
 لعمالئهبحر المتوسط يعرض أحدث التطورات في عالم التداول التجاري خالل مؤتمرين بنك ال

 

مع هدفه باتباع أحدث التقنيات في إطار التداول التجاري ومواكبة التطورات األخيرة في عالم العملة تماشياً 

واالقتصاد، نّظم بنك البحر المتوسط  لقاءين بارزين، هدفا إلى اطالع زبائنه على كافة المستجدات في هذه 

حضور عدد كبير من عمالء في بيروت ب Four Seasonsالميادين. وقد ُعقد هذان المؤتمران في فندق 

 البنك. 

من  21عبر االنترنت" في منصات تداول العمالت األجنبية جرى المؤتمر األول الذي عقد تحت عنوان، "

كافة البرامج هذا الحدث إلى تعريف المهتمين بتداول العمالت األجنبية بشهر تشرين األول. وقد هدف 

 وسعى المؤتمر إلى تأمين التجربة. لخاص ببنك البحر المتوسطعبر الموقع االلكتروني اوالمنتجات المتوفرة 

برامج االنترنت التي تمنح مستخدميها إمكانية التداول من حاسوبهم  مجموعة من الفعلية للحاضرين بعرض

 ،السيد محمد علي بيهم ،افتتح الحفل المدير العام التنفيذي لبنك البحر المتوسط ساعة. 24الخاص على مدار 

البنك بمواكبة التطور التكنولوجي وبذل الجهود المتواصلة لتقديم أحدث  ومؤكداً استمرارية ضورمرحباً بالح

 حول برامج تداول العمالت األجنبية عبر االنترنت تال ذلك مداخلة التقنيات في حقلي التجارة والصيرفة.

، عارضاً ألبرز المعلومات الخزينة قدمها السيد أحمد علوان، رئيس دائرة عملية القطع وتسويق منتجات

تخلله عروضاً تجريبية منحت الحاضرين المؤتمر، بحفل كوكتيل أختتم وواألبحاث القّيمة حول الموضوع. 

 فرصة الحصول على التجربة المباشرة الستخدام هذه البرامج.   

تشرين الثاني. رّكز  7في  "Renminbi  -ةالصيني بالعملة "االحاطةالثاني فقد ُعقد تحت عنوان،  أما المؤتمر

هذا الحدث على السوق الصينية والتطور التدريجي للعملة التي أصبحت اليوم عملة عالمية. فتناول هذا 

المؤتمر مجموعة من الهواجس واالهتمامات التي تعني المستوردين من الصين. وقد تعرف الحاضرون، 

تفسح لهم المجال الستكشاف تمكنهم من االحاطة بالعملة الصينية و استراتيجياتخالل هذا اللقاء، على 

السيد محمد  ،مدير العام التنفيذي لبنك البحر المتوسطألقاها ال ترحيبية ستهل المؤتمر بكلمةاُ فرص جديدة. 

، تالها مداخلة مميزة للدكتور مازن سويد، كبير االقتصادين في بنك البحر المتوسط ورئيس قسم علي بيهم

األبحاث. قدم الدكتور سويد في مداخلته لمحة عن االقتصاد الصيني متناوالً الحضور العالمي للصين في 

الصينية التي سجلت مؤخراً نمواً ملحوظاً، حيث -السوق العالمية ومتوقفاً عند العالقات التجارية اللبنانية

 اً. تحتل المستوردات من الصين المركز الثالث في السوق اللبنانية حالي



في البنك، مداخلة عن  أحمد علوان، رئيس دائرة عملية القطع وتسويق منتجات الخزينةالسيد  بدوره قدم

األسواق الصينية،  تعكس آخر التطورات وتسلط الضوء على اإلفادة من استخدام العملة الصينية بدالً من 

ن الصينيون في هذه الحالة حسومات الدوالر األميركي عند  تسوية حسابات المستوردات، إذ يمنح المصدّرو

استثنائية لعمالئهم العالميين. وفي ختام المؤتمر، أقام بنك البحر المتوسط حفل كوكتيل على شرف 

 المشاركين.  

دليالً واضحاً على سعي بنك البحر المتوسط المستمر الطالع عمالئه على أخر هذه المؤتمرات تبقى 

 فاتحاً لهم الفرص المؤاتية لإلفادة من منتجات ومشاريع مثمرة. المستجدات في التجارة والصيرفة، 

 

 


