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ان ری ا دا وزش بان ی آ ه عا :مسائل مورد بحثؤ
 چنانچه در موضوع قرارداد مشارکت مدنی بازرگانی، تأمین سرمایه

گردد؟درگردش درج گردد آیا ریسکی متوجه بانک می

 آیا صدور ضمانتنامه به میزان بیشتر از مبلغ قرارداد بین ضمانتخواه و
ذینفع، مخاطراتی متوجه بانک خواهد نمود؟

 آیا بانک می تواند در عملیات اجرا شده نیز سهم الشرکه  منظور و
پرداخت نماید؟

 ،آیا با انعقاد قرارداد مرابحه نقدي در گشایش اعتبار اسنادي داخلی
توان براي تسویه قسمتی وجه اعتبار تسهیالت پرداخت نمود؟می

آیا با گرفتن سود می توان قرارداد مشارکت بازرگانی را تمدید کرد؟

 چنانچه بعد از تسویه قرارداد اجاره به شرط تملیک درقالب لیزبک
توان قرارداد با همان موضوع قبلی بدون خرید کاالي جدید، منعقد می

نمود؟

درصد وجه نقد 100آیا می توان بدون رویت قرارداد با تأمین
نامه صادر نمود؟ضمانت

:  مخاطبان 
ارکان تصمیم گیري و کارشناسان اعتباري، رؤساي شعب

: مدت 
ساعت4

:زمان برگزاري 
1400ماه خرداد 11شنبه سه

12:30الی 8:30: ساعت

:هزینه ثبت نام به ازاي هرنفر 
صورت خالصتومان به350,000

.باشدصورت آنالین مینحوه برگزاري به

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

22846899:نمابر

بیست و پنجمین مباحثه علمی با عنوان
ریسک هاي عدم تطبیق قراردادها با ماهیت مصرف

:موضوع مباحثه
به دلیل اینکه گیرندگان    .  ها، تجهیز و تخصیص منابع است     مهمترین علل تشکیل بانک   

خدمات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف با انگیزه هاي متفاوت هستند لذا                  

هاي آشکار و پنهان مختلفی مواجه می باشند و بنا به دالیل              ها همواره با ریسک   بانک

. مختلف از جمله توسعه نیافتگی، اطالعات مزبور را بین یکدیگر به اشتراك نمی گذارند             

یکی از  .  و به تبع آن، این مخاطرات، همواره در بین بانک ها در حال تکرار می باشد                  

مهمترین آن، ریسک عدم تطبیق قراردادها با موضوع و ماهیت درخواست مشتریان                

باشد به این ترتیب که اگر بین نوع قرارداد، موضوع مصرف و موضوع تصویب                    می

سنخیتی نباشد اعتبار قرارداد از سوي قضات و دادگاه ها خدشه دار و منافع بانک با                     

.مخاطره جدي روبرو خواهد گردید

ای وزش  آ د
:کننده ارائه

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

هابانک

کارشناس ارشد علوم اقتصادي

هاي بانکیمؤلف کتب متعدد در حوزه

الین
آن


