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 يك جزء اسناد ديداري است؟ كدام-30
 سفته)4چك)3 برات)2 اوراق قرضه)1

چك-31 آنارسال تراولر : هاي خريداري شده براي دريافت وجه آن از بانك صادركننده
. است TTTحواله)1

. نوعي تنزيل است)2

.وصولي ساده است)3

. وصولي اسنادي است)4

و گشايش اعتبارات اسنادي در كدامصدور ضمانت-32 يك از چهارگانه اصلي زير است؟ نامه
مبادالت)4تعهدات)3مشاركت)2دهيوام)1

حق-33 و :الوكالهوجوه دريافتي تحت عنوان كارمزد
و قابل تقسيم بين سپردهبانكجزو درآمدهاي)1 .گذاران استها بوده

و قابل تقسيم بين سپردهجزو درآمدهاي بانك)2 .گذاران نيستها بوده

.گذاران استقسمتي از آن قابل تقسيم بين سپرده)3

.دراين موارد مقررات مدوني وجود ندارد)4

 سرمايه بانك سپه از چه محلي تأمين گرديد؟-34
گذاري مردمو سرمايهآورده)1

 آورده دولت)2

آورده بانك مركزي)3

داران ارتشموجودي صندوق بازنشستگي درجه)4

 يك از مراجع زير به تصويب رسيده است؟ ها، در كدامقانون ملّي شدن بانك-35
و اعتبار)1  شوراي پول

 شوراي انقالب)2

 ها شوراي عالي بانك)3

نظ)4  ام مجمع تشخيص مصلحت

 برات پس از ارائه ظرف چه مدتي بايد قبول يا نكول شود؟-36
ساعت24)4 يك هفته)3 سه روز)2 دو روز)1

ميضمانت نامه حسن انجام كار معموالً پس از چه ضمانت نامه-37  گردد؟اي صادر
پيش پرداخت)4كسور وجه الضمان)3شركت در مزايده)2شركت در مناقصه)1

پسبه سپرده-38 و مدتانداز قرضهاي ميالحسنه گويند؟ دار بخش خصوصي چه
تقاضاي پول)4عرضه پول)3 ديداري)2 شبه پول)1

تواند عليه ظهرنويس آن اقامه دعوي كند؟دارنده برات در چه صورتيمي-39
 در هر صورت)1

 در صورت اعتراض عدم تأديه)2

ك)3 آندر صورتي كه قبول .را بپردازدننده برات وجه

 در صورت فوت قبول كننده برات)4

و در چه تاريخي بود؟-40  اولين بانكي كه در ايران تأسيس شد چه نام داشت
 1267-بانك شاهي ايران)1

 1266-بانك جديد شرق)2

 1304-بانك سپه)3

 1307-بانك ملي)4
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: مضاربه در متن قراردادهاي بانكي عقدي است-41
مي)1 و طرفين . توانند هر موقع بخواهند آن را فسخ كنندجايز

و الزم از طرف بانك)2  جايز از طرف مشتري

و جايز از طرف بانك)3  الزم از طرف مشتري

و)4 غيرقابل فسخ الزم

و كوتاه مدت مشمول سود به ترتيـب كـدام هاي سرمايهحداقل مدت سپرده-42 گذاري بلند مدت
 است؟

و سه ماه)1  يك سال

 يك سال وشش ماه)2

و سه ماه)3  دو سال

و سه ماه)4  پنج سال

 اولّين بانك ايراني كه در ايران تأسيس شد كدام است؟-43
بانك استقراضي)4بانك سپه)3بانك ملي)2بانك شاهي)1

پول كاغذي براي اولين بار توسط چه كساني رايج شد؟-44
اهبانك)1

و دولتمردان)2 حاكمان

و تاجران)3 صرافان

 ها انگليسي)4

: صدور چك بالمحل از حساب با علم به انسداد-45
. كالهبرداري محسوب است)1

مي)2 و مشمول قانون صدور چك . باشدمعذلك چك بالمحل محسوب

. اصوالً صدور چنين چكي از شمول قانون چك بالمحل خارج است)3

چك فقط)4 و با مبلغ كالن باشد در حكم كالهبرداري استدر صورتي كه . ها متعدد

و تعطيل شعب بانك-46 و اختيـارات كـدام سياست كلي در خصوص تأسيس يـك از هـا از وظـايف
 مراجع زير است؟

هاشوراي عالي بانك)1

و اعتبار)2  شوراي پول

هامجمع عمومي بانك)3

هامديران عامل بانك)4

بهترين قرارداد عقود اسالمي جهت تأمين سرمايه در گردش موردنياز واحدهاي توليدي كـدام-47
 است؟ 

 جعاله)1

 سلف)2

 مشاركت مدني)3

 فروش اقساطي مواد اوليه)4

: مسئوليت معرّف در بانك-48
. يك مسئوليت تضامني است)1

. يك مسئوليت اخالقي است)2

.و تضامني استيك مسئوليت اخالقي)3

. گونه مسئوليتي ندارداصوالً معرّف هيچ)4

��d

www.iranarze.ir
http://www.iranarze.ir
http://www.iranarze.ir/bank/32-mosahebe-bank.html

	Blank Page



