INTERNATIONAL MONETARY FUND
Middle East Regional Technical Assistance Center

Follow-up Webinar on CPI Business Continuity
The outbreak of COVID-19 and health measures implemented to limit its spread have impacted the routine compilation and dissemination
of consumer price indexes (CPI). At the same time, the needs of governments (and markets more generally) for reliable and timely statistics
on prices have increased, as they attempt to make quick decisions to lessen the impact of the crisis on the welfare of citizens.
The International Monetary Fund’s Middle East Regional Technical Assistance Center (METAC) is organizing the following webinar:
CPI Business Continuity (Follow-up)
Date: June 22, 2020
Time: 1 p.m. – 3 p.m. (Beirut time)
Language: English with interpretation into Arabic
Expert: Brian Graf, IMF
The webinar is primarily designed for compilers of price statistics in the METAC-member countries. The webinar will include a 30 to 45minute presentation from the IMF expert on prices, and will be followed by a question and answer period to address specific issues raised
by the participants.
Kindly follow the instructions below to register for the webinars.
1.
Click on the following link to register for the webinar on CPI:
https://imf.webex.com/imf/onstage/g.php?MTID=edececa05ccd8dd0a7d7b09bdde299099
2.

Click "Register".

3.

Once registered, participants will receive instructions for joining the event.

For additional information, please address your inquiries to Issam Alsammak, METAC Real Sector Statistics Advisor at: ialsammak@imf.org.

صندوق النقد الدولي
المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط

ندوة عبر اإلنترنت حول استمرارية مؤشر أسعار المستهلك
أثر تفشي وباء كورونا ( )COVID-19والتدابير الصحية التي تم تنفيذها للحد من انتشاره على التجميع الروتيني لمؤشرات أسعار المستهلك ونشرها .في الوقت عينه ،ازدادت
الحاجة لدى الحكومات (والمستخدمين بشكل عام) إلى الحصول على إحصائيات موثوقة حول األسعار وسعيها إلى اتخاذ قرارات سريعة للتقليل من أثر األزمة على رفاه
المواطنين .في هذا الصدد ،ان تجميع ونشر مؤشر أسعار المستهلك في الوقت المناسب وبشكل مستمر بالغ األهمية.
في هذا السياق ،ينظم المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي ) (METACندوة عبر اإلنترنت حول:
استمرارية العمل حول مؤشر أسعار المستهلك ()CPI
التاريخ 22 :حزيران 2020
التوقيت 1:00 :بعد الظهر –  3:00بعد الظهر (بتوقيت بيروت)
اللغة :اإلنجليزية مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية
صممت هذه الندوة بشكل رئيسي لمجمعي مؤشر أسعار المستهلك في البلدان األعضاء لدى مركز  .METACستشمل الندوة عرضًا لمدة  45-30دقيقة يقدمه السيد بريان
ُ
غراف ،الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال األسعار ،ويلي العرض جلسة أسئلة وإجابات لمعالجة قضايا محددة يطرحها المشاركون.
يرجى من المشاركين المهتمين بحضور الندوة باتباع التعليمات أدناه للتسجيل:
 .1زيارة الرابط التالي

https://imf.webex.com/imf/onstage/g.php?MTID=edececa05ccd8dd0a7d7b09bdde299099

 .2الضغط على زر "."Register
 .3بمجرد التسجيل ،سيتلقى المشاركون تعليمات لالنضمام إلى الندوة.
للمزيد من المعلومات  ،يرجى توجيه استفساراتكم إلى عصام السماك  ،مستشار إحصائيات القطاع الحقيقي لدى مركز الـ METACعلىialsammak@imf.org :

