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األمر   ألن  أهم قد  نظرًا  الموضوع  هذا  في  باختصار  فسأشرح  الكثيرين،  على  يلتبس 

شاسع للغاية، كالفرق بين السماء فالفرق بينهما  ،  (الفروقات بين )األوبشن( و )الفوركس

 .. واألرض

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

إما أن يصبح أجل العقد بحالتين:    ينتهياألوبشن هو عقد المتالك السهم في المستقبل،  

، صدر العقدشترى العقد وم وعندها يتم نقل ملكية األسهم بين م    In the moneyالعقد  

ال يتم نقل الملكية ألن وعندها    Out of the moneyأو يصبح العقد في الحالة الثانية،  

عالقة تعاقدية بين طرفين  نستطيع القول ان األوبشن هو    بذلكوالشروط لم تتحقق..  

 .بشروط محددة وواضحة سلفاً يلتزم كل منهما 

وبيعًا بشكل فورى، وقد يتم تداوله شراءًا    يتخذ صورة العقد ايضًا،  الفوركس هو م نتج

وسطاء  منصة  على  تداولها  يتم  التي  التالية  المنتجات  من  واحدا  الفوركس  يكون 

أسهم   الخ(،  والفضة،  والذهب  )كالنفط  سلع  مستقبلية،  مؤشرات  عمالت،  الفوركس: 

 محاصيل زراعية )كالقمح والذرة والسكر واألرز(..  سندات، مختارة،

السهم في المستقبل، في حين ان الفوركس هو   متالك الفاألوبشن إذن، هو )عقد أجل(  

استخدامات، فقد يكون للمضاربة، أو   ثالث)عقد فوري( .. واألوبشن يمكن أن يستخدم  

في حين    واالنهيارات،لتحقيق دخل إضافي للمحفظة، أو لغرض الحماية من الهبوط الحاد  

 .ان عقود الفوركس تستخدم للمضاربات فقط

عن   البعد  كل  بعيد  هو  وبالتالي  إطالقًا،  المارجن  استخدام  يتم  ال  األوبشن  تجارة  في 

في حين ان وسطاء الفوركس يمنحون المتداول مارجن )تسهيالت( تصل  ،  الفوائد الربوية

$ وهذا يجعل  400,000ى االتجار بـ  $ تصبح قادرا عل1000ضعف، فإذا أودعت    400الى  

 . تداول منتجات الفوركس خطرة جدًا، تفوق خطورة القمار

14 May 2020 
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$ مثال( وال 1000في تجارة األوبشن، خسارة العقد ال تزيد عن قيمة الصفقة المدفوعة )

المحفظة   لتأكل  تمتد  الفوركس  خسارة  ان  حين  في  المحفظة..  أصول  بقية  الى  تمتد 

$، وقيمة المحفظة 100بالكامل، تماما كما تأكل النار الحطب، حتى وان كان ثمن الصفقة  

 $، فان الخسارة قد تأتى على كامل المبلغ..100,000

. في حين ان الشروط.تحققت    إذاهم  عقد األوبشن ينتهي بعملية االمتالك الفعلي للس

لغرض   فقط  للمضاربات  هو  الفوركس  الفروقات    االستفادةعقد  ( CFD)  السعريةمن 

التي تحدث بفعل التغيرات الكثيرة والمتالحقة في األسواق، وال يوجد في تجارة الفوركس 

 يتم تداوله. الذياستالم فعلى للسلعة أو العملة أو الم نتج 

انت في الواقع ستمتلك سهمًا في النهاية، وبالتالي فأنت بحاجة لثالثة   في تجارة األوبشن

والفني   ستمتلكها(  التي  الشركة  قوة  )لبيان  المالي  التحليل  هي:  التحليل  من  أنواع 

واالقتصادي.. في حين ان تجارة الفوركس )العمالت والمؤشرات المستقبلية والسلع، الخ( 

 دي فقط..ستحتاج الى التحليل الفني واالقتصا

وسطاء األوبشن محدودين للغاية.. وألن االوبشن هو أحد أدوات األسهم األمريكية، فان 

وسطاء األوبشن مرخصين في الواليات المتحدة.. الوسطاء هم امريتريد، تريد ستيشن،  

وانتراكتيف بروكر.. وأغلب البنوك السعودية توفر تجارة االوبشن من الباطن بالتعاون مع 

 كان لكن بعموالت مبالغ بها.وسطاء أمري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحيث  األرض،  عبارة عن)بقاالت( منتشرة في كل شبر من  الفوركس فهم  أما وسطاء 

فان   وبالتالي  للتداول،  منصة  يبنى  ان  وبسهولة  شخص  أي  هذه   %95يستطيع  من 

المنصات "وهميه" يقف خلفها نصابين محترفين، وغالبية هذه المنصات تتخذ مقرات لها 

 العذراء، إسرائيل.ر جزفي قبرص، مالطا، جزر الكايمن، ايسلندا، 
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الفوركس تقوم بتغيير أسمائها بعد أن ينكشف أمرها، فتعود مجددًا  كثير من منصات 

بشكل جديد، تستطيع ان تكشفهم بسهولة في حالة واحدة، وهي تحقيقك للربح.. فاذا 

$، ثم أردت سحب أرباحك فلن تستطيع 10,000$ مثال، وحققت ربح  1000قمت بإيداع  

 وأغلب من يتم النصب عليهم هم النساء..، كثيرةذلك بحجج واهيه 

الباينرى اوبشن    اسم:عليه    أطلقتفي فترة مضت قامت منصات الفوركس بابتكار منتج  

Binary Option    وكان غرضهم التلبيس على المتداولين وايهامهم ان هذا الباينرى اوبشن

( االمريكية  باألسهم  الخاص  األمريكي  االوبشن  هو   الذيهو  والغرض  عنه(،  تحدثنا 

 أيضاً   يطلق عليهوالباينرى اوبشن ).  استقطاب الكثير من المتداولين، ثم النصب عليهم

ت القمار البحت، حيث يتم المراهنة على السعر هو أداه من أدوا  اسم الخيارات الثنائية(

صعود وهبوط خالل فترة زمنية قصيرة جدا، وطبعًا ال يوجد نقل ملكية بين طرفي العقد، 

المراهنة مجردة وال تبتعد عن القمار بأي حال ،  ألنه في األصل ال يوجد سهم وال سلعة

 من األحوال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العالم،  حول  المركزية  البنوك  من  وكثير  المال،  سوق  وهيئة  السعودي  النقد  مؤسسة 

. الفوركس.حذرت مرارا وتكرارا من تجارة الفوركس ومنعت أي تحويالت رسمية لمنصات  

  وأشهر أما تجارة االوبشن لألسهم األمريكية فهي متوفرة لدى جميع البنوك السعودية،  

 كابيتال. دراية المالية والرياض  السعوديين:الوسطاء 

في  المطبقة  األولوية(  )حقوق  يشبه  وهو  عليه  غبار  ال  الشرعية  الناحية  من  االوبشن 

السوق السعودي، كل ما عليك هو أن تتأكد من نشاط الشركة بحيث يكون شرعيًا، حيث 

كات أن عقد األوبشن قد يؤول الى امتالك السهم، فيجب الحذر من شراء العقود على شر

 ذات نشاط محرم، كالبنوك والمنتجعات والقمار، ونحو ذلك 

بخلفياته،  حقيقية  معرفه  دون  عنه  تحدثوا  المشايخ  من  االوبشن  عن  تحدث  من  أكثر 

.. هذه ال إلى معرفة حقيقية بهذه المنتجات  غلب فتاواهم كانت تستند إلى سؤال السائلأو
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متداولين وأساتذة قد شاب شعرهم ولم  التجارة ال يعرفها سوى القلة حول العالم، ويوجد  

 يعرفوا هذه التجارة حتى االن لصعوبتها، فكيف بنا نفتى بأمر شديد التعقيد كاألوبشن؟!

 

   صلة:مواضيع ذات 
 

 التالية:على ما ُكتب سابقًا كمراجع، اليكم المواضيع  لالطالع

 
 

 

 كيف أبدأ تداول األسهم األمريكية؟( 1)

   تويتر –سهيل الدراج 

 هنا  اضغط       

 
 
 
 
 

  . طريقك لبناء الثروة"األوبشن.دورة "عقود ( 2)

 أكثر   العالم،الدورة التدريبية األقوى على مستوى   وهي       

 عشر على التوالي  السابعةللسنة  متدرب، 3000من        

 أموال نت –النشرة التعريفية للدورة       

 هنا  اضغط       
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( تجارة األوبشن.. تجارة النخبة3)

  فيديو يوتيوب –سهيل الدراج 

 هنا  اضغط       
 

 
 
 

 ( ما هو األوبشن؟4)

  فيديو يوتيوب –سهيل الدراج 

 اضغط هنا 
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 ( تجارة الفوركس تجارة المتاعب 5)

  أموال نت –سهيل الدراج 

 اضغط هنا 
  

 
 

 
 ( التكييف الشرعي للشورت سلينج6)

 وفى ثنايا الموضوع اإلجابة على جميع االستفسارات        

 التي وردت بخصوص قضية الشرعية        

   تويتر –سهيل الدراج 

 اضغط هنا 
 

 
 

 

 "االوبشن بين السائل والمجيب"( 7)

 على   ةـ ة العربيــ باللغاألوبشن وع ُكتب عن ــأول موضع موض       

 على صفحات   2006الشبكة العنكبوتية، وكان ذلك في عام        

 بقلم سهيل الدراج  منتدى المؤشر نت،        

  اضغط هنا 

 
 

 
 " البيتكوين.. أكبر عملية نصب في التاريخ"( 8)

 جملة من االسئلة عن البتكوين وكيف يتداول  وردتني       

 ومن هم وسطاءه ولماذا هذه االرتفاعات الخيالية        

 تويتر  –سهيل الدراج        

 اضغط هنا 

  

 

  السيرة الذاتية لسهيل الدراجمختصر ( 9)

 الموقع االلكتروني لسهيل الدراج       

 هنا  اضغط
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