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مرحباً بكم في عالم األوبشن..
وول ستريت هو شارع المال واالعمال بنيويورك ،وهو في نفس الوقت يرمز الى التقدم والتطور،
فعلى جنباته نشأت تجارة السندات واالسهم التي ما لبثت ان اصبحت الحقاً صرحاً كبيرا هو بورصة
نيويورك ،تدار فيها أعظم الصفقات وتدرج فيها أكبر الشركات العابرة للقارات ..االقتصاد االمريكي
يشكل ثلث االقتصاد العالمي ،واالسواق االمريكية هي المحرك الرئيس ألسواق العالم ،فتداول
ثالث شركات كبرى في الواليات المتحدة يعادل حجم التداول لألسواق العربية مجتمعة ،والقيمة
السوقية لشركة أبل وحدها تعادل ميزانية المملكة العربية السعودية..
اآلن ..احجز مقعدك في وول ستريت ،أدخل عالم األوبشنز وال تتردد ،حقق ما تصبوا اليه  !!.نقدم
لك أول وأقدم دورة متخصصــة في تجارة عقود األوبشن لألسهم األمريكية ،هذه التجارة التي
تشتمـل على العديد من األسرار ،التي ال يعرفها سوى النخبة حول العالم..
أسلوب التدريس المستخدم في هذه الدورة يتميز بالسالسة وسهولة الطرح وعدم التعقيد،
والوصول بالمتدرب الى المعلومة بأسهل الطرق وذلك نظراً لما يتمتع به محاضر الدورة (األستاذ/
سهيل الدراج) من خبرة كبيرة في مجال التدريب ،باإلضافة الى الممارسة العملية والخبرة الطويلة
في مجال االتجار باألسهم وعقود األوبشن وبناء االستراتيجيات والتحليل المالي واالقتصادي ..مدة
الدورة ومنهجها وطريقة التدريس والتطبيقات المصاحبة رُوعي فيها أن يحصل المتدرب على أكبر
قدر من المعرفة التي لن تكون نظرية فحسب ،بل ممزوجة بالتطبيقات العملية ،والعناية بالمتدرب
خطوة بخطوة قبل وأثناء وبعد الدورة.
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كلمة محاضر الدورة ..سهيل الدراج..
في عالم متسارع بال حواجز أصبح االستثمار سهل المنال لألفراد ،لكن تحقيق الربح اليزال أمرا
صعباً في ظل ظروف اقتصادية وسياسية وبيئية معقدة ومتداخلة ،يغلب عليها الغموض وعدم
التأكد في أغلب األحوال ..لكننا في تجارة االوبشن نعتقد أن اسواق المال هي ساحة معركة
افتراضيه يربح فيها من يعلم ضد من ال يعلم ،فى عالم غدا قرية كونية صغيره يتأثر باألحداث
والمؤثرات التي تقع في أي بقعة من العالم الصغير..
لذلك فان بناء استراتيجية استثمارية واضحة المعالم واألهداف يعد واحداً من مفاتيح النجاح ،مع
ضرورة االلتزام واالنضباط التام وعدم تغليب العواطف واألطماع ..ان عقود االوبشن تعتبر واحدة
من االدوات التي تساعدك على تطبيق استراتيجية النجاح وتجعلك تتعامل مع المحفظة الصغيرة
بنفس فكر مدراء المحافظ الكبيرة..
ان التسلح بالعلم هو امر اساسي للدخول في معركة ال يربح فيها سوى االقوياء ،واليمكننا ان
نتصور ان االنتصار يمكن ان يكون عابراً دون إعداد ..فالبد ان يكون المتداول مسلحاً باستراتيجية
قوية وقواعد ذهبية تستطيع ان تقف امام المتغيرات واالحداث المتسارعة واالخطار المحدقة التي
تؤثر على اسواق المال الدولية..
اخيراً وليس اخراً ..اسال اهلل إلخواني وأخواتي المتدربين الذين التحقوا او الذين سيلتحقون بدورة
االوبشن كل التوفيق والسداد ،واود ان اشير الى ان هذا العمل بشرى ،فان أصبنا فمن اهلل وان
اخطأنا فمن أنفسنا والشيطان ..واهلل يحفظكم ويرعاكم،
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ماهي تجارة األوبشن..
تجارة األوبشن هي تجارة معروفة منذ القدم ويتم استخدامها في حياتنا اليومية ،ومن أبرز صورها
الشراء بالعربون ،وعقود التأجير ،وعقود التأمين ..وكانت هذه التجارة قد نظمت بشكل رسمي في
الواليات المتحدة في أوائل السبعينات الميالدية من القرن الماضي على يد استاذين من جامعة شيكاغو
واليوم يستخدمها مدراء المحافظ االستثمارية والمحترفين في اسـواق المال العالمية لغرض تعظيم
العوائد ،والمضاربة ،وحماية االستثمارات من خطر التقلبات السعرية والمفاجآت المتكررة..
ونستطيع ان نُعرف تجارة االوبشن بكلمات بسيطة ونقول بانها طريقة المتالك السهم في المستقبل،
فامتالك السيارة مثال له ثالثة طرق هي :الشراء النقدي او الشراء بالتقسيط او بالتأجير المنتهى
بالتملك ..وبالنسبة للسهم بانه يمكن شرائه بواحدة من الطرق الثالثة التالية :الشراء النقدي ودفع
كامل القيمة ،او الشراء بالمارجن (الهامش)  ،او الشراء بعقد اجل يطلق عليه اسم (األوبشن)  ،وكلمة
أوبشنز تعنى الخيارات ألنه سيكون امام المشترى العديد من الخيارات المتنوعة ..

شرعية تجارة األوبشن..
نظرا ألن تجارة األوبشن صعبة الفهم وصعبة االستخدام ،ولم تطبق ولم تنتشر في الوطن العربي،
فإن العلماء لم يهتموا كثيرا بدراستها وابداء الرأي الشرعي فيها ،واقتصر تناولها على عدد محدود من
العلماء منهم من اعتبرها تجارة عربون فأجازها الن تجارة العربون من مفردات االمام احمد بن حنبل
ومنهم من توقف عندها ..والحقيقة هي ان تجارة العقود اآلجلة هي تجارة نقيه ال يشوبها الربا او الغرر
وهي تشبه تماما حقوق االولوية المطبقة في السوق السعودي..
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التدريب أون الين..
ال داعي ألن تنقطع عن اسرتك وأبنائك ..
ال داعـــي ألن تأخـــذ اجـــازة من عملك ..
ال داعـي لتحمل تكاليف السفر واالقامة ..
التدريب أون الين أو التدريب عن بعد  Distance Learningهو أحد المفاهيم الحديثة التي ولدت بعد
ظهور عالم االنترنت ،وأصبح بعدها هذا النوع من التدريب شائعاً في الجامعات والمعاهد الغربية
بدرجة أكبر من الوطن العربي ..ويعتبر التدريب أون الين مفيداً جداً ألنه يوفر الكثير من التكاليف على
المتدربين ،كتكاليف السفر واالنتقال واالقامة والتوقف عن العمل والبعد عن األسرة ،كما انه يسمح
للمتدرب بتلقي العلم في مقره او منزله وبالوضعية التي تالئمه..
تبدأ رحلة المتدرب باإلعداد الذاتي والتحضير المسبق للدورة بالقراءة واجراء التطبيقات الموضحة في
منهج الدورة ،وهذا االعداد يتطلب مدة تتراوح بين  10-7ايام لتغطية المنهج الذي يتكون من أربعة
أجزاء رئيسية ،مما يُساعد المتدرب على سهولة الفهم وسرعة االستيعـاب..
بعد االعداد الذاتي يأتي دور المحاضرات االفتراضية التي تعتبر هي البـداية الفعليـة للدورة ..حيث
يكون لدينا  6ايام تدريبية ،كل يوم تدريبي مكون من  4ساعات مقسمة الى  3محاضرات ،مدة كل
محاضرة  70دقيقة ،ويفصل بين كل محاضرة وأخرى استراحة مدتها  15دقيقة ..وتشتمل المحاضرات
على شرح أوسع واشمل ويتم فيها تناول خالصات الفكر والتجارب واالستراتيجيات الناجحة التي تساعد
المتدرب على أن يدير محفظته بكفاءة عالية ..وهذه المحاضرات يتم استضافتها في قاعة أموال نت
االفتراضية على برنامج
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منهـــــج الــــدورة..
منهج الدورة تم إعداده خصيصاً لهذه الدورة  ،وقد روعي فيه التدرج المنطقي واالنتقال السلس
للمتدرب من المراحل االولية الى المتقدمة  ،بدأ من اختيار السهم وتحليله أوليا  ،انتقاال الى التحليل
الفني الخاص باألوبشن  ،ثم ندخل في الصميم بشرح عقود االوبشن بشقيها الكول والبوت وكيفيـة
نشوئها وطبيعة استخدامها واالوامر المستخدمة لتنفيذها ،وأخيراً يشتمل المنهج على شرح استراتيجية
بناء الثروة التي تعتبر االستراتيجية االقوى على االطالق في عالم االوبشن  ،نشرح فرضياتها
وتفاصيلها مع التطبيق العملي عليها لغرض اتقانها من قبل المتدربين  ،مع االخذ بعين االعتبار القواعد
الذهبية التي يجب ان يتقنها المتدرب ليستطيع تحقيق اهدافه االستثمارية  ..ونستطيع ان نقــول أن
هذه الدورة قد صممت بعناية فائقة لتمكــن المتداول العادي من إدارة محفظته بكفاءة عالية..
منهج الدورة تم تقسيمه الى أربع وحـدات تدريبيــة ( ،)Chaptersيقوم المتدرب بطباعته وتغليفها مع
مراعاة الحفاظ على الحقوق الفكرية للمؤلف ..ويبدأ المتدرب بالدورة فعلياً بمجرد اكمال نموذج
التسجيل وتحويل رسوم الدورة ،وعندها يتم ارسال المادة المكونة من أربع وحدات للمتدرب الكترونياً،
الذي يبدأ بدراسة وحدة تلو االخرى الى ان ينتهي منها جميعاً قبل االلتحاق بالمحاضرات الفعلية ،وبنهاية
كل وحدة يقوم المتدرب بتدوين استفساراته في ورقة جانبية استعدادا لطرحها خالل المحاضرات..
ال يعتبر المنهج هو كل شيء ،فالقواعد الذهبية وخالصة الخبرات ،والتطبيقات العملية ،واالستراتيجيات
الذكية ،تعتبر أسراراً ال يمكن أن توضع في الكتب خوفاً من تسربها ،وإنما تشرح في المحاضرات فقط
لتكون خاصة بالمتدرب العزيز الذي حضر الدورة ،وفى ذلك أيضاً حفاظاً على قيمة المادة ،وتالفياً
النتهاك الحقوق الفكرية لصاحب الدورة..
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ويحتاج المتدرب الى ما بين  8-6أيام تقريباً لقراءة منهج الدورة بالكامل ،وهذه المدة هي التي تُعرف
بالفترة اإلعدادية التي تسبق المحاضرات الفعلية ..وتجدر االشارة الى ان القدرة االستيعابية للمتدرب
تبقى محدودة امام المادة الدسمة للدورة ،لذا يجب على المتدرب القراءة بجد واجتهاد والتطبيق على
المواقع المذكورة واستيعاب االمثلة قبل البدا بالمحاضرات الفعلية ،لتكون الفائدة واالستيعاب في اقصى
حدودها ..وهذه نظرة تفصيلية على محتويات الدورة:
الباب األول :اختيار السهم وتحليله أولياً
 -1لماذا السوق االمريكي؟

 -5القيمة العــادلة للسهم

 -2معايير اختيار السهم الصالــح لألوبشن

 -6استخدام المرشحات للبحث عن السهم

 -3التحليل األولى للسهــم

 -7الشورت سلينغ كأساس لنشوء البـــوت

 -4جـــدول بيانات السهــم

 -8المواقـــــع االلكتـــــرونية المســـــاعدة

الباب الثاني :التحليل الفنــي Technical Analyses
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 -1ماهيـة التحـليل الفنـــــــــي

-7

خطـوط الدعــم والمقــاومة

 -2أدوات التحليـــــل الفنـــــــي

-8

متوسـط حجــــم التـــــداول

 -3األدوات الفنية المستخدمة لألوبشن

-9

متوسطـات الحركــــــــــــــة

 -4المواقـــع االلكتــرونية المستــخدمة

 -10المؤشـــــرات الفنيـــــــــــــة

 -5التــرنــدات ونظــــرية شـــــارلز داو

 -11االخبـــــار والتحليــل الفنـي

 -6القنــــــوات الصــــاعدة والهابطـــــة

 -12مصطلحــات البــاب الثـــاني
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الباب الثالث :عقود األوبشن The Options
 -1ماهـيــــــة األوبشـــــــــــن

-8

استخـــدام عقـــود األوبشـن

 -2المصطلحات المستخــدمة

-9

المؤثرات على سعر األوبشن

 -3سالسل األوبشن وكيفية الوصول إليها

 -10تقــديــر سعــــر األوبشــــن

 -4عقـــود األوبشــــن أنواعهــا ومدتهــــا

 -11حاسبــــــــــة األوبشـــــــــــن

 -5كيفية نشـوء الكول أوبشن

 -12يـونـانيــــــــات األوبشــــــــن

 -6كيفية نشـوء البـوت أوبشن

 -13بورصــات ووسطـاء األوبشن

 -7أوامـــر وعمـــولة األوبشـن

 -14الحســاب التجـريبي لألوبشن

الباب الرابع :استراتيجية بناء الثروة
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يشتمل هذا الباب أيضاً على تطبيق عملي على هذه االستراتيجية بجميع مكوناتها
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مــــدة الــــدورة..
تنقسم الدورة الى  3مراحل اساسية ،هي:
أوالً  :الفترة االعدادية  :ومدتها تتراوح بين  8-6أيام ،وهى الفترة التي تبدأ مباشرة بعد سداد
الرسوم وإكمال التسجيل واستالم المنهج ،وتستمر حتى موعد البدا بالمحاضرات الفعلية  ..ويكون
الجهد في هذه الفترة منصباً بدرجة كبيرة على المتدرب.
ثانياً  :المحاضرات الفعلية  :وهى  24ساعة تدريبية  ،مقسمة على ستة ايام  ،بواقع أربع ساعات
يومياً ويشتمل اليوم التدريبي الواحد على  3محاضرات ،مدة كل منها ساعة وعشر دقائق ،ويفصل
بين كل محاضرة وأخرى استراحة قصيرة ندتها  15دقيقة  ..ويبدأ وقت اليوم التدريبي عند الساعة
السابعة ليالً بتوقيت مكة المكرمة ،وينتهي عند الساعة الحادية عشرة ليالً..
ثالثاً  :دعم ما بعد الدورة  :ومدته  30يوماً ويكون من خالل جروب على الواتساب ،بحيث يتواصل
المتدرب مع زمالئه ويجرى المزيد من التطبيقات والمشاركات ،تحت متابعة واشراف محاضر الدورة،
ويبقى هذا الجروب مفتوحاً لمدة  30يوماً بعد االنتهاء من الدورة ،كما أنه بإمكان المتدرب (خالل
هذه الفترة) التواصل مع المحاضر من خالل البريد اإللكتروني او الرسائل الخاصة على تويتر ،او
الواتساب للسؤال عما اشكل ،وتجدر االشارة الى أن محاضر الدورة يساعد المتدرب على العملية
التعليمة ،وال يقوم بإعطاء التوصيات الجاهزة او اختيار االسهم وتحليلها نيابة عن المتدرب..
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البرنامج الزمنى للدورة ( )87أون الين..
• الثالثاء  2023/01/10أخر موعد للتسجيل وسداد الرسوم ،والبدا 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..
• السـبت  2023/01/21اليـوم التدريبي االول ،ويبدأ عند الساعة  7:30ليال بتوقيت مكة
المكرمة وينتهي عند الساعة  11:30ليال
• االحـــد  2023/01/22اليوم التدريبي الثاني ،ويبدأ عند الساعة  7:30ليال بتوقيت مكة
المكرمة وينتهي عند الساعة  11:30ليال
• االثنين  2023/01/23اليوم التدريبي الثالث ،ويبدأ عند الساعة  7:30ليال بتوقيت مكة
المكرمة وينتهي عند الساعة  11:30ليال
• الثالثاء  2023/01/24اجازة للمذاكرة والمراجعة واجراء التطبيق العملي
• االربعاء 2023/01/ 25اليوم التدريبي الرابع ،ويبدأ عند الساعة  7:30ليال بتوقيت مكة
المكرمة وينتهي عند الساعة  11:30ليال0
• الخميس 2023/01/26اليوم التدريبي الخامس ،ويبدأ عند الساعة  7:30ليال بتوقيت مكة
المكرمة وينتهي عند الساعة  11:30ليال0
• الجمعـة 2023/01/27اليوم التدريبي السادس ،ويبدأ عند الساعة  7:30ليال بتوقيت مكة
المكرمة وينتهي عند الساعة  11:30ليال0
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محاضر الدورة ..االستاذ سهيل الدراج
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مستشـار مالي وخبير اقتصـادي ،محاضر في االسهـم الدولية ،اعالمي وكاتب اقتصادي ،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  3500متدرب من الناطقين بالعربية في أكثر 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
هوليداي 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 وااللكترونيـــــة
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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رســـوم دورة األوبشــن..
رسوم دورة عقود األوبشن (أون الين) هي 2,000دوالر (ألفين دوالر امريكي) ،وسيُمنح المتدربين
خصماً لفترة محدودة لتصبح قيمة الدورة  1,699دوالر ويعادل  6,372ريال سعودي (ستة آالف
وثالثمائة واثنان وسبعون ريال سعودي)

التأجيل واالنسحاب واإلرجاع..
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 ،اما إذا استلم المتدرب
المنهج اإللكتروني فعندها يستطيع المتدرب التأجيل فقط وال يكون هناك استرجاع للمبلغ المدفوع..

لمــن هـــذه الـــدورة..
هذه الدورة خصصت للمتداولين والمستثمرين الذين يرغبون في االستفادة من عقود األوبشن
ألغراض المضاربة بكل انواعها (الخطرة أو االمنة) ،أو لتحقيق دخل اضافي على محافظهم من
خالل عمليات تصدير العقود التي تشبه الى درجة كبيرة تأجير العقار ،أو لحماية االستثمارات من
الخسائر الفادحة أثناء انهيارات أسواق األسهم عن طريق عقود الحماية التأمينية..
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المتطلبات األساسية للدورة..
ال توجد أي متطلبات مسبقة لهذه الدورة ،وال تتطلب أي نوع من الخبرة في السوق االمريكي ،ألن
هذه الدورة خصصت لمن ال يعرف أي شيء عن السوق االمريكي أو األوبشن أو التحليل بشكل عام..
وهذا ما يميز هذه الدورة الشاملة ،التي تساعد في الوصول الى وول ستريت وإلى عالم األوبشن
المثير ..لكن يفضل أن يقوم المتدرب بفتح حساب حقيقي للتداول مع أحد الوسطاء األمريكان او ما
يماثلهم في الوطن العربي ليتمكن من التطبيق عليه بعد انهاء الدورة مباشرة ..كما إنه بإمكان
المتدرب االستعاضة عن ذلك بفتح حساب وهمى للقيام بالتدرب عليه..

ما الذي يكتسبه المتدرب بعد إكمال الدورة..
بعد اتمام الدورة ،يصبح المتدرب بإذن اهلل على دراية كاملة بعقود األوبشن والمهارات الخاصة بها
باإلضافة الى المعرفة التطبيقية باستراتيجية بناء الثروة والقواعد الذهبية التي يجب االلتزام بها
وسيكون قادراً على انتقاء الشركات الصالحة لألوبشن واجراء االختبارات والتحليالت الخاصة بها..
كما سيصبح المتدرب قادرا على إدارة الخطر بشكل فعال ..وباختصار نستطيع القول بكل ثقة أن
المتدرب يصبح قادراً على إدارة محفظته الخاصة التي تعمل بنظام األوبشن بكل كفاءة واقتدار..
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ضمــان الجـــودة..
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  30يوماً 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 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 التي تقول بأن تجارة األوبشن تحقق
أرباح خيالية وتدبيالت ،فاالستثمارات ذات المخاطرة العالية ال تعنى أرباح عالية وحسب ،وإنما تعنى
أيضا أن الخسائر قد تكون فادحة..
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مكان انعقاد الـدورة..
تنعقد دورة األوبشن 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..
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خطوات وآلية التسجيل في الدورة..
( )1يطلب المتدرب من شركة أموال نت تزويده بمعلومات التسجيل بعد ان يقدم اسمه الثالثي
وبريده اإللكتروني والمدينة التي يقيم فيها ،وذلك من خالل صفحة اموال نت على تويتر
 www.twitter.com/amwalnetأو من خالل البريد االلكتروني info@amwalnet.com
( )2يقوم المسؤولون في اموال نت بإرسال كتالوج الدورة ونماذج التسجيل وبيانات سداد الرسوم
للمتدرب على بريده االلكتروني.
( )3يقوم المتدرب بتعبئة نموذج التسجيل االلكتروني ،وسداد الرسوم من خالل التحويل البنكي،
ثم ارسال صورة من الحوالة ألموال نت على البريد اإللكتروني info@amwalnet.com
( )4يتم بعد ذلك إرسال منهج الدورة الكترونياً ورسائل اخرى ذات عالقة ،وكلما كان التسجيل مبكرا
كلما زادت فرصة المتدرب بالحصول على المزيد من االعداد مما يكون له اثر كبير في زيادة
التحصيل العلمي واالستيعاب ،وجميع الملفات المرسلة للمتدرب تكون بصيغة .. PDF
( )5قبل موعد المحاضرات الفعلية بـ بيومين يتم انشاء جروب واتساب خاص بالمحاضر والمتدربين
لتنسيق العمل المشترك وتوجيه المتدربين واالجابة على االستفسارات
( )6تبدأ المحاضرات الفعلية في الموعد المحدد في قاعة المحاضرات االفتراضية الخاصة بأموال نت
 ،ويتم قبلها بـ  24ساعة ارسال رابط القاعة وكلمة السر..
على موقع
( )7بعد االنتهاء التام من الدورة يحصل المتدرب على شهادة الكترونية معتمدة من الشركة
المنظمة وموقعة من محاضر الدورة..
( )8يستمر دعم ما بعد الدورة على جروب الواتساب لمدة  30يوماً 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 عقود األوبشن طريقك لبناء الثروة ،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..
كما خصصت الشركة سجالً شرفياً يقيد فيه جميع اسماء المتدربين الذين حصلوا على الدورة،
وتاريخ الدورة ومكان انعقادها ،ويحفظ هذا السجل على موقع الشركة اإللكتروني كمرجع
للمتدربين..

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