
نشانی: تهران، خیابان پاسداران، باالتر از ایستگاه ضرابخانه،
195پالك 

27891تماس: شماره
2453–2475-2497-2457داخلی: 

41-22881640تلفن گویا:

مسائل مورد بحث:
              سقف تسهیالت استفاده شده مشتري درطـی دوسـال دوبـرابـر

گردیده ولی باوجود ثابت بودن نرخ سود تسهیالت هزینه هاي مالی           
درصد اضافه شده است علت چـه        300هاي مالی   مستتر در صورت  

بود؟
       ها با تقاضاي دریافـت     عدم توجه و تطبیق پیش بینی بودجه شرکت

تسهیالت به نحوي که مشتري متعهد به بـاز پـرداخـت اقسـاط                
تسهیالت به صورت ماهیانه گردیده ولی در پیش بینی بودجه فقـط            

پرداخت سود و تمدید قرارداد منعکس شده است.
          سال و  مشتري تقاضاي طرح توسعه دارد و مدت اجراي طرح را یک

میلیارد ریال پیش بینی شـده اسـت         8000سهم الشرکه مشتري    
ولی اجراي طرح بدون بروز حوادث قهري و پیش بینی نشده، سـه             

انجامد آیا این موضوع قابل پیش بینی بود؟سال به طول می
 هاي ثابت مشتري به طور متوسط در سال، نـزدیـک         خالص دارایی

درصد کاهش پیدا میکند در ظاهر امرکارشناسان این موضوع را        30
ناشی از کسر ذخایر استهالك تلقی نموده و حساسـیـتـی نشـان               

هایی متوجه بانک خواهد شد؟ دهند به نظر شما چه ریسکنمی
     ي تسویه نشـده در دفـاتـر          با عدم ثبت تسهیالت استفاده شده

هایی متوجه بانک خواهدشد.مشتري چه ریسک
   هاي مالی متوجه فـروش و خـریـد            زمان بررسی اجمالی صورت

هایـی  شوید این عمل  چه ریسک     همزمان دارایی هاي ثابت وي می     
متوجه بانک خواهد نمود؟

هاي نادیده گرفتن پیش بینی گردش وجوه نقد در میـزان و         ریسک
مدت تخصیص منابع چیست؟

مخاطبان :  
مدیران ارشد و میانی اعتباري

مدت : 
ساعت4

زمان برگزاري :
1399ماه بهمن12یکشنبه 
12:30الی 8:30ساعت: 

هزینه ثبت نام :
صورت خالصتومان به300،000

باشد.صورت آنالین مینحوه برگزاري به

نام اسامی شرکت کنندگان به صورت براي ثبت
کتبی به نمابر زیر اعالم شود.

22846899نمابر:

هجدهمین مباحثه علمی با عنوان
هاي پنهان کنترل ریسک بانک در الیه

هاي مالی مشتریانصورت

موضوع مباحثه:
مشتریان شبکه بانکی با شناخت نسبی که از رویکرد بانک ها نسبت به              

هاي مالی خویش دارند، سعی در حساب آرایی و سرو سامان               صورت
هاي مالی می نماید. حساب آرایی در این مباحثه مطرح           دادن به صورت  

هاي متوالی  نمی گردد، بلکه موضوع، مقایسه سرفصل مشابه حساب سال        
خوش آرایش گردیده و درست در       باشد، که کمتر دست   یک شرکت می  

مقابل چشم تصمیم گیران اعتباري بانک قراردارد. کارشناسان اعتباري           
هاي مالی ( که اغلب       هاي کالسیک محاسبه نسبت    عمدتاً به بررسی   

گردند)  پرداخته و از موارد زیر غافل         دستخوش تغییر قابل توجه نیز می     
گردیده و تخصیص منابع یا برقراري تعهدات را با ریسک زیاد مواجه               

می نماید.  

کننده :ارائه

35ها و سال سابقه کار در امور اعتباري، نظارت و کارشناسی بر طرح
هامدیریت ارشد در بانک

کارشناس ارشد علوم اقتصادي
هاي بانکیمؤلف کتب متعدد در حوزه
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