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كلمة مُحاضر الدورة ..مرحباً بك مُجدداً..
اليوم نرحب بك مجدداً بعد أن أصبحت عضواً محترفاً في تجارة األوبشن ،نلتقي بك لنتعلم سوياً
أحدث اإلستراتيجيات التي تم تطويرها على مدار  8سنوات ،إنها الكينج التي طُورت خصيصاً
لتُناسب مضارب عقود األوبشن األكثر احترافية في هذا العالم المعقد..
بعقود األوبشن المركبة سنعمل على تجاوز تقلبات السوق ،ومفاجآت األسهم ،وصعوبات االقتصاد،
لنجعل الخطر في أدنى حدوده ،ونحلق بأقصى قدر من األرباح التي طالما حلمنا بها ..لم يعد حلماً
بل أصبح حقيقة نضعها بين يديك..
في هذه الدورة سننطلق من حيث توقفنا في الدورات السابقة ،فاختيار السهم وفق معايير معينة،
وتحليله مالياً وفنياً ،سبق أن تعلمناه في دورة اإلتجار باألسهم األمريكية ،فلن نتطرق له في هذه
الدورة ،كذلك أساسيات األوبشن وكيفية نشوئه وماهية اإلسترايك وعالقته بسعر السهم ،وقيمة
عقد األوبشن وعالقته بالسهم والوقت واليونانيات ،سبق أن تعلمناها أيضاً في دورة عقود
األوبشن ،لذا سننطلق مباشرة الى فهم طبيعة العقود المركبة وكيفية استخدامها لتحقيق المعادلة
السحرية" :أكبر قدر من الربح ،بأقل مستوى من الخطورة"..
عزيزي المضارب ،وأنا أقصد هنا ذات الكلمة بكل مدلوالتها ،ألن هذه اإلستراتيجية مخصصة
للمضارب وليست لغيره ،أود أن أهمس في أذنك بأن االنضباط هو أساس النجاح لهذه اإلستراتيجية
ذات الخوارزميات المعقدة ،فالتركيز والدقة ومتابعة ما سنتعلمه سيكون الخط الفاصل بين النجاح
والفشل..
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ماهـي إستراتيجية الكينج؟:
إستراتيجية الكينج هي إستراتيجية مضاربيه من الطراز األول ،تستخدم األوبشن على األسهم
األمريكية بطريقة معقدة نوعاً ما ،وهي موجهه للمضاربين الشرسين جداً الذين يقعون تحت تصنيف
( ،)Aggressive Speculatorsوتهدف إلى تحقيق أرباح تراكمية سنوية كبيرة للغاية ،وأطلقنا عليها
اسم الكينج كونها هي األقوى واألكثر ربحية تراكمية في عالم األوبشن..
إستراتيجية الكينج تعتبر إستراتيجية هجومية بامتياز ،لكنها في نفس الوقت لم تهمل الجانب الدفاعي
المتمثل في جملة من األخطار االقتصادية والسوقية وأخطار السهم واألخطار الفردية ..إستراتيجية
الكينج هي بحق مفخرة الجيل الجديد من المضاربين في األسواق األمريكية..

أهداف إستراتيجية الكينج:
إستراتيجية الكينج تهدف إلى تحقيق ربح أسبوعي قدره  %10على األقل ،يتراكم هذا الربح اسبوع بعد
اسبوع ،وشهر بعد شهر ،وسنة بعد سنة ليصنع لك الثروة ..كل ما تحتاجه هو أن تلتزم بخوارزميات
اإلستراتيجية ،وتضبط إيقاعك على الربح المحدد  %10اسبوعياً دون طمع ودون مخالفات ،الثروة ال
تُصنع بصفقات وضربات الحظ ،وانما تُصنع بتراكم األرباح ،لذا يجب االلتزام التام حتى ال تحدث
الخسائر التي تؤدى في النهاية إلى ضياع الهدف المرسوم..
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تراكم األرباح لصنع الثــروة:
هل تعلم أخي العزيز أن تحقيق ربح اسبوعي قدرة  %10بشكل منتظم يقودك خالل سنة واحدة الى
صنع الثروة التي طالما حلمت بتحقيقها!! صدق أو ال تصدق ،نعم هذه هي الحقيقة ،ولشرح الفكرة
بتفصيل أكثر دعنا نفترض التالي :أن رأسمالك الذى ستبدأ به هو  100.000دوالر ،وأن نسبة الربح
هي  %10أسبوعيا ،ومدة االستثمار هي سنة كاملة أي  52إسبوعاً  ،الحتساب األرباح التراكمية سنذهب
الى حاسبة القيمة المستقبلية لنرى كم ستكون أرباحنا التراكمية بعد سنة من اآلن ..

إذن استثمار 100.000دوالر لمدة سنة ،سيؤول إلى  14.204.293دوالر ،أي ما يعادل  140ضعفاً،
ومن هنا نقول صناعة الثروة من خالل تراكم األرباح الذي ستحققه لنا هذه االستراتيجية الجبارة ..كل
ما نحتاجه هو االنضباطية العالية لتحقيق الهدف المُحدد وهو  %10أسبوعيا..
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رأس المال المطلوب إلستراتيجية الكينج:
الحد األدنى لرأس المال المطلوب لتطبيق إستراتيجية الكينج هو  ،$25.000وهذا الرقم مهم إلجراء
عمليات التنويع المطلوبة التي تؤدي لتقليل الخطر ،وهو مهم أيضاً ألن اإلستراتيجية مضاربيه
بامتياز  ،وحسب نظام األوراق المالية األمريكي فيجب أن تكون قيمة الحساب أكبر من $25.000

إلجراء عمليات المضاربة اليومية الغير محدودة ،وهذا ال يعنى أنه ال يمكن العمل بأقل من هذا
المبلغ ،فباإلمكان العمل بأقل من ذلك ،لكن سيكون الخطر أعلى نوعا ما ،وستكون إمكانية
المضاربة اليومية محدودة مما يضعف كفاءة اإلستراتيجية ..كما أنه بإمكان المتداول استخدام
رؤوس األموال الكبيرة حتى لو كانت فوق المليون دوالر..

لمـن هــذه الـدورة؟
هذه الدورة خُصصت للمضاربين الشرسين في األسواق األمريكية وتحديدا لمستخدمي عقود
األوبشن على األسهم األمريكية الذين يقعون ضمن تصنيف  ،Aggressive Speculatorsوهي
إستراتيجية هجومية ،جريئة ،ودقيقة للغاية تحتاج إلى االنضباط العالي..
هذه الدورة تناسب المحترفين فقط ،الذين سبق لهم أن عملوا في تجارة األوبشن لفترة ليست
قصيرة ،وال تصلح إطالقاً للقادمين الجدد ،كونها تعتبر مستوى متقدم لمن عملوا في السوق
االمريكي وعملوا في تجارة األوبشن بإستراتيجياتها المختلفة سوآءا المركب منها أو المنفرد..
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المتطلبات األساسية للدورة:

✓

يجب أن يكون المتدرب قد أكمل دورتي اإلتجار باألسهم االمريكية ،ودورة عقود األوبشن،
اللتين ينظمهما األستاذ/سهيل الدراج ،مع خبرة ال تقل عن  6أشهر في تجارة األوبشن..

✓

أن يكون المتدرب قد تدرب على تجارة األسهم واألوبشن لدى مدربين آخرين ،مع خبرة عملية ال
تقل عن  3سنوات في تجارة األوبشن تحديداً..

✓

أن يكون المتدرب قد تدرب على األسهم واألوبشن بمجهوده الذاتي بدون أي دورات ،لكن
يشترط في هذه الحالة خبرة عملية في تجارة األوبشن ال تقل عن  5سنوات ،وأن يكون
المتداول قد عمل بإستراتيجيات مركبة في عالم األوبشن..

ما الذي يكتسبه المتدرب بعد إكمال الدورة؟
بعد إتمام الدورة ،يصبح المتدرب قادراً بإذن اهلل على إدارة محفظته المضاربية بنفسه دون
مساعدة اآلخرين ،كل ما تحتاجه هو عقلك ،وانضباطيتك ،وحاسوبك لتصنع االستقاللية المالية
وتحقق كل ما كنت تحلم به ..وتذكر دائماً أن هدف إستراتيجية الكينج المطلوب تحقيقه بهدوء
وتأنى هو  %10إسبوعياً ،تتراكم أسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر لتصنع لك الثروة
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مكان انعقاد الـدورة:
تنعقد دورة الكينج أون الين في قاعة المحاضرات االفتراضية الخاصة بأموال نت على موقع
المحاضرات الشهير

وهذه القاعة تفتح قبل 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 للمحاضر ولشركة
أموال نت مالكة الحقوق الحصرية..
المحاضرات تكون اليف ،ويجب على المتدرب أن يحضر ويركز ويشارك ويتفاعل مع زمالئه تماماً
كما يحدث في القاعات الحقيقية ،وهذه المشاركات والتفاعل تتم سوآءا من خالل المايك أو من
خالل الشات الكتابي عبر برنامج التدريب ..كذلك من المهم للمتدرب أن يسجل المالحظات
والخال صات في دفتر خاص به ليسترجع مثل هذه المعلومات المهمة مستقبالً اذا حصل لديه بعض
النسيان..
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التدريب أون الين:
ال داعي ألن تنقطع عن أسرتك وأبنائك ،وتأخذ إجازة من عملك ،وتتحمل تكاليف السفر واالقامة،
كل ذلك أصبح من الماضي ،اليوم أصبح بإمكانك أن تحضر التدريب في أي مكان من العالم وأنت
في منطقة جغرافية مختلفة ..فمن خالل التكنولوجيا الحديثة وبرامج التعليم عن بعد تستطيع
حضور الدورة وأنت في السعودية مثالً ،وزمالئك في مصر والكويت وأستراليا ،ومحاضر الدورة في
الواليات المتحدة ،ستجتمعون في قاعة افتراضية وتتلقون المعرفة بسهولة تامة..
سيتحدث المحاضر بصوت نقى صافي ،وستشاهد على شاشة حاسوبك جميع المواد التي ستعرض،
سوآءا كانت كتاب  ،PDFأو ورقة عمل بصيغة الورد أو اإلكسل ،أو شرح على مواقع الويب ،أو برامج
لتداول األسهم أو شارتات سيتم الرسم والشرح عليها ،وسيكون بإمكانك التفاعل مع محاضر الدورة
وسؤاله عما أشكل من خالل خانة الشات المدمجة مع برنامج التعليم عن بعد ،أو من خالل
المداخالت الصوتية باستخدام المايك..
في زمن كورونا تحول الجميع الى برامج التعليم عن بعد  ،Distance Learningطالب المدارس
والجامعات والمعاهد لألغراض التعليمية ،مدراء الشركات ورجال البيع والتسويق لألغراض
التجارية ،السياسيين واالقتصاديين واالعالميين ألغراض تسيير شؤون الدول وعقد المؤتمرات..
العالم أصبح أصغر بكثير من أي وقت مضى ،لقد غدا قرية كونية..
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المواد المُستخدمة في الدورة التدريبية:
كون هذه الدورة تطبيقية عملية ومخصصة للمحترفين في تجارة األوبشن ،فإن المواد المُستخدمة في
الدورة ستكون على النحو التالي:
()1

المحاضرات المباشرة حسب األوقات المحددة

()2

شرائح عرض (برنامج بور بوينت)

()3

شروحات وورقة عمل (برنامج الوورد)

()4

معايير وخوارزميات ومعادالت رياضية (برنامج االكسل)

()5

تدريبات عملية مباشرة

()6

تطبيقات على برنامج ثينك أور سويم Think or Swim

وسيتم ارسال مواد الدورة على البريد االلكتروني للمتدربين قبل بدأ الدورة بيوم واحد

اإلعداد المُسبق قبل بدأ الدورة التدريبية:
بخالف دروة اإلتجار باألسهم األمريكية ودورة األوبشن ،اللتين كانتا تتطلبان إعداد ودراسة ذاتية
مسبقة قبل بدء الدورة بحوالي  10أيام ،فإن دورة الكينج ال تتطلب أى اعداد ذاتي ،كون جميع
المتدربين محترفين ولهم تجربة سابقة عميقة في عالم األوبشن ..كل ما يحتاجه المتدرب أن يكون
في قمة التركيز وأال ينشغل بأهل بيته أو المباريات أو التداول أو المكالمات الهاتفية ،وأن يُحضر معه
دفتر وقلم لتسجيل المالحظات الهامة..
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محاور الدورة التدريبية إلستراتيجية الكينـج:
()1

مراجعة عامة وسريعة لما تم شرحه في دورتي اإلتجار باألسهم األمريكية وعقود
األوبشن ،لكيفية اختيار السهم وتحليله أساسياً وفنياً..

()2

الفرق بين العقود المنفردة في األوبشن  ،Singleوالعقود المركبة  ،Compoوكيف تعمل،
وخطورة كل منها ،ومتى يتحقق الربح أو الخسارة الكلية لكل نوع.

()3

طبيعة اإلستراتيجيات المركبة ،مميزاتها وعيوبها ،وكيف استطاعت إستراتيجية الكينج
التوظيف األمثل إللغاء أو تقليل العيوب الخاصة بكل استراتيجية

()4

أنواع المخاطر التي تواجه متداولي األوبشن ،وكيف يمكن التعامل معها ومعالجتها وفقاً
إلستراتيجية الكينج

()5

مواصفات السهم وظروفه التي يجب مراعاتها قبل الشراء ،وفقاً إلستراتيجية الكينج

()6

كيفية اختيار اإلسترايك المناسب مع اإلستراتيجية في األوقات المختلفة ،وعالقته بالتحليل
الفني

()7

كيفية توزيع المحفظة إلى نسب االستثمار المختلفة ،وحجم االحتياطي النقدي المصاحب
لإلستراتيجية وكيف يتغير وفقاً للظروف المختلفة

()8

كيفية التعامل مع السيناريوهات السيئة والتقلبات الحادة التي قد تحدث في السوق أو على
السهم ،باستخدام إستراتيجية الكينج
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محاور الدورة التدريبية إلستراتيجية الكينـج( :يتبع)
()9

اإلجراءات التصحيحية الثالث التي يجب إتباعها عندما يخرج السهم عن نطاق السيطرة
وفقاً إلستراتيجية الكينج.

( )10التدريب المكثف على نموذج الكينج إلدارة المحفظة ذات العقود المركبة
( )11ورشة عمل حقيقية للبدا بتطبيق اإلستراتيجية
( )12المتابعة اليومية لإلستراتيجية والشرح اليف لكيفية التعامل مع األحداث اليومية العادية
واألحداث الطارئة
( )13متابعة محافظ المتدربين الحقيقة أو االفتراضية وتقويمها ،لتعزيز اإليجابيات ،أو تصويب
األخطاء والسلبيات
( )14ضوابط استخدام إستراتيجية الكينج والمعايير الكمية ،التي ال يجب الخروج عنها
( )15مراجعة نهائية لورق العمل وورش العمل والتطبيقات المصاحبة ،للتأكد أن جميع
المتدربين قد أتقنوا العمل على محافظهم االفتراضية أو الحقيقية
( )16وضع الخالصات النهائية موضع التنفيذ دون اجتهادات
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مُـدة الدورة الخاصة بإستراتيجية الكينج:
تنعقد دورة األوبشن  3مرات سنوياً بواقع مرة كل أربعة أشهر ،وتكون في األشهر التالية :شهر
فبراير ( ،)2وشهر يونيو ( ،)6وشهر اكتوبر ( )10من كل عام ،ويُمنح المتدرب خصم قدره $1000
للتسجيل المبكر ،وهو التسجيل الذي يسبق بدأ الدورة بـ  60يوماً
مدة الدورة التدريبية إلستراتيجية الكينج ثالثة أسابيع ،موزعة على  11يوم تدريبي ،وعدد الساعات
التدريبية اإلجمالية  32ساعة تدريبية (منها  8ساعات نظري و 24ساعة عملي) ،واليوم التدريبي
الواحد ينقسم الى محاضرتين يفصل بينهما استراحة مدتها  15دقيقة ..أما التطبيقات العملية
فستكون على حساب افتراضي لمنصة ثينك أور سويم التابع ألمريتريد ،ويمكن أن يكون على
حساب حقيقي ألحد المتدربين
ال يوجد فترة لإلعداد الذاتي لدورة الكينج كما هو الحال مع دورة اإلتجار باألسهم األمريكية أو دورة
عقود األوبشن ،كون كل من سيلتحق بهذه الدورة هم من المحترفين وأصحاب الخبرة ،وبالنسبة
لدعم ما بعد الدورة ،فيتم إنشاء قروب على الواتساب يبقى متاحاً لمدة  30يوماً  ،الغرض منه هو
التشاور بين الزمالء بعضهم البعض ،وهذا القروب مخصص لألغراض التعليمية ،وال يوجد به
توصيات أو شُروحات إضافية  ،وإنما فقط إليضاح بعض النقاط التي قد يشكل على المتدرب فهمها
أثناء الدورة ،كما أنه بإمكان المتدرب التواصل مع المُحاضر من خالل البريد اإللكتروني أو الرسائل
الصوتية أو الرسائل الخاصة بتويتر..
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البرنامج الزمنى للدورة رقم ( )5إلستراتيجية الكينج أون الين:
■ السبت  2022/12/31نهاية الموعد الذي يُقبل فيه التسجيل المُبكر والذي بموجبه يحصل
المُتدرب على خصم اضافي قدره $1000
■ السبت 2023/02/25م ،أخر موعد للتسجيل وسداد الرسوم ،وتجدر اإلشارة إلى أنه لن يُقبل
التسجيل بعد هذا التاريخ
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السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

2023/03/04

2023/03/05

2023/03/06

2023/03/07

2023/03/09

 3.5ساعات

 3.5ساعات

 3.5ساعات

 3.5ساعات

 3ساعات

11:30-8:00

11:30-8:00

11:30-8:00

11:30-8:00

11:00-8:00
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االثنين

األربعاء

الجمعة

2023/03/13

2023/03/15

2023/03/17

 2.5ساعات

 2.5ساعات

 2.5ساعات

11:00-8:30

11:00-8:30

11:00-8:30

االثنين

األربعاء

الجمعة

2023/03/20

2023/03/22

2023/03/24

 2.5ساعات

 2.5ساعات

 2.5ساعات

11:00-8:30

11:00-8:30

11:00-8:30
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رســـوم دورة إستراتيجية الكينج:
هذه الدورة متقدمة جداً وهي موجهه للمحترفين في تجارة األوبشن فقط ،وال تصلح للمبتدئين أو
أصحاب الخبرة المتواضعة ..رسوم الدورة تنقسم لعدة مستويات على النحو التالي:
$8000

للمتدرب الذى لديه الخبرة الكافية ،لكنه لم يسبق ان حصل على دورة األوبشن لدى
سهيل الدراج ،حتى ولو كان قد حصل على دورات أخرى لدى مُدربين أخرين

$6000

(خصم  2000دوالر عن السعر الرسمي) للمتدربين لدى سهيل الدراج الذين سبق أن
حصلوا على دورة األوبشن ،ومارسوا العمل باألوبشن ولديهم الخبرة الكافية

$5000

(خصم  3000دوالر عن السعر الرسمي) للمتدربين لدى سهيل الدراج الذين سبق أن
حصلوا على دورة األوبشن ،ومارسوا العمل باألوبشن ولديهم الخبرة الكافية ،
باإلضافة لكونهم كانوا من ضمن مشتركي استراتيجية الكينج بنسختها األولي

$1000

خصم إضافي لجميع الفئات المذكورة اعاله اذا تم التسجيل مبكراً قبل  60يوم من
انطالق الدورة ،ويشترط ان يكون السداد نقداً وكامالً وليس تصفية حسابات سابقه

فئات غير مؤهلة لدخول الدورة:
()1

القادمون الجدد ،الذين ليس ليهم الخبرة أو التدريب الكافي ،يجب أن يحصلوا أوالً على
دورتي :االتجار باألسهم االمريكية ،ودورة عقود األوبشن

()2

يحق لمحاضر الدورة ولشركة أموال نت للتدريب والتطوير رفض تسجيل من تعتقد أنه لن
يحافظ على خصوصية االستراتيجية وحقوق االبتكار والتأليف
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التأجيل ،االنسحاب واإلرجاع:
يحق لشركة أموال نت أن تعيد جدولة الدورة بالكامل ،أو تغيير وقت انعقادها في حال حدوث أي
ظروف طارئة أو قوة قهرية أو 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 أن المتدرب لم يستلم مواد الدورة ،أما إذا استلم المتدرب
مواد الدورة فعندها يستطيع المتدرب التأجيل فقط وال يكون هناك استرجاع للمبلغ المدفوع

ضمــان الجـــودة:
ضمن سياستها للجودة الشاملة ،تحرص شركة أموال نت على تقديم المعرفة المطلوبة بأسلوب
احترافي ومُيسر يساعد المتدرب على أن يختصر الطريق ويتداول بشكل آمن ،وحتى نضمن تحقيق
هذا الهدف فإن مُحاضر الدورة قد يُقرر إجبار المتدرب على إعادة حضور الدورة في واحدة من
الدورات الثالث التالية إذا شعر أن المتدرب لم يشارك أو لديه غياب ذهني أو مُنشغل بظروف
طارئة ..وضمن سياسة الجودة ايضاً ،فإن محاضر الدورة ينشئ جروب على الواتساب لمدة  30يوماً
لمساعدة المتدربين في السؤال عما أشكل عليهم أو ما فاتهم أثناء المحاضرات ..وتجدر اإلشارة إلى
أن شركة أموال نت أو محاضريها ال يضمنون الربح ألحد وال يقدمون التوصيات ،لكننا بكل تأكيد
نلتزم بضمان جودة المعلومة المقدمة ،واحترافية إيصالها للمستفيد بأقصر الطرق..
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الوسيط المناسب لتطبيق االستراتيجية:
نظراً ألن إستراتيجية الكينج هي إستراتيجية احترافية مركبة ومتقدمة ،فإنه يمكن تطبيق
االستراتيجية من خالل الوسطاء األمريكان :أمريتريد ،تريد ستيشن ،إنتراكتيف بروكر ،ويعتبر
أمريتريد هو األفضل كونه األكبر واألقدم واألكثر خبرة ،ويمتلك المنصات االحترافية المتعددة ،لكن
يجب مراعاة إضافة خاصية المارجن والمستوى الثالث لألوبشن ()Tier 2 – Standard Margin
الموضح بالصورة أدناه :

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة أموال نت للتدريب والتطوير لديها موظفين مختصين إلنجاز مهمة فتح
الحساب لدى أمريتريد مقابل أتعاب إدارية قدرها  ،$666ويتم االنتهاء من هذه المهمة خالل مدة
تتراوح بين  18-15يوم ،ويُسلم الحساب للعميل جاهزاً مضافاً إليه جميع الخصائص كالمارجن
واألوبشن بالمستوي الثالث المطلوب ،كما يتم توقيع اإلعفاء الضريبي واالتفاقيات األخرى الهامة
كاألسعار المباشرة والدايركت روتينج الذي يضمن أفضل األسعار في جميع البورصات األمريكية
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محاضر الدورة ..األستاذ سهيل الدراج

www.amwalnet.com | info@amwalnet.com



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



 30عاما من الخبرة في ادارة الشركات وتطوير االعمال ،وهيكلة الشركات وتحويلها الى شركات
مساهمة ،وبناء الهياكل واالنظمة المالية واالدارية



 25عاماً من الخبرة في أسواق األسهم والمشتقات المالية ،والتحليل المالي واالقتصادي ،وهو
من اوائل العرب الذين عملوا في وول ستريت



اكثر من  3500متدرب 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 األوبشن على
اإلطالق  ،وال ينافسها أي استراتيجية أخرى سوآءا عربية او امريكية






أكثر من  600مقـــال ومشـــاركة في الصحــف الورقيــــة وااللكترونيــــة
أكثر من  800لقاء تلفزيوني في اكثر من  25قناة فضائية محلية ودولية
أكثر من  250,000مشاركة اقتصادية تثقيفية على الشبكـة العنكبـوتيـة
أكثر من  3000حساب لتداول األسهم واألوبشن تم فتحها للعمالء مع الوسيط األمريكي األكبر
واألشهر في العالم ( أمريتريد .. ) TD Ameritrade
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بيان الخطــــورة:
يجب أن يعي المتدرب أن أسواق األسهم واألوبشن 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 وراء ادعاءات البعض بأن تجارة األوبشن تحقق أرباح خيالية
وتدبيالت ،فاالستثمارات ذات المخاطرة العالية ال تعنى أرباح عالية وحسب ،بل تعنى أيضا أن
الخسائر قد تكون فادحة..
كذلك يرجى االنتباه إلى أن الشركة المنظمة أو المُحاضر ال يضمنون ألحد الربح أو عدم الخسارة،
وأن العمل بتجارة األوبشن واإلستراتيجيات المركبة قد يؤدى إلى الخسارة الكلية للمحفظة ،وهذه
نقطة جوهرية يجب أن يعيها المتدرب قبل أن يقرر االلتحاق بهذه الدورة..
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تنبيه وتحذير ..حقوق التأليف:
استغرق العمل على تطوير إستراتيجية الكينج أكثر من  8سنوات ،وخالل هذه المدة ،تكبد مطور
اإلستراتيجية االستاذ /سهيل الدراج ،وشركة شركة أموال نت المالك الحصري لحقوق االبتكار والتأليف
خسائر فادحة فاقت عشرة مليون دوالر أمريكي ،وبالتالي فانه ال يحق ألي أحد أن يعيد نشر هذه
اإلستراتيجية ،أو أي جزء منها ،أو يعيد تدريسها لألخرين ،فالمتدرب يستفيد منها بصفته الشخصية،
والستخدامه الشخصي فقط..
وفي حال مخالفة ذلك وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ،فيحق لشركة أموال نت أو سهيل الدراج،
بصفتهما المنفردة أو مجتمعين ،أن يطالبا بتعويض مادي يصل إلى عشرات بل مئات األضعاف حجم
الخسائر التي تم تكبدها أثناء عملية التطوير..

شرعية تجارة األوبشن:
نظرا ألن تجارة األوبشن صعبة الفهم وصعبة االستخدام ،ولم ُتطبق ولم تنتشر في الوطن العربي ،
فإن العلماء لم يهتموا كثيراً بدراستها وإبداء الرأي الشرعي فيها  ،واقتصر تناولها على عدد محدود من
المجتهدين ،منهم من اعتبرها تجارة عربون فأجازها ألن تجارة العربون من مفردات اإلمام أحمد بن
حنبل ومنهم من توقف عندها  ..والحقيقة هي أن تجارة عقود األوبشن هي تجارة نقيه ال يشوبها الربا
أو الغرر وهي تشبه تماما حقوق االولوية المطبقة في السوق السعودي
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خطوات وآلية التسجيل في الدورة:
( )1يطلب المتدرب من شركة أموال نت تزويده بمعلومات التسجيل بعد أن يقدم اسمه الثالثي
وبريده اإللكتروني والمدينة التي يقيم فيها ،وذلك من خالل صفحة أموال نت على تويتر
 www.twitter.com/amwalnetأو من خالل البريد اإللكتروني info@amwalnet.com
( )2يقوم المسؤولون في أموال نت بإرسال النشرة التعريفية للدورة ونماذج التسجيل وبيانات سداد
الرسوم للمتدرب على بريده اإللكتروني.
( )3يقوم المتدرب بتعبئة نموذج التسجيل اإللكتروني ،وسداد الرسوم من خالل التحويل البنكي ،ثم
إرسال صورة من الحوالة ألموال نت على البريد اإللكتروني info@amwalnet.com
( )4قبل موعد الدورة بيومين يتم إرسال مواد الدورة كمرفقات مع رسالة للمتدرب تصله على بريده
االلكتروني الذي استخدمه في التسجيل،
( )5قبل موعد الدورة بيوم واحد يتم إنشاء جروب واتساب خاص بالمحاضر والمتدربين لتنسيق
العمل المشترك وتوجيه المتدربين واإلجابة على االستفسارات
( )6تبدأ المحاضرات الفعلية في الموعد المحدد في قاعة المحاضرات االفتراضية الخاصة بشركة
أموال نت على موقع

 ،ويتم قبلها بـ  24ساعة ارسال رابط القاعة وكلمة السر..

( )7بعد االنتهاء التام من الدورة يحصل المتدرب على شهادة إلكترونية معتمدة من الشركة المنظمة
وموقعة من محاضر الدورة..
( )8يستمر دعم ما بعد الدورة على جروب الواتساب لمدة  30يوماً كاملة لإلجابة على االستفسارات
وإيضاح أي نقطة لم تكن واضحة خالل المحاضرات..
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شهادة الدورة والسجل الشرفي للمتدربين:
بعد ان يكمل المتدرب دورة إستراتيجية الكينج ،يحصل على شهادة معتمدة من الشركة المنظمة
وهي :شركة أموال نت للتدريب والتطوير ،وهي شركة دولية مقرها والية ديالوير بالواليات
المتحدة االمريكية ولها فروع في دول عربية ،باإلضافة الى اعتماد محاضر الدورة األستاذ /سهيل
الدراج ..الشهادة بالطبع هي إلكترونية تُسلم لكل متدرب بعد انتهاء الدورة بإسبوعين ،وتُرسل على
بريده اإللكتروني..
كما خصصت الشركة سجالً شرفياً يُقيد فيه جميع أسماء المتدربين الذين حصلوا على الدورة،
وتاريخ الدورة ومكان انعقادها ،ويُحفظ هذا السجل على موقع الشركة اإللكتروني كمرجع
للمتدربين..

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