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ری اریان  مؤسسه عالی آموزش بانکدا
 مسائل مورد بحث:

سال از فعالیت آن سپری 5پرداخت تسهیالت به شرکتی که مدت  
شده و تاکنون هیچ اقدامی در راستای موضوع فعالیت خویش انجام 

نماید. نداده است آیا بانک را با ریسک مازادی مواجه می
شود  تسهیالت شخص حقوقی جاری است اما به شعبه اطالع داده می

ثبت شرکت باطل اعالم شده است آیا استمرار قرارداد ریسک مازادی 
 بر بانک تحمیل می نماید یا باید تسهیالت دین حال شود؟

09شود بیش از  زمان اجرای مصوبه و انعقاد قرارداد، شعبه متوجه می 
اند،آیا اجرای  درصد سهامدارن عمده و مدیران شرکت تغییر نموده

 نماید؟ مصوبه ریسک مازادی بر بانک تحمیل می
توان بدون تغییر محسوس ریسک، نسبت به تغییر مدت قرارداد  آیا می

 مرابحه یک مشتری اقدام نمود؟
 آیا بنابه درخواست مدیران شرکت درحال انحالل و برای تکمیل

 نامه صادر نمود؟توان ضمانت های ناتمام می پروژه
های ناتمام برای پرداخت تسهیالت سرمایه  میزان ریسک گرفتن وثیقه

 نمایید؟های مختلف اقتصادی را چگونه ارزیابی میدرگردش به بنگاه
توان تسهیالت دیگری پرداخت  آیا برای تسویه بدهی مشتری می

شود واگر  نمود؟ اگر جواب مثبت است چگونه ریسک آن مدیریت می
 جواب منفی است چرا؟

هایی را  های ایجادی چه ریسک های طرح عدم ثبت تعهدی مصوبه
 نماید ؟ متوجه مدیریت منابع و مصارف بانک می

تعهد پرداخت را بدون  هاینامهتوان ریسک صدور ضمانت چگونه می
  گرفتن وثیقه های ارزنده مدیریت نمود؟

 مخاطبان :  

 کارشناسان اعتباری
 

 مدت : 

 ساعت 4
 

 زمان برگزاری :
 5900مهر ماه  55سه شنبه 

 53:99الی  0:99ساعت: 
 

 هزینه ثبت نام : 

 صورت خالصتومان به 359,999

 باشد.صورت آنالین مینحوه برگزاری به

نام اسامی شرکت کنندگان به صورت برای ثبت

 کتبی به نمابر زیر اعالم شود.

 11854899نمابر:

 دهمین مباحثه علمی با عنوان

 ریسک های پنهان تخصیص منابع
 

 موضوع مباحثه:
ها، تجهیز منابع و تخصیص آن و ضمممانمت  مهمترین علل تشکیل بانک

اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل اشخاص غیر، به ایفای بمه مموقمع 
های مختلف اقمتمصمادی تعهدات خویش در راستای رشد و توسعه بخش

است.بخش عمده ریسک هر بانک در حوزه تخصیص منابع قرار دارد که 
این حوزه از مخاطرات مختلف و متفاوتی از بررسی وضعیت زمان مراجعه 
مشتری، تا پایان فرآیند وصول اقساط،گرفتن جرایم تأخیر احمتمممالمی و 

باشمد. همدف ایمن  تسویه بدهی از محل اموال توثیق شده،برخوردار می
هایی است که با وجود اهمیت زیاد آنها  مباحثه بررسی آن دسته از ریسک

کمتر شناخته شده و تبع آن مدیریتی خاصی نیز تاکنون بر آن اعمممال 
 باشد. نشده است،می

 مدرییت آموزش حرفه ای

   

  

 کننده :ارائه

 ها و سال سابقه کار در امور اعتباری، نظارت و کارشناسی بر طرح 95 - 
 هامدیریت ارشد در بانک    

 کارشناس ارشد علوم اقتصادی -
 های بانکیمؤلف کتب متعدد در حوزه -


