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اسالم آباد (مہتاب حیدر) دی نیوز کو معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب سے 2سے ڈھائی ارب ڈالر کا پیکیج

ملنے کی توقع ہے اور اس حوالے سے تفصیالت اگلے ہفتے طے کی جائیں گی، تاہم 10ارب ڈالر ملنے کا کوئی

امکان نہیں۔ اعلٰی سطحی سعودی وفد جس میں خزانہ کے وزیر بھی شامل ہوں گے، اگلے ہفتے پاکستان کا دوره

کرے گا جس کے دوران اسالم آباد کی ادائیگیوں می توازن قائم کرنے میں مدد دینے کیلئے تجاویز کو ایسے وقت

میں حتمی شکل دی جائے گی جب کہ غیر ملکی کرنسی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے

جمعہ کے روز دی نیوز کو بتایا کہ اس بات کے قوی اشارے ہیں کہ سعودی قیادت بہت جلد کیش کی صورت میں

2سے ڈھائی ارب ڈالر کا پیکج جبکہ تیل کی ادائیگیوں کی مد میں تاخیر کی سہولت دینے پر رضامند ہے۔ موجوده

صورتحال میں تحریک انصاف کی حکومت اس امر پر غور کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے رابطہ کیا جائے یا

نہیں، اور چین اور سعودی عرب جیسے دوست ممالک سے ادائیگوں میں توازن النے کے لئے مدد لی جائے۔ اس نما

ئند ے کی جانب سے متعدد کوششوں اور ایس ایم ایس بھیجنے کے باوجود اس رپورٹ کے فائل ہونے تک وزیر

خزانہ اسد عمر کا رد عمل نہ مل سکا۔ تاہم وزارت خزانہ کے اہلکاروں نے اس امر کی تصدیق کی کہ سعودی عرب

کے اعلٰی سطحی وفد کا اکتوبر میں دورے کا امکان ہے جس کے

بعد مختلف معاشی منصوبوں کے بارے میں تفصیالت طے کی جائیں گی۔ دی نیوز سے گفتگو میں ایک اہلکار کا کہنا

تھا کہ سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت سے متعلق پیش رفت ہوئی ہے جبکہ دوسر ے شعبوں میں بھی کام

جاری ہے اور کچھ وقت میں انہیں بھی حتمی شکل دے دی جائیگی۔ اس بات کے اشارے ملے ہیں کہ اسالم آباد کو

سعودی عرب سے موجوده مالی سال میں دو سے ڈھائی ارب ڈالر کی مدد مل سکتی ہے تاہم اس حوالے سے شرائط

کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے جس کے لئے اسالم آباد کو مختلف محکموں اور وزارتوں سے مشاورت کرنا ہوگی۔ سعودی

عرب سے 10ارب ڈالر ملنے کا کوئی امکان نہیں۔
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