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2019،  نومبر    13 
 

 کی دینے ایڈوانس تک ڈالر ہزار 10 کو ایکسپورٹرز بینک، اسٹیٹ

  جاری دوسرکلر کیلئے بنانے ٓاسان اجازت،کاروبار
 برٓامدات اور کرنے پیدا ٓاسانیاں اور کرنے کمی میں الگت پیداواری نے پاکستان ٓاف بینک اسٹیٹ)رپورٹر اسٹاف(کراچی

 ہوگی ٓاسانی میں پیمنٹ ایڈوانس کہ ہے کی ظاہر توقع اور ہیں کردیئے جاری دوسرکلر سے حوالے کے اضافے میں

 ز فنڈ ری کے ارب400 کو کنندگان ہونگی،برٓامد دور رکاوٹیں میں اورپیمنٹس کرنے کنٹریکٹ کیلئے سروسز اوربیرونی

 اضافہ میں ذخائر کے زرمبادلہ اور برٓامدات کی ملک سے جس گے جائیں کردیئے ادا جلد مطابق کے وعدے حکومتی

 نہیں پیسےجمع نے زرداری ہے،نوازیا گئی دیدی اجازت کی دینے ایڈوانس ڈالرتک ہزار10 کو ہوگا،ایکسپورٹرز

 ڈاکٹر بینک اسٹیٹ گورنر بات ملےگا،یہ تک فیصد6سے3 ذخائربڑھے،قرض کے زرمبادلہ سے پالیسی حکومتی کرائے،

۔کہی ہوئے کرتے خطاب سے کانفرنس پریس دفترمیں کوصدر منگل نے باقر رضا  

 جاسکتی دیکھی کمی میں شرح کی مہنگائی میں پالیسی مانیٹری نئی کہ ہے کہا نے باقر رضا بینک گورنراسٹیٹ

 اور ایس ایف ای نے ،ڈاکٹررضاباقر گئیں اٹھالی پابندیاں دواہم متعلق سے ٓاسانیوں کاروباری لیے کے کنندگان ہے،برٓامد

 کیا فیصلہ کا ہٹانے پابندی پر ایڈوانس اب نے ہم کہ ہے کہا ہوئے کرتے اعالن کا اسکیموں سے نام کے ایس ایف ٹی ایل

 سے پر اس تھی عائد پابندی جو میں ہے،سروسس دیدی اجازت کی انوائسنگ تک ڈالر ہزار10 لئے کے ،درٓامدات ہے

 پہلے کیلئے سروسز کنسلٹنس ہیں، جاسکتی لی سے بینک رقم کی تک ڈالر ہزار10 ہے،انوائس جارہی ہٹائی پابندی بھی

 میں مرحلے پہلے کیلئے درٓامدارت کہ کہا نے ہے،انہوں جارہی کی ختم پابندی گئی لگائی سے طرف کی بینک اسٹیٹ

 بڑھادیں کو شرط کی زائد سے ڈالر ہزار10 ہم ہونگے بہتر جیسے جیسے حاالت جائیگا، رکھا محدود تک ڈالر ہزار10

 چینج ایکس ساتھ ساتھ کے وقت تھا، کیا اوپن کو رینج ایکسچینج نے ہم میں مئی کہ تھا کہنا کا بینک اسٹیٹ گے،گورنر

 شریف نواز کیا کہ پر سوال ایک ٓائی، بہتری میں سائید ایکسٹرنل سبب کی فیصلوں پچھلے ،ہمارے ٓائی بہتری میں ریٹ

 کی فرد کسی کہ تھا کہنا کا بینک اسٹیٹ ،گورنر ہوا اضافہ میں ذخائر زرمبادلہ میں نتیجے کے ڈیل کی زردادری یا

 کے بینک اسٹیٹ بلکہ بڑھے نہیں سے وجہ کی شخص کسی ریزروز ہوا،ہمارے نہیں منتقل پاکستان زرمبادلہ سے جانب

 ہے ہورہا بحال اعتماد سے وجہ کی پالیسی ہماری عالوہ اسکے ہیں، بڑھے ریزروز سے جس ہوا کم بوجھ کا قرضوں

 جلد بھی میں انویسمنٹ ڈائیریکٹ فارن ہے یقین ،ہمیں ہے بڑھتا اعتماد کا انویسٹرز تو ہے ہوتا اضافہ میں ریزروز ،جب

 ممالک ،جن ہے ضروری کرنا سپورٹ کو کنندگان برٓامد ہمیں لئے کے بہتری ٹرم النگ اور ٹرم شارٹ گی، ٓائے بہتری

 کے کرنے سپورٹ کو ،ایکسپورٹرز ہے جانا میں مارکیٹوں کی بھر دنیا پرمنحصرتھی،ہمیں ایکسپورٹ وہ کی ترقی نے

 2018 ،جون جائینگے دیئے قرضے پر فیصد3 کو برٓامداکنندگان سے اسکیم ایس ایف ہے،ای کی متعارف اسکیم لئے

 رہے بڑھا شرح کی قرضوں لئے کے بنانے بہتر مزید کو اسکیموں ،ان ہوا اضافہ میں شرح کی لینے قرضے ابتک سے

۔ہیں،  


