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  دوست ممالک سے ملنے والے پیکیج سے ادائیگیوں کے توازن کا مسئلہ حل ہو گیا

 پیکج مالیاتی کا ڈالر کروڑ20 ارب6 کو پاکستان رات اما عرب متحدہ)  ٹر رپور س کامر ہاشمی، تنویر(  ٓاباد اسالم

 کروڑ 20 ارب 3 پر ادائیگیوں موخر عالوہ کے کرانے جمع میں بنک سٹیٹ نقد ڈالر ارب 3 میں پیکج گا، کرے فراہم

 ، ہے ہوچکا ہ معاہد کا پیکج مالیاتی میں امارات عرب متحدہ اور ہےپاکستان شامل بھی فراہمی کی تیل کے مالیت ڈالر

 سے بنک ترقیاتی اسالمی اور ڈالر ارب3.20 سے امارات عرب متحدہ ، ڈالر ارب3.20 سے عرب کوسعودی پاکستان

 موخر لیے کے سال ایک تیل کا ڈالرمالیت کروڑ90 ارب سات پر طور مجموعی سے ڈالر ارب ڈیڑھ والے ملنے

 پٹرولیم ،سیکرٹری ہوگی توسیع میں فراہمی کی تیل پر موخرادائیگوں لیے کے برسوں ٓائندہ جبکہ گا ملے پر ادائیگیوں

 ارب تین لیے کے سال ایک امارات عرب متحدہ کہ کی تصدیق ہوئے کرتے گفتگو سے جنگ نے الدین حیا اسد

 ارب 7 کو پاکستان لیے کے سال ایک پر طور مجموعی جبکہ گا کرے فراہم پر ادائیگی موخر تیل کا ڈالر کروڑ20

اس ہے درٓامدکرتا تیل کا ڈالر ارب16 ساالنہ پاکستان گا ملے پر ادائیگیوں موخر تیل کا مالیت ڈالر کروڑ90  

 درٓامد کی تیل کا سال20 سے کویت کا پاکستان ، جائےگی مل رعایت پر ادائیگیوں کی تیل کی زائد سے فیصد50 طرح

 انہی پیکج سےمالیاتی امارات عرب متحدہ مطابق کے ،ذرائع ہے کررہا فراہم تیل پر ادائیگی موخر جو ہے معاہدہ کا

 سعودی کو پاکستان ، گی ہو فیصد3.18 سود شرح پر ڈالر ارب 3تھیں ہوئی طے سے عرب سعودی جو ہوگا پر شرائط

 میں رواںماہ ڈالر ارب ایک مزید جبکہ ہیں چکے ہو وصول میں دسمبر ڈالر ارب دو سے میں ڈالر ب ار تین سے عرب

 سے ماہ رواں سہولت کی تیل سعودی سے حساب کے ڈالر الکھ 40 کروڑ 27 ماہانہ کو گا،پاکستان جائے ہو وصول

 ، ہے توقع بھی کی ملنے پیکج مالیاتی کا زائد سے ڈالر ارب 4 مزید اور نقد ڈالر ارب 2سے چین گی، ہوجائے شروع

 سے پیکج والے ملنے سے ممالک دوست تھی ضرورت کی ڈالر ارب12 لیے کے ادائیگیوں بیرونی کو پاکستان

۔ہے گیا ہو حل مسلہ کا توازن کے ادائیگیوں  


