موسسه عالی آموزش بانکدا ری اریان
مدرییت آموزش حرفه ای

برهمين اساس و بنا بر الزامات يادشده فوق ،نظاممند نمودن فرآيندد مزبدو  ،ا
هگذ تدوين و ابالغ دستو العملي جامع و مانع ا سوي بانک مرکزي که د آن



دکتراي حسابدا ي



مد س دانشگاه و موسسه عالي آمو ش بانکدا ي ايران

ويکردي کا شناسي ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غيرجدا ي مسسدسات



مد س دو ه هاي حرفه اي بانکدا ي د نظام بانکي کشو

اعتبا ي با تمرکز بر مالحظات شرعي ،قانوني و مقر اتدي حداکب بدر بانکددا ي



عضو کميته بانکي جامعه حسابدا ان سمي

اسالمي بر سي ،تجميع و تهيه گردد .د سال جا ي دستو العمل مذکو با نگري



مالحظات شرعي ،مقر اتي و حسابدا ي به نحو مطلوب مدنظر قرا گيرد ،امدري
ضرو ي و انکا ناپذير است .د دستو العمل بانک مرکزي تالش شده اسدت بدا

پنجاه و دومین مباحثه علمی با عنوان
چالشهای امهال مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری

ارائهکننده :

و اصالح گرديد که ذکر تغييرات و اصالحات آن حايز اهميت ميباشد.

عضو کميته بانکي و تأمين مالي ستاد تسهيل و فع موانع توليد

غیر بانکی
موضوع مباحثه:
يکي ا داليل افزايش بي ويه مطالبات غيرجا ي شبکه بانکي کشو د يدک
دهه اخير ،الزام بانکها به امهال مطالبات مزبو بعضاً د قالب تکاليف قانوندي
بوده است .بديهي است عدم وجود سا وکا ي مدون و دقيق که ابعاد شرعدي،
قانوني و حسابدا ي امهال مطالبات مسسسات اعتبا ي ا به نحو مدطدلدوب و
مناسبي مدنظر قرا دهد ،موجب تخطي مسسسات اعتبا ي ا برخي ا ضوابدط
و مقر ات ميگردد و اين ممکن است منجر به تحميل يسکهاي حقوقي بده
شبکه بانکي کشو گردد .عالوه بر اين شبهاتي همچون بح مرکب و عددم
عايت شرايط و ضوابط عقود اسالمي و بوي بودن آن و مسايدلدي ندظديدر
طبقهبندي و شناسايي د آمد ناصحيح و نبود تصويري صحيح ا مدطدالدبدات
غيرجا ي که به دليل فقدان وحدت ويه و دستو العمل مددون د خصدو
امهال مطالبات مسسسات اعتبا ي به وجود آمده و بعضاً ا آن به عندوان بدح
مرکب نام برده ميشود و موجب تصويب قوانيني د اين خصو گرديدده ا
قبيل موا د مطروحه د قوانين بودجههاي سنواتي سالهاي ،0930 ،0931
 0931 ،0931و قانون فع موانع توليد قابتپذير و ا تقاي نظام مالي کشو ،
که اين مهب ا يک سو منجر به تضييع حقوق تسهيالتگيرندگان و اجحاف به
آنها شده و ا سوي ديگر مسايلي ا نيز براي تسهيالتگيرندگان و شدبدکده
بانکي کشو بوجود آو ده است.

مخاطبان :

مسائل مورد بحث:

کارکنان واحدهای وصول مطالبات ،اعتبارات ،مديريت مالي ،بازرسي و حسابرسي داخلي

 امهال مطالبات طبق قوانين و مقر ات چگونه بوده است؟

مدت :

 چالشها و مشکالت ناشي ا عدم وجود ضوابط ناظر بر نحوه امهال

 4ساعت

مطالبات چه موا دي مي باشد؟

 تعريف امهال و انواع وشهاي امهال مطالبات چيست؟
 سا و کا هاي امهال مطالبات به تفکيک عقود اسالمي چگونه مي باشد؟

زمان برگزاری :

یکشنبه  25اردیبهشت 1441
ساعت 0::4 :الی 12::4

 مبناي امهال مطالبات چيست؟

هزینه ثبت نام به ازای هرنفر :

 تغييرات جديد دستو العمل ابالغي بانک مرکزي شامل چه موا دي است؟

 400440444ریال به صورت خالص

 عقد مشا کت مدني کاهنده چيست؟
 فرآيند شناسايي د آمد مطالبات امهالي به چه ترتيبي است؟

(حداقل تعداد شرکت کنندگان  :نفر)
نحوه برگزاری به صورت آنالین میباشد.

نشانی :تهران ،خیابان پاسداران ،باالتر از ایستگاه ضرابخانه،
پالک 591
شماره تماس19895 :
داخلی1918-1999 :
تلفن گویا11885۸9۲-95:

برای ثبتنام به پرتال موسسه (آموزش حرفهای )
به آدرس ذیل مراجعه شود.
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