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كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مينمايد:
دوره آموزشی "اعتبارات اسنادی (مقدماتی)"
اعتبار اسنادی تعهدی است از طرف بانک است که به خریدار و فروشنده داده میشود .تعهد میشود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به-
موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید .هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد ،بانک موظف است باقیمانده یا تمام
مبلغ خرید را بپردازد .اعتبارات اسنادی اغلب در معامالت بینالمللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار میگیرد .بدلیل
ماهیت معامالت بینالمللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو  ،...لذا اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت
بینالمللی شده است .بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه بابت حمل کاالهای خریداری
شده وجه را پرداخت نخواهد کرد .در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیتهای وضع شده توسط بانک
مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر قابل استفاده در ایران وجود دارند و یا اینکه جهت استفاده از آنها به مجوز بانک مرکزی احتیاج است.
سرفصلها
1

اعتبار اسنادی چیست

2

تجزیه وتحلیل عناصر تشکیل دهنده اعتبار اسنادی

3

مراحل گشایش اعتبار اسنادی

4

ریسکهای موجود دراعتبارات اسنادی و بیان توجیه اقتصادی آن

9

تفاوت بین  Commercial creditو Documentary credit

11

شرایط و مقررات اعتبار ،بازگوکننده چه موارد حائزاهمیتی
هستند

چیست
با توجه به وجود پروفرم در شرکت ،نحوه برخورد جهت اخذ

11

اعتبارات اسنادی چگونه است

5

اسناد مقرر چه تعریفی در اعتبارات اسنادی دارد

12

اینکوترمز چیست

6

انواع اعتبارات اسنادی

13

یوزانس وریفاینانس وفایناس چه جایگاهی در اعتبارات دارد

7

نحوه شکلگیری اعتبارات اسنادی درایران چگونه است

14

آشنایی با اصطالحات کاربردی باتوجه به اینکوترمز

8

مزایای روش پرداخت به طریق اعتبارات اسنادی
زمان کالس

ردیف

روز

تاریخ

1

شنبه

74/06/32

2

دوشنبه

74/06/31

3

چهارشنبه

74/06/38

4

شنبه

74/06/20

5

دوشنبه

74/08/00

ساعت  08الی 30

مدت:

 01ساعت

محل:

تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرس:
مخاطبان دوره:

خانم مهسا قجربیگی؛ مدیر مالی شرکت  WEGOو استاد دانشگاه
مدیران و کارشناسان مالی ،بازرگانی و حسابداری
تمامی عالقهمندان به فعالیت بازرگانی

پیشنیاز:
ظرفیت دوره:

آشنایی با مبانی حسابداری پیشرفته
 30نفر؛ *برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،010،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  3،263،100ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز چهارشنبه 74/06/02

نحوه ثبت نام:

تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir

مدرک:

به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دوره اعطاء میگردد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای جلیلی ،داخلی 302

نمابر 47847782 :

کد پستی0100808100 :

تلفن تماس030 – 48048 :
کد اقتصادی800266762872 :

sts.seba.ir
شناسه ملی00002888324 :

