
 

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

 591پالک 

  19895تماس:  شماره

 1918-1999داخلی: 

 95-11885۸9۲تلفن گویا:

 مسائل مورد بحث:

 های بانکی و عقد ضمان کدام نامهموارد افتراق مقررات حاکم بر ضمانت

 است؟

 ای  خواه پاره چرا باید بدون درخواست، اطالع و بعضاً مخالفت ذینفع و ضمانت

 ها را تمدید نمود؟ نامهاز مواقع ضمانت

 گردد؟ نامه باطل میخواه بعضی از ضمانت چرا بافوت ضمانت 

 های بانکی بدون درخواست  نامهها مجاز به مطالبه وجه ضمانت چرا دادگاه

 ذینفع نمی باشند؟

 های بانکی بیش از مبلغ یک قرارداد  نامهآیا امکان دارد مجموع ضمانت

 گردد؟ 

 ها مجاز هستند بنا به درخواست دینفع بیش از مبلغ پیش پرداخت آیا بانک

 نامه صادر نمایند؟ضمانت

 نامه تعهد پرداخت کدام است و برای کاهش ریسک مصادیق دقیق ضمانت

 توان لحاظ نمود؟ عملیاتی به غیر از اخذ وثیقه چه مواردی را می

 های گروه  ریسک عملیاتی بانک در قراردادB  از قبیلB.O.T--B.O.O--

B.O.L--B.O.I  کدام است و برای مدیریت آن چه باید کرد؟ 

 مخاطبان :  
 مدیران و مسئولین اعتباری شعب، بازرسان،کارشناسان اعتباری و حقوقی 

 مدت : 

 ساعت 4
 

 زمان برگزاری :
  1021اردیبهشت  02شنبه سه

 8::03الی  8::0ساعت: 
 

 هزینه ثبت نام به ازای هرنفر : 

 صورت خالص به ریال 400880888

 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 

 پنجاه و یکمین مباحثه علمی با عنوان

 های بانکی  افتراق عقد ضمان با ضمانت نامه
 

 موضوع مباحثه:
گیری شبکه نامه وظهرنویسی اسناد به خیلی قبل از شکلعمر صدور ضمانت

بانکی به شیوه امروز می رسد و از زمانی که این نوع خدمت در زمره خدمات 

و  480بانکی کشور قرارگرفت رابطه تنگاتنگ آن با عقد ضمان مستتر در مواد 

قانون مدنی ابهامات زیادی برای شبکه بانکی و قضات به منظور صدور  486

های متعدد بانک مرکزی که سعی در  احکام بوجود آورد و علیرغم بخشنامه

نامه نوع ضمانت  تبیین و تشریح موارد افتراق قوانین مترتب بر صدور این دو

ها و حتی تعدادی از  صادر نمود تاکنون تعداد قابل توجهی از دادگاه

های این دو از یکدیگر پی های حقوقی شبکه بانکی هنوز به تفاوت مدیریت

ها و ابهامات زیر کماکان درشبکه بانکی بی پاسخ مانده و یا نبرده وسئوال

های متفاوت و بعضاً متضاد به آن داده شده است که این موضوع منجر به  پاسخ

افزایش ریسک شدید اینگونه خدمات گردیده است در این مباحثه سعی وافر 

های بانکی تبیین و تشریح  نامهخواهد شد موارد افتراق عقد ضمان با ضمانت

 گردیده و به سئواالت و ابهامات پاسخ مقتضی و کاربردی ارائه گردد.

   

  

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

  کارشناس ارشد علوم اقتصادی 

  های بانکیمؤلف کتب متعدد در حوزه 

حرفه ای مدرییت آموزش
 

ری اریان             موسسه عالی آموزش بانکدا


