیا جائے جبکہ سعودی وفد نے دیامر بھاشا اور مہمند ڈیم کی تعمیر میں سرمایہ

کاری کیلئے دلچسپی ظاہر کی ہے ۔پاکستان نے سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں توانائی کے شعبہ میں سرمایہ

کاری کی دعوت بھی دی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت توانائی، صنعت و معدنی وسائل کے مشیر احمد حمید الغامدی کی

زیر قیادت وفدکو ریکوڈک پر بریفنگ دی گئی جبکہ پاکستان کو مالی مشکالت میں کمی کیلئے گرانٹ اور پاکستانیوں کے

روزگار کے معامالت پر بھی گفتگو کی گئی ۔ مشیر تجارت عبدالرزاق نے کہا کہ دوطرفہ تجارتی حجم کم ہے ، اسے

بڑھانےکی ضرورت ہے، سعودی عرب اقتصادی راہداری کے صنعتی زونز اور ایل این جی سے چلنے والے بجلی

گھروں میں سرمایہ کاری کرے جبکہ وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاردوست ملک بن چکا اب

سہولتوں

کے ساتھ تحفظ بھی دے رہے ہیں ۔ تفصیالت کے مطابق پیر کو اسالم آباد میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سے سعودی

عرب کے وزیر توانائی احمد حمید الغامدی نے مالقات کی جس میں دو طرفہ تجارت بڑھانے پر غور کیا گیا، ذرائع کے

مطابق مالقات میں کاروباری افراد کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے امور زیر غور آئے اور تجارت بڑھانے کے لیے

بزنس ویزه میں سہولتوں پر بھی بات کی گئی۔مشیر تجارت عبدالرزاق داؤدنے سعوی عرب کو سی پیک اقتصادی مواقع

سے بھرپور فائده اٹھانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ دو طرفہ تجارتی حجم کم ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔

ساالنہ 2ارب 25کروڑ ڈالر مالیت کے تیل کی کم ازکم دوسال کیلئے ادھار پر خریداری، پاکستان کی مالی مشکالت میں

کمی کیلئے گرانٹ پربھی بات چیت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے سعودی حکومت سے 3؍ ماه کیلئے ادھار تیل

کی باضابطہ درخواست کی اور کہا کہ ہمیں روزانہ 2الکھ بیرل تیل ادھار دیا جائے ۔سعودی وفد نے دیامر بھاشا اور

مہمند ڈیم کی تعمیر کیلئے سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔مشیر تجارت عبدالرزاق داود اور سعودی مشیر

برائے توانائی احمد حامد الغامدی کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑھانے اور سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے

روزگار کے معامالت پر بات چیت کی گئی۔بعد میں سعودی وفد کی وزیر توانائی عمر ایوب سے مالقات ہوئی۔مالقات میں

توانائی کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے سعودی وفد کو توانائی کے شعبہ میں

سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاه کیا اور کہا کہ پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی کرنے واال ملک بن چکا ہے اور پاکستان

میں توانائی کے شعبہ میں بے پناه مواقع موجود ہیں۔

https://jang.com.pk/news/558343#_

