
ق������ال اق����ت����ص����ادي ب����ارز 
ف����ي م���ؤس���س���ة »ك���اب���ي���ت���ال 
إك��ون��وم��ي��ك��س«، إن االقتصاد 
ال��ت��رك��ي حقق من��وا ف��ي الربع 
األول من العام احلالي بفضل 
األداء ال���ق���وي خ����ال ي��ن��اي��ر 
وفبراير، فيما أشار آخر إلى أن 
تركيا قد تصبح واحدة من أكبر 

قواعد اإلنتاج بالعالم.
وأش���ار اخلبير االقتصادي 
»جيسون توفي« في كابيتال 
إك��ون��وم��ي��ك��س، وه���ي ش��رك��ة 
اس��ت��ش��ارات مقرها ل��ن��دن، إلى 
زي��ادة اإلن��ف��اق واالستثمارات 
األسرية في تركيا خال الربع 

األول.
وحتدث »توفي« عن ارتفاع 
اإلنفاق العام في الربع األول 
بتركيا، مبينا أن الزيادة احلادة 
في اإلنفاق العام يعكس ارتفاع 
اإلن��ف��اق ف��ي القطاع الصحي، 
مع الزيادة اجلزئية إلصابات 
فيروس ك��ورون��ا. وأوض��ح أن 
صافي التجارة دعم النمو قليا؛ 
ولكن لم يقدم إسهاما كبيرا في 

هذا املجال.
ب��دوره قال »بيوتر ماتيس« 
االقتصادي البارز في مجموعة 
»رابوبنك« للخدمات املصرفية، 
وم��رك��زه��ا ه��ول��ن��دا، إن األزم��ة 
ال��ع��امل��ي��ة املتمثلة ب��ف��ي��روس 
كورونا، ميكن أن تخلق فرصا 

لتركيا.
وأوض��ح ماتيس، أن��ه ميكن 
أن ت��ك��ون تركيا دول���ة جذابة 
للشركات األجنبية الراغبة في 

تنويع خطة سلسلة التوريد 
اخلاصة بها أو الراغبة بتغيير 
قبلتها من الصني إلى أوروب��ا. 
وأكد أن تركيا قد تصبح واحدة 
م��ن أك��ب��ر ق��واع��د اإلن���ت���اج في 

العالم.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال » نايجل 
ري��ن��دل« مدير شركة »ميدلي 
غلوبال أدفايزرز« لاستشارات 
االقتصادية، إن منو االقتصادي 
ال��ت��رك��ي مب��ع��دل 4.5 باملئة 
ف��ي ال��رب��ع األول، ك���ان ضمن 

التوقعات.

وف��ي وق��ت س��اب��ق اجلمعة، 
أعلنت هيئة اإلحصاء التركية، 
أن االقتصاد التركي حقق منوا 
مبعدل 4.5 باملئة خال الربع 

األول من العام احلالي.
وأظ��ه��رت معطيات الهيئة 
أن ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي 
باألسعار اجلارية، ازداد 16.2 
باملئة في الربع األول مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام املاضي، 
وبلغ ترليونا و71 مليارا و98 
مليون ليرة تركية ) ال��دوالر 

يعادل نحو 6.8 ليرة(.

أعلنت شركة س��ون��ط��راك اجلزائرية 
احلكومية للمحروقات، استحواذها على 
أسهم شركة إماراتية في خط أنابيب غاز 
يربط اجلزائر بإسبانيا؛ لتصبح املساهم 

الرئيس فيه.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة، ف��ي ب��ي��ان: »تعلن 
سوناطراك إمتام صفقة االستحواذ على 
19.10 باملائة من األسهم اململوكة للشركة 
القابضة سيبسا )CEPSA( في شركة 
ميدغاز«. وتعود أصول شركة »سيبسا« 
لصندوق سيادي مملوك حلكومة أبوظبي 

يدعى »مبادلة«.
وأض���اف ب��ي��ان ال��ش��رك��ة اجل��زائ��ري��ة: 
»م��ع ه��ذه العملية الدولية املهمة، زادت 
سوناطراك حصتها في شركة املساهمة 

ميدغاز بنسبة 8.04 باملائة«.
ووف�����ق ه����ذا االس���ت���ح���واذ، تصبح 
س��ون��اط��راك مساهما بنسبة 51 باملائة 
)ارت��ف��اع��ا م��ن 42.96 باملائة( ف��ي رأس 
امل��ال اجل��دي��د لشركة املساهمة ميدغاز 
مع شريكتها ناتورجي اإلسبانية )غاز 

ناتورال فينوسا سابقا( بنسبة 49 باملائة.
ول��م يقدم بيان س��ون��اط��راك تفاصيل 
حول القيمة املالية للصفقة، إال أن وسائل 
إع��ام إسبانية ق��درت القيمة بنحو 1.9 

مليار يورو.
ومنشأة »ميدغاز« هي أنبوب غاز يربط 
اجل��زائ��ر انطاقا م��ن مدينة بني صاف 
الساحلية )غرب( مباشرة مبدينة أمليرية 
اإلسبانية )جنوب(، وتقدر طاقته لنقل 
الغاز السنوية لها ب�نحو 10 مليار متر 

مكعب، ومت تشغيلها عام 2006.
وت���زود اجل��زائ��ر إسبانيا والبرتغال 
ب��أن��ب��وب غ���ازي ث��ان مي��ر عبر األراض���ي 
املغربية وتستفيد منه الرباط أيضا في 
شكل غاز كحقوق للعبور. ويتواجد أنبوب 
غاز ثالث يربط اجلزائر بإيطاليا )جزيرة 
صقلية( عبر تونس، ويعرف بخط أنابيب 

الغاز »ترانسماد- إنريكو ماتيي«.
وأنتجت اجلزائر نحو 130 مليار متر 
مكعب من الغاز عام 2019، صدرت منها 

نحو 55 مليار متر مكعب.

ه��وى التضخم ف��ي منطقة ال��ي��ورو 
ألدنى مستوياته في أربع سنوات تقريباً 
في مايو على الرغم من االرتفاع امللحوظ 
ألسعار األغذية في الوقت الذي تسببت 
فيه جائحةكوفيد19- في خفض الطلب 

على الوقود وتراجع أسعار الطاقة.
وق����ال م��ك��ت��ب إح���ص���اءات االحت���اد 
األوروب�����ي ي��وروس��ت��ات، إن أس��ع��ار 
املستهلكني في ال�19 دولة التي تستخدم 
اليورو نزلت بواقع 0.1 باملئة في مايو، 
مقارنة مع أبريل وزادت %0.1 فقط على 
أس��اس سنوي بعد ارتفاع بنسبة 0.3 

باملئة في الشهر املاضي.
ويتماشى رقم التضخم، وهو أدنى 
مستوى سنوي منذ يونيو 2016، مع 

متوسط التوقعات في استطاع للرأي 
أجرته رويترز خلبراء اقتصاديني. كما 

أنه يجعل منو األسعار ي��زداد بعدا عن 
هدف البنك املركزي األوروبي ملعدل يقل 

قليا فحسب عن اثنني باملئة على املدى 
املتوسط.

وانخفضت أسعار الطاقة 12 باملئة 
على أس���اس س��ن��وي ف��ي م��اي��و ، بينما 
ارتفعت أسعار األغذية غير املصنعة 

6.5 باملئة. 
وبدون الطاقة واألغذية غير املصنعة 
وال��ل��ذي��ن يتسمان بالتقلب الشديد، 
وهو معيار يطلق عليه البنك املركزي 
األوروب��ي التضخم األساسي ويتابعه 
ع��ن ك��ث��ب الت��خ��اذ ق���رارات���ه املتعلقة 
بالسياسة النقدية، زادت األسعار 1.1 
باملئة على أس���اس س��ن��وي مب��ا مياثل 
التوقعات وبنفس الزيادة املسجلة في 

أبريل.

أك���د رئ��ي��س مجلس إدارة 
ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
الُعمانية اخل��اص��ة بالدقم، 
يحيى بن سعيد اجلابري، أن 
الهيئة مضت في تنفيذ خطتها 
ف���ي اس��ت��ك��م��ال م��ش��روع��ات 
البنية األس��اس��ي��ة للمنطقة، 
وفي مقدمتها ميناء الدقم، رغم 
اإلجراءات االحترازية ملواجهة 

فيروس كورونا املستجد.
وأوضح اجلابري،، أن ميناء 
الدقم سجل نسب إجناز مرتفعة 
في مختلف احِل��َزم اإلنشائية، 
حيث مت استام رصيف املواد 
السائلة والسائبة خال شهر 

أبريل.
وبلغت نسبة اإلجن���از في 
ال��رص��ي��ف ال��ت��ج��اري، حسب 
اجلابري، أكثر من 90 باملئة، 
كما أن الهيئة استلمت الرصيف 

احلكومي خال العام املاضي.

وأش����ار اجل���اب���ري إل���ى أن 
الهيئة طرحت، في مطلع العام 
احل��ال��ي، م��زاي��دة عامة إلدارة 
وتشغيل وتطوير ميناء الصيد 
البحري، وذل��ك ضمن حرص 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى إت��اح��ة امل��ج��ال 
أم���ام ال��ش��رك��ات املتخصصة 
إلدارة ه��ذا امل��رف��ق احل��ي��وي، 
ومب����ا ي��س��اه��م ف���ي تفعيل 
مكاسبه للمنطقة بشكل خاص 

واالقتصاد الوطني بشكل عام.
ويقع الرصيف النفطي في 
املنطقة احملاذية لكاسر األمواج 
ال��ث��ان��وي ال��ب��ال��غ ط��ول��ه 4.6 
كيلومترات، وقد متت تهيئته 
ل��ت��ص��دي��ر م��ن��ت��ج��ات مصفاة 
ال��دق��م وم��ش��اري��ع الصناعات 
البتروكيماوية األخ��رى التي 
سيتم تصديرها عبر امليناء، 
ويشهد حالياً إنشاء خزانات 
املشتقات النفطية التابعة 

ملشروع مصفاة الدقم.
ويعد ميناء الدقم واحداً من 
املشاريع االقتصادية الواعدة 
االق��ت��ص��ادي��ة، بسبب خطوط 
امل��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة واألس����واق 
األف��ري��ق��ي��ة واآلس��ي��وي��ة التي 
يستهدفها، ومت��ت��ع��ه ببنية 
أس��اس��ي��ة م��ت��ط��ورة، إذ يبلغ 
إجمالي أطوال كاسري األمواج 
حوالي 8.7 كم فيما يصل عمق 
ح��وض امل��ي��ن��اء إل��ى 18 متراً 
وقناة الدخول إلى 19 متراً مما 
يؤهله الستقبال ومناولة سفن 

احلاويات العماقة.
وي��س��ع��ى امل��ي��ن��اء إل���ى دع��م 
قطاع امل��ع��ادن ال��ذي يعد أحد 
القطاعات ال��ت��ي ت��رك��ز عليها 
السلطنة ضمن خطتها للتنويع 
االق���ت���ص���ادي، وت��ع��م��ل على 
تطويره ليكون أحد أهم املوانئ 

الرئيسية باملنطقة.
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اجلزائر تقترح تقدمي موعد االجتماع القادم للرابع من يونيو

»أوبك« تبلغ أدنى مستوى إنتاج لها منذ عقدين في مايو
ظهر مسح صحفي أن إنتاج منظمة 
»أوبك« بلغ أدنى مستوى له منذ عقدين 
ف��ي مايو اجل���اري؛ م��ع ب��دء السعودية 
وأع��ض��اء آخ��ري��ن ف��ي املنظمة تنفيذ 
خفض قياسي لإلنتاج، على الرغم من 
أن نيجيريا والعراق تعثرتا في تنفيذ 

حصتيهما من التخفيضات.
وذكر مسح، أن أعضاء منظمة البلدان 
املصدرة للبترول »أوبك«، البالغ عددهم 
13، ضخوا 24.77 مليون برميل يومياً 
باملتوسط هذا الشهر، بانخفاض 5.91 
مايني برميل يومياً، مقارنة برقم معدل 

في أبريل املاضي.
من جانبه قال دانيال جيربر، الرئيس 
التنفيذي ل�«بترو لوجيستيكس« التي 
تقيم إمدادات »أوبك« عبر تتبع شحنات 
الناقات للوكالة: إن »أوبك حققت بداية 
قوية في مايو احلالي مع أحدث خفض 
إلن��ت��اج��ه��ا، بخفض اإلم�����دادات خمسة 
مايني برميل يومياً، مقارنة بأبريل 

املاضي«.
وأردف: »لكن االمتثال أبعد ما يكون 

عن املثالي، مع أق��ل من أربعة أسابيع 
بني تبني وبدء االتفاق. التزمت عدة دول 
بالفعل بأحجام للمشترين، ولم تتمكن 
م��ن خفض اإلم����دادات إل��ى املستويات 

املتفق عليها«.
كما يظهر املسح أن إن��ت��اج »أوب��ك« 
ف��ي م��اي��و سيكون األدن���ى منذ 2002، 
باستثناء تغييرات العضوية منذ ذلك 
احل���ني. وج���اء االن��خ��ف��اض األك��ب��ر من 
السعودية؛ التي ضخت النفط مبعدل 
قياسي بلغ 11.7 مليون برميل يومياً، 
في أبريل املاضي، ومن املتوقع أن يواصل 
اإلنتاج السعودي االنخفاض في يونيو 

املقبل.
كما قلصت اإلمارات والكويت اإلنتاج 
بقوة، وفقاً ملا قالته مصادر في املسح، 
وك��ان ال��ب��ل��دان يضخان النفط مبعدل 
ق��ي��اس��ي ف��ي أب��ري��ل امل��اض��ي. واتفقت 
»أوب��ك« وحلفاؤها، في أبريل املاضي، 
على خفض اإلنتاج لتعويض انخفاض 
ف��ي الطلب واألس��ع��ار ن��اج��م ع��ن أزم��ة 

فيروس كورونا. 

وساعد تخفيف إجراءات العزل العام 
احلكومية وانخفاض املعروض أسعار 
النفط على أن ترتفع ألكثر من مثليها، 
مقارنة بأدنى مستوى في 21 عاماً عند 
ما يقل عن 16 دوالراً للبرميل في ذات 

الشهر. 
واتفقت »أوبك« وحلفاؤها، املجموعة 
املعروفة باسم »أوب���ك+«، على خفض 
اإلمدادات بقدر قياسي 9.7 مايني برميل 
يومياً؛ بدءاً من أول مايو اجلاري، وتبلغ 
حصة »أوب���ك« 6.084 مايني برميل 
يومياً. وخلص املسح إلى أنه منذ بداية 
مايو احلالي فإن »أوبك« خفضت 4.48 
مايني برميل يومياً من اخلفض املتعهد 

به، مبا يعادل امتثاالً ب�74 باملئة.
وعلى اجلانب اآلخ��ر، طالب خطاب 
جزائري إلى أعضاء أوبك+، بأن اجلزائر 
التي تتولى رئاسة أوب��ك اقترحت عقد 
االج��ت��م��اع املقبل ألوب��ك وحلفائها في 
الرابع من يونيو بدال من خطة سابقة 
لعقده ف��ي التاسع والعاشر م��ن نفس 

الشهر.

ب���امل���ئ���ة«   4.5« من�����وا  ح���ق���ق  ال���ت���رك���ي  االق����ت����ص����اد 
ال������ق������وي األداء  ب�����ف�����ض�����ل  األول  ال��������رب��������ع  ف��������ي 

األزم����������������������ة ال��������ع��������امل��������ي��������ة امل������ت������م������ث������ل������ة ب������ف������ي������روس 
ل����ت����رك����ي����ا ف��������رص��������ًا  ت�����خ�����ل�����ق  أن  مي�����ك�����ن  ك����������ورون����������ا، 

اعتبروها دولة جذابة للشركات الراغبة بتغيير قبلتها من الصني إلى أوروبا

مستثمرون أجانب: تركيا مرشحة
لتصبح أحد أكبر قواعد اإلنتاج

51 باملائة في رأس املال اجلديد الشركة اجلزائرية أصبحت مساهما بنسبة 

سوناطراك تستحوذ على أسهم 
إماراتية بأنبوب يزود إسبانيا بالغاز

اخلارجية األمريكية تؤكد أنها ضاعفت صعوبات االقتصاد الليبي

واشنطن: موسكو طبعت حلفتر 
1.1 مليار دوالر عملة مزورة بقيمة 

4 سنوات التضخم في منطقة اليورو يبلغ قاع 

ُعمان: إجناز مرتفع في مشروع 
الرصيف النفطي رغم إجراءات كورونا
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أعلنت اخلارجية األمريكية، أن 
مالطا ضبطت ما قيمته 1.1 مليار 
دوالر، من الدينار الليبي امل��زور، 
طبعته ش��رك��ة حكومية روسية 

للجنرال االنقابي خليفة حفتر.
وذك��رت ال��وزارة في بيان، أنها 
»رح��ب��ت ب��إع��ان م��ال��ط��ا ف��ي 26 
مايو احل��ال��ي، ضبط ه��ذه الكمية 
م��ن الدينار امل���زور، ال��ذي طبعته 
شركة غ��وزن��اك الروسية العامة 
ألحد اجلهات غير الشرعية شرقي 

ليبيا«.
وأض�����اف ال��ب��ي��ان أن »ال��ب��ن��ك 
امل��رك��زي ال���ذي ت��دي��ره احلكومة 
)املعترف بها دوليا( في طرابلس، 
هو البنك املركزي الشرعي الوحيد 
في الباد«. وأوض��ح أن »األوراق 
النقدية املزورة التي طبعتها روسيا 
في السابق وجرى تداولها، زادت 

من صعوبات االقتصاد الليبي«.
وأردف: »واش��ن��ط��ن م��ص��رة 

على منع األع��م��ال غير القانونية 
واملستهدفة لاستقرار والسيادة 
الليبية، بالتعاون الدولي ورفقة 
األمم املتحدة«. واستطرد: »هذه 
احل���ادث���ة، أظ���ه���رت م���رة أخ���رى 
ض���رورة إن��ه��اء روس��ي��ا ألعمالها 
السيئة واملزعزعة لاستقرار في 

ليبيا«.
ُيذكر أن حفتر عمل على تأسيس 
مؤسسات م��وازي��ة شرقي ليبيا، 
بينها ما يسمى بالبنك املركزي، 
الذي عمل على تداول كميات كبيرة 
من األوراق النقدية امل���زورة بعد 
طبعها في روسيا، وهو ما ساهم في 

زيادة التضخم بالباد.
وتشن مليشيا اجلنرال االنقابي 
حفتر منذ 4 أبريل 2019، هجوما 
متعثرا للسيطرة على طرابلس، 
مقر احلكومة املعترف بها دوليا، ما 
أسقط قتلى وجرحى بني املدنيني، 

بجانب أضرار مادية واسعة.

ق���ال���ت م��ؤس��س��ة األب���ح���اث 
االق����ت����ص����ادي����ة »ك���اب���ي���ت���ال 
إيكونوميكس« ف��ي تقرير لها، 
إنه رغم استمرار تقييم الكارثة 
املالية التي سببها انتشار فيروس 
كورونا في مختلف البلدان، فإن 
ال��ت��ق��ش��ف سيستمر ف��ي بعض 
البلدان، خصوصاً الناشئة منها، 
وق��د تشهد دول أخ���رى زي���ادات 
ضريبية على األغنياء لتمويل 
اإلنفاق الصحي الذي ارتفع ولدعم 

الفئات األقل ثراًء. 
ق��ال االق��ت��ص��ادي املختص في 
األس���واق الناشئة في »كابيتال 
إيكونوميكس« جايسون توفي: 
»تعتبر دول اخلليج األكثر حتماً 
من بني كل دول العالم لتطبيق 
التقشف املالي ب��دالً من تخفيض 
قيمة عماتها، ألنها تعتمد من 
خال التقشف على معاجلة عجز 
كبير وتعديل أسعار النفط في 

ميزانياتها.
وأردف: »رأي��ن��ا بالفعل كيف 
وض��ع��ت ال��س��ع��ودي��ة إج����راءات 
تقشف ك��ب��ي��رة إل���ى ح��د م���ا، مبا 
ف��ي ذل��ك زي���ادة معدل الضريبة 
ع��ل��ى ال��ق��ي��م��ة امل��ض��اف��ة بثاثة 
أضعاف، ووق��ف ع��اوة تكاليف 
امل��ع��ي��ش��ة«، م��ض��ي��ف��اً أن أح��د 
االختافات الرئيسية بني التقشف 
اآلن والتقشف ال��ذي ُطبق بعد 
انهيار أس��ع��ار النفط ب��ني عامي 

2014 و2016 هو »أن الشرائح 
االجتماعية واألس���ر ستتحمل 
املزيد من األعباء املالية هذه املرة«.
وأش����ارت امل��ؤس��س��ة إل���ى أن��ه 
لن يكون هناك حاجة إلى جولة 
أخرى واسعة النطاق من التقشف 
ف��ي معظم ال��ب��ل��دان، وق��د ي��ؤدي 
فيروس كورونا إلى ارتفاع حاد 
في الديون احلكومية ملرة واحدة 
فقط، لكن ميكن للحكومات حتمل 
ذلك نظراً للمستويات املنخفضة 

ملعدالت الفائدة في معظم الدول. 
ولفتت إل��ى أن��ه م��ن امل��ؤك��د أن 
هناك خطراً من أن ت��ؤدي األزمة 
املالية إلى عجز مالي أكبر وتدهور 
في مسار نسبة الديون احلكومية، 

وي��ج��ب ال��ت��ذك��ي��ر ه��ن��ا أن خطط 
التقشف التي صممت بعد األزمة 
املالية العاملية في 2008 هدفت 
حينها إلى ملء الفراغ في املاليات 
العامة من خال مستوى أدنى من 

عائدات الضرائب.
م�����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ك��ب��ي��ر 
املستشارين االق��ت��ص��ادي��ني في 
املؤسسة، فيكي ري��دوود، إنه قد 
مي��ك��ن جت��ن��ب ح���دوث ع��ج��وزات 
مالية وارتفاع الديون احلكومية، 
وم���ن ث��م ال��ت��ق��ش��ف، ف��ي ح���ال لم 
يحدث الفيروس الكثير من الضرر 
االقتصادي على امل��دى الطويل، 
وإذا لم يستنزف االحتياطيات 

املالية احلكومية. 

مؤسسة األبحاث االقتصادية:
اخلليج أكثر حتماًل لسياسة التقشف

36 دولة تطلب مساعدة 
دول العشرين بشأن الديون

أعلنت مجموعة العشرين أن 36 دولة تقدمت بطلب 
االستفادة من مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، خال 
الشهر األول من تفعيل املبادرة، التي ستمكن الدول 
املستحقة من حترير ما يصل إلى 14 مليار دوالر من 

مستحقات الديون.
وُعقد اجتماع استثنائي افتراضي ملجموعة عمل 
الهيكل املالي الدولي في مجموعة العشرين، برئاسة 
السعودية، ملناقشة وتقييم طلبات تأجيل س��داد 

الديون.
وأك��د وزي��ر املالية محمد اجل��دع��ان ممثل رئاسة 
السعودية ملجموعة العشرين في هذه الفعالية في 
مداخلته، أن اململكة ملتزمة بالعمل مع الدول واملنظمات 
األخرى للتعامل أوالً وقبل كل شيء مع جائحة كورونا 
واآلثار التي خلفتها على الصعيد الصحي واالقتصادي 

واالجتماعي وال سيما على الدول األكثر ضعفاً.
وأوضح أن اململكة بادرت، باتخاذ خطوات سريعة 
وملموسة لقيادة وتنسيق استجابة دولية للجائحة 
بهدف وضع إجراءات مشتركة للتعامل مع التحديات 

العاملية التي فرضتها اجلائحة.
واتفقت ال��دول األعضاء في مجموعة العشرين في 
أبريل على تأجيل سداد ديون الدول األشد فقرا لفترة 
محددة، لتمكني تلك الدول من تسخير جميع إمكاناتها 

ملكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره االقتصادية.
وأوض��ح بندر احلمالي رئيس الفريق السعودي 
ملجموعة عمل الهيكل امل��ال��ي ال��دول��ي ف��ي مجموعة 
العشرين، أن مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون هي من 
أبرز اإلجن��ازات التي مت حتقيقها في تاريخ مجموعة 

العشرين.
وفي أول شهر من تطبيق املبادرة، تقدمت 36 دولة 
بطلب تأجيل ديونها، وتشير التقديرات املبدئية للبنك 
الدولي إلى أنه ميكن توفير سيولة فورية تفوق 14 
مليار دوالر أميركي ملساعدة الدول األشد فقرا لتعزيز 

مكافحتها للجائحة.


