
 

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

 591پالک 

  19895تماس:  شماره

 1918-1999داخلی: 

 95-11885۸9۲تلفن گویا:

 مسائل مورد بحث:
های معین در شرایط اعتبار تصریح  اگر برداشت قسطی یا حمل نوبتی در دوره

شده باشد ولی درطول  مقرر برداشت قسط مربوطه از محل اعتباار واور  
 نگیرد آیا شما مجاز هستید سند تعهد پرداخت مراحل بعدی تنزیل نمائید؟

 آیا مجاز هستیم سند تعهد پرداخت کمتر از مبلغ گشایش اعتبار اسانادی را
 تنزیل نمائیم؟

 اگر در گشایش اعتبار اسنادی بنا به توافق طرفین سند بازرسی حاف  شاده
باشد آیا شما مجاز هستید اعتبار اسنادی موضوع این گشایش اعتبار اسنادی 

 دار را تنزیل نماید ؟مد 

دار باا محال های ماد آیا اهمیت و فقدان گزارش بازرس فنی در گشایش
را نادیاده متفاو  است و می توانیم حف  آن DDU یا  DDPباEXW تحویل 
 بگیریم؟

  اگر زمان تنزیل متوجه شوید بانک گشایش کننده ذینفع واحاد یاا مقاررا
 تسهیال  وتعهدا  کالن را رعایت نکرده باشد آیا مجاز به تنزیل ان هستید؟

 آیا می توانیم بنا به درخواست بانک تنزیل کننده وجه سند تعهد پرداخات را
 به حساب فروشنده واریز نمائیم؟

 چگونه می توانیم آن دسته از اسناد تعهد پرداخات گاشایش هاای اعتباار
ای اسات را دار که به وور  حمل به دفعا  و تاسویه مرحلاهاسنادی مد 
 تنزیل نمائیم؟

 اگر برای شما مسجل شود سیاهه تجاری ارائه شده فاقد مهر و امضا باوده و
مهر گواهی بازرسی نیز متعلق به چند سال قبل می باشد که حاال تغییر یافتاه 

 است آیا مجاز هستید سند تعهد پرداخت را تنزیل نمائید؟

 چنانچه فروشنده و وادرکننده پرفرما، مشتری شما که قصد تنزیل گاشایش
اعتبار بانک دیگر را دارید ، باشد و مطمئن شوید که کاالی موضوعه اواال در 

 رده تولیدا  فروشنده نبوده است آیا مجاز به تنزیل آن هستید؟

 مخاطبان :  

ارکان عالی اعتباری، مسئولین شعب،کارشناسان واحدهای اعتباری، 
 بازرسان وحسابرسان

 مدت : 
 ساعت 4
 

 زمان برگزاری :

 0411بهمن ماه  44یکشنبه 
 1::04الی  1::0ساعت: 

 

 هزینه ثبت نام به ازای هرنفر : 

 صورت خالص به ریال 4،111،111

 نفر( :)حداقل تعداد شرکت کنندگان 

 باشد.صورت آنالین می نحوه برگزاری به

 ای (نام به پرتال موسسه )آموزش حرفهبرای ثبت

 به آدرس ذیل مراجعه شود.
https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 

 چهل و هشتمین مباحثه علمی با عنوان

 ریسک های تنزیل اعتبار اسنادی داخلی و 
 نحوه مدیریت آن 

 
 موضوع مباحثه:

با توجه به مشکال  نرم افزاری و آموزشی چک های ویادی جدید کاه 

منجر به کاهش شدید سطح خرید دین شبکه بانگی گاردیاده اسات، 

شیفت تقاضای تنزیل اعتبار اسنادی با توجه به ریسک پائیین و در حاد 

وفر نکول آن از یک سوی و کمبود نقدینگی و عدم نظار  بر مصار  

-این گونه تسهیال  از سوی دیگر منجر به نفوذ سود جویان، فاروات

طلبان و مفاسد اقتصادی به این خدما  گردیده است به ناحاوی کاه 

تاکنون از کمبود دانش بعضی از شعب بانک ها سوءاستفاده فاراوانای 

ی وحیح عرضه  این ناوع  شده است. لفا این مباحثه در چارچوب نحوه

 خدمت برگزار می شود. 

   

  

 کننده  :ارائه
:3 ها سال سابقه کار در امور اعتباری، نظارت و کارشناسی بر طرح 

 کارشناس ارشد علوم اقتصادی 

 های بانکیمؤلف کتب متعدد در حوزه 

حرفه  مدرییت آموزش
موسسه عالی آموزش 


