ББСБ-Н ЗЭЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГЧИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Cургалтын зорилго: Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь банк бус санхүүгийн байгууллагын зээлийн
мэргэжилтнүүдэд олон улсын банкны салбарын тэргүүн туршлагыг Монгол Улсын санхүүгийн
салбарын өнөөгийн нөхцөлтэй уялдуулсан мэдлэг олгох, зээл олгоход баримтлах арга, хэрэгслийг
бодит кейс жишээн дээр тайлбарлан бататгах, ёс зүйн хэм хэмжээг ойлгон таниулах, эрсдэлтэй
болон чанаргүй зээлтэй ажиллах аргачлалыг олгоход оршино.
Зорилтот бүлэг: Банк бус санхүүгийн байгууллагад зээлийн эдийн засагчаар 2 хүртэлх жил
ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүд
Сургалтын арга хэлбэр: Танхим, онлайн хосолсон сургалт бөгөөд сургалт илүү ББСБ-ийн
асуудал дээр суурилсан, зээлийн эдийн засагчдын гаргадаг түгээмэл алдаанаас зайлсхийхэд
чиглэсэн, асуудалтай зээлтэй ажиллах кейс сургалт танхимд явагдана. Комплаенсын сургалт нь
онлайнаар явагдана.
Сургалтын огноо: 2017 оны 6-р сарын 6, 7, 8
Сургалтын байр: БСА-ийн сургалтын “В” танхим.
6-р сарын 6
09.00-10.00

Агуулга
Нээлт
Бичил санхүүгийн олон улсын чиг хандлага

15.40-16.00

Модуль 1: Зээлийн үйл ажиллагааны ёс зүй
Ёс зүй гэж юу бэ?
Банк, санхүүгийн салбарт ёс зүй яагаад чухал бэ?
Зээлийн эдийн засагчийн ёс зүй
Цайны завсарлага
Модуль 1: Зээлийн үйл ажиллагааны ёс зүй (үргэлжлэл)
Ёс зүйтэй шийдвэр гаргах үндсэн зарчим,
сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй байх
Ашиглан, залилангийн тухай ойлголт
Модуль 2: Зээлийн эрсдлийн удирдлага
Зээлийн хяналтыг хэрхэн хийх
Өдрийн хоол
Модуль 2: Зээлийн эрсдлийн удирдлага (үргэлжлэл)
Зээлийн эрсдлийн удирдлага
Асуудалтай зээл /Эрсдэлтэй зээлтэй хэрхэн
ажиллах/
Кейс, дасгал ажил
Цайны завсарлага

16.00-17:30

Зээлийн барьцааны зориулалттай үнэлгээний онцлог

10.00-10.50
10.50-11.10
11.10-12.00

12.00-13.00
13.00-14.00

14.00-15.40
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Сургагч багш
Д.Цолмон
БСА
С.Нэргүй
Рич Финанс

С.Нэргүй
Рич Финанс
Б.Хуншагай
ХасБанк

Б.Хуншагай
ХасБанк

П.Болормаа
Мэргэжлийн
үнэлгээчин

6-р сарын 7
09.00-09.50

09.50-10.40

10.40-11.00

11.00-12.40

12.40-13.40

13.40-15.10

15.10-15.30

15.30-17.10

6-р сарын 8

09.00-10.40

10.40-11.00
11.00-12.40
12.40-13.40
13.40-15.10
15.10-15.30
15.30-17.10
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Агуулга
Харилцагчийн үйлчилгээ
Модуль 3: Зээлийн үйл явц, зээлийн нөхцлийг
тодорхойлох
Зээл олгох үйл явц
Зээл олгох аргачлалууд
Зээлдэгчид хамгийн сайн тохирсон санхүүжилтийг
хэрхэн өгөх
Зээлийн шинжилгээ хийхэд анхаарах 5 гол зүйлс
Цайны завсарлага
Зээлийн нөхцлийг тохируулах, тохируулга хийх үе
шатууд
Зээлийн нөхцлийг тодорхойлох аргачлалууд
Зээлдэгчийн үйл ажиллагаа явуулж буй салбарын
онцлогтой холбоотойгоор анхаарах зүйл
Өдрийн хоол
Зээл олголтын 5С зарчмын төрлүүд
Дасгал ажил
Зээлийн шинжилгээний үед мэдээллийг хэрхэн
цуглуулах, чанарын шинжилгээг хэрхэн хийх, юуг
анхаарах тал дээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
Цайны завсарлага
Модуль 4: Санхүүгийн харьцаа үзүүлэлтүүд ба Мөнгөн
урсгалын шинжилгээ /Санхүүгийн шинжилгээ/
Тайлан баланс ба орлого үр дүнгийн тайлангийн
бүтэц, тэдгээрийг унших
Харьцааны анализ хийх ажиллагааг ашиглан
бизнесийн төрөл бүрийн шинжилгээг хийх
Агуулга
Модуль 4: Санхүүгийн харьцаа үзүүлэлтүүд ба Мөнгөн
урсгалын шинжилгээ /Санхүүгийн шинжилгээ/
Харьцааны шинжилгээний үр дүнг ойлгох
Санхүүгийн тайланд хийж болох залруулгууд
Мөнгөн урсгалын тайлангийн бүтэц, тайланг унших
Цайны завсарлага
Шууд болон шууд бус аргын ялгаа харьцуулалт
Мөнгөн урсгалын тайлан, Орлого үр дүнгийн
тайлангийн ялгаа харьцуулалт
Өдрийн хоол
Чанаргүй зээл болон, Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэлийн үйл ажиллагааны талаар
Цайны завсарлага
Асуулт, хариулт
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Сургагч багш
Ж.Оюунчимэг
БСА

Ж.Оюунчимэг
БСА

Ж.Оюунчимэг
БСА

Ж. Мөнхболд
ХХБ банк

Ж. Мөнхболд
ХХБ банк

Сургагч багш
Ж. Мөнхболд
ХХБ банк

Ж. Мөнхболд
ХХБ банк
М.Мөнхбаатар
Хаан банк
М.Мөнхбаатар
Хаан банк

