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مواقعنا



Septimus Consulting provides a range of other trainining services not restricted
to one single industry, but to a variety of open ended categories and niches. 

Engineering, Maintenance & Production Training

Money & Investments Training

Management & Leadership Training

Security & Defense Training

Information Technology (IT) Training

Communication Skills Training

Sales, Marketing & PR TrainingSales, Marketing & PR Training
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+44 (0) 203 8688816

باإلضافة إلى هذه الدورات التدريبية، فإن ســبتيموس لإلستشــارات توفّر
لعمالئها تشــكيلة هائلة من البرامج و الدورات التدريبية األخرى في شــتى 

المجــاالت التقنيــة و المهنيــة و التطبيقية، ومنها 

برامــج تدريبيــة في الهندســة و الصيانة و اإلنتاج
برامج تدريبية في المالية و اإلســتثمار

برامــج تدريبيــة في اإلدارة و المهارات القيادية
برامج تدريبية على أســس الحماية

 برامــج تدريبية فــي تقنية المعلومات
برامــج تدريبية في مهارات التواصل

برامــج تدريبيــة إلدارات المبيعات و التســويق والعالقات العامة

الدورات التدريبية العامة و حســب الطلب



 كورسات جامعية

 دورات لغة

septimusconsulting.com
info@septimusconsulting.com
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ســبتيموس االستشــارية هي شــركة عالمية وهدفنا األساسي هو
إســقاط الحواجز والعقبات بين الشــركات الدولية والحدود الجغرافية 
مصلحــة زبائننــا تبقــى مــن األولويات لدينا ونحــن ننجز ذلك بتوفير خدمات 

ممتازة ذات مســتوى عالي 

نحن نوفر أيضاً كورســات دراســات عليا ودورات لغة



هنا في ســبتيموس يمكننا توفير إجراءات التأشــيرة كجزء من خدماتنا
اإلستشــارية المتكاملة، حيث أن ســبتيموس لإلستشــارات تتمتع بموثوقية 
عاليــة و عالقــات قويــة مع الســلطات البريطانية و األوروبية و األمريكية 
حتــى يتمكــن عمالئنــا مــن دعم موظفيهم بتجربة تدريبية سلســة و خالية 

.من أي عوائق تتعلق بالتأشــيرات و إجراءاتها 
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 إجراءات التأشيرة



Islamic  Economic System
Economic Theories and Islamic Economic System
The Historical Development of Islamic Banking
Islamic Commercial law
The Basic Prohibitions
Qard and Dayn in Islamic banking
Principles of Islamic Commercial ContractsPrinciples of Islamic Commercial Contracts
Islamic law of Sale and Purchase
 
Modes of Shari'ah-Compliant Transactions
Islamic Modes of finance
Non-participatory Modes of finance
Participatory Modes of finance
Accessory ModesAccessory Modes
 
Islamic Banking Operations
Key Characteristics of Islamic Banking Operations 
Islamic Retail Banking Services
Islamic Investment Management Services
Corporate Banking Services
Investment Banking in Islamic BanksInvestment Banking in Islamic Banks
Treasury and International Banking

Governance, Regulation, Accounting Issues in Islamic Banking
Social Responsibility and Internal Controls 
Regulatory Compliance Functions
Risk Management in Islamic financial Institutions
Modern trends in Islamic Banking

Introduction to Islamic Insurance (Takaful)Introduction to Islamic Insurance (Takaful)
Insurance and the Introduction of Takaful
Takaful and Retakaful

COURSES IN:



النظام اإلقتصادي اإلســالمي
النظريات اإلقتصادية حســب النظام اإلقتصادي اإلســالمي

تطور الصيرفة اإلســالمية عبر التاريخ
القانون التجاري اإلســالمي

النواهي و المحظورات األساســية
مفهوم القروض و الديون حســب الصيرفة اإلســالمية

مبادئ العقود التجارية اإلســالمية
قانون البيع و الشــراء اإلسالمي

أنواع المعامالت المصرفية المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية
أنظمة التمويل اإلســالمية
 أنظمة التمويل الالتشــاركية
 أنظمــة التوكيل المصرفية

العمليات المصرفية اإلســالمية
خواص و ســمات العمليات المصرفية اإلســالمية

الخدمات المصرفية اإلســالمية لألفراد
 الخدمات اإلســالمية و إدارة اإلستثمارات

خدمــات المصارف التجارية
الصيرفة اإلســتثمارية و البنوك اإلســالمية

إدارة الخزينــة و الصيرفة الدولية
المســائل المتعلقة بالحوكمة و المحاســبة و اللوائح اإلدارية في البنوك اإلســالمية

الرقابــة الداخلية و المســؤولية اإلجتماعية
مهــام إدارة المراقبة و التفتيش

إدارة المخاطر في المؤسســات اإلسالمية
الصيرفة اإلســالمية الحديثة

مدخل إلى التأمين اإلســالمي – التكافل
مفهــوم التكافــل و عالقته بالتأمين

التكافــل و إعادة التكافل

النظام اإلقتصادي اإلســالمي
النظريات اإلقتصادية حســب النظام اإلقتصادي اإلســالمي

تطور الصيرفة اإلســالمية عبر التاريخ
القانون التجاري اإلســالمي

النواهي و المحظورات األساســية
مفهوم القروض و الديون حســب الصيرفة اإلســالمية

 الصيرفة اإلسالمية

:الــدورات التدريبية في



Collections and international documentation
Payment, acceptance and negotiation modes of funding
Deferred payment letters of credit
Confirmations silent/straight and soft
Red clause L/Cs their mechanics and risks
The utilisation of non-operative clauses as a risk mitigation technique
Deferred payment L/Cs in oil tradingDeferred payment L/Cs in oil trading
High risk countries and the red clause transferable bulk L/C
The mechanics of back to back letters of credit
Case studies in back to back financing
Securities and pitfalls
Long horn back to backs
Counter L/Cs
Guarantees in trade financeGuarantees in trade finance
The mechanics of standby contemporary issues
Single receivable forfaiting market
Mechanics of forfaiting
The political risk reality of forfaiting
Forfaiting deferred payment L/Cs
Contemporary models
Forfaiting and factoring comparedForfaiting and factoring compared
Forfaiting interest calculations
Jumbo L/C risk sharing, sales and distribution
Structured single export
Contemporary warehouse financing techniques and risks
Warehouse receipt/warrant financing
Fraud avoidance techniques. 
Due diligence with banks' securitiesDue diligence with banks' securities
Middle office functions
Spotting and avoiding fraud in trade finance

COURSES IN:



مدخــل فــي منهجية التحصيل و مســتنداتها دوليا
مفاهيــم التمويــل و طرائــق الدفع و القبول والمفاوضة

 اإلعتمادات المســتندية اآلجلة
 منهجيات إعتماد اإلعتمادات المســتندي

آليــات و مخاطرات اإلعتمادات المســتندية ذات المقدّم
إســتغالل الشــروط الغير نافذة في اإلعتمادات المســتندية كوســيلة إلدارة المخاطر

تطبيقات اإلعتمادات المســتندية اآلجلة في ســوق النفط
األقاليــم ذات معــدالت المخاطــرة العالية و اإلعتمادات المســتندية ذات المقدّم

 القابلــة للتحويل .
آليات اإلعتمادات المســتندية الموازية

دراســات لحاالت متعلّقة باإلعتمادات المســتندية الموازية
إشــكاليات السندات المالية

(Long Horn Back to Back)
 اإلعتمادات المســتندية المقابلة

ضمانــات التمويل التجاري
آليات تعليق المشــاكل المتزامنة مع اإلعتمادات المســتندية

 ســوق عمليات شــراء مستندات التصدير
 آليات شــراء مستندات التصدير

المخاطر السياســية المتعلقة بشــراء مســتندات التصدير
شــراء اإلعتمادات المستندية اآلجلة

نماذج و أمثلة معاصرة لشــراء مســتندات التصدير
Forfaitingو الـ Factoringمقارنــة تفصيليــة بين اـل

حســابات معدالت الفائدة في عمليات شــراء مســتندات التصدير
توزيــع و مبيعــات حصص اإلعتمادات المســتندية الضخمة

 هيكليــة التصدير األحادي
 آليات و مخاطر تمويل المســتودعات

أســاليب تجّنب اإلحتيال
أساســيات العنايــة في التعامل مــع األوراق المالية المصرفية

مهام إدارة المخاطر
مهــارات كشــف و تجنّــب اإلحتيال فيمــا يتعلق بالتمويل التجاري

 التمويل التجاري

: دورات تدريبية في



The Bank Treasury Management Function overview 
Introduction to Treasury Operations
Treasury Risk Management 
Asset Liability Management – ALM Introduction & orientation 
Interest Rate Risk: Convexity approximation
Liquidity Management: Liquidity Risk
Liquidity Management Crash Course: Liquidity LimitsLiquidity Management Crash Course: Liquidity Limits
Liquidity Management: Liquidity Contingency Funding Plan
Treasury Profitability: Foreign Exchange deals and Treasury profitability
Trading options and derivatives – Strategy review
Structured Products: Basic Products and sample term sheet
Credit Derivatives – Introduction to product families
Pricing Interest Rate Derivatives
Advance Risk Management ConceptsAdvance Risk Management Concepts
Margin Lending – Prime Brokerage Risk Case Study & Solution
Forecasting the Monetary Policy decisions 

COURSES IN:



مراجعــة عامة لمهام إدارة الخزينة
مدخــل في عمليات إدارة الخزينة

الخزينــة و إدارة المخاطر
مقدّمــة فــي إدارة األصول و اإللتزامات

تقريب التحّدب - إدارة مخاطر نســبة الفائدة
إدارة مخاطر الســيولة

إدارة و مراقبة الســيولة – دورة مكثّفة

 إدارة الســيولة - خطط التمويل الطارئ
حســاب ربحية الخزينــة في عمليات الصرف الدولي

إســتراتيجية تحديد خيارات و مشــتقات عمليات التداول
.الصكوك المالية المركبة و مســتندات األجل

 المشــتقّات اإلئتمانيــة – مدخل إلى أصناف النواتج
مشــتقات معدالت فوائد التسعير

 
إدارة المخاطر – األســاليب و المفاهيم الحديثة

 هامــش اإلقــراض – أمثلة و حلول حول معدالت مخاطر السمســرة
التكّهن بالقرارات المتعلقة باإلســتراتيجيات و السياســات المالية

 إدارة الخزينة

: دورات تدريبية في



Asset Securitisation
Corporate Credit Risk Analysis
Corporate Finance
Corporate Valuation Techniques
Financial Modelling using Excel
Financial Statement Analysis 
International Loan RestructuringInternational Loan Restructuring
International Trade Finance
Loan Documentation
Mergers & Acquisitions 
Mezzanine Finance 
School of Corporate Finance
The Mechanics of Corporate Finance
The Mechanics of International Trade FinanceThe Mechanics of International Trade Finance
The Mechanics of Loan Documentation

COURSES IN:



 تسنيد األصول
تحليل المخاطر اإلئتمانية للشــركات

مفهوم تمويل الشــركات
 مهارات تثمين قيمة الشــركات

 النمذجة المالية بإســتخدام برنامج
تحليــل الميزانيــات و اإلقرارات المالية

إعــادة هيكلة القروض الدولية
تمويــل التجارة الدولية

توثيق القروض
 عمليات الدمج و الشــراء
 تمويل متوّســط المخاطر

مدارس و منهجيات تمويل الشــركات
آليات تمويل الشــركات

آليــات تمويل التجارة الدولية
آليــات توثيق القروض

تمويل الشركات

: دورات تدريبية في



Fundamentals of Fund Management
Hedge Funds and Liquid Alternatives
Performance Measurement and Attribution
Risk Management for Asset Managers
School of Investment Management 
Strategic Asset Allocation 
The Mechanics of Investment ManagementThe Mechanics of Investment Management

COURSES IN:



أسس إدارة التمويل
مفهــوم صناديق التحّوط و بدائلها المســيّلة
آليات قياس و نســب األداء العام لإلســتثمار

إدارة المخاطــر لمدراء األصول
مدارس و منهجيات إدارة اإلســتثمارات

التخصيص اإلســتراتيجي لألصول
آليات إدارة اإلستثمارات

إدارة اإلستثمارات

: دورات تدريبية في



Advanced Risk Management
Anti Money Laundering 
Asset & Liability Management for Banks
Corporate Credit Risk Analysis 
Credit Risk
Fundamentals of Risk Management
IFRS 9: The New Regime for Financial Instruments IFRS 9: The New Regime for Financial Instruments 
Introduction to Basel III
Liquidity Risk
Market Risk
Model Risk Assessment & Stress Testing 
Operational Risk
Risk Management for Asset Managers
School of Risk ManagementSchool of Risk Management
The Mechanics of Credit Risk Analysis
The Mechanics of Risk Management
Treasury Risk Management
Value-at-Risk

COURSES IN:



إدارة المخاطــر – دورة متقدمة
مكافحة غســيل األموال

إدارة األصــول و الديون للمصارف
إئتمانات الشــركات و تحليل مخاطرها

المخاطر اإلئتمانية
أسس إدارة المخاطر

IFRS 9 – معيــار التوثيــق المالــي العالمي الجديد
Basel IIIمقدمة في

مخاطر السيولة
مخاطر السوق

 تقييــم المخاطــرة و إختبارات اإلجهاد النموذجية
المخاطر التشغيلية

إدارة المخاطــر لمدراء األصول
مــدارس و منهجيــات إدارة المخاطر 
 آليات تحليــل المخاطر اإلئتمانية

آليات إدارة المخاطر
 إدارة مخاطــر الخزينة

مفهوم القيمــة المعّرضة للمخاطر

إدارة المخاطر

: دورات تدريبية في



Accounting for Derivatives
Fund Administration
IFRS 9: The New Regime for Financial Instruments
Operational Risk
Securities Settlements, Clearing and Global Custody
The Mechanics of International Financial Reporting Standards 

COURSES IN:



محاسبة المشتقات
إدارات الصناديق

IFRS 9 – معيــار التوثيــق المالــي العالمي الجديد
المخاطرة التشغيلية

 مفاهيم تســوية و تســديد الحســابات و الوصاية العامة
آليــات معاييــر التقارير المالية الدولية

 العمليات المصرفية

: دورات تدريبية في



Mastering Infrastructure Project Finance 
Mastering Project Finance Documentation 
Oil & Gas Project Finance 
Power Project Finance 
Project Finance 
Project Finance Modelling 
School of Project FinanceSchool of Project Finance
The Mechanics of Project Finance
The Project Finance MBA
International Trade Finance

COURSES IN:



إتقان تمويل مشــاريع البنى التحتية
إتقان توثيق مالية المشــاريع
 تمويل مشــاريع النفط و الغاز

 تمويل مشــاريع الطاقة الكهربائية
مفهوم تمويل المشــاريع
نمذجة تمويل المشــاريع
منهجية تمويل المشــاريع
آليات تمويل المشــاريع

 الماجســتير المصغّر في تمويل المشــاريع
تمويــل التجارة الدولية

تمويل الشركات

: دورات تدريبية في



Accounting for Derivatives
Advanced Swaps
Fundamentals of Swaps
How the Financial Markets Work
Mastering Financial Products and Derivatives
Mastering Foreign Exchange & Money Markets
Pricing & Trading OptionsPricing & Trading Options
School of Bonds and Fixed Income
School of Derivatives
School of International Capital Markets
School of Treasury Products & Risk Management
The 5 Day Mini "MBA" for Banking & Finance Professionals
The Mechanics of Derivatives and Financial Products
Treasury Risk ManagementTreasury Risk Management
Understanding Commodity Markets and Commodity Trading

COURSES IN:



المشــتقات المالية التجارية

محاسبة المشتقات
 المقايضات المتقدمة
أسس المقايضات

كيفية عمل األســواق المالية
إتقان إســتخالص النواتج و المشــتقات المالية
إتقان التداول الخارجي و ســوق األوراق المالية

خيارات التســعير و التداول
منهجيــة الســندات و مفهوم المدخول الثابت

منهجية المشــتقات المالية

: دورات تدريبية في



Private Equity and Venture Capital
Real Estate Finance & Investment
School of Private Equity 
The Mechanics of Real Estate Finance 

COURSES IN:



حقــوق الملكية الخاصة العقارية

: دورات تدريبية في

 حقــوق الملكيــة الخاصة و رأس المال المخاطر
التمويل و اإلســتثمار العقاري

مــدارس و منهجيــات حقوق الملكية الخاصة
آليــات التمويل العقاري



نحن نؤمن بالشــفافية والوضوح في التســعيرات لدينا و نوعد
زبائننــا أن االســتثمارات التــي تصــرف في التدريب أو أي خدمات 
أخرى خالل شــركة ســبتموس ســتكون فعالة وذو نتيجة مفيدة 
لتجد المزيد حول التســعير لدينا يرجى مراســلتنا عبر البريد 

اإللكترونــي أو االتصــال بنا هاتفيا 

septimusconsulting.com
info@septimusconsulting.com
+44 (0) 203 8688816

|أسعارنا




