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های اعتباری بر تأمین مالی د اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاستکودی حاکم براقتصاد کشور موجب گردید، رویکروضعیت ر

را برای سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی متمرکز گردد و برای تحقق این مهم، بسته خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی 

ها به نحوی است که بانک 1395گذاری دولت براساس سند راهبردی در سال شبکه بانکی کشور تنظیم و ابالغ نمود . هدف

 لحاظ نمایند.  %60بایستی نسبت تسهیالت اعطایی سرمایه در گردش خود را در مقایسه با کل تسهیالت اعطایی حداقلمی

مین مالی کوتاه مدت است که مقدار نقدینگی موردنیاز یک واحد تولیدی را برای أت تسهیالت اعطایی سرمایه در گردش بانکی،

مین می نماید. أادامه فعالیت روزمره آن واحد، حداکثر به میزان یک دوره گردش کاال پیش بینی و براساس ضوابط و مقررات ت

اتی کاهش ریسک نقدینگی و کاهش ریسک محاسبه دقیق سرمایه درگردش مورد نیاز واحدهای تولیدی دو مزیت اساسی و حی

 هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می باشد: اعتباری را به همراه دارد.

 آشنایی با نحوه تعیین مقدار مورد نیاز و زمان بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش یک واحد تولیدی 

  ولیدیگیرنده با استفاده از صورت های مالی اساسی واحد تپیش بینی استحکام وضع مالی و قدرت بازپرداخت به موقع وام 

  .تدوین گزارش اعتباری تسهیالت سرمایه در گردش 

  

 

  

 

 ساعت  8

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

در گردش با  هیسرما التیتسه ینحوه اعطا

دیجد کردیرو  

 

ن:مخاطبا  

 شعب نیرؤسا و معاون

 شعب یاعتبار ریدوا یرؤسا 

 اتکارکنان واحد اعتبار 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 الزامات و مقررات اعطای تسهیالت سرمایه در گردش 

 تعریف و تشریح اقالم سرمایه در گردش 

 اقالم سرمایه در گردش واحدهای تولیدیترکیب  
 اعتبارسنجی مشتریان 
 سقف مانده تسهیالت سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی 

 رعایت آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن 
 رعایت آیین نامه اشخاص مرتبط

 رعایت نسبت مالکانه در اعطای تسهیالت 

 ها بررسی تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت 

 مدارک و مستندات درخصوص وضعیت ثبتی و مجوزهای قانونی 

 صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل و کلیه یادداشت های پیوست به انضمام گزارش حسابرس 

 اخذ صورت موجود های واحد اقتصادی 
 معرفی منابع و نحوه تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول 

 و تضمینات تسهیالت درخواستیمعرفی وثایق  
 اخذ آخرین تراز آزمایشی شرکت 
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 مدرس دوره:   
  دکترای عالی مدیریت کسب و کار گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 

  24 های کشور )صف و ستاد(ار در حوزه اعتبارات یکی از بانکسال سابقه ک 

 مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران مدرس 

  

  
   
  

 .شودراجعه م لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 11.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

 باشد.  یم نامهیوعده، ناهار و صدور گواه انیم ،یآموزش یدوره شامل محتوا نهیهز

 27892458-27892497شماره تماس: 

 41-22881640 گویا: تلفن

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:
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 16:30 یال 8:30ساعت  آذر 26: تاریخ برگزاری
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