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  پیکیج مالی کا امارات بعد کے سعودیہ
 کیا اعالن کا کرنے فراہم پیکیج مالی کا ڈالر ارب6.2 کو پاکستان نے فنڈ ڈویلپمنٹ ابوظہبی کے امارات عرب متحدہ دنوں گزشتہ

 طرح اس۔ ہے شامل کرانا جمع کیش میں اکائونٹ بینک اسٹیٹ ڈالر ارب3 اور سپالئی ادھار کی تیل ڈالر ارب3.2 میں جس

۔ ہے فیصد60 کا امپورٹ کی تیل ہماری جو گا سکے مل سے امارات اور عرب سعودی گیس اور تیل کا ڈالر ارب7.9 کو پاکستان

 جس تھا کیا اعالن کا دینے کیلئے رکھنے مستحکم ذخائر کے زرمبادلہ کے پاکستان ڈالر ارب3 نے عرب سعودی پہلے سے اس

 ارب ایک بقایا جبکہ ہیں چکی جا کی منتقل میں بینک اسٹیٹ میں دسمبر اور نومبر قسطیں دو کی ڈالر ارب ایک ایک سے میں

 قرضے کے سال3 کے ڈالر ارب3 سے ء2019 جنوری عرب سعودی عالوہ کے اس۔ ہے توقع کی کرنے منتقل میں جنوری ڈالر

 ء2018 دسمبر14 اور ہیں ہوئے مستحکم ذخائر کے زرمبادلہ ہمارے سے پیکیجز مالی کے ممالک دوست۔ گا کرے فراہم تیل پر

 اور سعودی۔ ہیں گئے کر تجاوز سے ڈالر ارب14 کر مال ڈپازٹ کے بینکوں کمرشل اور ڈالر ارب8 ذخائر کے بینک اسٹیٹ کو

 پاکستانی سے وجہ کی کمی مسلسل میں ذخائر کے زرمبادلہ اور کرنے کم خسارہ اکائونٹ کرنٹ اور مالی سے پیکیج اماراتی

 میں مذاکرات کے پیکیج ٓائوٹ بیل سے ایف ایم ٓائی کو حکومت عالوہ کے اس۔گی ملے مدد میں رکھنے مستحکم قدر کی روپے

 کی رکھنے ڈپازٹ سافٹ میں بینک اسٹیٹ کا ڈالر ارب2 میں دنوں ٓائندہ کو پاکستان بھی سے طرف کی چین جبکہ گی ملے مدد

 سے ایف ایم ٓائی اب کو پاکستان کہ ہے کہنا کا خان حسن اشفاق ڈاکٹر ممبر کے کونسل ایڈوائزری کی وزیراعظم۔ ہے توقع

 کے تک ڈالر ارب ایک میں مارکیٹ کیپٹل انٹرنیشنل پاکستان کیونکہ نہیں ضرورت کی لینے پیکیج ٓائوٹ بیل کا ڈالر ارب12

 ہے ناگزیر لینا پیکیج ٓائوٹ بیل سے ایف ایم ٓائی کا پاکستان نزدیک میرے لیکن ہے سکتا کر جاری بھی بانڈ یورو سکوک،

چٹ کلین کی طرح ایک کیلئے اداروں مالی دیگر پیکیج ایف ایم ٓائی کیونکہ  (NOC) پاکستان ادارے وہ پر بنیاد کی جس ہے ہوتا 

 شعاری کفایت پاکستان کہ ہے کی بات اس ضرورت اب۔ ہے رہتی برقرار ریٹنگ کریڈٹ کی پاکستان اور ہیں کرتے مدد مالی کو

 ڈالر کیلئے پاکستانیوں ملک بیرون اضافہ، میں زر ترسیالِت اور ایکسپورٹ کمی، میں امپورٹ سے مدد کی پالیسیوں معاشی اور

 فنڈ ڈویلپمنٹ ابوظہبی عالوہ کے اس۔ سکے جا کی کمی میں خسارے تجارتی اور مالی تاکہ کرے اقدامات جیسے اجرا کا بانڈز

 اور ہے کی کاری سرمایہ کی درہم ارب1.5 میں منصوبوں ترقیاتی8 کے سڑکوں اور تعلیم صحت، توانائی، میں پاکستان نے

 ٓاف چیف سہرا کا بہتری میں تعلقات کے پاکستان سے امارات عرب متحدہ اور عرب سعودی۔ ہے دی گرانٹس درہم ملین931

 بن نواف سفیر تعینات کے عرب سعودی میں پاکستان دوست میرے میں جس ہے جاتا کو باجوہ جاوید قمر جنرل اسٹاف ٓارمی

 وجہ کی جس تھے، تعینات اتاشی ملٹری کے عرب سعودی میں پاکستان پہلے سے بننے سفیر جو ہے کردار بھی کا المالکی سعید

 سعید بن نواف سفیر سعودی دنوں گزشتہ۔ ہیں مراسم قریبی سے باجوہ جاوید قمر جنرل اور شریف راحیل جنرل کے ان سے

 باجوہ جاوید قمر جنرل میں پر موقع اس۔ تھے ٓائے کراچی پر طور خصوصی کیلئے شرکت میں شادی کی بیٹی میری المالکی

 سراج ٓاغا شاہ، خورشید الحق، احسان) ر( جنرل گیالنی، رضا یوسف وزیراعظم سابق حسین، ممنون صدر سابق پیغام، تہنیتی کے

 عزیز، الدین سراج حسین، عاصم ڈاکٹر تیلی، سراج منیر، ایم ایس شیروانی، علی افتخار وسان، منظور کھوڑو، نثار درانی،

 میں۔ ہوں گزار شکر کا ُان پر شرکت کی مہمانوں معزز دیگر اور جنرلز قونصل کے لینڈ تھائی جاپان، بحرین، ایران، ترکی،

 اے یو پاک بار متعدد اور ہوں چیئرمین سے دہائی ایک گزشتہ کا کونسل بزنس جوائنٹ ای اے یو پاک سے جانب کی فیڈریشن


