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Inauguration de la 6e conférence Forex à Beyrouth sur les avantages du Net
Par Khalil HATEM | 21/05/2010
E-COMMERCE

Les avantages de l'Internet pour l'échange de monnaies, d'or, de gaz, de pétrole, ainsi que d'autres
matières premières ont été hier au cœur des discussions de la sixième conférence Forex du MoyenOrient qui avait pour thème « l'Internet, un outil pour un e-commerce financier rentable ». Cette
rencontre, organisée pour la première fois au Liban, a rassemblé des dirigeants de nombreuses
entreprises internationales spécialisées dans le trading électronique.
Dans ce cadre, la présidente d'Arabcom, Katia Tayyar, a souligné que cet évènement a pour but
d'attirer l'attention sur l'importance de l'usage du Net dans le domaine du commerce des matières
premières, mettant l'accent sur l'impact positif de ce dernier sur la performance des particuliers et
des entreprises.
« Un des objectifs également est de permettre aux agents implantés dans la région du MoyenOrient d'interagir avec les grandes entreprises spécialisées dans le trading électronique. »
Pour Mme Tayyar, « les avantages du marché du trading électronique sont tels qu'il est
indispensable d'abandonner les modes de trading classiques qui restent aujourd'hui largement
répandus dans les pays arabes », indiquant que « le montant global des transactions électroniques
dans le monde s'élève désormais à 3 500 milliards de dollars par jour ».
Elle a déploré à cet égard les défaillances existant au niveau de l'infrastructure au Liban et dans les
pays arabes, qui entravent, selon elle, le développement du trading électronique, appelant les
gouvernements de la région à précipiter la mise en place de l'Internet haut débit (broadband).
« Celui-ci permettra de faciliter le travail des traders », a-t-elle souligné.
Rappelons à cet égard qu'une conférence également organisée par Arabcom avait eu lieu
récemment portant sur les retombées économiques positives de l'implantation de l'Internet haut
débit. Les résultats d'une étude de la Banque mondiale (BM) avaient alors été révélés, indiquant
que toute augmentation de 10 % du taux de pénétration du broadband dans un pays entraînait une
hausse de plus de 1,2 % du PIB. Pour le Liban, cela équivaudrait ainsi à une hausse de 400 millions
de dollars du PIB.
Créée en 2007, la société Forex a incité les grandes entreprises de trading à s'implanter à Dubaï et
dans la région, permettant selon la Deutsche Bank d'augmenter le nombre de traders de 500 %
dans la région depuis 2007.
Notons, par ailleurs, que d'autres thèmes ont été abordés lors de cette conférence, qui s'achève
aujourd'hui, comme la régulation en matière de trading, les orientations du dollar et des autres
monnaies pour la seconde moitié de l'année et des analyses concernant l'évolution du cours de l'or.
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إنطلقت أعمال الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الشرق األوسط فوريكس  2010لتداول العمالت والذھب والغاز والنفط والعقود اآلجلة
والسلع األساسية وغيرھا من األدوات المالية في بيروت ،بحضور نخبة من الخبراء وكبار المحللين والمستثمرين وممثلي شركات
التداول العالمية واإلقليمية والمصارف الرائدة ·
استھلت أعمال المؤتمر رئيس مجلس إدارة مجموعة عربكوم كاتيا دليار باإلشارة إلى أھداف المؤتمر والفوائد اإلقتصادية واإلجتماعية
التي تسعى لتحقيقھا من خالل نشر التوعية والمعرفة وتوفير الفرص للمھتمين والمتداولين كما للتعريف بجوانب ھذه التجارة
السلبية وااليجابية ،مؤكدة في كلمتھا تضاعف ھذه التجارة منذ انطالق فوريكس بالعام  2007بشكل ملحوظ وشامل وبات يشكل
نقطة جذب للكثيرين من كبار وصغار المستثمرين ال سيما بظل األزمات المالية األخيرة· واضافة ان لھذه التجارة ايجابياتھا إذا أتقن
المتداولون شروطھا التي تعتمد على المعرفة والمعلومات والتحكم بالدخول والخروج من السوق ،الموضوع الذي يتناوله المؤتمر
ويسلط عليه الضوء كبار المتخصصين وتقدمه أھم الشركات في معرض فوريكس  · 2010مما يجعل ھذا الحدث فريدا بالمنطقة
واصبح يشكل منبرا دوليا لرواد تجارة العمالت·

Annahar 21 May 2010
فوريكس  "2010لتداول العمالت

إنطلقت أعمال الدورة السادسة لـ"مؤتمر ومعرض الشرق األوسط  -فوريكس " 2010لتداول العمالت والذھب والغاز والنفط
والعقود اآلجلة والسلع األساسية وغيرھا من األدوات المالية في بيروت ،بحضور عدد من الخبراء وممثلي شركات التداول
.
دبي
بورصة
ممثلي
إلى
إضافة
والمصارف،
واإلقليمية
العالمية
وأكدت رئيسة مجموعة "عربكوم "المنظمة كاتيا طيار أن عدد المشاركين في المؤتمر تجاوز الثالثة آالف من مختلف القطاعات
والدول ،مشيرة إلى أن ھذه التجارة عبر اإلنترنت تضاعفت في المنطقة منذ انطالق "فوريكس" عام  .2007ويسلّط المؤتمر
الضوء على أھمية التداول االلكتروني والتحديات التي تواجھه ،إضافة إلى التشريعات واستراتيجيات التداول وأوضاع األسواق
المالية عالميا ً وإقليميا ً.
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Addiyar 18/5/2010
مؤتمر و»معرض الشرق األوسط«
الـ » 2010لتداول العمالت »فوريكس
تنظم مجموعة عربكوم فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق االوسط فوريكس  2010لتداول العمالت والذھب والنفط الغاز
والمشتقات والسلع وغيرھا.
ومؤتمر تجارة السلع بدورته السادسة في بيروت في فندق الحبتور في  21 -20ايار بمشاركة عالمية ھامة وبحضور نخبة من
الخبراء وكبار المحلين والمستثمرين وممثلي شركات التداول العالمية واالقليمية.
وذلك بدعم وحضور ممثلي بورصة دبي للذھب والسلع والمشتقات المالية بعنوان »التبادل االلكتروني صمام االمان لعمليات
التداول«.
وبمشاركة عالمية اقليمية وعربية واسعة تنطلق ھذه التظاھرة نھارالخميس المقبل بحضور ممثلي كبريات الشركات العالمية
الراعية في طليعتھا الراعي الرسمي برايم فوريكس من الواليات المتحدة االميركية ،الراعي الرئيسي اف اكس سي ام من
اميركا ،الماسي اف اكس سوليوشنز ،الذھبي ايزي فوريكس من قبرص الفضي ازورت ماركت من بريطانيا وغيرھم من الرعات
االضافيين ساكسو بنك الذي يشارك سنويا بھذا الحدث الرائد ،ويدنسور بوكرز ،اي اف اكس ،ام فاينينشلز ،ج.ت ل ترايدنج
شركة اي ف ب ،ج ف س ماركت.
وقد اكدت كاتيا طيار رئيس مجموعة عربكوم المنظم للحدث بان مؤتمر ومعرض فوريكس قد حقق منذ انطالقته في دبي وبعد
نجاحاته المتتالية في ابوظبي والبحرين ثورة معرفية حقيقية بالمنطقة بحقل تجارة العمالت وساھم بنشر المعرفة وشجع
المتداولون الكتشاف فوائد التداول االلكتروني الذي سرع وضاعف الطلب لھذه التجارة الرائجة عالميا.
وقد اكدت بان الھدف الرئيسي من ھذا المنتدى في بيروت يندرج ضمن رسالتھا لمواكبة نھضة لبنان الرقمي االقتصادي
والسعي لنشر التوعية والمعرفة وتوفير الفرص للمھتمين والمتداولين كما للتعريف بجوانب ھذه التجارة السلبية وااليجابية.
فالمعلومات والسرعة الجودة والمتابعة باستمرار عبر شبكة االنترنت عوامل تضمن تفادي المخاطر وتحقيق االھداف بجودة
عالية بظل ثورة االتصاالت الثابتة والمتنقلة التي تسھم بتسريع النمو الفردي واالقتصادي على السواء.
واضافت ان ھذه التجارة قد تضاعفت بالمنطقة منذ انطالق فوريكس بالعام  2007بشكل ملحوظ وشامل بالمنطقة وبات يشكل
نقطة جذب للكثيرين من كبار وصغار المستثمرين ال سيما بظل االزمات المالية االخيرة.
يتضمن برنامج المؤتمر اھم المحاور ويقدم الخبراء الدوليون  13ورقة عمل حول المواضيع التالية :اھمية التداول االلكتروني
يوفره من فرص تضمن عمليات التداول ونجاحھا بجودة عالية وسرعة كبيرة وثقة عميقة.
كذلك يسلط االضواء على الفرص والتحديات التنظيم التشريعات ،استراتيجيات التداول توجھات االسواق الدوالر وباقي العمالت
في النصف الثاني من السنة ،نظرة اقتصادية شاملة حول االسواق المالية واالتجاھات السوقية.
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مؤتمر تداول العمالت فوريكس
2010
صدى البلد

تنظم مجموعة عربكوم فعاليات مؤتمر ومعرض
الشرق األوسط فوريكس  2010لتداول
العمالت والذھب والنفط الغاز والمشتقات
والسلع وغيرھا .ومؤتمر تجارة السلع بدورته
السادسة في بيروت في فندق الحبتور في
 20-21أيار في مشاركة عالمية مھمة وبحضور
نخبة من الخبراﺀ وكبار المحللين والمستثمرين
وممثلي شركات التداول العالمية واإلقليمية .
وذلك بدعم وحضور ممثلي بورصة دبي
للذھب والسلع والمشتقات المالية بعنوان
"التبادل االلكتروني صمام األمان لعمليات
التداول".

وبمشاركة عالمية إقليمية وعربية واسعة،
تنطلق ھذه التظاھرة ،يوم الخميس المقبل
في حضور ممثلي كبريات الشركات العالمية
الراعية في طليعتھا الراعي الرسمي برايم
فوريكس من الواليات المتحدة ،الراعي
الرئيسي اف اكس سي ام من اميركا،
الماسي اف اكس سوليوشنز ،الذھبي ايزي
فوريكس من قبرص ،الفضي ازورت ماركت من
بريطانيا وغيرھم من الرعات اإلضافيين
ساكسو بنك الذي يشارك سنويا بھذا الحدث
الرائد ،ويندسور بوكرز ،أي اف اكس ،ا .م
فاينينشلز ،ج ت ل ترايدنغ شركة اي ف ب ،ج
ف س ماركت.
وأكدت كاتيا طيار رئيسة مجموعة عربكوم
المنظم للحدث بأن مؤتمر ومعرض فوريكس
حقق منذ انطالقته في دبي وبعد نجاحاته
المتتالية في ابو ظبي والبحرين ثورة معرفية
حقيقية بالمنطقة بحقل تجارة العمالت
وساھم بنشر المعرفة وشجع المتداولين
الكتشاف فوائد التداول االلكتروني الذي سرع
وضاعف الطلب لھذه التجارة الرائجة عالميا،
علماً أن عدد المشاركين في المعرض يبلغ
 40شركة.

ﻣن ﺗﻧظﻳم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋرﺑﻛوم

ME Forex Expo & Conference 2010 is organized by Arabcom Group www.meforexexpo.com
Regional Office Dubai Tel+971 4 3903511 Fax +97143211165 - Lebanon Head Office Tel +961 5 450212 Fax +961 5 455477

دورة الشرق األوسط السادسة

The 6th Middle East

فوركس 2010

ﻣؤﺗﻣر و ﻣﻌرض اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺳﺎدس ﻟﺗداوﻝ اﻟذﻫب ,اﻟﻧﻔط ,اﻟﻐﺎز ,اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت
اﻟﻌﻣﻼت,ﻋﻘود اﻟﻔروﻗﺎت ,اﻟﻌﻘود اﻻّﺟﻠﺔ ,اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷدوات

FOREX 2010
Conference & Expo for Online Trading in Forex, Gold, Oil, Gas,
CFD’s Futures, ETF’s, Commodities, Derivatives and more over
the internet

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ واﻟﺳﻠﻊ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت

ﻣﻌرض اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺗداوﻝ اﻟﻌﻣﻼت" ﻓﻲ ﺑﻳروت اﻟﻳوم
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ﺗﻧظم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋرﺑﻛوم ﻓﻌﺎﻟﻳﺎت ﻣؤﺗﻣر وﻣﻌرض اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓورﻳﻛس  2010ﻟﺗداوﻝ اﻟﻌﻣﻼت واﻟذﻫب واﻟﻧﻔط اﻟﻐﺎز واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت واﻟﺳﻠﻊ،
وﻣؤﺗﻣر ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ ﺑدورﺗﻪ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳروت ﻓﻲ ﻓﻧدق اﻟﺣﺑﺗور ﻓﻲ  21-20ﻣﺎﻳو ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﺑﺣﺿور ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء وﻛﺑﺎر
اﻟﻣﺣﻠﻠﻳن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن وﻣﻣﺛﻠﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗداوﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ،ﺑدﻋم وﺣﺿور ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺑورﺻﺔ دﺑﻲ ﻟﻠذﻫب واﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﻧوان

"اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺻﻣﺎم اﻷﻣﺎن ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗداوﻝ" ،وﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وﻋرﺑﻳﺔ واﺳﻌﺔ .ﺗﻧطﻠق ﻫذﻩ اﻟﺗظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺣﺿور ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻛﺑرﻳﺎت

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟراﻋﻳﺔ وﻓﻲ طﻠﻳﻌﺗﻬﺎ اﻟراﻋﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﺑراﻳم ﻓورﻳﻛس ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ اﻟراﻋﻲ اﻟرﺋﻳﺳﻲ اف اﻛس ﺳﻲ ام ﻣن
اﻣرﻳﻛﺎ ،اﻟﻣﺎﺳﻲ اف اﻛس ﺳوﻟﻳوﺷﻧز،اﻟذﻫﺑﻲ اﻳزي ﻓورﻳﻛس ﻣن ﻗﺑرص ،اﻟﻔﺿﻲ ازورت ﻣﺎرﻛت ﻣن ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ وﻏﻳرﻫم ﻣن اﻟرﻋﺎة اﻹﺿﺎﻓﻳﻳن

ﺳﺎﻛﺳو ﺑﻧك اﻟذي ﻳﺷﺎرك ﺳﻧوﻳﺎ ﺑﻬذا اﻟﺣدث اﻟراﺋد وﻳﻧدﺳور ﺑوﻛرز أي اف اﻛس ا.م ﻓﺎﻳﻧﻳﻧﺷﻠز ،ج ت ﻝ ﺗراﻳدﻧﺞ ﺷرﻛﺔ اي ف ب ج ف س
ﻣﺎرﻛت.

وﻗد اﻛدت ﻛﺎﺗﻳﺎ طﻳﺎر رﺋﻳﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋرﺑﻛوم اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﺣدث أن ﻣؤﺗﻣر وﻣﻌرض ﻓورﻳﻛس ﻗد ﺣﻘق ﻣﻧذ اﻧطﻼﻗﺗﻪ ﻓﻲ دﺑﻲ وﺑﻌد ﻧﺟﺎﺣﺎﺗﻪ

اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﺑو ظﺑﻲ واﻟﺑﺣرﻳن ﺛورة ﻣﻌرﻓﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ﺗﺟﺎرة اﻟﻌﻣﻼت ،وﺳﺎﻫم ﺑﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺷﺟﻊ اﻟﻣﺗداوﻟون ﻻﻛﺗﺷﺎف
ﻓواﺋد اﻟﺗداوﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟذي ﺳرع وﺿﺎﻋف اﻟطﻠب ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟراﺋﺟﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ .وأﻛدت ان اﻟﻬدف اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧﺗدى ﻓﻲ ﺑﻳروت ﻳﻧدرج

ﺿﻣن رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻧﻬﺿﺔ ﻟﺑﻧﺎن اﻟرﻗﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﻌﻲ ﻟﻧﺷر اﻟﺗوﻋﻳﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوﻓﻳر اﻟﻔرص ﻟﻠﻣﻬﺗﻣﻳن واﻟﻣﺗداوﻟﻳن ﻛﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌرﻳف

ﺑﺟواﻧب ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ واﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺟودة واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋواﻣﻝ ﺗﺿﻣن ﺗﻔﺎدي اﻟﻣﺧﺎطر

وﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺑظﻝ ﺛورة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﺑﺗﺳرﻳﻊ اﻟﻧﻣو اﻟﻔردي واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء .وأﺿﺎﻓت أن
ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة ﻗد ﺗﺿﺎﻋﻔت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧذ اﻧطﻼق ﻓورﻳﻛس ﺑﺎﻟﻌﺎم  2007ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ وﺷﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺑﺎت ﻳﺷﻛﻝ ﻧﻘطﺔ ﺟذب ﻟﻠﻛﺛﻳرﻳن ﻣن
ﻛﺑﺎر وﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺑظﻝ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧﻳرة.

ﻣن ﺗﻧظﻳم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋرﺑﻛوم
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