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مرحباً بكم في وول ستريت..
علي جنبات شارع الوول ستريت الشهير بنيويورك وتحديدا في العام 1817م بدأ االتجار فيما عرف
الحقاً ببورصة نيويورك ( ،)The New York Stock Exchangeليصبح بعده اسم الوول ستريت
رمزاً ألكبر اقتصاد في العالم ورمزاً ألكبر البورصات وأكبر الشركات عابرة القارات التي قدمت
منتجات غيرت حياة الكثيرين..
لطالما حلمنا أن يكون لنا مقعدا هناك وان نشارك متداولي األسهم خبراتهم وأن نمتلك أسهما في
شركات كبرى كأبل وأمازون وقوقل وجنرال موتورز ،اليوم ومن خالل هذه الدورة سيصبح الطريق
ممهدا لنا لنقترب أكثر وأكثر من وول ستريت ومن البورصات االمريكية ومن اتجار االسهم ،لن
تبقى احالمنا كما هي بل ستتحول الى واقعاً ملموسا بإذن اهلل..
ومع االنفتاح االقتصادي العالمي وزوال الحواجز ،أصبح بإمكانك اآلن أن تكون مستثمراً دولياً ولم
تعد مجبرا على خيارات محلية وإقليمية محدودة ،كل ما تحتاجه هو أن تمتلك المعرفة والعلم
واألدوات الالزمة التي تساعدك على اختيار االستثمار المناسب بعناية ،ومن خالل هاتفك الذكي أو
حاسوبك المحمول تستطيع أن تنفذ صفقات الشراء والبيع وأن تنعم باألرباح وباالستقاللية المالية
التي كانت بعيدة المنال سابقاً..
ال تتردد في ان تخوض غمار هذه التجربة ،فهي وإن بدت صعبه المنال ،فإنها لن تبقى كذلك ألننا
في هذه الدورة التدريبية سنختصر عليك الزمن ،ونسهل لك الموضوع ،ونحجز لك مقعدا آمناً في
وول ستريت لتنطلق ،بأمان الى العالمية والى عالم الكبار..
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كلمة محاضر الدورة ..سهيل الدراج..
االستثمار هو حق مشروع لكل انسان ،بل ان االستثمار مطلب لتنمية االموال ،ولما كانت التجارة العادية
صعبة وذات تعقيدات بالغة وتحتاج الى الخبرة والتفرغ فإنها ليست خيارا محبذا للكثيرين ،ومع تقدم
العالم وتطور الشركات وظهور فكرة الشركات المساهمة التي يمكن ان تكون فيها شريكا وتحصل
على جزء من االرباح ،لذا أصبح لزاما على كل انسان ان يفهم ويعي ان الشركات المساهمة هي أفضل
مكان الستثمار المدخرات وتنميتها ..لكن هذا الكالم ليس سهال كما يبدو ،فأنت بحاجة الى ان تتعلم
وتكتسب الخبرة التي تؤهلك النتقاء أسهم الشركات الجيدة ذات االدارة التي تستطيع تحقيق الربح
بشكل مستدام لنضمن أن يرتفع سعر السهم بشكل مطرد..
إن الدخول العشوائي لسوق االسهم واستخدام طريقة التجربة والخطأ سيكون مكلفاً جدا الن الثمن
سيكون خسائر فادحة ،لذا فإننا ننصح اخواننا الراغبين بدخول اسواق االسهم أال يضيعوا وقتا ثمينا
وأمواال باهضه وان يبادروا الى اختصار الزمن واخذ خالصة وخبرة من سبقهم في هذا المجال ..فدورة
االتجار في االسهم االمريكية صممت لهذا الغرض ،فهي تشتمل على خبرة  24عاما وتشتمل على
أفضل الممارسات التي يجب ان تطبقها لتصل الى بر االمان..
ان التسلح بالعلم هو امر اساسي للدخول في معركة ال يربح فيها سوى األقوياء ،وال يمكننا ان نتصور
ان االنتصار يمكن ان يكون عابراً ودون اعداد ..فالعلم والخبرة هما من يجعالن المتداول يقف امام
المتغيرات واالحداث المتسارعة واالخطار المحدقة التي تؤثر على اسواق المال..
وأخيراً ..يسعدني أن أرحب بكم في دورة االتجار في االسهم االمريكية ،واهلل يحفظكم ويرعاكم،،
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تجارة السهم المريكية..
السهم هو وسيله للشراكة ،فبمجرد امتالكك لسهم ما ،فهذا يعني أنك اصبحت شريكا في هذه
الشركة ،وسعر السهم سوقيا يرتفع وينخفض بحسب قوة الشركة وأدائها المالي ،وحتى تنجح في
تحقيق الربح في تجارة االسهم هذه يجب عليك ان تكون متقنا لألدوات المالية والفنية التي
تساعدك على اختيار السهم ذو القوة المالية ..هذا هو مفتاحك للنجاح في اسواق األسهم..
في دورتنا هذه سنتعلم ماهية معايير القوة التي يجب ان تتمتع بها الشركة ،وسنستخدم مرشحات
البحث (الفالتر) الصطياد هذه االسهم ،ذلك الن السوق االمريكي به أكثر من 25000شركة مدرجة،
وبعد اصطياد السهم القوى سنقوم بتحليله من الناحية الفنية لتحديد نقاط الدخول المثلى ونقاط
الخروج ،وبعد ذلك سنتعلم كيفية ادارة المحفظة وإدارة المخاطر المصاحبة لهذه التجارة..

شرعية تجارة السهم المريكية..
كما ذكرنا قبل قليل ان السهم هي وسيلة ملكية ،وبالتالي فان االسهم بحد ذاتها كتجارة تعتبر
مباحة وال شك في ذلك ،لكن يبقى علينا ان نكون حذرين من شراء الشركات ذات النشاط الغير
شرعي ،كالبنوك الربوية ،والشركات ذات االنشطة المحرمة األخرى كالخمور والقمار وغيرها ..ويجب
ان نراعي عدم شراء االسهم بطرق يترتب عليها فوائد ربوية كالمارجن مثال..
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التدريب أون الين ..
ال داعي ألن تنقطع عن اسرتك وأبنائك ..
ال داعـــي ألن تأخـــذ اجـــازة من عمـلك ..
ال داعـي لتحمل تكاليـف السفر واالقـامة ..
التدريب أون الين أو التدريب عن بعد  Distance Learningهو أحد المفاهيم الحديثة التي ولدت بعد
ظهور االنترنت ،وأصبح 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..
في دورة االتجار باألسهم األمريكية ال يكتفى فقط بالمحاضرات الصوتية بل البد من االعداد المسبق
بقراءة جميع اجزاء الدورة االربعة خالل ستة أيام ،وهذا االعداد يساعد على سهولة الفهم وسرعة
االستيعـاب مما يسهل من مهمة المتدرب والمدرب ..بعد االعداد الذاتي يأتي دور اللقاءات الصوتية التي
تعتبر هي البـداية الفعليــة للدورة ،وعددها  5لقـاءات (  5ايام تدريبية ) يتم جدولتها قبل بداية الدورة
 ،مدة كل لقاء  3ساعات  ،مقسم الى محاضرتين  ،يفصل بينهما استراحة مدتها  15دقيقة..
وتشتمل اللقاءات الصوتية على شرح أوسع واشمل ويتم فيها تناول خالصات الفكر والتجارب
واالستراتيجيات الناجحة التي تساعد المتدرب على ان يدير محفظته بكفاءة عالية ..وهذه اللقاءات يتم
استضافتها في قاعة المحاضرات االفتراضية الخاصة بأموال نت على برنامج
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منهـــج الــدورة..
منهج الدورة تم إعداده خصيصاً لهذه الدورة ،وقد ُروعي فيه التدرج المنطقي واالنتقال السلس من
المراحل االولية الى المتقدمة ،والى جانب المنهج فان المحاضرات الفعلية تشتمل على الجوانب
التطبيقية وخالصة الخبرات والتجارب..
ويحتاج المتدرب الى قرابة  8ايام لقراءة منهج الدورة بالكامل ..وهذه المدة البالغة  8أيام هي الفترة
االعدادية 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  :نظرة عامة على أسواق األسهم
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 -1لماذا الســوق االمريكـي؟

 -7المؤثرات على السهم

 -2اآللية التي من خاللها تعمل أسواق األسهم

 -8أهداف المستثمــر من ناحية الزمن

 -3تاريخ اسواق األسهــــم نشوئهـا وتطـورها

 -9أهداف المستثمــر من ناحية الربـح

 -4مؤشرات السوق االمريكي

 -10أنواع الخطـــر وكيفيــة ادارته

 -5أدوات الســــوق األمـريكي

 -11أجنــــدة البيـانات االقتصــادية

 -6المؤثـرات على أسـواق االسهـم األمريكيــة

 -12المواقع اإللكترونية المساعدة
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الباب الثاني  :اختيار السهم وتحليله أولياً
-1
-2
-3
-4
-5

تركيبة األسهم األمريكية وقطاعاتها
مختبـر التحليل األولــي
نبذة عن الشركة
البيانات المالية للشركة
القيمــة العادلة للسهـم

 -6التقديرات المستقبلية لإليرادات واألرباح
 -7معــايير اختيـــار السهـــم اآلمـن
 -8استخـدام المرشحــات للبحث عن األسهم
 -9أجندة النتـائج الفصلية وأهميتها
 -10متابعة اخبار الشركات واهميتها

الباب الثالث  :التحليل الفنـــي Technical Analyses
 -1ماهيـة التحـليل الفنـــــــــي

-6

خطوط الدعم والمقـاومة

 -2األدوات الفنية المستخدمة في الدورة

-7

متوسطــات الحركــــــــــة

 -3المواقـــع االلكتــــرونية المستــخدمة

-8

المؤشـــــرات الفنيـــــــــة

 -4التــرنـــدات ونظــــرية شـــــارلز داو

-9

األخبــار والتحليــل الفنـي

 -5القنــــــوات الصــــاعدة والهابطــــــة

 -10مصطلحات البــاب الثــالث

الباب الرابع  :تداول األسهم األمريكية
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-6

وسطاء االسهـم المحليين والدوليين

 -1كيف أبدأ بتداول األسهم األمريكيــة

-7

ماهيـة المـــارجن والشـــورت سلينـغ

 -2أوقات التداول في السوق األمريكـي

-8

شرعية الشــورت سلينغ والمـــــارجن

 -3اإلجازات الرسمية للسوق األمريكي

-9

فتح حساب تجريبي لتـداول االسهـم

 -4بورصات األسهم األمريكية

 -10ادارة المحفظة التي تعمل باألسهم األمريكية

 -5أوامــــر الشـــــراء والبيـــع

 -11ورشة عمل تطبيقية لتداول األسهم
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مــــدة الــــدورة..
تنقسم الدورة الى  3مراحل اساسية ،هي:
أوالً  :الفترة االعدادية  :ومدتها  8ايام  ،وهى الفترة التي تبدأ مباشرة بعد ملئ نموذج التسجيل
وسداد الرسوم  ،وتستمر حتى موعد البدا بالمحاضرات الفعلية  ..ويكون الجهد في هذه الفترة
منصباً بدرجة كبيرة على المتدرب.
ثانياً  :المحاضرات الفعلية  :وهى  20ساعة تدريبية  ،مقسمة على خمسة ايام  ،بواقع أربع ساعات
يومياً  ،ويشتمل اليوم التدريبي الواحد على  3محاضرات مدة كل منها ساعة واحدة  ،ويفصل بين
كل محاضرة وأخرى استراحة مدتها  20دقيقة  ،ويخصص بنهاية المحاضرات  20دقيقة لألسئلة
والمداخالت الصوتية للمتدربين  ..ويبدأ وقت اليوم التدريبي عند الساعة  7:30ليالً بتوقيت مكة
المكرمة ،وينتهي عند الساعة  11:30ليالً..
ثالثاً  :دعم ما بعد الدورة  :ومدته  30يوماً ويكون من خالل جروب على الواتساب  ،بحيث يحـق
للمتدرب التواصل مع المحاضر ومع زمالئه في أي وقت داخـل الجروب الذى يبقى مفتوحاً لمدة 30
يوماً بعد االنتهاء من الدورة ..كما انه بإمكان المتدرب التواصل مع المحاضر من خالل البريد
اإللكتروني او الرسائل الصوتية أو تويتر أو أي وسيله الكترونية للتواصل..
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البرنامج الزمنى للدورة ( )30أون الين..
• األربعاء 2023/01/25م أخر موعد للتسجيل وسداد الرسوم ،والبدأ باإلعداد الذاتي والدراسة
الذاتية للمنهج ،وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة الذاتية يمكن أن تبدأ في أي وقت قبل هذا التاريخ
بمجرد سداد الرسوم وتعبئة نموذج التسجيل..
• السبت 2023/02/04م ،اليوم التدريبي األول ،ويبدأ عند الساعة  7:30ليال بتوقيت مكة
المكرمة وينتهي عند الساعة  11:30ليال.
• األحــد 2023/02/05م ،اليوم التدريبي الثاني ،ويبدأ عند الساعة  7:30ليال بتوقيت مكة
المكرمة وينتهي عند الساعة  11:30ليال.
• اإلثنين 2023/02/06م ،اليوم التدريبي الثالث ،ويبدأ عند الساعة  7:30ليال بتوقيت مكة
المكرمة وينتهي عند الساعة  11:30ليال.
• الثالثاء 2023/02/07م ،اليوم التدريبي الرابـع ،ويبدأ عند الساعة  7:30ليال بتوقيت مكة
المكرمة وينتهي عند الساعة  11:30ليال.
• األربعاء 2023/02/08م ،اليوم التدريبي الخامس ،ويبدأ عند الساعة  7:30ليال بتوقيت مكة
المكرمة وينتهي عند الساعة  11:30ليال.
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محاضر الدورة ..االستاذ سهيل الدراج
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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



 24عاماً 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 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 االوبشن على االطالق،
وال ينافسها أي استراتيجية أخرى سواءا عربية او امريكية






أكثر من  600مقـال ومشـاركة في الصحـف الورقيــة وااللكترونية
أكثر من  800لقاء تلفزيوني في اكثر من  25قناة فضائية محلية ودولية
أكثر من  250,000مشاركة اقتصادية تثقيفية على الشبكـة العنكبـوتية
أكثر من  4000حساب لتداول االسهم واالوبشن تم فتحها للعمالء منذ العام  2006مع الوسيط
االمريكي االكبر واألشهر في العالم ( أمريتريد ) TD Ameritrade
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اإلتجار باألسهم األمريكية

رسـوم الـــدورة..
رسوم دورة االتجار باألسهم األمريكية أون الين هي 1500دوالر (ألف وخمسمائة دوالر أمريكي)،
ويُمنح المتدرب خصماً ترويجياً لفترة محدودة (لتصبح القيمة بعد الخصم  899دوالر) ،وهذا المبلغ
صافي ،في حين يتحمل المتدرب جميع الرسوم البنكية األخرى..

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

لمن هذه الدورة..
• للمتداولين الجدد في أسواق المال األمريكية
• للمستثمرين المحليين الذين يرغبون بتنويع استثماراتهم في السوق األمريكي
• للمضاربين الذين يرغبون االستفادة من سرعة الحركـــة في األسهم األمريكية

www.amwalnet.com | info@amwalnet.com

Page 11 of 17

اإلتجار باألسهم األمريكية

المتطلبات الساسية للدورة..
ال توجد أي متطلبات مسبقة لهذه الدورة ،وال تتطلب أي نوع من الخبرة في السوق االمريكي ،وال
تحتاج الى اللغة االنجليزية ،ألن هذه الدورة خصصت لمن ال يعرف أي شيء عن السوق االمريكي أو
التحليل بشكل عام ..وهذا ما يميز هذه الدورة الشاملة..
لكن يفضل أن يقوم المتدرب بفتح حساب حقيقي للتداول مع أحد الوسطاء الدوليين أو المحليين،
ليتمكن من التطبيق عليه بعد انهاء الدورة مباشرة ..كما أنه بإمكان المتدرب االستعاضة عن ذلك
بفتح حساب تجريبي للقيام بالتدرب عليه ،وهذا ما يتم شرحه بالتفصيل خالل الدورة..

ما الذي يكتسبه المتدرب بعد إكمال الدورة..
 )1سيصبح المتدرب ملماً بالسوق االمريكي وكل ما يتعلق به.
 )2سيتعرف المتدرب على مؤشرات السوق االمريكي وقطاعاته وشركاته وأخباره ووسطائه.
 )3سيتعرف المتدرب على أدوات السوق وكيفية التعامل معها.
 )4سيصبح المتدرب قادراً على انتقاء االسهم باستخدام الفالتر وتحليلها مالياً وفنياً.
 )5إجادة قراءة البيانات المالية المختصرة للشركـــة وأخبارهـا.
 )6تنفيـذ األوامــر واالتجــار الحقيقـي ،وإدارة المحفظــة باقتــدار وكفـــاءة.
 )7سيصبح للمتداول مقعدا في وول ستريت بين كبار المتداولين في العالم.

www.amwalnet.com | info@amwalnet.com
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مكان انعقاد الدورة..
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 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
سوآءا من خالل المايك أو من خالل الشات الكتابي عبر برنامج التدريب..

www.amwalnet.com | info@amwalnet.com
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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  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 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 أيضاً أن الخسائر قد
تكون فادحة..

www.amwalnet.com | info@amwalnet.com
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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 أموال نت بإرسال النشرة التعريفية للدورة ،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 اإللكتروني ،والفاتورة اإللكترونية ،ورسائل اخرى ذات عالقة،
وكلما كان التسجيل مبكرا كلما زادت فرصة المتدرب بالحصول على المزيد من االعداد
والتحصيل العلمي واالستيعاب ،وجميع الملفات المرسلة للمتدرب تكون بصيغة PDF
( )5قبل موعد المحاضرات الفعلية 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 اى نقطة لم تكن واضحة خالل المحاضرات
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شهادة الدورة والسجل الشرفي للمتدربين..
بعد ان يكمل المتدرب دورة االتجار في االسهم األمريكية ،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
األستاذ /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 اإلتجار بالسهم المريكية..
لالستفسارات والحجز المبدئي الرجاء التواصل من خالل الوسائل التالية:
www.twitter.com/amwalnet | www.twitter.com/suhaildarraj
| suhaildarraj@hotmail.com
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