
هرگاه برات بی وعده قبول شود، ظرف چه مدتی وجه آن باید پرداخت شود؟   

 ☑ فورا (1

ساعت 22 (2  

سه روز (3  

مدت معقول (2  

 

حداکثر مدت جهت صدور ضمانت نامه چقدر است؟   

ماه 3 (1  

ماه 6 (2  

 ☑ سال 1 (3

نامحدود (2  

 

)واخواست نامه( باید ظرف چه مدت صادر گردد؟   

روز از تاریخ سررسید 9 (1  

 ☑ روز از تاریخ سر رسید 11 (2

روز از تاریخ سر رسید 11 (3  

یک ماه بعد از تاریخ سر رسید (2  

 

وام و ارزش وایژه ای که به صورت عمومی فروخته شده و توسط سرمایه گذاران نگهداری می شود، چه نام  

 دارد؟

رهن (1  

وثیقه (2  



بدهی (3  

 ☑ اوراق بهادار (2

 

 تعریف صحیح حجم پول در گردش کدام است؟

مجموع اسکناس و مسکوکی که در درست اشخاص است. (1  

مجموع اسکناس و مسکوک که در دست اشخاص و سپرده ها دیداری بخش خصوصی است. (2  

 ☑ مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری و شبه پول است. (3

اشخاص و سپرده های دیداری بخش خصوص است.مجموع مسکوک در دست  (2  

 

اتخاذ تصمیم در خصوص سیاست های کلی اعتباری و اداری بانک ها از وظایف: ؟   

شواری پول و اعتبار است. (1  

 ☑ شواری عالی بانک ها است. (2

هیات مدیره هر بانک است. (3  

مجموع عمومی بانک ها است. (2  

 

بیشتری نسبت به معامالت دیگر برخوردار است؟ کدامیک از معامالت بانک از ریسک  

جعاله (1  

 ☑ معمالت سلف (2

معامالت فروش اقساطی (3  

اجاره به شرط تملیک (2  

 

کدامیک از انواع ضمانت نامه زیر میتواند ضمانت نامه مشروط باشد؟   



حسن اجرای تعهدات (1  

شرکت در مناقصه (2  

گمرکی (3  

 ☑ پیش پرداخت (2

 

ظهر نویسی در سفته و برات یک مسئولیت: ؟   

 ☑ تضامنی است. (1

مدنی است. (2  

اخالقی است. (3  

به نظر بدهکار مربوط است. (2  

 

باالترین مرجع تصمیم گیری بانکی: ؟   

مجمع عمومی بانکها است. (1  

هیات وزیران است. (2  

شورای عالی بانک ها است. (3  

 ☑ شورای پول  و اعتبار است. (2

 

  کدام از موارد زیر جزء وظایف پول محسوب نمی شود؟

وسیله مبادله (1  

 ☑ وسیله مبادله پایاپای (2

وسیله ذخیره (3  



واحد سنجش ارزش ها (2  

 

مسئولیت معرف در بانک: ؟   

یک مسئولیت تضامنی است (1  

 ☑ یک مسئولیت اخالقی است. (2

یک مسئولیت اخالقی و تضامنی است. (3  

اصوال معرف هیچ گونه مسئولیتی ندارد. (2  

 

ظمانت نامه حسن انجام کار معموال پس از چه ضمانت نامه ای صادر می گردد؟   

 ☑ شرکت در مناقصه (1

شرکت در مزایده (2  

کسور وجه اظمان (3  

پیش پرداخت (2  

 

کدام یک جزء اسناد دیداری است؟   

ارواق قرضه (1  

برات (2  

 ☑ چک (3

سفته (2  

 

در نظام بانکی جدید، اظهار نظر نسبت به حساب سود و زیان بانکها از وظایف اختصاصی کدام یک از مراجه می 

 باشد؟



 ☑ شواری عالی بانک ها (1

شورای پول و اعتبار (2  

هیات وزیران (3  

مجمع عمومی بانکها  (2  

 

در نظام بانکی جدید، سپرده های تودیعی مشتریان کدام است؟   

قرض الحسنه (1  

سرمایه گذاری کوتاه مدت (2  

سرمایه گذاری بلند مدت (3  

 ☑ سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و قرض الحسنه (2

 

 ذینفع چک از بازگشت چک برای حفظ شرط کیفری تا چه مدت می تواند اقامه دعوی نماید؟

ماه 2 (1  

 ☑ ماه 6 (2

سال 1 (3  

بستگی به نظر ذینفع دارد. (2  

 

حداقل سود )بازده( مورد انتظار، توسط کدامیک از مواجع زیر تعیین و تصویب می شود؟   

 ☑ شورای پول و اعتبار (1

مشارکت (2  

وام دهی (3  



مبادالت (2  

 

تمدید ضمانت نامه بایستی به درخواست: ؟   

ظمانت خواه و موافقت بانک باشد. (1  

ضمانت خواه و موافقت ذینفع باشد. (2  

 ☑ وافقت بانک صورت گیرد.ذینفع و م (3

مضمون عنه صورت گیرد. (2  

 

در اصل تمرکز بانکی چه امری مد نظر قرار می گیرد؟   

 ☑ مقرراتی نمودن فعالیت های بانکی (1

نظارت دولت بر امور بانکی (2  

تخصصی شدن فعالیت های بانکی (3  

جلوگیری از کثرت بانک ها (2  

 

  


