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گیری به خودی خود یک نوع مهارت گیری اعتباری است و این تصمیم یکی از مهمترین فرایندهای تخصیص منابع، تصمیم

با بسترسازی مناسب و تصمیم گیری ای است از تخصص و تجربه، به عبارتی مدیریت بهینه منابع صرفاً تلقی گردیده و شالوده

ائیم  که این مطلب نیز باشد. به منظور تحقق این مطلب  نخست باید اطالعات کافی کسب نمخردمندانه اعتباری میسر می

 سئواالت پرتکرار مباحث اعتباری امکان پذیر است . پاسخ به با طرح و اًصرف

 

 ساعت 8

   دوره معرفی  

 
 وزشیآم دوره

 تصمیم گیری خردمندانه اعتباری
 

 

ن:مخاطبا  

 شعب یرؤسا

 مناطق رانیمد 

 مرکز یمسئوالن اعتبار 

 یاعتبار نیناظر 

 بازرسان  

 حسابرسان

 :پیش نیاز

 نیازفاقد پیش 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 )منابع: دربخش تخصیص الف 
 ده؟کدام در الویت قرار عملکرد وی سودده باشد یا زیان در زمان بررسی، سرمایه درگردش مشتری باید مثبت باشد یا منفی؟

 دارد؟ یا هیچ کدام در الویت نیست و موارد دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر چنین است آن موارد کدام است؟
 های اقتصادی ارتباط مستقیم دارد؟ بدیهی است ماهیت زیان با کمبود نقدینگی بنگاه ست یاآیا ماهیت سود با نقدینگی عجین ا

 هر انتخاب اشتباه منجر به اجحاف به یک طرف و افزایش مطالبات غیر جاری خواهد شد.
  بررسی یا امکان دارد بدون آ های مالی مشتری،ینی گردش وجوه در پرداخت تسهیالت اهمیت دارد یا صورتبنقش پیش

 های مالی از طریق پیش بینی گردش وجوه میزان و مدت باز پرداخت تسهیالت مشتری را برآورد نمود؟صورت
 رایشی با صنایع خوراکی و صنایع آموارد بهداشتی  های تولید دارو،وضوابط پرداخت تسهیالت به بنگاه آیا الزامات کیفی

ها نیز عنوان نشده ولی ماهیتاً رعایت آن الزامی است، کدام نامهکه حتی دربخش اگر نیست ضوابطی ؟ساختمان یکسان است
 است؟

 اگر بخواهیم پرداخت نمائیم ضوابط قابل دفاع آن  چرا نباید به پیمانکاران عمرانی تسهیالت سرمایه درگردش پرداخت نمود و
 برآورد آن چگونه است؟ کدام است؟ و

  آنپاسخ به  سئوال پرتکرار و 30سایر موارد با طرح 

 : ب(دربخش تعهدات 
  اگر سند تعهد پرداخت مغایر مبلغ گشایش اعتبار اسنادی داخلی صادر شده باشد آیا مسئولیتی متوجه بانک تنزیل کننده

 باشد؟می
 درصد دلیلی بر پرداخت وجه اعتبار بیشتر از مبلغ گشایش اعتبار است؟10یا قبول تلورانس آ 
 آیا فقط اعتبار سنجی فروشنده کافی است؟ است؟ وهای بانک تنزیل کننده  کدام مسئولیت 
 ای اقدام نمود نظر نامهخواه به تمدید خودسرانه ضمانتای با اعالم دالیلی خاص با وجود مخالفت ذینفع و مخالفت ضمانتشعبه

 شما چیست؟ایا این موضوع موجه است؟
 نامه را صادر رسید دستور به ضبط وپرداخت وجه ضمانتتوانند قبل از سرها میتعدادی از حقوق دانان معتقد هستند دادگاه

 نمایند وعده دیگر خالف این عقیده را دارند، نظر شما دراین خصوص چیست؟
 ها که با قرارداد هایی از نوع نامهریسک عملیاتی ضمانتB.O.I  B.O.T.   B.O.L   از سایر  گردد،ونظایر ان صادر می

 چیست؟ ها بیشتر است نظر شمانامهضمانت

 195راه ضرابخانه، پالک  آدرس: خیابان پاسداران، سه

www.ibi.ac.ir 
 

 جناب آقای اصغر پورمتین مدرس دوره:
 45 بر طرح ها یوکارشناس ، نظارت یسال سابقه کار در اموراعتبار 

 یارشد علوم اقتصاد کارشناس 

 35 یبا مؤسسه عال یسال سابقه همکار 10و  سیسال سابقه تدر 

  یآموزش بانکدار

 کتب و مقاالت متعدد مؤلف 
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