INTERNATIONAL MONETARY FUND
Middle East Regional Technical Assistance Center
Webinar on COVID-19 and National Accounts
Recording new government initiatives
Governments across the region have adopted various policy initiatives to address the COVID-19 pandemic. These include increased
healthcare spending; provision of assistance to households and corporations; relaxation of tax obligations for households and corporations;
capital injections; and other financial assistance. The policies generally involve large amounts of money and will have an effect on the
national accounts estimates of the first quarter of 2020 and subsequent periods. It is important that these policies are correctly recorded in
national accounts statistics.
The International Monetary Fund’s Middle East Regional Technical Assistance Center (METAC) is organizing the following webinar, to
assist countries in dealing with these challenges:
Recording COVID-19 Related Government Initiatives in the National Accounts
Date: June 29, 2020
Time: 1 p.m. – 3 p.m. (Beirut time)
Language: English with interpretation into Arabic
Experts: Issam Alsammak and Richard Walker
The webinar identifies some of the main new policy responses announced by METAC-member countries and discusses their statistical
treatment in the national accounts context. It is primarily designed for compilers of national accounts statistics. It includes a 60-minute
presentation from the IMF experts, and will be followed by a question and answer period.
Kindly follow the instructions below to register for the webinars.
1.
2.
3.

Click on the following link: https://imf.webex.com/imf/onstage/g.php?MTID=e755ce6811b425c59f67af13788a6bb16
Click "Register".
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 الكوفيد 19-والحسابات القومية
تسجيل المبادرات الحكومية الجديدة
تبنت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة مبادرات سياسية مختلفة للتصدي لوباء  .COVID-19وتشمل هذه المبادرات زيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية؛ تقديم المساعدة
لألسر والشركات ؛ تخفيف االلتزامات الضريبية لألسر والشركات ؛ حقن رأس المال والمساعدات المالية األخرى .تتضمن هذه السياسات عمو ًما مبالغ كبيرة من المال وسيكون
لها تأثير على تقديرات الحسابات القومية للربع األول من عام  2020والفترات الالحقة .من المهم أن يتم تسجيل هذه السياسات بشكل صحيح في إحصاءات الحسابات القومية.
في هذا السياق ،ينظم المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي ) (METACندوة عبر اإلنترنت حول:
الكوفيد 19-والحسابات القومية
تسجيل المبادرات الحكومية الجديدة
التاريخ 29 :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 الحسابات القومية في البلدان األعضاء لدى مركز  .METACستشمل الندوة عرضًا لمدة  60دقيقة يقدمه خبراء لدى صندوق النقد
ُ
الدولي ،ويلي العرض جلسة أسئلة وإجابات لمعالجة قضايا محددة يطرحها المشاركون.
يرجى من المشاركين المهتمين بحضور الندوة باتباع التعليمات أدناه للتسجيل:
 .1زيارة الرابط التاليhttps://imf.webex.com/imf/onstage/g.php?MTID=e755ce6811b425c59f67af13788a6bb16 :
 .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 :

