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April 22nd

جدول المحاضرات

THE 9TH SAUDI MONEY EXPO
Expo & Conferences 2016

الملتقى ا�رشادي التاسع �سواق العمالت والنفط والذهب

جابر نفاع
AMANA CAPITAL

مدرب معتمد في
المال.كوم موقع سوق 

الصيـفي أسـامة 
SWISS QUOTE

مبيعات مدير 

توقعات ا�سواق في ٢٠١٦ والتداول
اللوغاريتمي مع سويسكوت سكور

"تفاحة "روبرت ريا

المحاضرات قاعة  المؤتمرات قاعة 

عقيقي حبيب 
TRADEPEDIA

السوق إستراتيجي  كبير 

التحليل مقابل  الفّني  التحليل 
ا�ساسي وأّيهما ا�فضل؟ رامي أبوزيد

AXITRADER

ا�سواق محللي   كبير 

إلياس كتيلي غسان 
ROYAL

مدير عام مساعد
الفرص المتاحة في ا�سواق اليوم

العجمي فايز 
ORBEX

محاضر
الهارمونيك نماذج  بأستخدام  التداول 

جو الهوا
AMANA CAPITAL

المحللين كبير 

هل ترجع أسعار النفط الى ١٠٠$ للبرميل

الدولية النقدية  السياسات  تأثير 
النفط على أسعار 

الريس سعد 
DIRECT TT

الماليين المحللين  كبير 

التداول من خالل مؤشر
ترند كاتشر ١

نور الدين الحموري
ADS SECURITIES

السوق إستراتيجي  كبير 

هل تخرج المملكة المتحدة من
االتحاد ا�وروبي أم ال

عاصم منصور9:00 - 8:30
ARABIC TRADER

االسواق محللي  كبير 
أمجد عطية

FXDD

مدير فرع الشرق ا�وسط
السلع تداول  مستشار 

تبعات رفع أسعار الفائدة ا�مريكية  
على العمالت و السلع و المعادن

فنون التداول على االخبار
االقتصادية والبيانات 

محمد رياض9:45 - 9:15
MEC

خبير في ا�سواق المالية 
العايدي أشرف 

FOREXEF

االسواق محللي  كبير 

هل حان وقت عودة الذهب ؟
التداول مباشرة مع ا�نتربنكوما هي أهم شروط السترجاع ال ١٥٠٠ $ ؟



المحاضرات قاعة  المؤتمرات قاعة 

2:15 - 2:45

3:00 - 3:30

3:45 - 4:15

4:30 - 5:00

5:15 - 5:45

حسين سيد
ا�سواق استراتيجيي  خبير 

الصعيدي مصطفى 
FBS

فني محلل 
علي حيدر
AMANA CAPITAL

مدرب معتمد 

الحريصي محمد 
FOREX4ME

التنفيذي والرئيس  المؤسس 

السعري في السلوك  تطبيقات 
العمالت أسواق 

تفسير عالقة ا�سهم والسندات 
الفائدة بتركيبة سعر  والعمالت 

جبره سريه 
WINDSOR

التسويق مدير 

يزن شقفة
ONE FINANCIAL

التسويق قسم  رئيس 
الشرق ا�وسط

وليد جرادات
NOOR CAPITAL

FXTM

ا�سواق إستراتيجيي  كبير 

6:00 - 6:30

الشميمري محمد 
SOUQ EL MAL

محلل مالي في موقع 
سوق المال.كوم 

مبادئ وأسس االستثمار في 
سوق ا�سهم السعودية

النقدية السياسات  تباين 
المركزية البنوك  بين 

6:45 - 7:15

العايدي أشرف 
FOREXEF

االسواق محللي  كبير 

المحلية استثماراتك  تحمي  كيف 
العالمية في ا�سواق 

بريطانيا و ا�تحاد ا�وروبي
المحتمل ا�نفصال  و 

الذهب،وا�ّتجاهات النفط،  السلع، 
في سوق الصرف

أفاق االستثمار في اسواق المشتقات
المتغيرات المالية في ظل 

الدولية االقتصادية 

نور الدين الحموري
ADS SECURITIES

السوق إستراتيجي  كبير 

هل يرفع الفيدرالي أسعار
الفائدة خالل العام الجاري؟

ماهر مرزوق
NOOR CAPITAL MARKETS

التنفيذي الرئيس 

الصيـفي أسـامة 
SWISS QUOTE

مبيعات مدير 

الحلو8:00 - 7:30 وليد 
ARABIC TRADER

المالية كبير خبراء ا�سواق 

8:15 - 8:45

اÇلية التداول  استراتيجيات 
فعالية ا�كثر 

ماذا تعني أسعار الفائدة السالبة
للعمالت و المؤشرات ؟

هل ستستمر أسعار
 النفط باالنخفاض ؟

النفط وسياسات آفاق 
المصرف المركزي في عام ٢٠١٦

April 23rd

جدول المحاضرات

THE 9TH SAUDI MONEY EXPO
Expo & Conferences 2016

الملتقى ا�رشادي التاسع �سواق العمالت والنفط والذهب

عقيقي حبيب 
TRADEPEDIA

السوق إستراتيجي  كبير 
الناجح للتداول  نصائح 

الريس سعد 
DIRECT TT

الماليين المحللين  كبير 

التداول من خالل مؤشر الترند كاتشر ٢
( الوصول �غالق الصفقة على ربح

في ٣ ساعات كحد اقصى )


