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طمـوح بال حـدود..
ال تضع حدودا لطموحك ..ال تكل وال تمل من النظر الى االعلى ،واتخذ من علو السماء وجمال
زرقتها الهامًا النطالقتك الى المجد ..نعم هكذا هو حال العظماء الذين يجب ان تكون واحدا
منهم ..لما ال؟!! فأغلب من حقق االنجازات لم يضع قيودا على عقله وعلى تفكيره ..هذه هي
أولى خطوات النجاح..
طريق الثروة في الغالب لم ولن يخرج عن ثالث اتجاهات :التطوير العقاري ،االتجار باألسهم،
وتطوير الشركات ثم طرحها لالكتتاب العام ..لما ال تكون واحدا من هؤالء الالعبين الكبار؟!
بالتأكيد ليس صعباً ..كل ما تحتاجه هو ان تتقن بعض المهارات التي يتمتع بها الكبار ،إحداها
هي ان تتعلم التحليل المالي للشركات المدرجة في اسواق االسهم ،لتستطيع ان تقرر ماذا
تشترى؟ وأين تشترى؟ ومتى تشترى؟
لست بحاجة الى ان تبتكر العجلة ،ولست بحاجة ان تستخدم اسلوب التجربة والخطأ لتصل بعد
عشرين عامًا وربما ال تصل أبداً ،وان وصلت فربما تكون قد بلغت من الكبر عتياً ،وقد تكون
اموالك تبخرت من جراء الخسائر تلو الخسائر..
ال تتردد ..اتخذ قرارك اليوم والتحق بالدورة التدريبية (التحليل المالي لمتداولي االسهم) التي
ستكسبك خالصـة خبرة وتجارب تفـوق  24عاماً ،وسترى بنفسك كيف ستـؤثر على حياتك..
وتحقق لك ماكنت تصبوا اليه..
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كلمة مُحاضر الدورة ..سهيل الدراج..
لم يعد العمل في اسواق المال مجرد نزهه ،او ضربة حظ ،بل ان اسواق المال في حد ذاتها
اصبحت عالمًا كبيرا وعجيباً ،مليء بالقوانين واالنظمة والتشريعات ،ويحتاج الى العلم والفن
معًا لتستطيع اتخاذ قرار االستثمار من عدمه ،وقرار شراء هذا السهم او ذاك..
ان اتخاذ القرار العلمي الصحيح يقودك بسهولة الى بناء الثروة ،وعلى النقيض من ذلك ،فان
اتخاذ القرار العشوائي المبنى على الحدس وعلى اسس غير علمية ،سيؤدي بك الى الفشل
حتمًا وربما يصل الى ابعد من ذلك ..الى " االفالس" ..لذا نقول لك ال تضع نفسك في هذا
االختبار الصعب الذي تكون فيه مدخراتك في مهب الريح..
العلم وال شيء اال العلم هو من يجعلك تحجز مقعدا آمنا في عالم متغير متجدد متسارع ال
يعرف الرحمة ..الكبير فيه يلتهم الصغير ،والقوى يفترس الضعيف ،وينتصر فيه العلم على
الجهل ..احذر ثم احذر ثم احذر ان تدخـل اسواق المال بال علم ..ولعل اهـم ابواب هذا العلــم
هو التحليل المالي الذي يجعـلك تعرف كيف تقيم السهم وكيف تختاره ،وكيف تبنى
استثماراتك على معلومة ذات اساس متين..
ان دخول اسواق المال بدون علم التحليل المالي هو بمثابة انتحار وحرق لألموال ،فأسواق
المال هي حرب بين من يعلم ومن ال يعلم ،السالح االساسي فيها هو العلم ..اختر ان تكون مع
الفريق الرابح ..ودمت في حفظ اهلل..
سهيل الدراج
المستشار المالي والخبير االقتصادي
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التدريب أون الين..
ال داعي ألن تنقطع عن اسرتك وأبنائك ..
ال داعـــي ألن تأخــــذ اجــازة من عمـلك ..
ال داعـي لتحمل تكاليف السفر واالقـامة ..
تماما كما لو كنت في قاعة المحاضرات الحقيقة ..فبدال من ان ترى هذا العرض على الشاشة
الكبيرة في قاعة التدريب الحقيقية ،سترى كل ما يعرضه المحاضر صوتا وصورة على شاشة
الكمبيوتر الخاص بك ..الفرق الوحيد بين الحالتين هو أنك لن ترى المحاضر ولن يراك..
سيكون أمامك ميزة هامة وهي أنك لن تتحمل تكاليف السفر واالنتقال واالقامة ،ولن تنقطع
عن عملك وتأخذ اجازة ،بل ستبقى بين اسرتك وتمارس عاداتك الحياتية التي اعتدت عليها
وانت تستمتع بالمحاضرات على شاشتك الصغيرة ..ستتناول الشاي والقهوة وربما بعضا من
االطعمة وسترتدى مالبسك العادية وتستخدم طاولتك التي ستضع عليها اقالمك ومذكراتك
ومالحظاتك دون أي قلق او ازعاج أو حرج من أي أحد..
التدريب أون الين أو التدريب عن بعد  Distance Learningهو أحد المفاهيم الحديثة التي
ولدت بعد ظهور االنترنت ،وأصبح هذا النوع من التدريب شائعًا في الجامعات والمعاهد الغربية
بدرجة أكبر من الوطن العربي ..وأصبح وسيلة اساسية تستخدمه الحكومات والشركات
والمؤسسات لنقل العلم والتدريب بكل انواعه..
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منهـــج الدورة..
المنهج تم إعداده حصريًا لهذه الدورة ،وقد روعي فيه التدرج المنطقي واالنتقال السلس
لألفكار التي تتناسب مع عملية التعلم ،يتكون المنهج من خمسة ابواب ،نتناول في الباب االول
نظرة عامة على النظام المالي واهدافه وعناصره ومخرجاته ،ونظرة عامة على التحليل المالي
واهميته ومراحله ..أما الباب الثاني فيشرح القوائم المالية وكل ما يتعلق بها ..ثم ننتقل الى
الباب الثالث الذي يستخرج النسب المالية من القوائم التي تم شرحها ،بعد ذلك نُعرج على
الباب الرابع الذي يشرح كيفية احتساب القيمة الحالية العادلة والمستقبلية العادلة التي يبنى
على اساسها االستثمار واتخاذ القرارات التي تعظم الثروة ،واخيرا ننتقل الى الباب الخامس
واالخير الذي هو عبارة عن تطبيقات عملية على أسهم مختارة مدرجة في سوق االسهم
السعودي..
يحصل المتدرب على المنهج اإللكتروني بصيغة  PDFبمجرد اكمال نموذج التسجيل وتحويل
رسوم الدورة ،ويقوم بعدها بطباعة المادة وتغليفها مع مراعاة الحفاظ على الحقوق الفكرية
للمؤلف ..يتم االستعداد المبكر بالدراسة الذاتية المنظمة التي تراعي الترتيب ،بحيث يتم
دراسة الباب االول أوالً فالثاني فالثالث فالرابع ،وهكذا ..ويحتفظ المتدرب بمذكرة خارجية يدون
فيها استفساراته ومالحظاته لإلجابة عليها اثناء المحاضرات..
لكن العقد ال يكتمل اال بروعة المحاضرات واسلوب المحاضر الذي يضيف الكثير من الشروحات
واالمثلة والتطبيقات العملية التي تجعل من هذه الدورة بحق أداة من أدوات صنع الثروة..
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مواضيــع الدورة..
الباب األول  :نظـرة عامة على التحليل المالي
( )1ماهيــة النظــام المالـي

( )5مراحـل العمليــة الماليـة

( )2أهــداف النظــام المالـي

( )6ماهيــة التحــليل المالـي

( )3عنــاصر النظـام المالـي

( )7أهميــة التحــليل المالـي

( )4مخرجات النظـام المالي

الباب الثاني  :القوائـــم الماليـــة
( )1ماهية القــوائم الماليـة

( )4قائمـــــــــة الدخـــــــــل

( )2مواعيد صدور القوائم المالية

( )5قائمة التدفقات النقدية

( )3قائمـــة المركـز المالـي

( )6نمـاذج للقوائـم الماليـة

الباب الثالث  :النســـب الماليــــة
( )1ماهية النسب المالية وفوائـدها
( )2أنــواع تحليــل النســب الماليــة
 2/1التحليل الرأسـي
 2/2التحليل األفقــي

( )3أسس المقارنة باستخدام النسب المالية
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( )4النســـــب الماليـــــــة
 4/1نســـب الربحيـــــــــــة
 4/2نســـب النمـــــــــــــــو
 4/3نسب الكفاءة االدارية
 4/4نســـب التقييـــــــــــم
 4/5نســـب الخطـــــــــورة
 4/6النســب التجـــــــــارية

الباب الرابع  :تقييم االسهم
()1

ماذا نعنى بتقييم االسهم

()2

مناهـــج تقييـــم االسهـم
 2/1التقييم المطلـق
 2/2التقييم النسبـي

()3

تقييم األسهم باستخدام مكرر الربحية
 3/1ماهيــــــة مكــــرر الربحيـــــــة
 3/2طريقة احتسـاب مكرر الربحية
 3/3شروط استخدام مكرر الربحية
 3/4مكرر الربحية المثالي وعالقته بالفوائد
 3/5مقــارنة مكـرر ربحية الشركة بالقطـاع
 3/6احتساب القيمة الحاليـــــة العـــادلة للسهم
 3/7احتساب القيمة المستقبلية العادلة للسهم
 3/8قضايا تتعلـق بمكــرر الربحية
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()4

تقييم األسهم باستخدام مكرر القيمة الدفترية
 4/1ماهية مكرر القيمة الدفترية
 4/2طريقــــــة احتســـاب مكــرر القيمــة الدفترية
 4/3المؤثرات التي تؤدي الى تغير القيمة الدفتـرية

()5

مكرر الربحية (العادل) ومكرر القيمة الدفترية (العادل)

الباب الخامس  :تطبيقات عملية على االسهم السعودية
(يُشرح أثناء المُحاضرات)
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مدة الـــدورة..
تنقسم الدورة الى  3مراحل اساسية ،هي:
ال  :الفترة االعدادية  :ومدتها  10ايام  ،وهى الفترة التي تبدأ مباشرة بعد ملئ نموذج
أو ً
التسجيل وسداد الرسوم  ،وتستمر حتى موعد البدا بالمحاضرات الفعلية  ..ويكون الجهد في
هذه الفترة منصبًا بدرجة كبيرة على المتدرب.
ثانيًا  :المحاضرات الفعلية  :وهى 24ساعة تدريبية ( 18محاضرة )  ،مقسمة على ستة ايام ،
بواقع اربع ساعات يوميًا  ،ويشتمل اليوم التدريبي الواحد على  3محاضرات مدة كل منها ساعة
وعشر دقائق  ،ويفصل بين كل محاضرة واخرى استراحة مدتها خمسة عشرة دقيقة  ..ويبدأ
وقت اليوم التدريبي عند الساعة الثامنة ليال بتوقيت مكة المكرمة ،وينتهى عند الساعة الثانية
عشرة منتصف الليل..
ثالثًا  :دعم ما بعد الدورة  :ومدته  30يومًا ويكون من خالل جروب على الواتساب  ،بحيث
يحـق للمتدرب التواصل مع المحاضــر ومع زمالئه في أي وقت داخـل الجروب الذى يبقى
مفتوحاً لمدة  30يومًا بعد االنتهــاء من الدورة  ..كما انه بإمكان المتدرب التواصل مع المحاضر
من خالل البريد اإللكتروني او تويتر او أي وسيله الكترونية للتواصل..
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البرنامج الزمنى لدورة التحليل المالي ( )25أون الين..
*

االثنين 2022/12/26م :أخر موعد للتسجيل وسداد الرسوم ،وهو موعد البدأ باإلعداد الذاتي
والدراسة الذاتية للمنهج ،وتجدر االشارة الى ان الدراسة الذاتية يمكن ان تبدأ في أي وقت قبل هذا
التاريخ بمجرد سداد الرسوم وتعبئة نموذج التسجيل

*

السبت 2023/01/07م :اليـوم التدريبي األول  ،ويبدأ عند الساعة  7:00ليال بتوقيت مكة المكرمة،
وينتهي عند الساعة  11:00ليال 0

*

األحـــد 2023/01/08م :اليوم التدريبي الثاني ،ويبدأ عند الساعة  7:00ليال بتوقيت مكة المكرمة،
وينتهي عند الساعة  11:00ليال 0

*

االثنين 2023/01/09م :اليوم التدريبي الثالث ،ويبدأ عند الساعة  7:00ليال بتوقيت مكة المكرمة،
وينتهي عند الساعة  11:00ليال 0

*

الثالثاء 2023/01/10م :اليوم التدريبي الرابـع ،ويبدأ عند الساعة  7:00ليال بتوقيت مكة المكرمة،
وينتهي عند الساعة  11:00ليال 0

*
*

األربعاء 2023/01/11م :اجازة لجميع المتدربين للمراجعة والمذاكرة

*

الخميس2023/01/12م :اليوم التدريبي الخامس ،ويبدأ عند الساعة  7:00ليال بتوقيت مكة المكرمة،
وينتهي عند الساعة  11:00ليال 0
الجمعـة 2023/01/13م :اليوم التدريبي السادس ،ويبدأ عند الساعة  7:00ليال بتوقيت مكة المكرمة،
وينتهي عند الساعة  11:00ليال 0
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محاضر الدورة ..األستاذ سهيل الدراج..
*

مستشـار مالي وخبير اقتصــادي ،محاضر في االسهـم الدولية ،اعالمي وكاتب اقتصــادي ،عراب تجارة
االوبشن في الوطن العربي والعالم

*

 27عاما من الخبرة في ادارة الشركات وتطوير االعمال ،وهيكلة الشركات وتحويلها الى شركات
مساهمة ،وبناء الهياكل واالنظمة المالية واالدارية

*

 22عاماً من الخبرة في أسواق االسهم والمشتقات المالية ،والتحليل المالي واالقتصادي ،وهو من اوائل
العرب الذين عملوا في وول ستريت

*

أكثر من  2000متدرب من الناطقين بالعربية في اكثر من  30دولة حول العالم ،من بينهم رجال
اعمال ،وسفراء ،وأصحاب مناصب قيادية ،ومسؤولين ،واعالميين ومحللين ماليين وفنيين

*

صاحب أول دورة تدريبية لتجارة األوبشن باللغة العربية في العالم ،الدورة نظمت في فندق هوليداى ان
العليا بالرياض ،وكان عدد المتدربين  11متدرب

*

صاحب (استراتيجية بناء الثروة) التي تعتبر أقوى استراتيجية في عالم تجارة االوبشن على االطالق ،وال
ينافسها أي استراتيجية أخرى سواءا عربية او امريكية

*
*
*
*

اكثر من  600مقـــال ومشـــاركة في الصحــف الورقيــــة وااللكترونيــــة
اكثر من  800لقاء تلفزيوني في اكثر من  25قناة فضائية محلية ودولية
أكثر من  300,000مشاركة اقتصادية تثقيفيـة على الشبكـة العنكبوتيـة
أكثر من  4000حساب لتداول االسهم واالوبشن تم فتحها للعمالء مع الوسيط االمريكي األكبر واألشهر
في العالم ( أمريتريد ) TD Ameritrade

*

التحالف مع الوسيط االمريكي  E*Tradeوهو ثاني أكبر وسيط في العالم لفتح الحسابات في منطقة
الشرق االوسط خالل االعوام  2007و 2008

*

العربي الوحيد الذى توقع االزمة المالية العالمية بدقة متناهية ،وحدد وقتها ومالمحها ،وتوقع افالس
البنوك والشركات كشركة (جنرال موتورز) من خالل مقاالت صحفية ولقاءات تلفزيونية  ،بعنوان:
(جنرال موتورز ارحموا عزيز قوم ذل )  ..كما توقع قيعان االسواق بدقة في الربع االول من عام 2009
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لمن هذه الدورة..
هذه الدورة صممت بعناية فائقة لتناسب متداولي األسهم المدرجة في أسواق المال سواءا في
السوق السعودي او االسواق الخليجية األخرى أو العربية أو األسواق األمريكية والدولية ،كما انها
صممت لتناسب فئات كثيرة من ذوي العالقة ..مثل:

*
*
*
*
*

المحللين الفنيين واالقتصـادين والماليين
المتـــداول العـــادي والمتــداول المحتــرف
المستثمـر طويل ومتـوسط وقصـير االجل
المستثمـــرين الفردييـــن ومـــدراء صنـــاديق االستثمــــار
رجال األعمال والمدراء التنفيذيين ورؤساء مجالس االدارات

ما لذي يكتسبه المتدرب بعد اكمال هذه الدورة..
بعد ان يكمل المتدرب دورة التحليل المالي لمتداولي االسهم ،سيصبح قادرا على التالي:

*
* اكسب المتدرب القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف في أي سهم مُدرج..
* اكساب المتدرب القدرة على تحديد القيمة العادلة للسهم ،وتقرير هل هو فرصة ام ال..
* اكساب المتدرب القدرة على معرفة الفرص الحقيقية في اسواق المال وكيفية اقتناصها
اكساب المتدرب القــدرة على تحليل االسهم المــدرجة في أي سـوق كانت..

وتحقيق ارباحاً أكبر وأفضل من نظرائه..
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رسـوم الــدورة..
رسوم دورة التحليل المالي لمتداولي االسهم (أون الين) هي  2000دوالر ،وسيُمنـح المتدرب
خصمـاً مقداره  %25بمناسبـة طرح الدورة ألول مرة ( لتصبح القيمة بعد الخصم  1499دوالراً )

التأجيل ،االنسحاب ،اإلرجاع..
يحق لشركة أموال نت أن تعيد جدولة الدورة بالكامل أو تغيير وقت انعقادها في حال حدوث أي
ظروف طارئة أو قوة قهرية او عدم اكتمال عدد المتدربين ،كما يحق للمتدرب إذا حدثت لديه
ظروف قاهرة أن يطلب تأجيل حضوره ألي دورة من الدورات الثالث التالية ..إذا سدد المتدرب
رسوم الدورة وقرر بعدها االنسحاب وعدم الحضور فان الشركة تعيد للمتدرب نصف ما دفعه
مخصوماً منه رسوم التحول البنكي وهذا فقط في حالة ان المتدرب لم يستلم المنهج االلكتروني،
أما إذا استلم المتدرب المنهج اإللكتروني فعندها يستطيع المتدرب التأجيل فقط وال يكون هناك
استرجاع للمبلغ المدفوع..

المتطلبات األساسية للدورة..
ال توجد أي متطلبات مسبقة لهذه الدورة ،وال تتطلب أي نوع من الخبرة في أسواق االسهم ،ألن
هذه الدورة خصصت لمن ال يعرف أي شيء عن اسواق المال أو التحليل بشكل عام  ..كما ان اللغة
التي سيستخدمها المحاضر هي اللغة العربية..
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مكان انعقاد الـــدورة..
تنعقد دورة التحليل المالي أون الين في قاعة المحاضرات االفتراضية الخاصة بأموال نت على
موقع المحاضرات الشهير

وهذه القاعة تفتح فبل الدورة بيوم واحد ولها كلمة

سر بحيث ال يدخلها سوى المتدربين وحدهم ،وتبقى مفتوحة حتى نهاية الدورة ويتواجد المحاضر
والمتدربين حسب الجدول الزمنى المحدد..

تسجيل المحاضرات..
ال تقوم أموال نت أطالقاً بتسجيل المحاضرات أو نشرها أو بيعها ،وتحذر أموال نت من المالحقة
القضائية لمن يقوم بالتسجيل ألن ذلك يؤدي الى انتهاك حقوق الملكية الفكرية للشركة والمؤلف
والمحاضر..
المحاضرات تكون اليف تماماً كما في القاعات الحقيقية ،ويجب على المتدرب أن يحضر ويركز
ويشارك ويتفاعل مع زمالئه تماماً كما يحدث في القاعات الحقيقية ،وهذه المشاركات والتفاعل
تتم سواءا من خالل المايك أو من خالل الشات الكتابي عبر برنامج التدريب..
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ضمان الجودة..
ضمن سياستها للجودة الشاملة ،تحرص شركة أموال نت على تقديم المعرفة المطلوبة بأسلوب
احترافي وميسر يساعد المتدرب على أن يختصر الطريق ويتداول بشكل آمن ،وحتى نضمن
تحقيق هذا الهدف فان المحاضر قد يقرر اجبار المتدرب على اعادة حضور الدورة في واحدة من
الدورات الثالث التالية إذا شعر أن المتدرب لم يشارك أو لديه غياب ذهني او منشغل بظروف
طارئة ..وضمن سياسة الجودة ايضاً ،فإن محاضر الدورة ينشئ جروب على الواتساب لمدة 30
يوماً لمساعدة المتدربين في السؤال عما أشكل عليهم أو ما فاتهم أثناء المحاضرات ..وتجدر
االشارة الى أن شركة أموال نت أو محاضريها ال يضمنون الربح ألحد وال يقدمون التوصيات ،لكننا
بكل تأكيد نلتزم بضمان جودة المعلومة المقدمة ،واحترافية ايصالها للمستفيد بأقصر الطرق..

بيان الخطورة..
يجب أن يعي المتدرب أن أسواق األسهم تتسم بالخطورة العالية بشكل عام ،وأن دخوله لمجال
األسهم واالستثمار الدولي ينطوي على مخاطر عالية ،لذا يجب االلتزام باإلستراتيجيات اآلمنة التي
يشرحها المحاضر ،وعدم االنجراف إلى ادعاءات البعض بتحقيق األرباح الخيالية والتدبيالت  ،ألن
االستثمارات ذات المخاطرة العالية ال تعنى أرباح عالية فحسب  ،وإنما تعنى أيضا أن الخسائر قد
تكون فادحة ..
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خطوات وآلية التسجيل في الدورة..
()1

يطلب المتدرب من أموال نت تزويده بمعلومات التسجيل بعد ان يقدم اسمه الثالثي
وبريده اإللكتروني والمدينة التي يقيم فيها ،وذلك من خالل صفحة اموال نت على
تويتر  @amwalnetاو من خالل البريد االلكتروني info@amwalnet.com

()2

يقوم المسؤولين في اموال نت بإرسال كتالوج الدورة ونماذج التسجيل وبيانات سداد
الرسوم للمتدرب.

()3

يقوم المتدرب بسداد الرسوم وارسال صورة من الحوالة ونموذج التسجيل ألموال نت
على البريد اإللكتروني info@amwalnet.com

()4

يقوم المسؤولين في اموال نت بإرسال منهج الدورة الكترونياً ورسائل اخرى ذات عالقة

()5

قبل موعد المحاضرات الفعلية بـ ثالثة ايام يتم انشاء جروب واتساب خاص بالمحاضر
والمتدربين لتنسيق العمل المشترك وتوجيه المتدربين واالجابة على االستفسارات

()6

تبدأ المحاضرات الفعلية في قاعة المحاضرات االفتراضية الخاصة بأموال نت على موقع
التدريب الشهير

()7

بعد االنتهاء التام من الدورة يحصل المتدرب على شهادة الكترونية معتمدة من الشركة
المنظمة وموقعة من محاضر الدورة..

()8

يستمر دعم ما بعد الدورة على جروب الواتساب لمدة  30يومًا كاملة لإلجابة على
االستفسارات وايضاح أي نقطة لم تكن واضحة خالل المحاضرات
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شهادة الدورة والسجل الشرفي للمتدربين..
بعد ان يكمل المتدرب دورة التحليل المالي لمتداولي االسهم ،يحصل على شهادة معتمدة من
الشركة المنظمة وهي :شركة أموال نت للتدريب واالستشارات والتطوير ،وهي شركة دولية
مقرها والية ديالوير بالواليات المتحدة االمريكية ولها فروع في دول عربية ،باإلضافة الى
اعتماد محاضر الدورة االستاذ /سهيل الدراج ..الشهادة بالطبع هي الكترونية تسلم لكل متدرب
بعد انتهاء الدورة بثالثة ايام وترسل على بريده اإللكتروني..
ال شرفيًا يقيد فيه جميع اسماء المتدربين الذين حصلوا على الدورة،
كما خصصت الشركة سج ً
وتاريخ الدورة ومكان انعقادها ،ويحفظ هذا السجل على موقع الشركة اإللكتروني كمرجع
للمتدربين..

االستفسارات عن الدورة..
لالستفسارات والحجز المبدئي الرجاء التواصل من خالل الوسائل التالية:
www.twitter.com/amwalnet | www.twitter.com/suhaildarraj
| suhaildarraj@hotmail.com
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info@amwalnet.com
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