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حتى تبدأ بتداول األسهم األمريكية تحتاج الى أمرين هامين هما )1( :اكتساب المعرفة
الالزمة التي تؤهلك لإلبحار في هذا العالم الصعب والمعقد )2( ،فتح حساب مع أحد
الوسطاء الذي يوفر لك المنصة الالزمة التي من خاللها تستطيع تحويل األموال ،ثم
الشراء والبيع..

@suhaildarraj

17 Mar 2020

فالمعرفة مطلوبة لفهم كيف تتم العملية بمجملها ،بدأ من معرفة ماهي قطاعات
السوق وشركاته والمؤشرات الرئيسية ،وما هي أدوات السوق االمريكي المتطورة،
وكيف تؤثر على عمليات التداول ،وكيف تستطيع اختيار األسهم ،وكيف تحللها مالياً
وفنياً ،لتعرف هل هي فرصة ام ال ،وكيفية تحديد ما هي مناطق الدخول والخروج ،ثم
كيف تخطط عمليات الشراء وإدارة المحفظة ،وانتهاء بأخبار السوق والشركات وكيف
تؤثر على أسعار األسهم ،وأجندة النتائج الفصلية ،وأجندة البيانات االقتصادية ..وهنا
سيكون أمامك ثالثة طرق:
الطريق األول :هو ان تفتح حساب وتعمل بعشوائية ،وتأخذ توصية من هذا وذاك وانت
وحظك ،يا تصيب يا تخيب ،وعندها تصبح محفظتك حقالً لتجاربك انت شخصيا وتجارب
اآلخرين ،وهذا ال يبنى لك مستقبال في هذا المجال..
الطريق الثاني :هو ان تقرأ الكتب والمقاالت والمواضيع على النت وعلى رفوف المكتبات،
وتتابع القنوات التلفزيونية المتخصصة العالمية ،وربما تحتاج الى االشتراك في بعض
المواقع التي تعطيك التوصيات ،أى أنك ستحتاج الى التجربة والخطأ مرة أخرى الى ان
تكتسب الخبرة ،وعندها ستكون قد خسرت مئات األلوف من الدوالرات ،وأفنيت 15 – 10
سنة وربما يكون قد شاب شعرك ،وأنت ال تزال تبحث عن المعلومات وتحاول تفسير ما
تعتقد أنه غريباً !!.
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الطريق الثالث :وهو طريق مختصر للغاية ،وهو أن تلتحق بدورة اإلتجار باألسهم
االمريكية التي نقدمها ،وهذا الطريق يختصر عليك الزمن ويوفر عليك الخسائر ،ويضع
بين يديك خبرة  22عاماً ..فاألسواق االمريكية ليست كالعربية ،فهي معقدة للغاية،
وبها أكثر من  25,000شركة ،وبها أدوات متطورة ،ومؤشرات ،وصناديق ،واشياء أخرى
كثيرة ..هذه الدورة شعارها" :من الصفر الى االحتراف" وتستطيع من خاللها أن تختصر
الزمن وتصبح في قلب الحدث بسرعة واحترافية ..

@suhaildarraj

17 Mar 2020

إذن ..انتهينا اآلن من األمر األول وهو اكتساب المعرفة ،دعونا ننتقل الى األمر األخر
وهو  :فتح حساب لتداول األسهم مع احد الوسطاء ،ولحسن الحظ أن الخيارات امامك
قليلة جداً ،وبالتالي فلن تفكر ولن تحتار في هذا األمر  ،فالديك وسيطين أمريكيين
ووسيطين محليين ،هذه زبدة الكالم في موضوع الوسطاء ،وكما يقال  " :خير الكالم ما
قل ودل" ..

تمت إعادة تنقيح وصياغة هذا الموضوع في  | 2021/6/25حقوق التأليف والنشر واإلخراج محفوظة للكاتب ولشركة أموال نت األمريكية

Page 2 of 13

كيف أبدأ تداول األسهم األمريكية

الوسطاء المحليين بالسعودية هما :األول دراية جلوبال ،والثاني الرياض المالية،
وسنستعرض باختصار كال الوسيطين..

( )1دراية جلوبال :
ويتميز بسهولة فتح الحساب ،والقرب من المتداولين في المملكة العربية السعودية،
وبساطة الموقع وعدم تعقيده ،ووجود تطبيق للهاتف المحمول (الجوال) ،وموقعين على
الشبكة العنكبوتية ،االول خاص بدراية والثاني خاص بالوسيط (انتراكتيف بروكر)
األمريكي المتحالف مع دراية ،وتتوفر لغتين  :العربية واالنجليزية ..

@suhaildarraj

17 Mar 2020

التحويل من والى الحساب االستثماري يعتبر سهالً ،ويوفر الوسيط لعمالئه االتجار
باألسهم األمريكية واالتجار بعقود األوبشن ،وفي حالة طلب إضافة مستوى متقدم
لالتجار يسمى "دراية بلس" تستطيع تنفيذ العمليات المعقدة في تجارة األسهم
األمريكية واألوبشن ،كالشورت سلينج وعمليات الكوفر كول ،واالستراتيجيات المركبة،
ويتقاضى الوسيط عمولة لشراء األسهم مقدارها 2سنت/سهم للشراء  ،ومثلها للبيع،
في حين يتقاضى عمولة لألوبشن مقدارها  2دوالر/عقد للشراء ،ومثلها للبيع،
وللحصول على االسعار المباشرة تحتاج اضافة 14دوالر شهرياً..

17 Mar 2020
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( )2الرياض دولي :
ويتبع لشركة الرياض كابيتال ،فتح الحساب االستثماري يستغرق بعض الوقت،
والتحويل من والى الحساب يعتبر سهالً نوعاً ما وخصوصاً للمواطنين والمقيمين في
السعودية ،الذين يُطلب منهم فتح حساب جاري لدى بنك الرياض لتسهيل عملية
التحويل بين الحساب االستثماري والجاري ،أو العكس ..ويتقاضى الوسيط عمولة لشراء
األسهم مقدارها 2سنت/سهم للشراء ،ومثلها للبيع ،في حين يتقاضى عمولة لألوبشن
مقدارها 2دوالر/عقد للشراء  ،ومثلها للبيع  ..ويوفر الوسيط االسعار المباشرة مجاناً

@suhaildarraj

بدون رسوم اضافية..

17 Mar 2020

تستطيع تنفيذ العمليات من خالل الموقع االلكتروني ،أو من خالل التطبيق الخاص
باألجهزة المحمولة ،أو باالتصال الهاتفي على وحدة التداول ،الموقع االلكتروني على
االنترنت ليس سلساً وبه بعض التعقيد ،وتتوفر لغتين :العربية واالنجليزية..
أما الوسطاء األمريكيين فهما :األول أمريتريد ،والثاني تريد ستيشن ،وسنستعرض
باختصار كال الوسيطين..
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( )1أمريتريد : TD Ameritrade
يعتبر أمريتريد أكبر وسيط لالسهم واألوبشن في الواليات المتحدة والعالم ،وبعد
االندماج الذى حدث في اكتوبر  2019مع الوسيط المرموق  ، Schwabأصبح لدى
أمريتريد أكثر من  24مليون عميل حول العالم ،باإلضافة إلى أموال مداره في محافظ
العمالء تصل إلى  5تريليون دوالر .

@suhaildarraj

17 Mar 2020

مميزات أمريتريد :يتميز الوسيط األمريكي أمريتريد بتوفير منصة إبداعية للتداول هي
(منصة  ،)Think or swimباإلضافة الى الموقع االلكتروني على النت ،وتطبيق جميل
جدا لألجهزة المحمولة ،سوآءا للموبايل أو لألجهزة الكفية (األيباد)  ..كما يوفر تقارير
مجانية لستاندر اند بورز ،وتقارير مجانية لموقع  TipRanksالذى يزودك بتقييمات
المحللين اوال بأول ،وفلتر ابداعي تستطيع من خالله استخراج شركات  Strong Buyو
 ،Strong Sellباإلضافة الى األسعار المباشرة المجانية ،وجميع مستويات األوبشن من
االبتدائي الى االحترافي الخاص بالمحافظ الكبرى ..وقناتين تلفزيون ،قناة CNBC
العالمية ،وقناة أمريتريد نتوورك..

17 Mar 2020
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كذلك فأن أمريتريد يتميز بعدم وجود حد أدنى لفتح الحساب ،ويتميز بأقل عمولة لدى
أي وسيط في العالم ،ففي أكتوبر عام  2019أعلنت شركة أمريتريد عن أنها جعلت
عمولة تداول األسهم هي (صفر) ،وبالنسبة لألوبشن فقد خفضت العمولة لتصبح
0.65دوالر/عقد للشراء ،ومثلها لعملية البيع ..كما يتميز أمريتريد بعدم وجود أي رسوم
إدارية لعملية فتح الحساب بالرغم من صعوبتها وتعقيدها ،وتستغرق عملية فتح
الحساب من اسبوعين الى ثالثة اسابيع في حال عدم وجود أي نواقص ،وفى حال حصل
العميل على الرفض فإنه ال يستطيع التقدم بطلبه للمرة الثانية اال بعد مرور ستة أشهر
على االقل..

@suhaildarraj

17 Mar 2020

إشكاليات أمريتريد  :ألمريتريد عدة إشكاليات ،أهمها ،صعوبة فتح الحساب والتشدد في
اإلجراءات ،وصعوبة الحصول على االوبشن وخصوصاً للمبتدئين ،وفي حال تم منح
األوبشن ،فإن الوسيط يمنح المستوى األول فقط ،الذى يخول المتداول اجراء عمليات
الكوفر كول وكوفر بوت فقط ،في حين أن المتداول سيحتاج للمستوى الثاني ليتمكن
من شراء عقود الكول والبوت ،وكذلك صعوبة الحصول على المستوى الثالث االحترافي
الذى يخول المتداول تنفيذ االستراتيجيات المركبة لألوبشن..

17 Mar 2020
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جنسيات محظورة :نظرا ألن أمريتريد  TD Ameritradeهو وسيط أمريكي ،فهو يمنع
فتح الحسابات للمتداولين الذين يقيمون في الدول التالية :اإلمارات ،سوريا ،ليبيا،
السودان ،اليمن ،العراق ،باكستان ،الصومال ،إيران..

@suhaildarraj

17 Mar 2020

اإليـداع والسحب :لزيادة االمان ،وتجنباً لعمليات غسيل األموال ودعم اإلرهاب ،فقد
نظمت القوانين في الواليات المتحدة عمليات السحب وااليداع للحسابات االستثمارية
ونصت على عدم وجود طرف ثالث في اى عملية سحب أو إيداع ..وبالتالي فإن التحويل
يجب أن يكون من حسابك المحلى إلى حسابك لدى امريتريد بنفس االسم بالضبط،
وفى حاالت السحب فان األموال أيضاً ال تحول اال لحسابك انت شخصياً بنفس اسمك
دون زيادة أ و نقصان ،وهذا بالطبع يحميك من أي عملية تهكير للحساب ال قدر اهلل ،فلو
حدث مثال وان قام أحد بالدخول لحسابك بعد معرفة اليوزرنيم والباسورد فإنه لن
يستطيع سحب دوالر واحد من حسابك ،ألنه يشترط تطابق األسماء في السحب او
اإليداع..
تستغرق عملية التحويل من حسابك المحلى الى حسابك لدى امريتريد ثالثة أيام عمل
بحد اقصى ،وأحيانا تصل في نفس اليوم حسب البنك الذى تتعامل معه ..ويمكن ان
تتم عملية التحويل من البنك المحلى الى حسابك لدى امريتريد من خالل كاونتر البنك
أو أون الين ،لكن يجب ان يتم تعريف المستفيد وبياناته البنكية بدقة متناهية حتى ال
تعود الحوالة ادراجها ..وتجدر اإلشارة الى ان الخطأ في عمليات التحويل ال يؤدى الى
فقدان الحوالة ،فان لم تصل إلى حسابك في أمريتريد لسبب أو ألخر ،فإنها تعود مرة
أخرى لحسابك المحلى في غضون أسبوع على األكثر ،وإذا لم تعد خالل هذه المدة،
وجب تقديم طلب بحث واستفسار لدى بنكك المحلي ..أما عمليات السحب من حسابك
لدى أمريتريد الى حسابك المحلى ،فتستغرق اقل من يومين عمل..
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التحويل والسحب من السعودية إلى امريتريد :أغلب البنوك السعودية تسمح بالتحويل
الى أمريتريد ،ونفس الشيء بالنسبة للسحب من امريتريد الى البنوك السعودية ،اال ان
عملية التحويل البد ان تتم وفق آليه معينة ،وهى بكل تأكيد تختلف تماماً عن التحويل
العادي من فرد الى فرد

( )2تريد ستيشن : Trade Station
تريد ستيشن هو أحد الوسطاء المرخصين في الواليات المتحدة لكنى في الواقع ال أملك
معلومات كافية عنه كونه معروف بتداول العمالت الرقمية والفوركس ،باإلضافة الى
االتجار باألسهم واالوبشن ،وأنا شخصيا لدى حساسية من قضية الفوركس والعمالت
الرقمية ..الحد األدنى لفتح الحساب هو  2000دوالر ،وباإلمكان التداول من خالل
تطبيق الهاتف المحمول او من خالل موقع الويب ،كما أنه باإلمكان الحصول على
االوبشن بجميع مستوياته  ..سبق لى أن اطلعت على منصته لكنها تعتبر متواضعة جدا
مقارنة بأمريتريد.

@suhaildarraj

مقارنة بين الوسيط األمريكي أمريتريد ،والمحلي دراية جلوبال بخصوص العمولة
أوالً :األسهم
دعنا نفترض اننا سنشتري  10.000سهم لشركة ما قيمتها الحالية  ،$3هذه الصفقة
ستكلف عند أمريتريد ،صفر للشراء و صفر للبيع ،في حين ستكلفنا لدى دراية 200
دوالر للشراء  ،ومثلها  200دوالر للبيع  ،يعنى المجموع  400دوالر
ثانياً :األوبشن
دعنا نفترض أننا سنشتري  100عقد لشركة ( OXYقيمة العقد  ،)$2هذه الصفقة
ستكلف عند أمريتريد 65 ،دوالر للشراء ومثلها  65دوالر للبيع ،المجموع  130دوالر ،في
حين ستكلف لدى دراية  200دوالر للشراء ومثلها للبيع  ،يعنى المجموع 400دوالر..
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المساعدة في فتح الحساب:
ولتجاوز االشكاليات المذكورة واالجراءات المعقدة ،فإن شركة أموال نت وفرت خدمة
المساعدة في فتح الحساب لدى أمريتريد  ،مقابل أتعاب مقبولة ( 666دوالر) ،حيث
يتولى موظفو أموال نت القيام بعملية االشراف على تجهيز المستندات بالشكل الصحيح
مع العمالء ،واستالمها وتحويلها الى ملفات الكترونية بحسب المواصفات المقبولة لدى
امريتريد ،اضافة الى ترجمة ما يحتاج للترجمة ،ثم تعبئة الطلبات إلكترونياً ،وارسال
المستندات الورقية باستخدام  ،DHLوالمتابعة من خالل االتصال الدولي بالهاتف ،لحين
استالم اليوزنيم والباسورد ،وبعدها يتم توقيع نموذج االعفاء الضريبي W-8BEN
(مدته ثالث سنوات قابل للتجديد) ،وتوقيع اتفاقيات األسعار المباشرة ،والمستوى الثاني
لألسعار ،واتفاقية السمارت روتينج التي تضمن الشراء والبيع بأفضل األسعار في كل
البورصات ،وإضافة المارجن للحساب ،والمستوى الثالث لألوبشن ،واعداد الحساب بشكله
النهائي..

@suhaildarraj

كما تشمل هذه الخدمة أيضاً (من ضمن الرسوم) تقديم الدعم والمساندة للعمالء في
تحديد البنوك المحلية والخليجية والعربية التي سيتم من خاللها التحويل من وإلى
أمريتريد ،مع تعبئة نماذج التحويل البنكية ألول مرة إلرشاد العميل لكيفية تعبئة
البيانات بالشكل الصحيح ،اذ ان عملية التحويل الى الوسطاء هي عملية معقدة وتختلف
بشكل جذري عن الحواالت العادية التي تتم لألفراد باستخدام األيبان ،ويمكننا وصف
هذه العملية بأنك ستستلم "ولدٍ يقرأ ويكتب" ،كما يقال في المثل العامي..
قد يقول البعض أن عملية فتح الحساب ال تستغرق سوى  5دقائق لتعبئة الطلب
اإللكتروني فلماذا تأخذون مثل هذا المبلغ الكبير  ،فنقول أن عملية فتح الحساب مع
أمريتريد عملية معقدة وتمر بمراحل كثيرة ،وأن تعبئة الطلب اإللكتروني هو المرحلة
االسهل ،لكنها في نفس الوقت هي األكثر دقة ،اذ أن تعبئة البيانات بالشكل الغير
متطابق مع معايير أمريتريد يؤدى إلى رفض الطلب والدخول في مزيد من التعقيدات،
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كما ان عملية فتح الحساب تحتاج الى ارسال المستندات بالدي اتش إل واالتصال
الهاتفي الدولي للمتابعة والحصول على اليوزر نيم والباسورد ،وأحيانا يصل وقت
االنتظار على الهاتف الى اكثر من  90دقيقة ،كذلك فإننا نضمن لعمالئنا توقيع جميع
االتفاقيات مع الوسيط كالسمارت روتينج واالعفاء الضريبي واالسعار المباشرة
المجانية ،وضبط اعدادات الحساب ،واضافة المارجن واالوبشن (المستوى الثالث
المتقدم) الذى يخولك تطبيق اغلب استراتيجيات األوبشن الشهيرة..

@suhaildarraj

17 Mar 2020

تمر عملية فتح الحساب عن طريق خبرائنا في أموال نت بأربع مراحل رئيسية ،المرحلة
األولى :سداد االتعاب اإلدارية  ،Paymentالمرحلة الثانية :االشراف على تجهيز مستندات
العميل بالشكل الصحيح  ،Documentsالمرحلة الثالثة :البدأ بعملية فتح الحساب
 ،Processingوالمرحلة الرابعة :تسليم الحساب للعميل  ،Deliveryوتستغرق العملية
منذ بدايتها الى نهايتها قرابة  4-3اسابيع ،وسنشرح فيما يلي الخطوات األربع المذكورة
باختصار غير مخل..
الخطوة الأولى  :سداد الأتعاب الإدارية Payment

تبدأ الخطوة األولى من قبل طالب الخدمة بتحويل قيمة اتعابنا االدارية البالغة 666
دوالراً ،وهى أتعاب موظفينا الذين سيساعدونك في انجاز هذه المهمة ،وهى اتعاب
إدارية ال عالقة ألمريتريد بها ال من قريب وال من بعيد ،فهي اتفاق بين أموال نت وبين
العميل لتقديم خدمة استشارية إدارية إلنجاز مهمة محددة ..وإلتمام هذه الخطوة البد
للعميل أن يقوم بتحويل االتعاب المالية أوالً ،قبل أن نشرع بتقديم المعلومات
واالستشارات وكيفية تجهيز المستندات وكيفية تمويل الحساب ،وكل القضايا ذات
العالقة ..
الخطوة الثانية  :تجهيز المستندات المطلوبة Documents

بعد ان يقوم العميل بإنجاز الخطوة األولى ويسدد االتعاب االدارية ،ننتقل مباشرة الى
مرحلة تجهيز المستندات المطلوبة ،وعندها سيتم توجيه العميل عبر رابط الكتروني،
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الى ملف  PDFيشرح ماهي المستندات والمعلومات والنماذج المطلوب تجهيزها ،يقوم
العميل بتجهيز ما هو مطلوب منه وإرسال األوراق باستخدام الـناقل السريع – DHL
 FedEx – Aramexأو أي ناقل أخر ،لتصل األوراق الى مكتبنا في العاصمة األردنية
(عمان) حيث مركز عمليات الشرق األوسط
الخطوة الثالثة  :البدأ بعملية فتح الحساب Processing

تمر عملية فتح الحساب بإجراءات معقدة البد ان تتطابق مع متطلبات وطريقة العمل
المتبعة لدى أمريتريد ،وهي العمليات التي يجيدها موظفونا بشكل ممتاز نظرا
لخبرتهم الطويلة في هذا المجال ..يتم فرز مستندات العميل وفحصها بشكل جيد،
ويتم ترجمة ما يحتاج الى الترجمة  ،وعمل سكانر لجميع المستندات ويتم تحويل
الوثائق من ورقية الى الكترونية بالدقة المطلوبة حسب اشتراطات أمريتريد ،ثم يتم
تعبئة طلبات أمريتريد وتوقيعها الكترونياً ،وارسالها الى امرتيريد ،وبعد المتابعة مع
امريتريد يتم اكمال النواقص أو اعتماد الطلب ،وتستكمل االجراءات بتوقيع اتفاقية فتح
الحساب ،واتفاقيات االسعار المباشرة والدايركت روتينج واالعفاء الضريبي واضافة
المارجن واألوبشن ،وبعد االنتهاء من اعداد الحساب بشكل نهائي ،يتم وضع البريد
االلكتروني للعميل بشكل نهائي وسحب البريد االلكتروني المؤقت الخاص بنا الذى تم
استخدامه اثناء عملية فتح الحساب  ..تصل بعدها رسالة للبريد اإللكتروني للعميل من
أمريتريد تفيد بأن بريده قد تم اضافته للحساب ،ويكون هذا ايذاناً بانتهاء العملية
كاملة من قبل أموال نت واستعدادا لتسليم الحساب بشكل نهائي

@suhaildarraj

الخطوة الرابعة  :تسليم الحساب رسميا من أموال نت الى العميل Delivery

بعد انتهاء أموال نت من االجراءات ووضع البريد االلكتروني للعميل على حسابه ،يقوم
موظفو أموال نت بإرسال رسالة تهنئة للعميل على بريده االلكتروني تفيد باكتمال فتح
الحساب ،مرفق معها اليوزر نيم والباسورد وكيفية تحويل االموال من الحساب المحلى
الى امريتريد والعكس ،وأحيانا نقوم بمساعدة العميل (إذا رغب) بعمل اعدادات حسابه
المحلى الكترونيا ليصبح جاهزا للتحويل الى امريتريد ..

القواعد التنظيمية لخدمة فتح الحساب مع أمريتريد
)1

هذه الخدمة اختيارية وليست اجبارية ،ويستطيع أي عميل أن يفتح حساباً بمفرده من
خلال التوجه للويب سايت الخاص بشركة أمريتريد وفتح الحساب بنفسه وبشكل
مجاني ،والاستفسار عما اشكل عليه من خلال موظفي أمريتريد انفسهم..

)2

هذه الخدمة مقدمة حصري ًا لعملاء الدورات المدفوعة فقط ،وهى ليست مقدمة
لعموم المتداولين ،وإدارة أموال نت تدرس فتح الخدمة لعموم المتداولين سواء
كانوا عملاء لأموال نت أو غير عملاء مع بداية عام  ، 2022برسوم أعلى بـ  %33.3من
الرسوم الحالية أي  1000دولار أمريكي ..
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)3

كون هذه الخدمة مدفوعة ،فإن موظفي أموال نت لا يقدمون أي استشارات خاصة
بالقضايا المتعلقة بموضوع أمريتريد الا للعملاء الذين فتحوا حسابات عن طر يقنا
فقط ،وبإمكان عموم المتداولين الحصول على الاستشارة المجانية من موظفي
امريتريد انفسهم بالاتصال المباشر او من خلال الويب سايت

)4

استكمالاً للنقطة أعلاه ،فان الاستفسار عن كيفية التحويل من البنوك السعودية الى
امريتريد والعكس ،وهل هو مسموح أم لا فيتم بالتواصل المباشر مع البنوك
المحلية أو مع مؤسسة النقد ،ونعتذر عن تقديم اى معلومات بهذا الخصوص سوى
لعملائنا فقط..

)5

@suhaildarraj

هذه الخدمة هي عمل إداري بحت يندرج تحت ممارسة الاعمال التجارية والخدمات
الاستشارية الادارية ،وهو ليس من قبيل ممارسة اعمال الأوراق المالية ،وتنفيذ هذه
المهمة مستمد من توكيل العميل لنا لتنفيذ عمل إداري بحت نيابة عنه ،وأموال نت
وسهيل الدراج ليسوا وسطاء أو شركاء مع أمريتريد

)6

حدود المسؤولية :يجب على العميل أن يبحث ويتحرى عن الوسيط الأمريكي
أمريتريد ويقتنع به قناعة تامة ،فأموال نت وسهيل الدراج لا يضمنون أمريتريد ولا
غيره ..ويجب على العميل أن يغير الباسورد بعد استلام حسابه من أموال نت فهو
المسؤول الأول والأخير عن حسابه بعد استلامه..

وبذلك أكون قد انتهيت من إعطاء نبذه عن كيفية البدء باإلتجار باألسهم األمريكية،
وكثير من المعلومات التي تم ذكرها هنا ،وردت في منهج الدورة التدريبية( :اإلتجار
باألسهم األمريكية) ،الذي يُمنح مجاناً لمتدربي الدورة..

17 Mar 2020
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مواضيع ذات صلة :
لإلطالع على ما كُتب سابقاً كمراجع ،اليكم المواضيع التالية :

( )1الفرق بين تجارة األوبشن وتجارة الفوركس
سهيل الدراج  -تويت
إضغط هنا

@suhaildarraj

14 May 2020

( )2دورة " عقود األوبشن  ..طريقك لبناء الثروة"
ر
النشة التعريفية للدورة – أموال نت
إضغط هنا

( )3تجارة األوبشن ..تجارة النخبة
سهيل الدراج – فيديو يوتيوب
إضغط هنا

( )4السيرة الذاتية لسهيل الدراج
ون لسهيل الدراج
الموقع االلكت ي
إضغط هنا
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