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 ها و سال سابقه کار در امور اعتباری، نظارت و کارشناسی بر طرح 53 -

 هامدیریت ارشد در بانک    

 کارشناس ارشد علوم اقتصادی -

 های بانکیمؤلف کتب متعدد در حوزه -

 مسائل مورد بحث:

  آیا صدور گشایش اعتبار اسنادی داخلی اتکایی امکان پذیر است؟
 اگر هست شرایط آن چیست واگر نیست چرا؟

شرایط صدور اصالحیه در گشایش اعتبار اسنادی داخلی کدام است؟ 
 اگرمتقاضی، شرکت دولتی باشد و از بودجه عمومی استفاده نماید و

ای به صورت چند فاز  موضوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی پروژه
 ی تأمین وجه گشایش اعتبار اسنادی کدام است؟ باشد، نحوه

 اگر تحویل در محل کار فروشنده EXW باشد، به هنگام ارائه اسناد
تواند جایگزین جلوگیری از ریسک  توسط ذی نفع، چه اسنادی می

 صوری بودن معامله شود؟
 برای مشتری سازمانی شما صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار

اسنادی داخلی به منظور خرید مواد اولیه از  شرکت معتبر دولتی 
 تفاوتی ندارد ، شما کدام یک از خدمات را انتخاب می نمایید چرا؟

 آیا تنزیل اعتبار اسنادی داخلی امکان پذیر است، اگر هست شرایط
 آن چیست؟ 

اهمیت انتخاب نوع قرارداد زمان گشایش اعتبار اسنادی کدام است؟ 
 اهمیت گواهی بازرسی کاال در مبدا و مقصد کدام است و آیا با در

 توانید نسبت به حذف آن اقدام نمایید؟ خواست گشایش کننده می
 شرایط گشایش اعتبار اسنادی داخلی از مبدأ مناطق آزاد تجاری به

 سرزمین اصلی کدام است؟
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 هفتمین مباحثه علمی با عنوان

 ریسک های مترتب بر گشایش 

 اعتبار اسنادی داخلی
 موضوع مباحثه:

عواملی نظیر عدم تناسب منابع در دسترس بانک ها با نرخ تورم، 
ی تعهد های موجود برای تأمین نوع وثایق صدور ضمانت نامه محدودیت

پرداخت و همچنین تمایل به افزایش سهم درآمدهای کارمزدی در سبد 
درآمدی سبب شدند شبکه بانکی و مشتریان تمایل زیادی برای استفاده 

ی ازخدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی از خود نشان دهند. در یک دهه
اخیر نسبت سهم این خدمت به پرداخت تسهیالت افزایش چشمگیری 
داشته است ولی محدودیت های موجود از قبیل فقر دانش، عدم تطبیق 

و اینکوترمز، تعدادی از  U.C.P.600قوانین داخلی با مجموع مقررات
بانک ها را از ارائه این خدمت بر حذر داشته است. با این وجود طی 

به ی این گونه خدمات دوسال اخیر  از سوی برخی از بانک ها برای ارائه
مشتریان واجد شرایط اقداماتی انجام شد، ولی کماکان گشایش 
اعتبار اسنادی داخلی ریسک های عملیاتی زیاد و خاص خود را به 

 همراه دارد.

 ایمدیریت آموزش حرفه

  

   


