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Fənn 0401 - Bank işi

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 22

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Kommersiya bankları hansı hüququ əldə etdikdən sonra Mərkəzi Bank statusunu aldılar? 
(Çəki: 1)

xalq təsərrüfatında hesablaşmaları aparmaq 
banknotların emissiyası
təşkilatların kreditləşdirilməsi
müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin səfərbər edilməsi

Sual: ABŞ-da Mərkəzi Bank funksiyasını … yerinə yetirir: (Çəki: 1)
xalq bankı
ehtiyat bankı
ABŞ bankı
Federal Ehtiyat sistemi

Sual: Dövlət büdcəsi kəsirinin örtülməsinə ssuda vermə qərarını verməs mərkəzi bankın … 
müstəqilliyinin nəticəsidir: (Çəki: 1)



iqtisadi
hüquqi
siyasi
sosial

Sual: Bundesbank hanı ölkənin mərkəzi bankıdır? (Çəki: 1)
Avstriya
 Almaniya
Niderland
İsveçrə

Sual: Bir qayda olaraq … Mərkəzi bankın müştəriləri hesab olunurlar: (Çəki: 1)
fiziki şəxslər
yalnız kredit təşkilatları
bütün hüquqi şəxslər

Sual: Büdcənin kassa icraçısı kimi Mərkzi bank hansı funksiyanı yerinə yetirdikdə çıxış edir: 
(Çəki: 1)

hesablaşmaların təşkilatçısı
valyuta nizamlaşdırılması
pul-kredit siyasətini həyata keçirmək
hökumətin maliyyə agenti

Sual: Göstərilənlərdən hansı Mərkəzi bankın funksiyasıdır: (Çəki: 1)
ölkənin lizinq mərkəzi
dövlətin xəzinədarı
trast əməliyyatlarını aparmaq
təşkilatların kreditoru

Sual: Öz statusuna görə Mərkəzi bank: (Çəki: 1)
qeyri-kommersiya tərəfdaşı
kommersiya təşkilatı
hüquqi şəxs
şəxsi təşkilat

Sual: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının əmlakı: (Çəki: 1)
 səhmdarlarındır
kommersiya banklarınındır
dövlətindir
xəzinədarlığındır

Sual: Azərbaycan Respublikası Milli Bankı Mərkəzi Bankı adlanır: (Çəki: 1)
2007-ci ildən
2011-ci ildən
2009-cu ildən
2008-ci ildən

Sual: Nizamnamə kapitalının formalaşması baxımından mərkəzi banklar … bölünür: (Çəki: 1)



dövlət, səhmdar və qarışıq
universal və ixtisaslaşmış
milli və beynəlxalq
emissiya, depozit, kommersiya

Sual: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1)
manatın möhkəmliyini təmin etmək
qiymətlərin sabitliyini təmin etmək
mənfəət əldə etmək
stabil hesablaşma sistemini təmin etmək

Sual: Mərkəzi bank öz xərclərini … hesabına təmin edir: (Çəki: 1)
büdcə vəsaiti
kommersiya banklarının hesablarında olan vəsaitlər
cəlb olunan depozitlər
öz gəlirləri

Sual: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının balansının aktiv maddələrindən biri… (Çəki: 
1)

kredit təşkilatlarının cari hesablarındakı ehtiyatlar
Mərkəzi Bankın hesablarında və ödəniş sistemində olan vəsaitlər 
Azərbaycan Respublikasının qızılvalyuta ehtiyatları
onun tərəfindən buraxılan xüsusi istiqrazlar

Sual: Mərkəzi Bankın illik hesabatı təsdiq edildikdən sonra ilin yekununa görə əldə olunan xalis 
mənfəətin … faizi büdcəyə köçürülür (Çəki: 1)

80
40
 60 
sərbəst qalığı

Sual: Mərkəzi Bankın illik maliyyə hesabatına daxil edilir: (Çəki: 1)
hesablama palatasının rəyi
gəlir və xərclər haqqında hesabat
vahid dövlət pul kredit siyasətinin əsas istiqamətlərinin yerinə yetirilməsinin təhlili
Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyətinin təhlili

Sual: Mərkəzi Bank öz əmlakının sahibi kimi … naminə ondan istfadə etmək, 
sərəncamlaşdırmaq hüququna malikdir (Çəki: 1)

bütün cəmiyyətin mənafeyi
mənfəət əldə etmək 
hökumətin xərclərinin maliyyələşdirilməsi
dünya ictimaiyyəti mənafeyi

Sual: Mərkəzi Bankın verdiyi kreditin təminatı ola bilməz: (Çəki: 1)
monetar qızıl
xarici valyuta
daşınmaz əmlak
lombard siyahısına daxil edilən qiymətli kağız



Sual: Mərkəzi Bankın vahid mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sistemi … quruluşludur (Çəki: 1)
divizional
vertikal
horizontal
 matris

Sual: Mərkəzi Bankın idarə olunmasının kollegial ali orqanı: (Çəki: 1)
idarə heyətidir
bank nəzarəti komitəsi
Milli bank şurası
direktorlar şurası

Sual: Mərkəzi Bankın quruluşu … tərəfindən müəyyən edilir: (Çəki: 1)
Milli Məclis
Mərkəzi Bankın direktorlar şurası
Mərkəzi bankın sədri
inzibati departamentin direktoru

Sual: Mərkəzi Bankın sədri hansı müddətə təyin edilir: (Çəki: 1)
4 ilə
6 ilə
3 ilə
5 ilə

Sual: Mərkəzi Bankın ərazi idarələri … fəaliyyət göstərirlər (Çəki: 1)
Mərkəzi Bankın nümayəndəliyi kimi
tipik əsasnamə əsasında
Mərkəzi Bankın filialı kimi
Mərkəzi Bankın filialı kimi

Sual: Mərkəzi Bankın quruluş bölməsinə daxil deyildir: (Çəki: 1)
Muxtar respublikanın mərkəzi bankı
bank məktəbləri
qarşılıqlı kredit cəmiyyətləri
səhra idarələri

Sual: Mərkəzi Bankın ərazi idarələri nə zaman normativ xarakterli qərarlar qəbul edə bilərlər: 
(Çəki: 1)

hökumətin qərarları əsasında 
hüququ yoxdur
müstəsna hallarda
borcludurlar

Sual: Mərkəzi Bankın ərazi idarələrinin tərkibinə daxil deyildir: (Çəki: 1)
hesablaşma kassa mərkəzləri 
nəzarət bölmələri
milli banklar



bank məktəbləri

Sual: Mərkəzi Bankın funksiyalarının səmərəli reallaşması üçün tam məsuliyyəti … daşıyır: 
(Çəki: 1)

Milli bank şurası
Bank nəzarəti komitəsi
Direktorlar şurası
Mərkəzi Bankın sədri

Sual: Mərkəzi Bankın ərazi idarələrinin hesablaşma kassa mərkəzləri kredit təşkilatları və 
Mərkəzi Bankın digər müştərilərinə … üçün yaradılmışdır: (Çəki: 1)

valyuta xidməti göstərmək
kassa hesablaşma xidməti göstərmək
fəaliyyətə nəzarət etmək
Lisenziyalaşdırmaq

Sual: Mərkəzi Bankın müstəqil pul-kredit siyasətini aparması o deməkdir ki, bank sistemi … 
sistem kimi çıxış edir: (Çəki: 1)

balanslaşdırılmamış
nizamlaşdrılmayan
idarə olunan
asılı

Sual: Mərkəzi Bankınaçıq bazardakı əməliyyatları … fəaliyyti ilə əlaqədardır: (Çəki: 1)
kommersiya banklarına ssuda vermək
əhalini kreditləşdirmək
komersiya banklarının hesablarının aparılması
möhkəm faizli qiymətli kağızların alınıb satılması

Sual: Mərkəzi Bankın kommersiya banklarına verdiyi ssudalar üzrə faiz dərəcələri … dərəcəsi 
adlanır: (Çəki: 1)

lombard
 depozit
uçot
inhisar

Sual: Mərkəzi Bank tərəfindən kommersiya bankları üçun məcburi ehtiyat normalarının 
müəyyən edilməsi … məqsəd daşıyır: (Çəki: 1)

kapitalın artırılması
likvidliyin nizamlaşdırılması
kredit ekspansiyasının genişləndirilməsi
resursların artımının qarşısını almaq

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Kommersiya bankı (Çəki: 1)
Dövlətin kredit siyasətini həyata keçirir
Dövlətin xəzinədarıdır
Fiziki və hüquqi şəxslərin kreditorudur
Regional kassa hesablaşma mərkəzidir

Sual: Kommersiya banklarının vacib funksiyalarından biridir (Çəki: 1)
Kredit üzrə vasitəçi
Əmanətçilərin mənafelərini güdmür
Maliyyə resurslarının yaradılması
Müştərilərə hesablar açmaq

Sual: Kommersiya bankının illik hesabatının təsdiqi həvalə edilir (Çəki: 1)
Bankın idarə heyətinə
Bank şurasına
Rəhbərliyə
Təftiş şöbəsinə

Sual: Kommersiya bankı: (Çəki: 1)
Pul və ödəniş vasitələri formasında məhsul istehsal edən spessifik təşkilatdır
Maddi istehsal sferası məhsulunu istehsal edən kommersiya təşkilatıdır
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nəğdi pulların emissiyasını həyata keçirən təşkilatdır
Maliyyə nazirliyinin nəzdində olub qızıl-valyuta ehtiyyatlarını saxlayan kommersiya 

təşkilatıdır

Sual: Kommersiya bankları fəaliyyət prinsiplərindən biri (Çəki: 1)
Real mövcud resurslar çərçivəsində fəaliyyət göstərən 
Fəaliyyətin kortəbii nizamlaşdırılması
Hesablaşmalar sisteminin qeyri mərkəzləşdirilməsi
Kreditləşmə zamanı differensial münasibət

Sual: Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsipi deyildir (Çəki: 1)
Faktiki mövcud resurslar çərçivəsində fəaliyyət göstərir
İqtisadi müstəqillik
Kreditləşmə prosesində differensial münasibət
Müştərilərlə münasibətlərinin kommersiya əsasında qurulması

Sual: Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsiplərindən biridir (Çəki: 1)
Planlı nizamlaşdırma
Müştərilərlə münasibətlərin kommersiya əsasında qurulması
Hesablaşmaların qeyri mərkəzləşdirilmiş təşkili
Fəaliyyətin kortəbii nizamlaşdırılması

Sual: Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsiplərindən biri (Çəki: 1)
Tam iqtisadi müstəqillik



İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Dövlətin emissiya mərkəzi
Hökümətin bankı

Sual: Kommersiya bankı funksiyanı yerinə yetirir (Çəki: 1)
Dövlətin emissiya mərkəzi
Banklar bankı
Vəsaitlərin depozitə cəlb edilməsi
Hökümətin bankları

Sual: Kommersiya banklarının funksiyalarından biri (Çəki: 1)
Hökümətin bankları
Ölkənin emissiya mərkəzi
Kreditləşmədə vasitəçi
Əmtəələrin mübadiləsində vasitəçi

Sual: Vergilər ödənildikdən sonra bankın mənfəəti…….. qərarı ilə bölüşdürülür (Çəki: 1)
Banka xidmət göstərən ərazi idarəsi
Mərkəzi bank
İdarə heyəti
Bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağı

Sual: Kommersiya banklarının fəaliyyəti nizamlaşdırılır: (Çəki: 1)
Qeyri mərkəzləşdirilmiş qaydada
İqtisadi metodlarla
İnzibati metodlarla
İqtisadi və inzibati metodlarla

Sual: Bankın aktivlərində çoxlu riskli kreditlər olarsa, onda: (Çəki: 1)
Kreditlərin verilməsinin ………………
Kənardan daha çox vəsait tələb etmək
Ümumi resurslarda xüsusi vəsaitlərin xüsusi çəkisisni artırmaq
Hüquqi şəxslərə kredit verilməsini artırmaq

Sual: Kommersiya bankının funksiyası deyildir: (Çəki: 1)
Təsərrüfatlarda yığıma maraq oyatmaq
Müxtəlif əmtəələrin mübadiləsində vasitəçi olmaq
Hesablaşmalarda vasitəçilik
Kreditləşmədə vasitəçilik

Sual: Yerinə yetirdiyi əməliyyatların xarakterinə görə kommersiya bankları (Çəki: 1)
Filialsız və çoxfiliallı
Koopnrativ və səhmdar
Xırda və orta
Universal və ixtisaslaşmış

Sual: Bankın idarə heyətinə daxil deyildir: (Çəki: 1)
Zəruri bölmələrin rəhbərləri 



Sədr və onun müavinləri
Təsisçilər
Müştərilər

Sual: Kommersiya bankının funksiyasıdır (Çəki: 1)
Banklar emissiyası
Mərkəzi bankın kreditləşdirilməsi
Müştərilərə hesablaşma-kassa xidməti göstərmək
Kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət

Sual: Kredit müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi kommersiya bankının……idarə etmə blokunda 
cəmləşir (Çəki: 1)

Maliyyə
Kommersiya
Təsərrüfat
İnzibati

Sual: Kommersiya bankında idarəetmənin maliyyə blokuna daxildir: (Çəki: 1)
Mühasibatlıq
Qiymətli kağızlarla əməliyyat şöbəsi
Cari idarəetmə şöbəsi
Kredit şöbəsi

Sual: Bank məlumatlarının elektron işlənməsini…….təmin edir (Çəki: 1)
Təftiş komissiyası
Əməliyyatın idarə edilməsi şöbəsi
Avtomatlaşdırma bloku
İnzibati blok

Sual: Kommersiya bankı ilə ticarət təşkilatının oxşarlığı nədədir? (Çəki: 1)
Əsasən cəlb olunmuş vəsaitlərlə işlənməsində
Səhmlərin və digər qiymətli kağızların buraxılışı, onların uçotunu, saxlanmasını, satışını 

həyata keçirmək
Əhalinin kreditləşdirilməsi …………
Hesablaşmalarda vasitəçiliklə

Sual: Müasir kommersiya bankları xidmət göstərirlər: (Çəki: 1)
Təşkilatlara və əhaliyə
Yalnız əhaliyə
Yalnız təşkilatlara
Mərkəzi banka

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Kredit təşkilatlarının ittifaqları və assosasiyaları (Çəki: 1)
İstənilən bank əməliyyatlarını yeriən yetirə bilərlər
Bank əməliyyatlarını yerinə yetirə bilməzlər
Yalnız depozit və ssuda əməliyyatlarını apara bilərlər
Yalnız hesablaşma əməliyyatlarını apara bilərlər

Sual: Funksional təyinatına görə banklar bölünürlər: (Çəki: 1)
Emission, depozit və kommersiya
Universal və ixtisaslaşdırılmış
Regional, regionlararası, milli və beynəlxalq
Xırda, orta, iri, bank konsorsiumu və banklararası birlik

Sual: Xidmət sferasına görə banklar bölünürlər: (Çəki: 1)
Universal və ixtisaslaşmışa
Filialsız və çox filiallı
Xırda, orta, iri, bank konsorsiumu və banklararası birlik
Regional, regionlararası, milli və beynəlxalq

Sual: Kommersiya banklarının kredit əməliyyatlarının inkişafının strateji vəzifələrini müəyyən 
edir: (Çəki: 1)

Təftiş şöbəsi
Bankın idarə heyəti
Bankın şurası
Kredit komitəsi

Sual: Fəaliyyət miqyasına görə kommersiya bankları bölünürlər: (Çəki: 1)
Universal və ixtisaslaşmış
Filialsız və çoxfiliallı
Regional, regionlararası, milli veynəlxalq
Xırda, iri, orta, bank konsorsiumu və banklar arası birlik

Sual: Kredit təşkilatları ittifaqları, assosasiyaları…….. təşkilatları hesab edilirlər (Çəki: 1)
qeyri kommersiya
Kommersiya
Hökümət
Fərdi

Sual: Kommersiya bankları……………subyektdir (Çəki: 1)
Hökümətdən asılı
Sərbəst
Prezidentə tabe olan
Mərkəzi bankın idarə heyətindən asılı olan

Sual: Kommersiya banklarının əməliyyatları onların………..təzahürüdür: (Çəki: 1)
Mahiyyətinin
İqtisadiyyatdakı rolunun



Təşkilati-iqtisadi qurumun
Həyatdakı funksiyalarının

Sual: Mülkiyyət formalarına görə banklar bölünürlər: (Çəki: 1)
Universal və ixtisaslaşmış
Regional, regionlararası, milli və beynəlxalq
Dövlət, səhmdar,kooperativ, şəxsi və qarışıq
Kiçik, orta, iri, banklararası, birlik

Sual: Bank qanunçuluğuna görə kommersiya bankları……….hüququna malikdirlər (Çəki: 1)
Tədavülə banknotlar buraxmaq
Azərbaycanın Mərkəzi Bankı ilə rəqabətə girmək
Milli pul vahidinin alıcılıq qabiliyyətinin stabilliyini təmin etmək
Üçüncü şəxs əvəzinə himayədarlıq etmək

Sual: Kommersiya bankları ……… üzrə əməliyyatları yerinə yetirirlər (Çəki: 1)
Banknotların buraxılması
Fiziki, hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərinin əmanətə cəlb edilməsi
Pul vahidinin alıcılıq qabiliyyətinin stabilliyinin təmin edilməsi
Ölkənin bank sisteminin likvidliyinin təmin edilməsi

Sual: Bank qanunçuluğu kommersiya banklarına icazə vermir (Çəki: 1)
Kredit fəaliyyəti
Müştərilərə hesablaşma kassa xidməti göstərmək
Ticarətlə məşğul olmaq
Fiziki və hüquqi şəxslərə hesablar açıb, hesablar üzrə əməliyyat aparmaq

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Nağdsız pul dövriyyəsində əmtəə və pul vəsaitlərinin qarşılıqlı hərəkəti: (Çəki: 1)
daim baş verir
heç vaxt baş vermir
saziş subyektlərinin razılaşması əsasında baş verir
dövri olaraq baş verir

Sual: Hüquqi və fiziki şəxslər arasında nağdsız hesablaşmalar aparır: (Çəki: 1)
kommersiya bankları
hesablaşma-kassa mərkəzləri
region depozitariləri
küçə bankomatları



Sual: Ödəniş dövriyyəsi həyata keçirilir: (Çəki: 1)
nağd və nağdsız qaydada
yalnız nağd qaydada
yalnız nağdsız qaydada
AR Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi nağd forma qaydasında

Sual: Bütün nağdsız dövriyyə adlanır: (Çəki: 1)
ödənişsiz
nağd
mövsümi
 ödəmə

Sual: Nağdsız dövriyyədə pul hansı keyfiyyətdə çıxış edir: (Çəki: 1)
tədavül vasitəsi
yığım vasitəsi
ödəniş vasitəsi
dəyər ölçüsü

Sual: Nağdsız hesablaşmanın aparılmasının zəruri şərtidir: (Çəki: 1)
dövriyyə kassasının limiti
bank hesabı
nağdsız hesablaşmanın aparılmasına hüquqi lisenziya
AR Mərkəzi Bankının baş lisenziyası

Sual: Banklar və başqa kredit təşkilatları ölkə daxilində hesablaşma aparmaq üçün bir-
birlərində … hesab açırlar: (Çəki: 1)

müxbir
 loro
nostro
büdcə

Sual: Xalq təsərrüfatında iqtisadi proseslər əsasən … dövriyyədə aparılır: (Çəki: 1)
nağdsız
 nağd
mövsümi
valyuta

Sual: Banklarda müxbir hesablar açılır: (Çəki: 1)
AR Mərkəzi Bankının göstərişi üzrə
bələdiyyənin göstərişi üzrə
banklararası razılaşma əsasında
AR Maliyyə Nzarliyinin göstərişi üzrə

Sual: Pul dövriyyəsinin əsas hissəsini … dövriyyə təşkil edir: (Çəki: 1)
nağd
ödənişli
 ödənişsiz
mövsümi



Sual: Hesablaşma xidməti üçün banklar ilə müştəri arasında bağlanılır: (Çəki: 1)
kredit müqaviləsi
pul vəsaitininqəbuluna müqavilə
trast müqaviləsi
bank hesabı müqasiləsi

Sual: Nağdsız dövriyyə … ödənişləri əhatə edir: (Çəki: 1)
yalnız əmtəə
əmtəə və qeyri-əmtəə
yalnız qeyri-əmtəə
yalnız maliyyə

Sual: Nağd dövriyyə ilə müqayisədə nağdsız pul dvriyyəsində tədavül xərcləri: (Çəki: 1)
həddən çox böyükdür
tamamilə yoxdur
həddən azdır
həddən çoxdur

Sual: İqtisadiyyatın bazar modelində nağdsız pulun emissiyası … tərəfindən həyata keçirilir: 
(Çəki: 1)

dövlət bankları
kommersiya bankları
təsərrüfat subyektləri
hesablaşma-kassa mərkəzləri

Sual: Tədavül vasitəsi kimi pul: (Çəki: 1)
nağdsız dövriyyənin əsasını təşkil edir
nağdsız dövriyyədə istifadə edilə bilməz
nağdsız dövriyyədə istifadə edilə bilər
dəyər ölçüsü funksiyası ilə yanaşı nağdsız dövriyyədə istifadə edilir.

Sual: Daha çox yayılmış nağdsız hesablaşma formasına aiddir: (Çəki: 1)
akkreditiv
ödəniş tələbnaməsi
ödəniş tapşırığı
çek

Sual: Akkreditiv hesablaşma forması zamanı məhsulun dəyəri ödənilir: (Çəki: 1)
onun yüklənib yola salınmasından sonra
onun yüklənib yola salınmasına qədər
onu alıcı alandan sonra
avans ödənişində

Sual: Akkreditivin nağd pulla ödənilməsinə: (Çəki: 1)
icazə verilmir
emitent-bankın icazəsi zamanı icazə verilir
yerli hakimiyyətin idarəçiliyi zamanı icazə veriləndə buraxılır.



icazə verilir

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Kommersiya bankının passiv əməliyyatıdır (Çəki: 1)
Depozit
Kreditləşmə
Hesablaşma
İnnovasiya

Sual: Passiv əməliyyatlar banka……………gətirir (Çəki: 1)
Gəlir
Xərc
Banka təsir etmir
Pulu qiymətdən salır

Sual: Kommersiya bankının passiv əməliyyatı dedikdə…………….başa düşülür (Çəki: 1)
Kreditləşmə əməliyyatları
Hesablaşma əməliyyatları
Resursların formalaşması ilə əlaqədar əməliyyatlar
Kassa hesablaşma əməliyyatları

Sual: Passiv əməliyyatlar nəticəsində (Çəki: 1)
Resurslar formalaşır
Kreditlər verilir
Kassada nəğdi pul artır
Hesablaşmalar sürətlənir

Sual: Bankın resurslarına daxildir (Çəki: 1)
Ehtiyyat fondu
Amortizasiya fondu
Gələcək dövrün xərcləri fondu
Kapital qoyuluşu

Sual: Bankın xüsusi kapitalı deyildir (Çəki: 1)
Nizamnamə kapitalı
Əlavə kapital
Ehtiyyat fondu
Banklararası kredit



Sual: Passiv əməliyyat nəticəsində (Çəki: 1)
Bankın resursları artır
Bankın resursları azalır
Hesablaşmalar sürətlənir
Hesablaşmalar ləngiyir

Sual: Depozit dedikdə…………..başa düşülür (Çəki: 1)
Fiziki şəxslərin pul vəsaiti
Hüquqi şəxslərin pul vəsaitləri
Əmanət sertifikatları, veksellər, istiqrazlar
Fiziki və hüquqi şəxslərin əmanətləri

Sual: Bankın resurslarına daxildir (Çəki: 1)
Hesablaşmalar
Yayındırılmış vəsaitlər
Cəlb olunmuş vəsaitlər
Hesablaşmalarda olan vəsaitlər

Sual: Bankın resurslarında cəlb olunmuş vəsaitlərin xüsusi çəkisi (Çəki: 1)
30% qədər
80% qədər
20% qədər
50% qədər

Sual: Ehtiyyat fondu ………………….məqsədilə yaradılır (Çəki: 1)
Cari fəaliyyət zamanı yaranan zərər və itgilərin örtülməsi
Bankın istehsal inkişafının təmin olunması
Yeni avadanlığın alınması
Əmanətçilərin mənafeyinin müdafiə edilməsi

Sual: Ehtiyyat fondunun səviyyəsi necə müəyyən edilir (Çəki: 1)
Mütləq məbləğdə
Nizamnamə kapitalına nisbətən
Ümumi kapitala nisbətən
Xərclərə nisbətən

Sual: Ehtiyyat fondunun məbləği nizamnamə kapitalının neçə faizindən az olmamalıdır (Çəki: 
1)

25%
38%
45%
15% 

Sual: Kommersiya bankının nizamnamə fondunun minimum məbləği …manat müəyyən 
edilmişdir (Çəki: 1)

8 mln
12 mln
10 mln
20 mln



Sual: Kommersiya bankları üçün nizamnamə kapitalının minimum məbləği….tərəfindən 
müəyyən edilir (Çəki: 1)

Nazirlər Kabineti
Maliyyə Nazirliyi
Mərkəzi Bank
Kommersiya Bankının özü

Sual: Xüsusi kapitalın……………. funksiyası kommersiya bankının ləğvi zamanı kreditorlara 
itgilərin bərpasına zəmanət verir (Çəki: 1)

Müdafiə
Əməli
Nizamlaşdırma
Nəzarət

Sual: Kommersiya banklarına birdəfəlik səhm və istiqraz buraxılmasına (Çəki: 1)
Yalnız Mərkəzi Bankın icazəsi ilə
Beşillik fəaliyyətdən sonra icazə verilir
Yalnız birillik fəaliyyətdən sonra icazə verilir
İcazə verilmir

Sual: Kommersiya bankları …………sertifikatlarını buraxa bilər (Çəki: 1)
Yalnız depozit
Depozit və əmanət
Yalnız əmanət
Yalnız dövr etməyən

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Akkreditiv üzrə fəaliyyət müddəti və hesablaşma qaydası … tərəfindən müəyyən edilir: 
(Çəki: 1)

AR Mərkəzi Bankı
AR Maliyyə Nazirliyi
AR Vergilər Nazirliyi
ödəyici və satıcı arsındakı müqavilə ilə

Sual: Akkreditiv hesablaşma formasının üstünlüyünə aiddir: (Çəki: 1)
sazişin rəsmiləşdirilməsinin sadəliyi
mal dövriyyəsinin tezliyi
məhsul göndərən üçün ödənişin zəmanətliliyinin təmin edilməsi
yüksək olmayan qaimə xərcləri



Sual: Çek istifadə edilə bilər: (Çəki: 1)
yalnız fiziki şəxslər tərəfindən
yalnız hüquqi şəxslər tərəfindən
fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən
yalnız kommersiya bankları tərəfindən

Sual: Çek kitabçasının blankının formasını müəyyən edir: (Çəki: 1)
AR Mərkəzi Bankı
AR Maliyyə Nazirliyi
Azərbaycan hökuməti
AR Milli Məclisi

Sual: Fiziki şəxslər arasında çeklə hesablaşmalara: (Çəki: 1)
icazə verilir
icazə verilmir
AR Mərkəzi Bankının icazəsi olan zaman icazə verilir
əgər çek adlıdırsa, icazə verilir

Sual: Banklar müştərilərin hesabları üzrə əməliyyatları … əsasında həyata keçirirlər: (Çəki: 1)
hesab-faktura
hesablaşma sənədləri
nəqliyyat qaiməsi
uyğunluq sertifikatı ilə

Sual: Banklar müştərilərin çeklərini onların … ödəyirlər: (Çəki: 1)
vəsaitin deponent edilmiş ayrıca hesabından
xüsusi hesab açılmamaqla ümumi hesablaşma hesabından
tranzit hesabından
valyuta hesabından

Sual: Yalnız çekdə göstərilən şəxsin xeyrinə aparılan ödəniş çeki adlanır: (Çəki: 1)
orderli
 təqdimedilən
assiqnasiyalı
adlı

Sual: … hesablaşma nağdsız hesablaşma formasına aid edilmir: (Çəki: 1)
çeklə
səhm və istiqrazla
akkreditivlə
ödəniş tapşırığı ilə 

Sual: Çeki banka təqdim edən şəxs tərəfindən ödəniş aparılırsa, … çek adlanır: (Çəki: 1)
assiqnasiyalı
adlı
təqdimedilən
orderly



Sual: Hansı çek özgəsinə verilə bilməz: (Çəki: 1)
assiqnasiyalı
 adlı
təqdimedilən
orderli

Sual: Hesablaşma obyekti hesab edilir: (Çəki: 1)
əmtəə və xidmətlər
büdcəyə haqq
əhaliyə
banklar və kredit təşkilatları

Sual: Kredit köçürmələrinin alətlərinə aiddir: (Çəki: 1)
veksel
çek
ödəniş tapşırığı
plastik kartlar

Sual: AR nağdsız hesablaşmalar tənzimlənir: (Çəki: 1)
AR konstitusiyası ilə
vətəndaşlıq aktları ilə
AR Mərkəzi Bankının “AR-da nağdsız hesablaşmalar haqqında” qay¬dala¬rıy¬la
vergi aktı ilə

Sual: Nağdsız hesablaşmaların təkamülü … asılıdır: (Çəki: 1)
tarixi-iqtisadi inkişafın mərhələlərindən
ölkədəki konkret iqtisadi şəraitdən
pul bazarının inkşiaf səviyyəsindən 
yaranmış hesablaşma sistemindən

Sual: Nağdsız hesablaşmaların vəziyyətini hansı göstəricilər xarakterizə edir: (Çəki: 1)
debitor və kreditor borcları göstəriciləri
hesablardakı vəsaitlərin dövriyyəsi
hesablaşmaların rentabelliyi
hesablaşmaların mənfəətliliyi

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bank vekselləri ola bilərlər (Çəki: 1)
Faizli və diskont



Adlı və təqdim olunana
Digər qiymətli kağızlara dəyişdirilə bilinər
Mübadilə olunmayan

Sual: Banklararası kredit bazarının subyektləridir (Çəki: 1)
Fiziki və hüquqi şəxslər
Mərkəzi Bank və fiziki şəxslər
Kommersiya bankları və Mərkəzi Bank
Mərkəzi Bank və ərazi idarələri

Sual: Mərkəzi bankın………….krediti dövlətin qiymətli kağızlarının girovu ilə təmin olunmur 
(Çəki: 1)

Gündaxili kreditlər
“Overnayt” kreditlər
Birgünlük hesablaşma kreditlər
Lombard kreditlər

Sual: Lombard krediti…….müddətə verilir (Çəki: 1)
1 ilə qədər
İki gündən beş günədək
Üç gündən otuz günədək
Altı ayadək

Sual: Kommersiya bankının resurslarına daxildir (Çəki: 1)
Yalnız xüsusi kapital
Yalnız fiziki və hüquqi şəxslərin qaytarılmaq şərti ilə cəlb olunduğu pul vəsaitləri
Xüsusi kapital və cəlb olunmuş vəsait
Yalnız nizamnamə kapitalı

Sual: Kommersiya bankının cəlb etdiyi vəsaitdir (Çəki: 1)
Banklararası kredit
Bankın emissiya gəliri
Bölüşdürülməmiş mənfəət
Nizamnamə kapitalı

Sual: Bankın xüsusi kapitalı……………..əmlakdır (Çəki: 1)
Bankın yarandığı zaman formalaşır
Öhdəlikdən azad olmayan
Bankın formalaşmasında lazım olan 
Banklararası bazada əldə olunan

Sual: Bankın xüsusi kapitalının əməli funksiyası……………deməkdir (Çəki: 1)
Əmanətçilərin mənafeyinin müdafiəsindən başlıca vasitə
Bankın özünün müflisləşmədən müdafiəsi
Bankın maddi bazasının formalaşma mənbəyi
Bütün bank sisteminin nizamlaşdırılması

Sual: Bankın cari fəaliyyəti zamanı meydana çıxan itkilər………hesabına ödənilir (Çəki: 1)



Sığorta fondu
İctimai təminatlı fond
Yığım fondu
Ehtiyyat fondu

Sual: Fiziki şəxslərin vəsaitlərini ……banklar cəlb edə bilərlər (Çəki: 1)
Mərkəzi Bankın xüsusi lisenziyası olan 
Bazarda 3 ildən çox müddətdə iştirak edən
AR hökümətindən icazəsi olan 
Beşdən çox filialı olan

Sual: Azərbaycan kommersiya banklarının depozit sertifikatları buraxılır (Çəki: 1)
Həm Azərbaycan həm xarici valyutada
Yalnız ABŞ dollarında
Yalnız manatla
Yalnız evro ilə

Sual: Əmanət sertifikatı ola bilməz (Çəki: 1)
Təqdim edənə
Müddətli
Müddətsiz
Adlı

Sual: Kommersiya bankının əsas kapitalının mənbəyi deyildir (Çəki: 1)
Nizamnamə kapitalı
Bazarda yerləşdirilən səhmlərdən gələn emissiya gəlir
Keçmiş illərin mənfəəti
Banklararası kredit

Sual: Kommersiya bankının əlavə kapitalının mənbəyidir (Çəki: 1)
Banklararası kredit
Ssudalar üzrə ola biləsi itgilər üçün ehtiyat
Mərkəzləşdirilmiş kredit
Sığorta fondu

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bankın kredit potensialıdır (Çəki: 1)
Verilmiş kreditlər
Resursların cəmindən likvidliyin mütləq və könüllü ehtiyatları çıxıldıqdan sonra qalan hissə
Mərkəzi Bankın hesablanma metodu ilə müəyyən olunmuş xüsusi kapital



Məcmu aktivlər

Sual: Bankın potensialının artırılması yolları (Çəki: 1)
Cəlb olunmuş vəsaitlərin həcminin artırılması
Kredit qoyuluşunun artırılması
Tələblərin minimal ehtiyyatlarının artırılması
Kreditləşmənin təşkilinin təkmilləşdirilməsi

Sual: Gəlirsiz aktivlərə daxildir (Çəki: 1)
Ödəniş vaxtı keçmiş kreditlər
Müəssisə və təşkilatların nizamnamə kapitalına köçürülən vəsaitlər
Dövlətin borc öhdəliklərinə qoyuluş
mərkəzi Bankdakı müxbir hesab

Sual: Yüksək likvidli aktivlərə aiddir (Çəki: 1)
Kassa və ona bərabər tutulan vəsaitlər
Əsas vəsaitlər 
Mərkəzi Bankdakı məcburi ehtiyyatlarhesabı
Uzun müddətli kreditlər

Sual: Aşağı riskli aktivlərə (risk əmsalı 20%-ə qədər) aiddir (Çəki: 1)
Müştərilərə verilən kreditlər
Dövlət borc öhdəliklərinə qoyuluşlar
Şəxsi kampaniyaların səhmlərinə qoyuluş
Kapital aktivlər

Sual: Bankın kredit portfelidir (Çəki: 1)
Müxtəlif əlamətlərə görə struklaşdırılmış bankın kredit qoyuluşu
Müxtəlif əlamətlərə görə struklaşdırılmış bank aktivləri
Müxtəlif əlamətlərə görə struklaşdırılmış bank passivləri
Bankın kredit potensialı

Sual: Kredit portfelinin ssudaların müddətlərinə görə quruluşunu müəyyən edən amildir (Çəki: 
1)

Kreditlər üzrə yetərli təminat
Bankın müxbir hesabının vəziyyəti
Bankın kredit siyasəti
Ssuda borcunun vəziyyəti

Sual: Overdraft (Çəki: 1)
İstənilən ssuda verilişidir
Çeklərin ödənilməsinə verilən ssudadır
Müştərinin hesablaşma hesabı üzrə debet qalığının örtürülməsinə verilən ssudadır
Xüsusi ssuda hesabından verilən kreditdir

Sual: Kontokorrent hesab (Çəki: 1)
Cari hesabın bir növüdür
Hesablaşma hesabı və ssuda hesabının birləşməsidir



Kredit almaq hüququ verən hesablaşma hesabıdır
Kredit kartoçkası saahibinə açılan hesabdır

Sual: Kommersiya bankları iri müştərilərin müştərək kreditləşməsinə üstünlük verir (Çəki: 1)
Sərbəst kredit resursları çatışmadıqda
Müştəri müştərək olduqda
Borcalanın ödəmə qabiliyyətinə inam olmmadıqda
Mənfəətin artırılması məqsədi ilə 

Sual: Girov məbləği ilə kreditin həcminin nisbətini müəyyən edən amillər (Çəki: 1)
Girov götürülmüş əmlakın satışı üzrə xərclər
Borc alanın fəaliyyət növü
Bankın maliyyə vəziyyəti
Hesablaşmaların vəziyyəti

Sual: Girov qoyulmuş dövriyyədə olan mallara tələb (Çəki: 1)
Qiymətlərin stabil olması
Daşınaqlı olması
Saxlanıla bilinməsi
Etibarlılıqı

Sual: Borc alanın kredit qabiliyyətinin təhlili nəticələrindən……….məsələlərin həllində itstifdə 
olunur (Çəki: 1)

Kreditin məqsədinin müəyyənləşdirilməsi
Kreditləşmə şərtinin müəyyən edilməsi
Kredit müqaviləsi şərtinin pozulmasına görə cəza tətbiqində
Kreditin ödəncliliyinin müəyyən edilməsi

Sual: Bankın kredit riski artır (Çəki: 1)
Bank kreditlərinin payı azaldıqda
Borc alanın kredit qabiliyyəti dərindən öyrənildikdə
Ssudaların ödəniş vaxtı əsassız uzadıldıqda
Kreditin obyekt və subyektlərə görə fərqləndirilməsində

Sual: Kredit riskinin minimumlaşdırılması üsuludur (Çəki: 1)
Kredit üzrə faiz dərəcələrinin artırılması
Kredit xəttindən geniş istifadə
Kreditləşmənin ayrı subyektlərdə mərkəzləşdirilməsi
Kreditin qaytarılmasının etibarlı formaları tətbiq edilməsi

Sual: Kredit riskindən irəli gələn itkilərin mümkün maliyyələşmə mənbəyi (Çəki: 1)
Ssudalar üzrə mümkün itkilərə görə ehtiyat vəsait
Mərkəzi bankdakı məcburi ehtiyatlar hesabındakı vəsait
Bank xidmətlərin maya dəyəri
Mənfəətdən verginin azaldılması

Sual: Bir borc alana və ya qarşılıqlı borcalanlar qrupuna maksimum risk hesablanır: (Çəki: 1)
bankın yüksək likvidli aktivlərinin tələb edilənədək əmanətlər üzrə bankın 



bankın xüsusi vəsaitlərinin (kapitalın) bankın aktivlərinə nisbəti
Bankın buraxdığı xüsusi veksellərin bankın kapitalına nisbəti
borc alanlara bankın ümumi tələbinin bankın kapitalına nisbəti kimi

Sual: Aktivlərə aid olmayan bank əməliyyatları (Çəki: 1)
Kassa hesablaşma
Səhmlərin buraxılışı
İnvestisiya
Depozit

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bankın nisbətən yüksək likvidli aktivlərinə aiddir (Çəki: 1)
Bankın ehtiyatında olan kapital
Bankın əsas vəsaitə qoyulşu
Bankın əmanətçilər qarşısındakı öhdəliklər
Kassa aktivləri, Mərkəzi Bankda olan məcburi ehtiyatlar fondundakı vəsait

Sual: Qiymətli kağızlar bazarında kredit təşkilatları ………kimi çıxışıdır (Çəki: 1)
Sığortalayan,sığortalanan
Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı, investor, emitent
Büdcə vəsaitinin bölüşdürücüsü
Rezident və qeyri rezident[yeni cavab]

Sual: Likvidlik səviyyəsi və gəlirliliyinə görə bankın aktiv əməliyyatıdır (Çəki: 1)
Bankın kassasındakı nağdı pul, qiymətli metallar,Mərkəzi Bankdakı müxbir hesabdakı 

vəsait qalıqı
Ödəniş müddəti 30 günədək olan bank ssudaları
Uzunmüddətli ssudalar, lizinqə qoyulmuş vəsait, qiymətli kağızlara uzun müddətli qoyuluş
Əsas vəsaitlər, qeyri maddi aktivlər, təsərrüfat malları

Sual: Kredit verilən zamanı girov qoyulmuş əmlakın dəyəri (Çəki: 1)
Kreditin məbləğindən aşağı olmamalıdır
Borc alan müəssisənin nizamnamə kapitalına müvafiq olmalıdır
Verilmiş kreditin məbləğindən yüksək olmalıdır
Kredit məbləğinə bərabər olmalıdır

Sual: Bank kreditinin ilkin ödəniş mənbəyidir (Çəki: 1)
Girov qoyulmuş əmlak
Məhsul satışından (iş və xidmətdən)gələn gəlir
Maliyyə bazarından cəlb olunan pul vəsaiti



Əmlakın satışından gəlir

Sual: Kreditin real dəyəri hesablanır (Çəki: 1)
Kredit üzrə faiz dərəcəsi ilə inflyasiya səviyyəsinin cəmi kimi
Kredit üzrə nominal faiz dərəcəsindən inflyasiya səviyyəsi çıxılmaqla
Kreditin məbləği ilə faizli pul məbləğinin cəmi kimi
Faizli pulların məbləğindən inflyasiya səviyyəsi çıxılmaqla

Sual: Müddət baxımından ən geniş yayılmış kredit növüdür (Çəki: 1)
Qısamüddətli kreditlər
Ortamüddətli kreditlər
Uzunmüddətli kreditlər
Tələb edilmədən kreditlər (onkol kredit)

Sual: Borcalanlara dövriyyə kapitalının tamamlanmasına, əsas kapitala qoyuluşa ,fond 
birjalarının vasitəçilərinə verilən kreditlər……..üzrə təsnifləşdirilir (Çəki: 1)

Verilmə müddəti
Kreditləşmənin məqsədi
Təminatı
Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydası

Sual: Kommersiya bankının aktiv əməliyyatının əsas növüdür (Çəki: 1)
Kassa əməliyyatı
Ssuda əməliyyatı
Lizinq faktorinq
Xarici valyutanın satın alınması

Sual: Bank tərəfindən müştərinin hesabındakı vəsait qalığından artıq vəsait silinməsi yolu ilə 
aparılan kreditləşmə formasıdır (Çəki: 1)

Overdraft
Faktorinq
Akseptli kredit
Kredit xətti

Sual: Banklar aşağıdakı prinsiplərə riayət edildikdə kredit verir (Çəki: 1)
təminatlılıq,qaytarılmaqlıq, müddətlilik, məqsədlilik
müddətlilik, ödənclik, təminatlılıq, məqsədlilik,fərdi yanaşma
Təminatlılıq, qaytarılmaqlıq, müddətlilik, məqsədlilik, fərdi yanaşma
qaytarılmaqlıq, müddətlilik, ödənclik, təminatlılıq, fərdi yanaşma

Sual: Kreditin qaytarılmağını təmin edən forma deyildir (Çəki: 1)
Girov
Bank zəmanəti
Himayədarlıq
Dövlət əmlakı

Sual: Daşınmaz əmlakın girov olduğu kredit adlanır (Çəki: 1)
Qısamüddətli



Dövlət
Blank
İpoteka

Sual: Bankın kredit potensialıdır (Çəki: 1)
Bank tərəfindən səfərbər edilən vəsaitlərin ümumi məbləği
Bank tərəfindən cəlb edilmiş vəsait
Bank tərəfindən səfərbər edilən vəsaitdən likvidlik ehtiyatı çıxıldıqdan sonra qalan məbləğ
Bankın nizamnamə kapitalı

Sual: Kredit riskinə aid olan riskdir (Çəki: 1)
Valyuta riski
Pul vəsaitlərinin qaytarılmaması riski
Likvidlik riski
Faiz dərəcəsi riski

BÖLMƏ: 0701 
Ad 0701 

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Kapital qoyuluşunun geri qayıtma müddəti 5 il olarsa, normativ səmərəlilik əmaslını seçin 
(Çəki: 1)

0,15
0,17
0,20 
0,1

Sual: Fond bazarının iştirakçısı deyil (Çəki: 1)
diler
broker
menecer 
depozitarilər 

Sual: İnvestisiyaya aiddir: (Çəki: 1)
müəssisə əməkdaşlarının təhsilinə yatırımlar 
uşaq bağçasına yatırım
televizor alınmasına
gecə evlərinə yatırım

Sual: Aşağıdakılardan kapital qoyuluşu subyektinə aid olanları göstərin (Çəki: 1)
korporasiyalar
sifarişçilər 
neftayırma zavodu



bələdiyyələr

Sual: Azərbaycanda xarici investorların maraqlarını əks etdirən fikirləri göstərin (Çəki: 1)
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı
Azərbaycanlı həmkarlara yardım
işləyən əhalinin orta əmək haqqı
imkanlı bazara müdaxilə 

Sual: Aşağıdakılardan investisiyanını maliyyələşmə mənbələrinə aiddir (Çəki: 1)
uzunmüddətli ssuda 
fiziki şəxs
hüquqi şəxs
xarici fiziki şəxs

Sual: investisiyanın texnoloji quruluşunda istifadə edilmir (Çəki: 1)
tikinti-quraşdırma işlərinə xərclər
istehsl sahələrinə kapital qoyuluşu 
maşın,avadanlıq,alətlər alınmasına
sair tikinti işləri və xərclərə 

Sual: investisiyanın maliyyələşmə mənbələrinə aid deyil (Çəki: 1)
xüsusi vəsaitlər
işçilərin əmək haqqı 
amortizasiya ayırmaları
cəlb edilmiş vəsaitlər 

Sual: İstehsal gücünün və aktiv fondların artırılmasına təsir edən amilləri göstərməli (Çəki: 1)
tikinti-quraşdırma işlərinə xərclər
avadanlıq,maşın- mexanizmlərə xərclər 
işçilərin ixtisasının artırılması xərcləri
sair işlərə çəkilən xərclər

Sual: Kapital qoyuluşu dedikdə başa düşülür: (Çəki: 1)
ümumi daxili məhsulun əsas fondların təkrar istehsalına istifadə olunması
ümumi daxili məhsulun sosial mədəni tədbirlərə xərclənməsi
fondların formalaşmasına vəsait qoyuluşu
bankın nizamnamə kapitalının formalaşması

Sual: Kapital qoyuluşu formasıdır: (Çəki: 1)
bankın ehtiyat fondunun yaradılması
bankın ümui kapitalının formalaşması
yeni əsas fondların yaradılması
bankların rentabelliyinin yüksəldilməsi

Sual: İnvestisiya dedikdə başa düşülür: (Çəki: 1)
mənfəət əldə etmək məqsədi ilə vəsait qoyuluşu
gələcəkdə mənfəət əldə etmək məqsədi ilə iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi
bank fondlarının formalaşmasına vəsait qoyuluşu



dərhal mənfəət əldə etmək məqsədi ilə layihələrin işlənməsi

Sual: İnvestisiya fəaliyyəti hesab edilir: (Çəki: 1)
kredit resurslarının formalaşması
vəsait qoyuluşu prosesi ilə gələcəkdə gəlir əldə etməyin vəhdəti
real sektorun kreditləşdirilməsi
dövriyyə vəsaitlərinə vəsait qoyuluşu

Sual: İnvestisiya bankinqinə daxil edilən xidmətdir (Çəki: 1)
qiymətli kağızların yalnız ilkin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar xidmət 
yalnız təkrar qiymətli kağızlar bazarındakı xidmət
qiymətli kağızlar bazarının formalaşması xidməti
qiymətli kağızların ilkin və təkrar yerləşdirilməsi ilə əlaqədar xidmət

Sual: İnvestisiya bankinqin əsas ilkin funksiyasıdır: (Çəki: 1)
yalnız qiymətli kağızların emissiyası(buraxılışı
yalnız qiymətli kağızların yerləşdirilməsi
qiymətli kağızların yalnız təkrar bazarda yerləşdirilməsi
qiymətli kağızların emissiyası və ilkin yerləşdirilməsi

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin əsas subyektidir: (Çəki: 1)
yalnız investorların özləri 
yalnız banklar 
yalnız investisiya obyektlərindən istifadəçilər
investorlar və investisiya obyektlərinin istifadəçiləri

Sual: İnvestisiya bankinqinə daxildir: (Çəki: 1)
kompaniyanın qiymətli kağızlarının ilkin yerləşdirilməsinin təşkili
qiymətli kağızların buraxılışı
bankın nizamnamə kapitalının formalaşması
xüsusi təyinatlı fondların yaradılması

Sual: İnvestisiya bankinqi özündə cəmləşdirir: (Çəki: 1)
qiymətli kağızların buraxılışı
təkrar bazarda qiymətli kağızlarla ticarət əməliyyatları
bankın ehtiyat fondunun yaradılmasında iştirak
real sektorun kreditləşməsində iştirak

Sual: İnvestisiya bankinqə daxil edilir: (Çəki: 1)
müştərilərin qiymətli kağızlar portfelinin idarə edilməsi
investisiya müqaviləsinin bağlanılması
mənfəət əldə etmək
xüsusi təyinatlı fondların yaradılması

Sual: Müxtəlif emitentlərin qiymətli kağızlarının buraxılması və yerləşdirilməsi üzrə bank xidməti 
adlanır. (Çəki: 1)

anderraytinq 
benderraytinq



superraytinq
raytinq

Sual: Vəsait qoyuluşu obyektləri üzrə investisiyaya aiddir: (Çəki: 1)
portfel
birbaşa
real
mövcud

Sual: Vəsait qoyuluşu üzrə investisiya obyektidir: (Çəki: 1)
birbaşa 
maliyyə
portfel
qeydolunmuş

Sual: Real investisiya dedikdə vəsait qoyuluşu başa düşülür: (Çəki: 1)
müxtəlif maliyyə aktivlərinə qoyuluş
müəssisələrin nizamnamə kapitalına qoyuluş
maddi resurslara qoyuluş
investisiya obyektlərinin bazar qiymətlərinin artımına qoyuluş

Sual: Maliyyə investisiyası dedikdə ......... vəsait qoyuluşubaşa düşülür. (Çəki: 1)
investisiya obyektlərinin bazar dəyərinin artmasına
müəssisələrin nizamnamə kapitallarına
qiymətli kağızlara bank depozitlərinə
qeyri maddi aktivlərə

Sual: Portfel investisiyasıdır: (Çəki: 1)
maddi və qeyri maddi aktivlərə vəsait qoyuluşu
maliyyə aktivlərinə vəsait qoyuluşu
müəssisələrin nizamnamə kapitalına qoyuluşları
gəlir əldəetmək məqsədi ilə iqtisadi aktivlərə vəsait qoyuluşu

Sual: Kapital qoyuluşu formasında həyata keçirilən investisiya: (Çəki: 1)
qoruyucu investisiya adlanır
real investisiya adlanır
maliyyə investisiyası adlanır.
portfel investisiyasıdır.

Sual: Kapital qoyuluşu formasında aparılan investisiyadır (Çəki: 1)
real investisiya
sosial investisiya
portfel investisiyası
maliyyə investisiyası

Sual: İnvestisiya bazarıdır: (Çəki: 1)
qiymətli kağızların alınıb satıldığı bazar
investisiya fəaliyyəti subyektlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti 



investisiya təklifləri
investisiya bazarının konyukturası

Sual: Bankın ticarət əməliyyatlarıdır: (Çəki: 1)
Mərkəzi Bankın tapşırığı ilə təkrar bazarda qiymətli kağızlarla alqı- satqı əməliyyatları
ilkin bazarda qiymətli kağızların alqı-satqısı
müştərilərin tapşırığı ilə təkrar bazarda qiymətli kağızların alqı- satqısı
Mərkəzi Bankın tapşırığı ilə ilkin bazarda qiymətli kağızların alqı- satqı əməliyyatları 

Sual: Təkrar bazarda banklar....... qismində çıxış edə bilər: (Çəki: 1)
vasitəçi
diler
məsləhətçi
daimi iştirakçı

Sual: Bankın diler fəaliyyətidir. (Çəki: 1)
qiymətli kağızların yalnız alqısı üzrə sövdələşmələr
qiymətli kağızların yalnız satqısı üzrə sövdələşmələr
öz adından və öz hesabına qiymətli kağızların alınıb satılması sövdələşməsi
öz adından müştərinin hesabına qiymətli kağızlaın alınıb satılma sövdələşməsi

Sual: Təkrar bazarda banklar ....... qismində çıxış edə bilər. (Çəki: 1)
broker
vasitəçi
məsləhətçi
müvəkkil

Sual: Bankın depozitar fəaliyyətidir: (Çəki: 1)
qiymətli kağızlar sertifikatının satışı üzrə xidmət göstərmək
qiymətli kağızlar sertifikatının saxlanılması üzrə xidmət göstərmək
qiymətli kağızlar sertifikatının satın alınması üzrə xidmət
qiymətli kağızlar sertifikatının alqı satqısı xidmət göstərmək

BÖLMƏ: 0703 
Ad 0703 

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Bankın sərəncamındakı yetərli mənfəət ona imkan verir: (Çəki: 1)
müştərilərlə iqtisadi münasibətləri yaxşılaşdırmaq
qəfil itgilərin yaranmasına qarşı möhkəmlik ehtiyatı yaratmaq
işçilərin sayını artırmaq
bankın fəaliyyətini nizamlaşdırmaq



Sual: Yetərli səviyyədə mənfəəti olan bankın……..imkanı əldə edir (Çəki: 1)
bankın işçi heyəti ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa
pul bazarında bankın rəqabət qabiliyyətini müəyyən etmək
vergi üzrə ödənişləri azaltmağa
mənfəətin bölüşdürülməsi üzrə qərar qəbul etməyə

Sual: Bankın mənfəətliliyi ona imkan verir ki: (Çəki: 1)
yeni filiallar açmaq yolu ilə öz fəaliyyət miqyasını genişləndirsin
filiallarla qarşılıqlı münasibəti genişləndirsin
rentabellik səviyyəsini aşağı salsın
borcların aşağı salınmasına nail olmaq

Sual: Kommersiya bankının mütləq mənfəətinin həcminə təsir edir: (Çəki: 1)
aktivlərin gəlir gətirən hissəsi
passivlərin gəlir gətirən hissəsi
rentabellik səviyyəsi
gəlirlilik səviyyəsi

Sual: Bankın mütləq mənfəəti ……………asılıdır: (Çəki: 1)
gəlir gətirən passivlərin quruluşundan
gəlir gətirən aktivlərin quruluşundan 
bank işçilərinin qarşılıqlı münasibətindən
bankdakı ideoloji işin vəziyyətindən

Sual: Faiz marjası…………………. göstərir (Çəki: 1)
passiv əməliyyatlardan əldə edilən gəlirin passiv əməliyyat xərclərini örtə bilmək 

səviyyəsini
aktiv əməliyyatlardan əldə edilən gəlirin passiv əməliyyatlar üzrə xərclərin örtülə bilmək 

səviyyəsinin
aktiv əməliyyatlar üzrə xərclərin passiv əməliyyatlar üzrə gəlirlərin örtülmə səviyyəsini
passiv əməliyyatlar üzrə xərclərin aktiv əməliyyatlar üzrə xərcləri örtə bilmək səviyyəsini

Sual: Faiz marjasının mütləq həcmi ………..asılıdır (Çəki: 1)
faiz gəliri gəttirən aktiv əməliyyatların həcmindən 
faiz gəliri gətirən passiv əməliyyatların həcmindən 
bankın vasitəçilik əməliyyatlarından
pul hesablaşmalarının vəziyyətindən

Sual: Faiz marjasının mütləq həcminə təsir edir: (Çəki: 1)
faiz gəliri gətirən passiv əməliyyatların 
bankın vasitəçilik əməliyyatları
bankın xüsusi kapitalı ilə cəlb etdiyi vəsait arasındakı nisbət
nizamnamə fondu ilə ehtiyyat fondu arasındakı nisbət

Sual: Faiz marjasının mütləq həcmi asılıdır: (Çəki: 1)
kredit portfeli ilə qiymətli kağızlar portfelinin nisbətindən
kredit portfelindəki güzəştli və yüksək riskli ssudaların həcmindən
qiymətli kağızlar portfelindəki güzəştli və yüksək riskli ssudaların həcmindən



rentabellik səviyyəsi ilə gəlirlilik səviyyəsinin nisbətindən

Sual: Faiz marjasının mütləq səviyyəsinə təsir edir: (Çəki: 1)
aktiv-passiv əməliyyatlar üzrə faiz dərəcələri arasındakı fərq
passiv əməliyyatların gəlirliliyi
qiymətli kağızlar portfelindəki yüksək likvidli aktivlərin payı
bankın xüsusi kapitalı ilə xüsusi vəsaitləri arasındakı fərq

Sual: Faiz marjasının nisbi həcmi ilə xarakterizə edilir (Çəki: 1)
mənfəətin passivlərə nisbəti ilə
faiz mənfəətinin passivlərin orta qalığına nisbəti ilə
faiz mənfəətinin aktivlərin orta qalığına nisbəti ilə
mənfəətin bankın gəlirliliyinə nisbəti ilə

Sual: Faiz marjasının nisbi həcmi……………..əmsalı ilə xarakterizə edilir: (Çəki: 1)
müəyyən dövr üzrə faiz mənfəətinin həmin dövrdəki gəlir gətiə bilən aktivlərin orta qalığına 

nisbəti
mənfəətin müəyyən dövr ərzində gəlir gətirməyən aktivlərin orta qalığına nisbəti
faiz mənfəətinin passivlərə nisbəti
mənfəətin gəlir gətirən passivlərin orta qalığına nisbəti

Sual: Bankın miqdar rentabelliyi………………….əmsalı ilə müəyyən edilir: (Çəki: 1)
mənfəətin passivlərə nisbəti
mənfəətin aktivlərə və passivlərə nisbəti
mənfəətin aktivlərə nisbəti
aktivlərin passivlərə nisbəti

Sual: Mənfəətin xüsusi kapitala nisbəti nəyi göstərir? (Çəki: 1)
bankların resurs bazasının vəziyyətini
bank resurslarının stabil hissəsini
nizamnamə kapitalının stabil hissəsini
xüsusi təyinatlı fondların vəziyyətini

Sual: Kommersiya bankları resurslarının daha sabit hissəsi necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
mənfəətin bankın ümumi kapitalına nisbəti qaydasında
mənfəətin bankın ehtiyat fonduna nisbəti kimi
mənfəətin bankın xüsusi kapitalına nisbəti kimi
mənfəətin nizamnamə kapitalına nisbəti qaydasında

Sual: Maliyyə əmsalları əsasında bankların mənfəətlilik səviyyəsinin təhlili necə aparılır: (Çəki: 
1)

faktiki maliyyə əmsalları səviyyəsinin əvvəlki səviyyə ilə müqayisəsi yolu ilə
faktiki maliyyə əmsalları səviyyəsinin normativ səviyyə ilə müqayisəsi yolu ilə
maliyyə əmsallarının iqtisadi normativlərlə müqayisə etməklə
plan maliyyə əmsalları səviyyəsinin normativ səviyyə ilə müqayisə etməklə

Sual: Maliyyə əmsallarının köməyi ilə bankların mənfəətliliyi necə müəyyən olunur: (Çəki: 1)
bir bankın əmsallarının rəqabət apardığı digər bankın əmsalları ilə müqayisə qaydasında



bir bankın əmsallarının Mərkəzi Bankın əmsalları ilə müqayisə etmək qaydasında
bir bankın əmsallarının həmin bankın əmsalları ilə müqayisəsi ilə
[yeni cavab]

Sual: Bankın mənfəətində ümumi dəyişikliyə səbəb olur: (Çəki: 1)
bankın xüsusi kapitalının həcmindəki dəyişiklik
ödəmə qabiliyyətinin səviyyəsi
bankın ümumi kapitalının həcmi
bankın rentabellik səviyyəsindəki dəyişiklik

Sual: Bankın ümumi mənfəətinin dəyişilməsinə təsir edir: (Çəki: 1)
cəlb olunmuş vəsaitlərdən istifadə səviyyəsi
aktivlərdən səmərəli istifadə səviyyəsi 
ödəmə qabiliyyəti səviyyəsi
passivlərdən istifadə səviyyəsi

Sual: Bir işçiyə düşən mənfəət necə müəyyən edilir: (Çəki: 1)
balans mənfəətinin əməliyyat işçilərinin orta sayına bölməklə
xalis mənfəətin passivlərə nisbəti ilə
balans mənfəətinin bankın işçilərinin
xalis mənfəətin əməliyyat işçilərinin sayına bölməklə

Sual: Bankın ümumi mənfəəti nəyin təsiri ilə dəyişilir: (Çəki: 1)
mənfəət marjasının həcminin
mənfəət marjının quruluşunun
mənfəət marjının bankın xüsusi vəsaitlərinə nisbəti
mənfəət marjının tərkibinin

Sual: Bank fəaliyyətinin maliyyə nəticələri necə hesablanır: (Çəki: 1)
bankın ümumi gəlirindən bank işçilərinin saxlanılma xərcləri çıxılmaqla
bankın əldə etdiyi gəlir məbləğindən aparılmış xərclər çıxılmaqla
bankın əldə etdiyi gəlir məbləğindən əsas fondların amortizasiya məbləği çıxılmaqla
mənfəət məbləğindən xərclər çıxılmaqla

Sual: Mənfəət nəyin formalaşmasının daxili mənbəyidir: (Çəki: 1)
kredit resurslarının 
maliyyə resurslarının 
maddı resursların
qeyri maddı resursların

Sual: Bankın əldə etdiyi mənfəətin əsas təyinatıdır: (Çəki: 1)
bankın fondlarının formalaşması
xüsusi təyinatlı fondların yaradılması
bankı müflisləşmə qorxusundan qorunması
səhmdarları dividendlə təmin etmək

Sual: Bir sıra hesabat dövrləri üzrə mənfəətin dinamik təhlili imkan verir ki: (Çəki: 1)
bankın maliyyə fəaliyyəti haqqında tam məlumat əldə etmək



bankın rentabelliyi haqqında tam məlumat əldə etmək
bankın carı fəaliyyətinin nəticələri haqqında tam təsəvvür əldə etmək 
rentabelliyin bankın maliyyə vəziyyətinə təsirini öyrənmək

Sual: Mənfəətin faktorlu təhlili imkanı verir ki: (Çəki: 1)
bank fəaliyyətinin əsas ümumiləşdirici göstəricilərin əldə olunan mənfəətin səviyyəsinə 

təsirini müəyyənləşdirməyə
bank fəaliyyətinin ayrı ayrı göstəricilərinin plan mənfəətinə təsirini müəyyənləşdirmək
kredit fəaliyyətinin əldə olunan mənfəətin səviyyəsinə təsirini müəyyənləşdirmək
vasitəçilik göstəricilərinin xalis mənfəətin səviyyəsinə təsirini müəyyənləşdirmək

Sual: Səhmdar kapitalının gəlilrlilyi müəyyən edilir: (Çəki: 1)
balans mənfəətinin səhmdar kapitalına nisbəti qaydasında
xalis mənfəətin səhmdar kapitalına nisbəti kimi
ödənilən vergi çıxıldıqdan sonra yerdə qalan mənfəətin ümumi kapitala nisbəti kimi
vergi ödənildikdən sonra yerdə qalan mənfəətin səhmdar kapitala nisbəti yolu ilə

Sual: Birbaşa maliyyə itgiləri meydana çıxır: (Çəki: 1)
kredit üzrə ödənişlər vaxtında aparıldıqda
kredit üzrə faizlər vaxtında ödənilmədikdə
qiymətli kağızlarlr yararlı əməliyyat aparıldıqda
hesablama əməliyyatlarında yanlışlıq olduqda 

Sual: Kredit əməliyyatının gəlirliliyi necə müəyyən edilir: (Çəki: 1)
əməliyyat xərclərinin verilmiş kreditlərin məbləğinə nisbəti qaydasında
əməliyyat gəlirlərinin verilmiş kreditlərin məbləğinə nisbəti kimi
mənfəətin verilmiş kreditlərin məbləğinə nisbəti kimi
xalis mənfəətin kredit qoyuluşuna nisbəti qaydasında

Sual: Dividendlərin ödənişinin təhlili zamanı nəzərə almaq lazımdır: (Çəki: 1)
səhmdarların fəallığını
bankın maliyyə vəziyyətini
ödəniləsi dividendlərin səviyyəsinin sabitliyini müəyyən etmək
dividendlərin bankın kapitalına nisbətini müəyyən etmək

Sual: Kommersiya banklarının ümumi gəlirlilik göstəricisidir: (Çəki: 1)
bankın ümumi gəlirinin kredit qoyuluşuna nisbəti
bankın ümumi gəlirinin bank işçilərinin orta siyahısına nisbəti
mənfəətin kredit işçilərinin sayına nisbəti
ümumi gəlirin mühasibat işçilərinin sayına nisbəti

Sual: Bankın imici ilə əlaqədar xərclərə daxildir: (Çəki: 1)
ezamiyyət xərcləri
poçt, teleqraf, telefon xidmətləri xərclərinin ödənişi
xüsusi mətbuata abunə yazılışı xərcləri 
blankların əldə edilməsi və hazırlanması xərcləri



Sual: Kommersiya banklarının fəaliyyətinin son nəticəsi olan mənfəət (zərərlər) hansı 
fəaliyyətin nəticəsidir? (Çəki: 1)

balans
strateji
maliyyə
plan
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Sual: Banklar vasitəçilik əməliyyatlarından hansı formada gəlir əldə edirlər: (Çəki: 1)
Komission ödənişi 
Faiz kimi
Marja şəklində
divident

Sual: İstehsal vasitələrinin orta və uzun müddətə icarəyə verilməsi necə adlanır? (Çəki: 1)
Lizinq 
Faktorinq
Forfeytinq
Trast

Sual: Lizinq əməliyyatlarında icarədar kimdir? (Çəki: 1)
Tədarükçü
Avadvnlığın haqqını ödəyib icarəyə verən şəxs
Avadanlığın müəyyən müddətə istifadəyə götürən müəssisə
Lizinq şirkəti

Sual: Operativ lizinqdə (Çəki: 1)
Ticarəçi icarəyə verdiyi avadanlığı geri almır
İcarə müddəti əmlakın tam istifadəsini nəzərə alır
İtgi, əmlakın köhnəlməsinə dair xərclər icarəçinin maddi vəziyyətinə təsir göstərmir
İcarəçi icarəyə verdiyi avadanlığı geri alır

Sual: Lizinq sövdələşməsinin əsas iştirakçısı deyildir: (Çəki: 1)
Lizinq firma və kompaniyaları
İstehsal, ticarət və nəqliyyat müəssisələri
Sövdələşmələrin zəmanətçisi kimi çıxış edən kommersiya bankları
Sövdələşmə obyektinin təchizatçısı və malgöndərəni

Sual: Bir başa lizinqdə (Çəki: 1)
Əməliyyat lizinq kampaniyalarının iştirakı ilə baş verir



Əmlakın başqasına lizinqlə örtürülməsi vasitəçilər tərəfindən həyata keçirilir
Əmlak sahibi sərbəst şəkildə obyekti icarəyə verir
Əməliyyatda mal göndərən, lizinqverən və lizinq alan tərəflər iştirak edir

Sual: Lizinq əməliyyatı hansı aktiv bank əməliyyatı növünə aiddir (Çəki: 1)
Fiziki və hüquqi şəxslərə müxtəlif müddətə və müxtəlif şərtlərlə kreditlərin verilməsi
Kommersiya banklarının qeyri ənənəvi əməliyyatlarının aparılması
Öz adından öz hesabına qiymətli kağızlarla əməliyyatların aparılması
İnvestisiyalaşdırma

Sual: Operativ lizinq üzrə risk daşıyıcısıdır: (Çəki: 1)
Lizinq verənin
Lizinq alanın
Kommersiya bankının 
İcarədarın

Sual: Aşağıdakılardan hansı lizinq sövdələşməsinin əlavə iştirakçısı deyil (Çəki: 1)
Lizinqverəni kreditləşdirən kommersiya bankı
Sövdələşmələrin zəmanətçisi kimi çıxış edən investisiya banklar
Sığorta kompaniyalar
Lizinq alan istehsal, ticarət və nəqliyyat müəssisələri

Sual: Müştərinin sərəncamı və müqaviləsinə əsasənonun əmlakının bankın öz adından idarə 
edilməsi əməliyyatıdır: (Çəki: 1)

Faktorinq
Forfeytinq
Trast
Lizinq

Sual: Trast əməliyyatı üzrə etibarlı idarə edən kimi çıxış edir: (Çəki: 1)
Vəsaitlərini banka idarəçiliyə həvalə edən tərəf
Vəsaitlərin idarəçiliyə həvalə olunduğu bank
Səhmdar cəmiyyət
birjası

Sual: Trast əməliyyatının subyekti deyildir (Çəki: 1)
Əmlakının idarə olunmasını etibar edən fiziki şəxs
Əmlakının idarə olunmasını etibar edən hüquqi şəxs
Mülkiyyətin idarə olunmasının etibar edildiyi bank
Qiymətli kağızların alınıb satıldığı fond birjası

Sual: Trast xidmətlərinə aid deyildir (Çəki: 1)
Müştərinin qiymətli kağızlarının saxlanılması
Depozitlərin cəlb edilməsi
Müştərinin aylıq mühasibat hesablarının aparılması
Müştərinin adından qiymətli kağızların alınması və satılması

Sual: Fərdi trast xidməti göstərilir: (Çəki: 1)



Hüquqi şəxslərə
Fiziki şəxslərə
Korporasiyalara
İctimai təşkilatlara
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Sual: Mülkiyyətçinin əlavə razılaşması olmadan əmlakın satışı və ya borc verilməsi (Çəki: 1)
Passiv trastda
Aktiv trastda
Muzdlu işçi trastda
Geniş trastda

Sual: Hüquqi şəxslər üçün trast xidmətinə aid deyildir (Çəki: 1)
Korporativ trast
İnstitutsional trast
Kommersiya trastı
Kommunal trast

Sual: Fiziki şəxslərə əmlakın idarə edilməsi, agentlik və digər xidmətlərin idarə edilməsini 
özündə birləşdirir: (Çəki: 1)

İnstitutsional trast xidmətləri
Şəxsi trast xidmətləri
Sonradan trast xidmətlər
Hüquqi trast xidmətlər

Sual: Trast kompaniyalarının xidmətlərinə aid deyil (Çəki: 1)
Ölkədə və xaricdə daşınmaz əmlak və digər əmlakın idarə olunmaya qəbul edilməsi
Müştəri vəsaitlərinin yüksək gəlir normalı əməliyyatlara riskin qarşılıqlı bölüşdürülməsi ilə 

investisiyalaşdırılması
Bankın məqsədyönlü yatırım xidmətləri
Xüsusi repsiya fondlarının yaradılması

Sual: Forfeytinq sövdələşməsindən nə məqsədlə istifadə edilir? (Çəki: 1)
Uzunmüddətli maliyyə öhdəliklərinin tez reallaşması üçün 
İdxalçıya nağd pulun çatdırılması üçün
İxracçının reqressi üçün
Bankın möhkəm gəlir əldə etməsi üçün

Sual: trast əməliyyatıdır: (Çəki: 1)
Müəssisələrdə əmək kollektivlərinin əmlakının idarə olunması



Üçüncü tərəfin xeyrinə torpağın idarə edilməsi
Müştərinin vəsaitlərinin ölkənin aktivləri formasında investisiyalaşdırılması
Pensiya fondlarının vəsaitlərinin idarə olunması 

Sual: Satıcının debitor borcunun vasitəçi firma tərəfindən satılıb alınması əməliyyatıdır: (Çəki: 
1)

Lizinq əməliyyatıdır
Faktorinq əməliyyatıdır
Hesablaşma kassa əməliyyatıdır
Forfeytinq əməliyyatıdır

Sual: Faktorinq əməliyyatlarının məqsədi deyildir (Çəki: 1)
Ödəmələrdə ləngimənin qarşısının alınması
Depozit əməliyyatlarının aparılması
Ləngimə zamanı itgilərin azaldılması
Borcun vaxtında ödənilməsi

Sual: Faktorinq firması debitorun borcunun hansı hissəsini dərhal ödəyir (Çəki: 1)
100%-ni
10%-ni
10-30%-ni
70-90%-ni

Sual: Lizinqin obyekti deyildir (Çəki: 1)
Maddi qiymətlilər
Pul şəklində kapital
Nəqliyyat vasitələri
Binalar

Sual: Operativ lizinqdə risk kimin üzərinə düşür: (Çəki: 1)
Lizinq vermənin üzərinə düşür
Sövdələşmə subyektlərinin üzərinə düşür
Lizinq alanın üzərinə düşür
Vasitəçi kommersiya bankının üzərinə düşür

Sual: Lizinq üzrə məsləhətləşmə xidmətinə daxildir: (Çəki: 1)
İstifadə yerinə daşınma
Texniki baxış
Cari təmir
Sövdələşmənin tərtibi

Sual: Passiv trastda: (Çəki: 1)
Mülkiyyət onun sahibinin razılığı olmadan satıla bilər
Etibar olunan tərəf əmlakı sata bilməz
Etibar olunan tərəf əmlakı borc verə bilər
Əməliyyat əsasən trast firmaları tərəfindən həyata keçirilir

Sual: Fərdlərin bank xidmətinə aid edilmir. (Çəki: 1)



Mülkiyyəti idarə etmək
Etibar əsasında mülkiyyətin idarə olunması
Vasitəçi agent funksiyasının yerinə yetirilməsi
Səhmlərin buraxılması
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Sual: Borclu faktor firmanın sövdələşmədə iştirakından xəbərdar olan faktorinq necə adlanır: 
(Çəki: 1)

Qapalı faktorinq
Açıq faktorinq
Gizli faktorinq
Orderli faktorinq

Sual: Daxili faktorinqdə: (Çəki: 1)
Alqı-satqı müqaviləsinin tərəfləri və faktor-firma eyni ölkədə yerləşir
Malgöndərən və müştəri eyni ölkədə yerləşir
Müştəri və faktor- firma eyni ölkədə yerləşir
Mal göndərən və firma eyni ölkədə yerləşir

Sual: Ekspert tələblərinin kommersiya bankı və ya ixtisaslaşmış kompaniya vasitəsi ilə satın 
alma əməliyyatını xarakterizə edir: (Çəki: 1)

Faktorinq
Lizinq
Forfeytinq
Trast

Sual: Forfeytinq əməliyyatında forfeyter hansı tərəfdir (Çəki: 1)
Borc alan tərəf
Vekseli satan tərəf
Borclu tərəf
Kreditor tərəf

Sual: Maliyyə sövdələşməsində forfeytinq mexanizmindən nə məqsədlə istifadə edilir? (Çəki: 1)
qısa müddətli maliyyə öhdəliklərinin tez reallaşması üçün
uzun müddətli maliyyə öhdəliklərinin tez reallaşması üçün
ixracçıya nağd pulun çatdırılması üçün
idxalçıya nağd pulun çatdırılması üçün

Sual: Ferfeytinq əməliyyatının alətidir (Çəki: 1)
Xəzinə biletləri



 Banknotlar
Məcburi ehtiyyatlar
Veksellər
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Sual: Mərkəzi Bankın təşkilati quruluşuna daxildir: (Çəki: 1)
idarə heyəti və kredit təşkilatları
idarə heyəti, mərkəzi aparat və sığorta təşkilatları
ərazi idarələri, idarə heyəti və Mərkəzi aparat
idarə heyəti, kredit təşkilatları, Mərkəzi aparat

Sual: Mərkəzi Bankın struktur bölmələri müəyyənləşdirilir: (Çəki: 1)
Mərkəzi aparat tərəfindən
Mərkəzi Bankın sədri tərəfindən
Daxili audit şöbəsi tərəfindən
Mərkəzi Bankın İdarə heyəti tərəfindən

Sual: Mərkəzi Bankın Mərkəzi aparatına daxildir: (Çəki: 1)
daxili audit bölməsi
xarici audit bölməsi
daxili audit və kredit təşkilatları
daxili audit və digər struktur bölmələri

Sual: Bütün struktur bölmələri və Mərkəzi aparata daxil olan bölmələr fəaliyyət göstərirlər: 
(Çəki: 1)

bankın sədri tərəfindən təsdiq edilmiş normativ aktlara müvafiq olaraq 
səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən təsdiq olunmuş əsasnaməyə uyğun olaraq
İdarə heyəti tərəfindən təsdiq olunmuş nizamnaməyə əsasən
səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən təsdiq olunmuş nizamnaməyə əsasən

Sual: Mərkəzi Bankı idarə edir: (Çəki: 1)
səhmdarların ümumi yığıncağı
Mərkəzi Bankın İdarə heyətinin sədri
Mərkəzi Bankın İdarə heyəti
Direktorlar şurası

Sual: Kənar şəxslər Mərkəzi Bankın İdarə heyətinin üzvü ola bilərmi? (Çəki: 1)
yox
hə
beş nəfərdən az olmayan



istisna hal kimi ola bilər

Sual: Mərkəzi Bankın İdarə heyətinin üzvü ola bilərlər: (Çəki: 1)
Milli Məclisin deputatları
Nazirlər Kabinetinin üzvləri
kənar səxslər
dövlət hakimiyyəti orqanlarında xidmət edən şəxslər

Sual: Mərkəzi Bankın İdarə heyətinin üzvləri vəzifəyə təyin edilir: (Çəki: 1)
idarə heyətinin sədri tərəfindən
banklar haqqındakı əsasnaməyə əsasən 
səhmdarların ümumi yığıncağının qərarına əsasən
konstitusiyaya uyğun olaraq

Sual: Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti: (Çəki: 1)
Respublikanın dövlət büdcəsini təsdiq edir
dövlətin valyuta siyasətini təsdiq edir
dövlətin pul və valyuta siyasətini təsdiq edir
kredit planını tərtib edir

Sual: Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti: (Çəki: 1)
Respublikanın dövlət büdcəsini təsdiq edir.
bankın kredit planını təsdiq edir
bankın kassa planını təsdiq edir
Mərkəzi Bankın illik maliyyə hesabatını təsdiq edir

Sual: Mərkəzi Bankın kapital ehtiyatlarının formalaşması istifadəsi qaydasını müəyyən edir: 
(Çəki: 1)

direktorlar şurası
səhmdarların ümumi yığıncağı
Bankın İdarə heyəti
Bankın İdarə heyətinin sədri

Sual: Kredit təşkilatları üçün iqtisadi nizamlaşdırma normativlərini müəyyən edir: (Çəki: 1)
daxili audit şöbəsi
səhmdarların ümumi yığıncağı 
Mərkəzi Bankın İdarə heyəti
Direktorlar Şurası

Sual: Mərkəzi Bankın təşkilati strukturunda idarə etmə qaydalarını müəyyən edir: (Çəki: 1)
Nazirlər Kabineti
Milli Məclis
səhmdarların ümumi yığıncağı
Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti

Sual: Azərbaycanın bank sistemində xarici kapitalın iştirakı limitini kim müəyyən edir: (Çəki: 1)
Maliyyə Nazirliyi
Milli Məclis



Mərkəzi Bankın İdarə heyəti
səhmdarların ümumi yığıncağı

Sual: Kredit təşkilatlarına lisaenziya vermək və geri almaq qərarını verir: (Çəki: 1)
Mərkəzi Bankın İdarə heyətinin sədri
Mərkəzi Bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağı
Mərkəzi Bankın İdarə heyəti
Daxili audit şöbəsi

Sual: Valyuta nizamlaşdırılması və nəzarəti qaydalarını müəyyən edir: (Çəki: 1)
Maliyyə Nazirliyi 
Valyuta tənzimlənməsi idarəsi 
Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri
Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti 

Sual: İdarə Heyətinin iclasları çağırıla bilər: (Çəki: 1)
Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti sədrinin I müavini tərəfindən
Direktorlar Şurası tərəfindən 
İdarə Heyətinin ən azı digər iki üzvünün tələbi ilə
səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı ilə

Sual: İdarə heyətinin sədri və digər üzvləri öz vəzifələrindən vaxtından əvvəl azad oluna 
bilərlər: (Çəki: 1)

Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən
Milli Məclisin 
AR Konstitutisiyasına əsasən 
Mərkəzi Bank haqqında əsasnaməyə əsasən

Sual: Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti sədrinin səlahiyyətindədir: (Çəki: 1)
Mərkəzi Bankın büdcəsini təsdiq etmək
illik maliyyə hesabatını təsdiq etmək
Mərkəzi Bankın fəaliyyəti ilə əlaqədar məsələləri həll etmək
İdarə heyəti sədrinin müavinlərini təsdiq etmək

Sual: Mərkəzi Bankın daxili audit bölməsi həyata keçirir: (Çəki: 1)
bölmə rəhbərini təyin edir
struktur bölmələrinin auditini həyata keçirir
Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin fəaliyyətini nizamlaşdırır
İdarə Heyəti üzvlərinin fəaliyyətinə nəzarət edir

Sual: Kommersiya Bankı idarə olunur: (Çəki: 1)
bankın İdarə Heyəti tərəfindən
Müşahidə Bölməsi tərəfindən
Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən
səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən

Sual: Kommersiya bankının ali idarəetmə orqanıdır: (Çəki: 1)
kommersiya bankının İdarə Heyəti



Səhmdarların ümumi yığıncağı 
bankın auditor komitəsi
Bankın İdarə Heyətinin sədri

Sual: Bankın təsis iclası səlahiyyətli hesab edilir: (Çəki: 1)
təsiscilərin və ya onların nümayəndələrinin 75% iştirak etdikdə
bütün təsisçilər və ya onların nümayəndələri tam iştirak etdikdə
təsisçilərin və ya onların nümayəndələrinin 51% iştirak etdikdə
təsisçilərin və ya onların nümayəndələrinin 95% iştirak etdikdə

Sual: Bankın büdcəsini qəbul edib təsdiq edir: (Çəki: 1)
bankın auditor komitəsi
bankın İdarə Heyəti
səhmdarların ümumi yığıncağı
bankın idarə heyətinin sədri

Sual: Bankın İdarə Heyətinin üzvləri təyin olunurlar: (Çəki: 1)
Mərkəzi Bank tərəfindən
bankın İdarə heyətinin sədri tərəfindən 
müşahidəçilərin ümumi yığıncağı tərəfindən
səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən

Sual: Bankın faiz dərəcələri müəyyən edilir: (Çəki: 1)
bankın İdarə Heyətinin sədri tərəfindən
Mərkəzi Bank tərəfindən
səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən
müşahidəçilərin ümumi yığıncağı tərəfindən

Sual: Müşahidə Şurasının üzvləri təyin olunurlar: (Çəki: 1)
Müşahidə Şurasının sədri tərəfindən
müşahidəçilərin ümumi yığıncağı tərəfindən
səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən
bankın İdarə Heyətinin sədri tərəfindən

Sual: Bankın satılması, yenidən qurulması haqqında qərarı qəbul edir: (Çəki: 1)
səhmdarların ümumi yığıncağı
müşahidəçilərin ümumi yığıncağı
Mərkəzi Bank
Bankın İdarə Heyəti

Sual: Kommersiya bankının ləğvi haqqında qərar qəbul edir: (Çəki: 1)
Mərkəzi Bank
səhmdar cəmiyyəti
səhmdarların ümumi yığıncağı
Bankın İdarə Heyətinin üzvləri

Sual: Törəmə təsərrüfat cəmiyyətinin yaradılması kimin səlahiyyətindədir? (Çəki: 1)
Mərkəzi Bankın



Mərkəzi Bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağının
bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağının
müşahidəçilərinin ümumi yığıncağının

Sual: Nizamnamə kapitalının artırıb azaldılması haqqında qərarı kim qəbul edir: (Çəki: 1)
Müşahidə Şurasının ümumi yığıncağı
bank işçilərinin ümumi yığıncağı
səhmdarların ümumi yığıncağı
Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri

Sual: Bank səhmlərinin buraxılma müddəti və şərtlərini müəyyən edir: (Çəki: 1)
qiymətli kağızlar komitəsi
Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti
Müşahidəçilərin ümumi yığıncağı
səhmdarların ümumi yığıncağı

Sual: Səhmdarların sonrakı ümumi yığıncağı səlahiyyətli hesab edilir: (Çəki: 1)
səhmlərin 50% dən çoxuna sahib olmayan bütün səhmdarlarının iştirak etdiyi yığıncaq
səhmlərin 60% dən çoxuna sahib olan bütün səhmdarların iştirak etdiyi yığıncaq
səhmlərin 90% dən çoxuna sahib olan bütün səhmdarların iştirak etdikləri yığıncaq
səhmlərin 51% çoxuna sahib olan bütün səhmdarların iştirak etdiyi yığıncaqsəhmlərin 51% 

çoxuna sahib olan bütün səhmdarların iştirak etdiyi yığıncaq

Sual: Bankın təsis yığıncağında onun yaradılması, nizamnaməsinin qəbul edilməsi barədə 
qərarlar (Çəki: 1)

yekdilliklə qəbul edilir
sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir
səslərin 75% dən çox olduqda qəbul edilir
səslərin 82% dən çox olduqda qəbul edilir

BÖLMƏ: 1003 
Ad 1003 

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Banklarda mühasibat uçotunun predmeti dedikdə……. başa düşülür: (Çəki: 1)
mühasibat uçotunun hesab planı.
bank hesabları üzrə əməliyyatların məcmusu.
aktiv və passiv formasında muhasibat uçotu obyektləri
bank əməliyyatlarının aktiv və passiv hesablarda əks olunması

Sual: Kredit idarələrində uçot işinin təşkili prinsipidir. (Çəki: 1)
əməliyyatların təminatlılığı
bank fəaliyyətinin müntəzəmliyi



əməliyyatların hesabatlılığı
əməliyyatların mövsümiliyi

Sual: Kredit idarələrində uçot işinin təşkili prinsipidir: (Çəki: 1)
əməliyyatların hesabatlılığı
əməliyyatların mövsümiliyi
əməliyyatın müntəzəm əks olunması
əməliyyatların təminatlılığı

Sual: Əməliyyatların müntəzəm əks etdirilməsi prinsipi dedikdə………. başa düşülür: (Çəki: 1)
əməliyyatların əməliyyat günü ərzində əks olunması
əməliyyatların iş günu ərzində əks olunması
əməliyyatların həftə ərzində əks olunması
əməliyyat aparıldığı gün əks olunur.

Sual: Məzmunun formaya nisbətən üstünlük prinsipi dedikdə…….. başa düşülür. (Çəki: 1)
əməliyyatlar onların hüquqi formasına müvafiq əks olunur
Mərkəzi Bankın normativ aktlarına müvafiq olaraq əks etdirilir
əməliyyatlar onların iqtisadi mahiyyətinə görə əks olunur
əməliyyatlar mühasibat uçotunun aparma qaydaları əsasında əks olunur.

Sual: Bankın aktiv passivləri onların əldə edilməsi və ya mövcudluğu anında……..uçota alınır: 
(Çəki: 1)

faktiki dəyəri ilə
ilkin dəyəri ilə
bərpa dəyəri ilə 
balans dəyəri ilə

Sual: Mühasibat uçotu üzrə sənədlər ………… təmin edir. (Çəki: 1)
Bank fəaliyyəti haqqında dəqiq məlumat almaq
Bank fəaliyyətinin tam və arası kəsilməz əksini
mühasibat uçotunun normativ aktlara uyğunluluğunu
Dövlət ilə kredit təşkilatı arasında fikir ayrılığının yaranmamasını

Sual: Mühasibat uçotu hesablarının təyinatıdır (Çəki: 1)
yekcins bank əməliyyatlarının qruplaşdırılması və cari uçotu
cari əməliyyatların əks olunması
hesabatların təqdim edilməsi
bankın balansının tərtibi

Sual: İnventarlaşma………………deməkdir. (Çəki: 1)
təşkilatların əmlak və öhdəlikləri bu təşkilatın əmlak və öhdəliklərindən ayrılıqda uçota 

alınması
əmlak və öhdəliklərin qiymətləndirilməsi
əmlakın və öhdəliklərin və onların qiymətləndirilməsinin vəziyyəti və mövcudluluğunun 

yoxlanması və sənədli təsdiqi
əmlakın mühasibat uçotunda faktiki əks olunması



Sual: İnventarlaşma ……….. tərəfindən müəyyən edilir: (Çəki: 1)
səhmdarların yığıncağı 
baş Mühasib
müvəkkil şəxs 
bankın rəhbəri
yuxarı təşkilat

Sual: Bankın hesab planı dedikdə ………… başa düşülür. (Çəki: 1)
mühasibat uçotunun sintetik hesablarının sistemləşdirilmiş siyahısı
mühasibat uçotunun analitik hesablarının siyahısı
hesabların iqtisadi məzmununa görə qruplaşdırılması
hesablar üzrə qruplaşdırılmış cədvəl

Sual: Bankın hesab planında aktiv-passiv hesabları əks olunurmu: (Çəki: 1)
Hə
yox
bankın uçot siyasətindən asılı olaraq
Mərkəzi Bankın icazəsi ilə
Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə 

Sual: İkitərəfli yazılış metodu ……… hesabların müxabirləşməsində istifadə olunur. (Çəki: 1)
yalnız balans hesablarının
yalnız balansdan kənar hesabların
balans və balansdan kənar hesabların
Mərkəzi Bankın icazə verdiyi hesabların

Sual: Balans və balansdan kənar hesabların müxabirləşməsinə (Çəki: 1)
icazə verilir
icazə verilmir
yalnız illik hesabatın tərtibində icazə verilir
Mərkəzi Bankın razılığı ilə icazə verilir.

Sual: Xarici valyutada əməliyyatların uçotu aparılır: (Çəki: 1)
ayrıca balans hesablarında
manatla aparılan balans hesablarında
balansın ayrıca bölməsinin hesablarında
manatla aparılan şəxsi hesablarda

Sual: Mühasibat işçiləri məşğuldurlar: (Çəki: 1)
Pul hesablaşma sənədlərinin qəbulu və sənədlərə nəzarət
müştəriləri dinləməklə
pul hesablaşma sənədlərinin verilməsi ilə
nağd pulların qəbulu və verilməsi ilə

Sual: Mühasibat işçilərini və dəqiq vəzifələrini və onların xidmət göstərdiyi hesabları müəyyən 
edir: (Çəki: 1)

kredit təşkilatının rəhbəri
kredit təşkilatının baş mühasibi
mərkəzi Bankın normativ sənədi



banklar haqqında qanun

Sual: Nağd pulların banka verilməsi üçün elanı tərtib edir: (Çəki: 1)
yalnız müştəri
yalnız kredit təşkilatının işçisi
müştəri və ya kredit təşkilatının işçisi
bankın uçot işçisi

Sual: Kredit təşkilatında əməliyyat gününün müddəti ……… tərəfindən müəyyən edilir. (Çəki: 1)
Mərkəzi Bankın göstərişi ilə
Mərkəzi Bankın baş mühasibi
kredit təşkilatının özü
Mərkəzi Bankın normativ sənədi

Sual: Əməliyyat günü ərzində Mühasibat xidmətinə daxil olan sənədlər kredit təşkilatının 
hesablarında əks olunur: (Çəki: 1)

ertəsi iş günündən gec olmayaraq
həmin günü
kredit təşkilatı tərəfindən müəyyən olunan müddətlərdə
başqa vaxtlarda

Sual: Müştərilərə açılmış hesabların qeydiyyatı kitabında aşağıdakı məlumatlar məcburidir: 
(Çəki: 1)

hesabın açılma tarixi
şəxsi hesabın adı
yuxarı təşkilatın adı
müştərinin fəaliyyət növü

Sual: Müştərilərə açılan hesabların qeydiyyatı kitabında aşağıdakı məlumat məcburidir: (Çəki: 
1)

yuxarı təşkilatın adı
şəxsi hesabın adı
bank hesabı müqaviləsinin tarixi və nömrəsi
şəxsi hesabın sahibinin adı

Sual: Şəxsi hesablarda yazılış ………… əsasında aparılır. (Çəki: 1)
analitik uçot sənədləri
sintetik uçot sənədləri
həm analitik, həm sintetik uçot sənədləri
ilkin sənədlər

Sual: Müştərinin şəxsi hesabıdan çıxarış verilir: (Çəki: 1)
yalnız elektron formasında
yalnız kağız daşıyıcısı formasında
elektron formada və ya kağız daşıyıcısı formasında
şifahi formada

Sual: Açılmış hesabların qeydiyyat kitabı doldurulur: (Çəki: 1)



yalnız elektron qaydasında
yalnız kağız daşıyıcısında
elektron formada və ya kağız daşıyıcısı formasında
istənilən qaydada

Sual: Kredit təşkilatının balansı ……….sıra hesabları əsasında tərtib edilir. (Çəki: 1)
birinci sıra
ikinci sıra
həm birinci həm ikinci
balans arxası hesablar üzrə

Sual: Analitik uçotun sənədidir (Çəki: 1)
şəxsi hesablar
gündəlik balans
gündəlik dövriyyə cədvəli
aylıq balans

Sual: Analitik uçot sənədidir (Çəki: 1)
gündəlik balans
gündəlik dövriyyə cədvəli
hesablar üzrə qalıq cədvəli
aylıq balans

Sual: Sintetik uçot sənədidir: (Çəki: 1)
şəxsi hesablar
hesablar üzrə qalıq cədvəli
gündəlik balans
faizlərin hesablanma cədvəli

Sual: Sintetik uçot sənədidir: (Çəki: 1)
faizlərin hesablama cədvəli
gündəlik dövriyyə cədvəli
şəxsi hesablar
hesablar üzrə qalıq cədvəli

Sual: Analitik uçot sənədinə aiddir (Çəki: 1)
ödəmə tapşırığı
pul çeki
şəxsi hesablar
gundəlik balans

Sual: Analitik uçot sənədlərinə daxildir (Çəki: 1)
ödəniş tapşırığı
pul çeki
hesablar üzrə qalıq cədvəli
gündəlik dövriyyə cədvəli

Sual: Sintetik uçot sənədinə daxildir: (Çəki: 1)



tədiyyə tələbnamsi
memorial order
gündəlik balans
hesablar üzrə qalıq cədvəli

BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bankın mahiyyəti ondadır ki, o: (Çəki: 1)
nağdsız dövriyyənin təşkili etməklə tədavüldəki pul küləsini artırır
əmanətlərin qəbulu ilə məşğul olur
nağdsız dövriyyəni təşkil etməklə tədavüldəki pul kütləsini azaldır
pul nişanələrinin emissiyasını həyata keçirir
maliyyə vasitəçiliyi üzrə ixtisaslaşır

Sual: Universal bank: (Çəki: 1)
bütün bank əməliyyatlarını həyata keçirir
fiziki və hüquqi şəxslərə xidmət edir
manat və valyuta lisenziyasına malikdir
qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətə əlavə lisenziyaya malikdri

Sual: Azərbaycanda hal-hazırda kommersiya banklarının sayı: (Çəki: 1)
10-a qədərdir
100-dən çoxdur
50-dən çoxdur
50-yə qədərdir
40-a qədərdir

Sual: Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə bank sistemi ……………. ola bilər: (Çəki: 1)
yalnız iki pilləli
üç pilləli
bir pilləli
yalnız dörd pilləli
çox pilləli

Sual: Müasir bank sistemi: (Çəki: 1)
iki pilləlidir (emissiya və kommersiya bankları)
iki pilləlidir (kredit təşkilatları və qeyri bank kredit təşkiltları)
üç pilləlidir (banklar, qeyri bank maliyyə institutları və müxtəlif kam¬pa¬ni¬yaları)
pillələrin sayı maliyyə sisteminin inkişaf səviyyəsindən asılıdır
iki pilləlidir (nizamlaşdırma və nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən və təsərrüfat 

subyektlərinə xidmət göstərən banklar



Sual: Mərkəzi Bankın funksiyası deyildir: (Çəki: 1)
kreditləşmənin sonuncu mərhələsi
əhalidən əmanətlərin qəbulu
bank risklərnin qarşısını almaq
pul kütləsinə nəzarət
iqtisadiyyatın real sektorunun kreditləşdirilməsi 

Sual: Son kreditor mərhələsi qismində Mərkəzi Bank: (Çəki: 1)
maliyyə çətinliyi çəkən milli müəssisələr kreditləşdirir
mürəkkəb vəziyyətlərdə hökümətə kreditlər verir
vətəndaşlara istehlak kreditləri verir
banklararası bazarda vəsait cəlb edə bilməyən kommersiya banklarına kredit verir
öz hesabına böhranlı bankları leqo edir 

Sual: Pul-kredit siyasəti aləti kimi məcburi ehtiyyatlardan Mərkəzi Bank istifadə edir (Çəki: 1)
tədavüldəki pul kütləsinin nizamlaşdrılmasında
bankın ləğvi xərclərinin ödəniləmsində
əmanətçilərin itkilərdən sığortalanmasına 
öz itkilərinin ödənilməsində 
bankın likvidliyinin nizamlaşdırılmasında

Sual: Məcburi ehtiyyatların səviyyəsi müəyyən edilir: (Çəki: 1)
bankın cəlb etdiyi depozit və əmanətlərin səviyyəsindən asılı olaraq 
bankın müxtəlif öhdəliklərinin səviyyəsindən asılı olaraq
bank resurslarının cəlb olunma müddətindən 
bankın fəaliyyəti növündən asılı olaraq
istifadə olunmur

Sual: Mərkəzi Bankın “uçot dərəcəsi”……………….deməkdir (Çəki: 1)
kommersiya banklarına verilən kreditə görə faiz dərəcəsi
qiymətli kağızların girovu zamanı
kommersiya banklarının veksellərinin satın alınması zamanı diskont dərəcəsi
kommersiya banklarının ssuda faizinin məhdudlaşdırılması

Sual: Kommersiya bankları öz ödənişlərini həyata keçirirlər: (Çəki: 1)
hesablaşma kassa mərkəzindəki müxbir hesablar vasitəsilə aparmağa borcludurlar
hesablaşma kassa mərkəzlərindən müxbir hesablar vasitəsilə aparmağa məcbur deyillər 
yalnız iri məbləğ olduqda hesablaşma kassa mərkəzlərindəki müxbir hesablar vasitəsilə 

apara bilərlər
başqa üsul ilə aparmağa borcludurlar

Sual: Baş lisenziya banka ....... hüquq verir: (Çəki: 1)
bütün bank əməliyyatlarını aparmaq 
istənilən valyutada bütün bank əməliyyatlarını aparmaq
Azərbaycandan kənarda öz bölmələrini açmaq
fərdi şəxslərin vəsaitlərini cəlb etmək 
qeyri-rezident banklardan pay satın almaq



Sual: Kredit təşkilatının lisenziyalaşdırılmasına Mərkəzi Bank qərar verir (Çəki: 1)
sərbəst
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tövsiyyəsi əsasında
Vergilər Nazirliyi ilə birlikdə
Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə
yerli icra hakimiyyətinin qərarı əsasında 

Sual: Kredit təşkilatı yaradılarkən təsisçilər nizamnamə kapitalına köçürə bilərlər: (Çəki: 1)
yalnız pul vəsaitləri
yalnız pul vəsaitləri və bina (otaq)
Mərkəzi Bank tərəfindən təsdiq olunan siyahıya əsasən yalnız pul vəsaitləri və qeyri-pul 

formasında əmlak
pul vəsaitləri bina (otaq), qeyri-pul formasında əmlak 
əmlak və məhdud miqdarda pul

Sual: Kredit təşkilatının gələcək rəhbərinə Mərkəzi Bankın tələbi: (Çəki: 1)
namizədin ali təhsilli olması
namizədin ali iqtisadi təhsilə malik olması
namizədin ali hüquqi təhsilə malik olması
namizədin ali iqtisadi və ya hüquqi təhsilə malik olub bankda rəhbər iş təcrübəsi olması
bankda 5 ildən çox rəhbər iş təcrübəsi

Sual: Bankın kredit idarəsi məsuliyyət daşıyır: (Çəki: 1)
yalnız kredit müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsinə görə 
kreditləşmə və ssudaların ödənilməsi ilə əlaqədar bütün əməliyyatlara görə 
mövcud resurslarının yerləşdirilməsinə görə 
əlavə resursları axtarıb cəlb etməsinə görə
hesablaşma əməliyyatlarının aparılmasına görə

Sual: Kredit təşkilatının filialı həyata keçirə bilər: (Çəki: 1)
kredit təşkilatının lisenziyasında göstərilən bütün əməliyyatları
bankın yaradılması haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq banka icazə verilmiş 

əməliyyatların bir qismini 
Mərkəzi Bankın icazə verəcəyi əməliyyatların bir hissəsini 
onlara veriləsi lisenziyada göstərilən əməliyyatlar
nümayəndələrin funksiyasını 

Sual: Kredit təşkilatının təsisçisi ola bilər: (Çəki: 1)
istənilən hüquqi şəxs 
istənilən fiziki şəxs
istənilən hüquqi və ya fiziki şəxs 
müəyyən tələblərə cavab verən hüquqi və fiziki şəxslər

Sual: Bankın nümayəndəliyi açılır: (Çəki: 1)
bir sıra bank əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün 
reklam funksiyasını yerinə yetirmək üçün
əlaqə yaradıb münasibət qurmaq üçün
valyuta əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün
göstərilənlərin hamısı doğrudur



Sual: Güzəşt hüququna malik səhmlərin adi səhmlərdən aşağı fərqi nədədir? (Çəki: 1)
risklidirlər
nisbətən çox likvidlidirlər
çoxlu gəlir gətirir
idarəetmədə iştirak etməyə imkan verir
digər qiymətli kağızlara dəyişilə bilər

Sual: Kommersiya bankının xüsusi kapitalı hansı funksiyanı yerinə yetirmir: (Çəki: 1)
sığortalama
əməli
nəzarət
nizamlaşdırıcı
inkişaf

Sual: Bankın ehtiyat fondunun vəsaitləri istifadə olunmalıdır: (Çəki: 1)
hesabat ilinin itgilərin ödənilməsinə 
bankın səhmlərinə görə dividentlərin veriləmsinə 
əmanətlərə görə hesablanmış faizlərin ödənilməsinə
nizamnamə kapitalının artırılmasına 
əməkdaşların maddi həvəsləndirilməsinə

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bank nizamnamə kapitalını artıra bilər: (Çəki: 1)
təsisçilərin qərarı ilə istənilən vaxt
bankın fəaliyyətə başlamasından bir il keçdikdən sonra
yalnız Mərkəzi Bankın razılığı ilə
bankın fəaliyyətə başlamasından iki il keçdikdən sonra
yalnız təsisçilərin ümumi yığıncağının qərarı ilə

Sual: Bank təsisçilərinin daşınmaz əmlak formasında nizamnamə kapitalının formalaşmasında 
iştirakı…………………… müəyyən olunur: (Çəki: 1)

Mərkəzi Bank tərəfindən 
təsisçilərin ümumi yığıncağında 
texniki inventarlaşma bürosu tərəfindən qalıq dəyəri ilə 
daşınmaz əmlak obyektlərinin azad qiymətləndiricisi 
düzgün cavab yoxdur 

Sual: Bankın passividir: (Çəki: 1)
Mərkəzi Bankda yerləşdirilən ehtiyyatlar
nağdıyyat



buraxılış depozit sertivikatları
digər banklara verilən ssudalar
əldə olunan qiymətli kağızlra 

Sual: Cəlb olunan vəsaitlərin depozit mənbəsinə daxildir: (Çəki: 1)
Mərkəzi Bankın kreditləri 
depozit sertifikatlarının satışı
istiqraz buraxılışı
müəssisələrin cari hesabları
əhalinin əmanətləri

Sual: Bankın passiv əməliyyatıdır: (Çəki: 1)
xüsusi kapitalın yaradılması
qiymətli kağızların satın alınması 
məcburi ehtiyyatların yaradılması
«Nastro» hesablarının yaradılması
«Loro» hesablarının yaradılması

Sual: Bankın passiv əməliyyatıdır: (Çəki: 1)
bankın xüsusi kapitalının yaradılması
əmanətlərin qəbulu
cari hesabların açılması
kredit verilməsi zamanı depozitlərin yaranması
bankın balansının sağ tərəfində əks olunan əməliyyatları

Sual: Faiz əldə etmək məqsədi ilə banka pul yerləşdirən şəxs necə adlanır: (Çəki: 1)
kreditor
müştəri
zamin
deponent
borc alan
düzgün cavab yoxdur

Sual: Müxbir münasibətləri quran bank öz tərəfdaşına --------------- hesab açır: (Çəki: 1)
hesablaşma hesabı
cari hesab 
kontokorrent hesab 
«loro» hesabı
müxbir hesab

Sual: Bank istiqraz buraxa bilər: (Çəki: 1)
direktorlar şurasının qərarı ilə
bank sahiblərinin ümumi yığıncağının qərarı ilə
Mərkəzi Bankın icazəsi ilə
Maliyyə Nazirliyinin icazəsi ilə
doğru cavab yoxdur

Sual: Aktivlərin keyfiyyəti müəyyən olunur: (Çəki: 1)
risk dərəcəsinə görə



likvidlik dərəcəsinə görə
gəlirlilik səviyyəsinə görə
müddətliliyinə görə
hamısına görə

Sual: Bankın aktiv əməliyyatıdır: (Çəki: 1)
ssuda verilməsi
kapitalın formalaşması
depozitlərin qəbulu
qiymətli kağız buraxılışı
ehtiyyat fondunun formalaşması 
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Sual: Valyuta bazarıdır: (Çəki: 1)
Maliyyə Nazirliyi
Valyuta əməliyyatını həyata keçirən süxtəlif subyektlər
yalnız kommersiya bankları

Sual: Valyuta bazarının iştirakçısıdır (Çəki: 1)
xəzinədarlıq
lisenziyası olan lombardlar
bu əməliyyatı aparmağa lisenziyası olan kommersiya bankları
bütün kredit təşkilatlar

Sual: Valyuta bazarının iştirakçısı hesab edilir: (Çəki: 1)
bütün maliyyə institutları
kredit təşkilatı hesab edilən maliyyə institutları
qeyri-bank kredit təşkilatları
xəzinədarlq

Sual: Valyuta bazarının əsas iştirakçısı kimi çıxış edir (Çəki: 1)
bank olmayan kredit təşkilatları
Mərkəzi Bankları
yalnız kommersiya bankları
Maliyyə Nazirliyi

Sual: Funksional baxımdan valyuta bazarı: (Çəki: 1)
qiymətli kağızların alınıb-satılma bazarıdır 
valyuta kursunun formalaşmasını təmin edən mexanizmdir
akksiondur



kredit təşkilatlarının məcmusudr

Sual: Funksional baxımdan valyuta bazarıdır: (Çəki: 1)
qiymətli kağızların satışı ilə məşğul olan bank
beynəlxalq hesablaşmaların müntəzəmliyini təmin edən mexanizm
Mərkəzi Banklar
xəzinədarlq

Sual: Valyuta qiymətliləri ilə bank əməliyyatına daxildir: (Çəki: 1)
müştərilərə xarici valyutada hesabların açılması və əməliyyatlar
xarici dövlətlərlə iqtisadi mnasibətlər
sahələrin kreditləşdirilməsi
bank menecmenti

Sual: Valyuta qiymətliləri ilə bank əməliyyatıdır. (Çəki: 1)
bütün pul hesablaşmaları 
beynəlxalq hesablaşmalar
mal və xidmətlərin idxalı və ixracı ilə əlaqədar beynəlxalq hesablaşmalar
yalnız mal və xidmətlərin icrası ilə əlaqədar beynalxalq hesablaşmalar

Sual: Bankın valyuta əməliyyatıdır: (Çəki: 1)
yalnız beynəlxalq valyuta bazarında xarici valyutanın satın alınması 
yalnız daxili bazarda xarici valyutanın satışı
xarici valyutanın beynəlxalq valyuta bazarında satılıb-alınması
xarici valyutanın daxili bazarda satılıb alınması

Sual: Bankın valyuta əməliyyatı hesab edilir: (Çəki: 1)
beynəlxalq valyuta bazarında xrici valyutanın satın alınması 
valyuta vəsaitlərinin cəlb edilərək ölkə daxilində yerləşdirilməsi
valyuta vəsaitlərinin cəlb edilərək beynəlxalq bazarda yerləşdirilməsi
düzgün cavab yoxdur

Sual: Beynəlxalq pul bazarında kredit əməliyyatlarının aparılması bankın valyuta əməliyyatı 
hesab edilmir. (Çəki: 1)

bəli 
yox
qismən bəli

Sual: Beynəlxalq pul bazarında depozit və konversion əməliyyatların aparılması bankın hansı 
əməliyyatıdır. (Çəki: 1)

kredit
hesablaşma
valyuta
vasitəçilik

Sual: Müştərinin xeyrinə aparılan valyuta əməliyyatı hesab edilir (Çəki: 1)
xarici valyutanın alınıb satılması
xarici iqtisadi fəaliyyət risklərinin sığortalanması əməliyyatı



müştərilərin idxal-ixrac əməliyyatlarını yerinə yetirmək
kredit resurslarının xarici valyutada yerləşdirilməsi

Sual: Müştərilərin mənafei naminə həyata keçirilən valyuta əməliyyatıdır (Çəki: 1)
beynəlxalq hesablaşmaların aparılması 
xarici-iqtisadi-fəaliyyətin xecləşdirilməsi əməliyyatı
valyuta vəsaitlərinin cəlb olunub yerləşdirilməsi
xarici valyutanın alınıb satılması

Sual: Müştərinin mənafeinə xidmət edən bank əməliyyatıdır: (Çəki: 1)
depozitlərin cəlb edilməsi üzrə banklar arası əməliyyatlar 
məsləhət və informasiya xidmətlərinin göstərilməsi
xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə risklərin sığortalanması əməliyyatı
resursların formalaşması üzrə banklararası əməliyyatlar

Sual: Müştərinin mənafeini müdafiə edən bank əməliyyatıdır (Çəki: 1)
xarici ticarət fəaliyyəti üzrə risklərin sığortalanması 
möhtəkirlik qiyməti ilə xarici valyutaların satılması
rezident və rezident olmayanlara xarici valyutada kredit verilməsi
möhtəkir qiymətlər xarici valyutanın satın alınması 

Sual: Bankın müştərilərinin mənafeyini müdafiə edən valyuta əməliyyatıdır: (Çəki: 1)
sənədli akkreditivlərin emissiyası və beynəlxalq hesablaşmalar çərçivəsində inkasso 

əməliyyatları
daxili bazarda xarici valyutaların alışı və satışı
resursların formalaşması ilə əlaqədar banklar arası əməliyyatlar
valyuta vəsaitlərinin ölkə daxilində cəlb olunub yerləşdirilməsi

Sual: Banklar öz mənafeləri naminə əməliyyat aparır: (Çəki: 1)
beynəlxalq hesablaşmaların həyata keçirilməsi üzrə 
xarici valyutada kreditlər verilməsi
depozitlərin cəlb edilməsi üçün banklar arası əməliyyat
məsləhət xidmətləri

Sual: Bankların öz mənafeləri naminə həyata keçirdiyi valyuta əməliyyatıdır: (Çəki: 1)
xarici valyutaların alışı və satışı
məlumat xidməti göstərmək
məsləhətləşmə xidməti göstərmək
beynəlxalq hesablaşmalar aparmaq

Sual: Aşağıdakı valyuta əməliyyatını bank öz mənafei naminə həyata keçririr: (Çəki: 1)
sənədli akkreditivlərin emissiyası
məsləhətləşmə xidməti göstərmək
xarici iqtisadi fəaliyyətə görə risklərin sığortalanması 
məlumat xidməti göstərmək

Sual: Cari alyuta əməliyyatı hesab edilir: (Çəki: 1)



malların idxalı və ixracı üzrə hesablaşmaların aparılması üçün ölkədən və ölkəyə xarici 
valyutanın köçürülməsi 

milli və xarici valyutada kreditlərin verilməsi ilə əlaqədar hesablaşma və köçürmələr
bank əməliyyatı müstəsna olmaqla kredit təşkilatlarının əməliyyatları
rezidentlərin qeyri-rezidentlərdən daxili qiymətli kağızların əldə edə bilməsi hüquqi ilə 

əlaqədar əməliyyatlar

Sual: Bankın cari valyuta əməliyyatıdır: (Çəki: 1)
xarici və milli valyutada olan kreditlərin ödənilməsi ilə əlaqədar hesablaşma və köçürmələr
faizlərin, dividentlərin və digər gəlirlərin ölkəyə və ölkədən əmanətə köçürülməsi ilə 

əlaqədar köçürmələr
rezidentlər tərəfindən xarici qiymətli kağızlara görə öhdəliklərin icrası
rezidentlərin qeyri-rezidentlərdən daxili qiymətli kağızların əldə edilməsi hüquqi üzrə 

əməliyyatlar

Sual: Kapitalın hərəkəti ilə əlaqədar olan valyuta əməliyyatları Mərkəzi Bank tərəfindən 
nizamlaşdırılır: (Çəki: 1)

maliyyə kreditlərinin alınıb-satılması yolu ilə
xarici və milli valyutada kreditlərin verilməsi ilə əlaqədar hesablaşma və köçürmə 

əməliyyatı ilə
rezidentlərin qeyri rezidentlərə kommersiya krediti verilməsi ilə əlaqədar onların arasındakı 

köçürmə və hesablaşma ilə 
ölkəyə və ölkədən qeyri əmtəə xarakterli hesablaşmalarla

Sual: Kapitalın hərəkəti ilə əlaqədar valyuta əməliyyatları Mərkəzi Bank tərəfindən 
nizamlaşdırılır (Çəki: 1)

rezidentlərin xarici qiymətli kağızlar üzrə öhdəliklərinin icrası ilə 
ölkəyə və ölkədən kənara qeyri əmtəə xarakterli əməliyyatlar
maliyyə kreditlərinin verilməsi və alınması ilə
bank kreditlərinin verilməsi və alınması ilə

Sual: Rezidentlərin xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olması məqsədilə bank onlara açır: (Çəki: 
1)

ssuda hesabları 
hesablaşma hesabı
tranzit hesabı
hesablaşma və tranzit hesabı

Sual: Hesablaşma və tranzit hesablar açılır: (Çəki: 1)
milli valyutalara görə 
xarici valyutalara görə
yalnız bir valyuta növünə görə 
bütün valyuta növlərinə görə

Sual: Hesablaşma və tranzit hesabların açılmasında məqsəd (Çəki: 1)
mənfəət əldə etmək 
analitik uçotun aparılması
rezidentlərin xeyrinə daxil olan xarici valyutanın eyniləşdirilməsi
sintetik uçotun aparılması



Sual: Müştərnin tranzit valyuta hesabına daxil edilir: (Çəki: 1)
hesabın açıldığı müvəkkil bankdan daxil olmalar 
bir rezidentin hesablaşma valyuta hesabından daxil olmalar
bütün xarici valyuta daxil olmaları
bir rezidentin hesablaşma valyuta hesabından həmən rezidentin digər valyuta hesabına 

daxil olmalar

Sual: Tranzit valyuta hesabından pul vəsaiti silinir: (Çəki: 1)
xarici valyutanın satışı üçün 
hesablaşma hesabına daxil olmalara görə
inkassasiya məqsədi ilə
vəsaitlərin bronlaşdırılmasına

Sual: Tranzit valyuta hesabından pul vəsaiti silinir: (Çəki: 1)
rezidentin hesablaşma hesabına daxil edilməsi üçün 
vəsaitlərin bronlaşdırılması üçün
yüklərin nəqli və sığortalanması xərclərinin ödənilməsinə
düzgün cavab yoxdur

Sual: Xarici valyutanın alınıb satılma sövdələşməsi növüdür: (Çəki: 1)
nağdsız 
vaxtı keçmiş
nağdı
güzəştli

Sual: Xarici valyutanın sövdələşmə növü hesab edilir: (Çəki: 1)
nağdsız 
güzəştli
müddətli
müddətsiz

Sual: Nağdı sövdələşmə üzrə xarici valyutanın alınıb satılması dedikdə: (Çəki: 1)
sövdələşmənin bağlandığı gündən üç iş günü ərzində sövdələşmənin icra edilməsi 
sövdələşmənin bağlandığı gündən bir iş günü ərzində sövdələşmənin icra edilməsi
tərəflər tərəfindən sövdələşmənin bağlandığı gün icrası
tərəflər tərəfindən sövdələşmənin başlandığı gündən iki iş günündən gec olmamaqla icrası

BÖLMƏ: 0702 
Ad 0702 

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Kredit riskinə aid olan riskdir: (Çəki: 1)



 valyuta riski
 ödənilməmək riski
 likvidlik riski
faiz dərəcəsi riski
pul vəsaitlərinin geri qaytarılması riski

Sual: Bank aktivlərinin kombinələşdirilməsi yolu ilə riskin aşağı salınması (Çəki: 1)
risklərin diversifikasiyasıdır
risklərin differensasiyasıdır
risklərin fraqmentasiyasıdır
risklərin təsnifləşdirilməsidir

Sual: Bank riskləri olur: (Çəki: 1)
qapalı- açıq
xarici- daxili
iri- xırda
idxallı- ixraclı

Sual: Bank riski səviyyəsi aşağıdakı üç anlayışla müəyyən olunur: (Çəki: 1)
miqyaslı, qəbul edilən və zəif risk
əhəmiyyətli, dözümlü və minimal risklər
tam, mülayim və aşağı risklər
təhlükəli, mümkünlü, fond riskləri

Sual: Tam risk bank qoyuluşlarına...... itki verir: (Çəki: 1)
adi
mövcud
qeyri- bərabər
bərabər

Sual: ...... risk itkiləri ödəməklə yanaşı yüksək gəlir vəd edir. (Çəki: 1)
aşağı
tam 
mülayim
mikroskopik

Sual: Mümkün zonada olan riskdir: (Çəki: 1)
aşağı 
mülayim
tam
mikroskopik

Sual: Balans riskinə aiddir: (Çəki: 1)
kredit 
zəmanətlərə görə risk
qiymətli kağızlara görə risk
valyuta sövdələşməsi üzrə risk



Sual: Balans riskinə aiddir: (Çəki: 1)
zəmanətlərə görə risk
faiz riski
qiymətli kağızlara görə risk
valyuta sövdələşmələri üzrə risk

Sual: Balans riskinə daxildir: (Çəki: 1)
verilmiş zəmanətlərə görə risk
qiymətli kağızlara görə risk
likvidlik riski
valyuta sövdələşmələri riski

Sual: Balans riskidir: (Çəki: 1)
valyuta sövdələşməsi riski
qiymətli kağızlar üzrə risk
zəmanətlərə görə risk
kapitalın quruluşu riski

Sual: Balansdan kənar riskdir: (Çəki: 1)
zəmanətlərə görə risk
kredit riski
faiz riski
likvidlik riski

Sual: Balansdan kənar riskidir: (Çəki: 1)
kapitalın quruluş riski 
qiymətli kağızlara görə risk
faiz riski
likvidlik riski

Sual: Balansdan kənar riskə aiddir: (Çəki: 1)
kapitalın quruluş riski
kredit riski
valyuta sövdələşməsi riski
likvidlik riski

Sual: Müqaviləyə uyğun olaraq kredit təşkilatı qarşısında maliyyə öhdəliklərini yerinə vaxtında 
və ya tam yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar kredit təşkilatında meydana çıxan riskdir: (Çəki: 1)

bazar riski
əməli risk
likvidlik riski 
kredit riski

Sual: Ticarət portfeli maliyyə alətlərinin və kredit təşkilatının törəmə maliyyə alətlərinin eləcə də 
xarici valyuta və qiymətli metallar kursunun uğursuz dəyişməsi nəticəsində kredit təşkilatında 
itkilərin yaranma riskidir: (Çəki: 1)

bazar riski
əməliyyat riski
likvidlik riski



kredit riski

Sual: Bazel komitəsinə əsasən bankdakı səhv daxili proseslərin, işçi heyətinin fəaliyyəti, bank 
sistemi və xarici hadisələrlə əlaqədar riskdir: (Çəki: 1)

bazar riski
əməliyyat riski
likvidlik riski
kredit riski

Sual: Kredit təşkilatının öz öhdəliklərini tam yerinə yetirməməklə əlaqədar itkilərin yaranma 
riskidir: (Çəki: 1)

bazar riski
əməliyyat riski
likvidlik riski
kredit riski

Sual: Siyasi, iqtisadi, sosial dəyişikliklər ilə əlaqədar xarici kontragentlər tərəfindən öhdəliklərini 
yerinə yetirmədiklərinə görə kredit təşkilatlarında yaranan risk necə adlanır? (Çəki: 1)

strateji risk 
işgüzar şöhrətin itirilmə riski
hüquqi risk
kənar risk

Sual: Kredit təşkilatının hüquqi normativ aktların və bağlanılmış müqavilələrin tələblərinə riayət 
etməməsi ilə əlaqədar yaranan itkilər hansı risk qrupuna daxildir? (Çəki: 1)

hüquqi risk
kənar risk
strateji risk
işgüzarlığın itirilmə riski

Sual: Kredit təşkilatının maliyyə möhkəmliyi, onun göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyəti və 
ümumilikdə fəaliyyət xarakteri haqqında ictimaiyyətdə yayılan neqativ təsəvvürün formalaşması 
ilə əlaqədar kredit təşkilatında itkilərin meydana çıxması riski hansı risk qrupuna aiddir? (Çəki: 
1)

likvidliyin itirilmə riski
işgüzar şöhrətin itirilmə riski
lisenziyanın itirilmə riski
məsuliyyətə cəlb olunma riski

Sual: Bankın strategiyasının müəyyənləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edilərkən buraxılan 
səhvlərlə əlaqədar bankda itkilərin yaranma riskidir: (Çəki: 1)

uzunmüddətli risk
faktiki risk
strateji risk 
qısa müddətli risk

Sual: Qiymətli kağızların bazar kotirovkasının bank üçün əlverişsiz dəyişilməsi ilə əlaqədar 
gəlirlərin azalma və ya itkilərə məruz qalma riski necə adlanır? (Çəki: 1)

faiz riski



valyuta riski
kredit riski
fond riski

Sual: Kredit təşkilatının xarici valyutalarda açdığı mövqe üzrə xarici valyuta kurslarının 
əlverişsiz dəyişilməsi ilə əlaqədar itkilər riski necə adlanır? (Çəki: 1)

valyuta riski
faiz riski
kredit riski
fond riski

Sual: Kredit təşkilatının aktivləri, passivləri və balansdan kənar alətləri üzrə faiz dərəcələrinin 
əlverişsiz dəyişikliyi ilə əlaqədar yaranan itkilər riskidir: (Çəki: 1)

valyuta riski
faiz riski
fond riski
kredit riski

Sual: Valyuta riskinə daxildir: (Çəki: 1)
demoqrafik risk
siyasi risk
iqtisadi risk
sosial risk

Sual: Valyuta riski hesab edilir: (Çəki: 1)
göndərilmə riski
çatdırılma riski
verilmə riski
köçürmə riski

Sual: Valyuta riskidir: (Çəki: 1)
sövdələşmə riski
kontrakt riski
tranzaksiya riski
göndərilmə riski

Sual: Valyuta riskini..... tətbiq etməklə azaltmaq olar: (Çəki: 1)
faiz düzəlişinin 
müdafiə düzəlişinin
kredit düzəlişinin
valyuta düzəlişinin

Sual: Valyuta riskini ..... tətbiq etməklə azaltmaq olar: (Çəki: 1)
maliyyə düzəlişinin 
kredit düzəlişinin 
valyuta düzəlişinin
faiz düzəlişinin



Sual: Valyuta riskini tətbiq etməklə azaltmaq olar: (Çəki: 1)
trastlaşdırma
krosslaşdırma
indossirləşdirmə
xecrləşdirmə

Sual: Bank riskinin aşağı salınması məqsədi ilə aktivlərin və passivlərin maliyyə alətləri 
səviyyəsində bölüşdürülməsi ilə əlaqədar risk nədir: (Çəki: 1)

diversifikasiya
differensiasiya
destafasiya
demusilyasiya

BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Qiymətli kağızlar bazarında bank fəaliyyətidir: (Çəki: 1)
bankın emitentlər kimi fəaliyyəti
bankın vasitəçilik fəaliyyəti
bankın hüquqşünas kimi fəaliyyəti
bankın müşahidəçilik fəaliyyəti 

Sual: Qiymətli kağızlar bazarında bank fəaliyyəti hesab edilir: (Çəki: 1)
bankın vasitəçi kimi fəaliyyəti 
bankın hüquqşünas kimi fəaliyyəti
bankın investor kimi fəaliyyəti
bankın müşahidəçi kimi fəaliyyəti

Sual: Qiymətli kağızlar bazarında bank ...... kimi çıxış edir: (Çəki: 1)
hüquqşünas 
müşahidəçi
təşkilatçı
iştirakçı

Sual: Qiymətli kağızlar bazarında bank ..... kimi çıxış edir: (Çəki: 1)
hesablaşmaların aparılmasında vasitəçi
bazarın məsləhətçi hüquqşünası
qiymətli kağızlar bazarına xidmət göstərən
qiymətli kağızlar bazarının təşkilatçısı

Sual: Emitent kimi bank fəaliyyətidir: (Çəki: 1)
qiymətli kağızların emissiyası



qiymətli kağızların alınıb satılması
broker əməliyyatı
diler əməliyyatı

Sual: Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyətinə daxildir: (Çəki: 1)
əldə olunmuş qiymətli kağızların girovu üzrə kreditlər cəlb etmək
qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsi
səhmdar cəmiyyətin idarə edilməsində iştirak
qiymətli kağızların alınıb satılması üzrə sövdələşmə aparmaq

Sual: Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyəti hesab edilir: (Çəki: 1)
faiz və dividendlərin ödənilməsi
əldə edilmiş qiymətli kağızların girovu üzrə kreditlər cəlb etmək
qiymətli kağızların ödənilməsı zamanı çatası dividend və faizlər 
qiymətli kağızların öz adından alışı və satışını təşkil etmək

Sual: Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyətinə daxildir: (Çəki: 1)
bank tərəfindən qiymətli kağızlar üzrə mülki- hüquqi sövdələşmə aparmaq
vaxtı çatdıqda borc qiymətli kağızlarının ödənilməsi
cəmiyyətin ləğvi zamanı çatası əmlakın əldə edilməsi
əldə edilmiş qiymətli kağızların girovuna əsasən kreditlərin cəlb edilməsi

Sual: Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyəti hesab edilir: (Çəki: 1)
səhm sahiblərinin bankın idarəçiliyində iştiraka şərait yaratmaq
qiymətli kağızlarının alqı satqısını öz portfelinə daxil etmək üçün əməliyyatlar
cəmiyyətin ləğvi zamanı çatası əmlak payının əldə edilməsi
diler əməliyyatı

Sual: Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyətinə daxildir: (Çəki: 1)
broker fəaliyyəti
emitent bankın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək
törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar
bankın öz adından qiymətli kağızların alqı satqısı üzrə sövdələşmələr etmək

Sual: Qiymətli kağızların emitenti kimi çıxışı ondadır ki, o: (Çəki: 1)
müflisləşmə zamanı kreditor kimi iştirak edir
vaxtı çatdıqda borc qiymətli kağızlarının ödənişini aparır
əldə olunmuş qiymətli kağızların girovuna görə kredit almaq
diler kimi çıxış edir

Sual: Bankın investor kimi fəaliyyəti hesab edilir: (Çəki: 1)
öz qiymətli kağızlarının emissiyası əməliyyatları
öz portfelinə qiymətli kağızların alınıb satılmasi əməliyyatları
faizlərin və dividendlərin ödənilməsi
diler əməliyyatı

Sual: İnvestor kimi bankın fəaliyyətinə daxildir: (Çəki: 1)
faizlərin və dividendlərin ödənişi



emitent bankın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək 
əldə edilmiş qiymətli kağızların girovu üzrə kredit cəlb etmək
bankın öz adından öz hesabına qiymətli kağızların alınıb satılması üzrə bank sövdələşməsi 

Sual: Bankın investor kimi fəaliyyətidir: (Çəki: 1)
Qiymətli kağızların görə faizlərin, dividendlərin əldə edilməsi
bankın qiymətli kağızlarla mülki- hüquqi sövdələşmə aparması
emitent bankın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək
bankın öz adından qiymətli kağızların alqı satqı sövdələşməsinin aparılması

Sual: Bankın investor kimi fəaliyyətidir: (Çəki: 1)
Səhm sahiblərinin bankın idarə olunmasında şərait yaratmaq
emitent- səhmdar cəmiyyətinin idarəçiliyində iştirak
emitent bankın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək
diler fəaliyyəti

Sual: Bankın investor fəaliyyətinə daxildir: (Çəki: 1)
kreditor və ya səhmdar qismində müflisləşmə prosesində iştirak
brokerlik
vaxtı çatdıqda borc qiymətli kağızlarının ödənilməsi
dilerlik

Sual: Bankın investor fəaliyyətidir: (Çəki: 1)
broker fəaliyyəti 
diler fəaliyyəti
cəmiyyətin ləğvi zamanı çatası əmlak payının alınması
vaxtı çatdıqda borc qiymətli kağızlarının ödənişi

Sual: Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı kimi bank fəaliyyətidir: (Çəki: 1)
brokerlik
səhm sahiblərinin bankın idarəçiliyində iştirakına şərait yaratmaq
əldə edilmiş qiymətli kağızların girovu müqabilində kreditlər cəlb etmək
xüsusi qiymətli kağızların emissiyası

Sual: Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı kimi bankın fəaliyyətinə daxildir: (Çəki: 1)
emitent bankın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək
kreditor və ya səhmdar qismində müflisləşmə prosesində iştirak
xedjinq əməliyyatlarını aparmaq
diler əməliyyatı

Sual: Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı kimi bankın fəaliyyətidir: (Çəki: 1)
faiz və dividendlərin ödənilməsi 
səhm sahiblərinin bankın idarə edilməsində iştirakına şərait yaratmaq
klirinq fəaliyyəti
bankın müflisləşməsi prosesində kreditor və səhmdar qismində iştirak

Sual: Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı kimi bank fəaliyyəti hesab edilir: (Çəki: 1)
cəmiyyətin ləğvi zamanı çatası əmlak payının əldə edilməsi 



depozitar fəaliyyət
xüsusi qiymətli kağızların emissiya əməliyyatı
əldə olunmuş qiymətli kağızların girovuna görə kredit alınması

Sual: Bankların qiymətli kağızlar bazarında iştirakı təmin olunur: (Çəki: 1)
Maliyyə Nazirliyinin qərari ilə 
hökumətin qərarı ilə 
Mərkəzi Bankın lisenziyası ilə
səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı ilə

Sual: Qiymətli kağızlar bazarına xidmət ilə əlaqədar bankın ənənəvi əməliyyatı hesab edilir: 
(Çəki: 1)

qiymətli kağızlar bazarına xidmət
qiymətli kağızların əldə edilməsi və girovuna görə kreditlərin verilməsi
klirinq fəaliyyəti
qiymətli kağızlar saxlanılması xidməti

Sual: Qiymətli kağızların emissiyasında məqsəd: (Çəki: 1)
mənfəət əldə etmək
xüsusi kapitalı formalaşdırmaq
qiymətli kağızlar bazarında iştirak
bankın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək

Sual: Səhm buraxmaq yolu ilə banklar: (Çəki: 1)
bank fəaliyyətinə lisenziya alırlar
nizamnamə kapitalını formalaşdırırlar
qiymətli kağızlar bazarında iştirak edirlər
qiymətli kağızlarla əməliyyat aparmaq hüququ əldə edirlər

Sual: Banklar səhm buraxmaq hüququna malikdirmi: (Çəki: 1)
yalnız adı səhm
yalnız imtiyazlı səhm 
adı və imtiyazlı səhm
buraxmaq hüququ yoxdur

Sual: Səhmlər .......... qərarı ilə buraxılır. (Çəki: 1)
bankın idarə heyətinin
direktorlar şurası
səhmdarların ümumi yığıncağının
Müşahidə Şurasının

Sual: Kredit təşkilatının buraxdığı səhmlər dövlət qeydiyyatı keçirilir: (Çəki: 1)
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
Nazirlər Kabinetində
Mərkəzi Bankda
kommersiya banklarında

Sual: Səhmlər ......... yolu ilə yerləşdirilir. (Çəki: 1)



yalnız həmin ölkənin valyutasına satışı
yalnız xarici valyutaya satışı 
ölkə və xarici ölkə valyutasına satışı
yalnız əmlak

Sual: Səhmlərin yerləşdirilmə üsuludur: (Çəki: 1)
Hesablanmış ancaq ödənilməmiş dividendlərin kapitallaşdırılması
onların yalnız xarici valyutaya satışı
onların əmanətə yerləşdirilməsi
onların əmlakda yerləşdirilməsi

Sual: Açıq tipli səhmdar cəmiyyəti kimi fəaliyyət göstərən kredit təşkilatı ........ hüququna 
malikdir: (Çəki: 1)

səhmlərə yalnız açıq abunə
Mərkəzi Bankın icazəsi ilə açıq abunə
səhmlərə açıq və qapalı abunə
səhmlərə yalnız qapalı abunə

Sual: Qapalı səhmdar cəmiyyəti formasındakı kredit təşkilatının səhmləri ........ yayılır. (Çəki: 1)
səhmlər yalnız açıq abunə qaydasında 
səhmlər yalnız qapalı yazılış qaydasında
Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə yalnız açıq abunə qaydasında
səhmlərə qapalı və açıq abunə qaydasında

Sual: İstənilən səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılan banklar istənilən formada səhm 
buraxmasına icazə verilirmi? (Çəki: 1)

icazə verilir
Mərkəzi Bankın razılığı ilə icazə verilir
Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə icazə verilir
icazə verilmir

BÖLMƏ: 0802 
Ad 0802 

Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bank menecmentinin məqsədi müəyyən edilir: (Çəki: 1)
 bankın likvidliyi ilə
bankın ödəmə qabiliyyətliliyi ilə
bankın iqtisadi və sosial məqsədləri ilə
bankın iqtisadi və mənəvi məqsədləri ilə

Sual: Bankın iqtisadi məqsədidir: (Çəki: 1)
ödəmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması 



mənfəətin əldə edilməsi]
vergilərin ödənilməsi
bank işçilərinin rifahının yaxşılaşdırılması

Sual: Bankın sosial məqsədi hesab edilir: (Çəki: 1)
müştərilərlə işin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
bank müştərilərinin bank xidmətlərinə olan ehtiyacının ödənilməsi
bankın sosial tədbirlərdə iştirakı
mənəvi saflıq

Sual: Bank menecmentinin vəzifəsidir: (Çəki: 1)
bankın rentabelli işini təmin etmək
mümkün risk səviyyəsində bankın mənfəətliliyini təmin etmək
bankın mənfəətli fəaliyyətini təmin etmək
müştərilərin ödəmə qabiliyyətini təmin etmək

Sual: Bank menecmentinin əsas vəzifəsi hesab edilir: (Çəki: 1)
bankın müştərilərlə əlaqələrini genişləndirmək
bankın likvidliyini qorumaq 
mənfəətin həcminin optimallaşdırıldığı şəraitdə bankın likvidliyini qorumaq
bank likvidliyini proqnozlaşdırmaq

Sual: Bank menecmentinin məqsədi hesab edilir: (Çəki: 1)
bank işçilərinin maddi maraqlandırılması
risklərin idarə edilməsi
kadrların idarə edilməsi
passivlərin quruluşunun keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması

Sual: İdarə etmə baxımından bank menecmentinin məzmununa daxildir: (Çəki: 1)
planlaşdırma və təhlil
nizamlaşdırma və nəzarət
doğru cavab yoxdur
A,B

Sual: Bank fəaliyyətinin planlaşdırılması prosesi banka müəyyənləşdirməyə imkanı verir: (Çəki: 
1)

Bankın məqsədini, vəzifələrini, strategiya və taktikasını
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə
bank fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə
ödəniş sisteminin məqsədyönümlülüyünü

Sual: Bank fəaliyyətinin planlaşdırılması nəticəsində müəyyən edilir: (Çəki: 1)
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həlli yollarını
bank fəaliyyəti və onun personalının fəaliyyət sərfləri və sərhədlərini
fiziki şəxslərin kreditləşməsinə 
müştərilərin kredit qabiliyyətliliyinə

Sual: Planlaşma prosesi imkan verir: (Çəki: 1)



bankın rentabellik səviyyəsinin müəyyənləşdirməyə 
xüsusi təyinatlı fondların yaradılmasına
bank fəaliyyətinin son nəticələrini müəyyənləşdirməyə
bankın müştərilərlə iqtisadi münasibətlərinin müəyyənləşdirməyə

Sual: Bank təhlilinin başlıca istiqamətidir: (Çəki: 1)
resurs bazasını qiymətləndirmək
bankın fondlarını müəyyənləşdirmək
müştərilərlə hesablaşmaları müəyyən etmək
odəmə qabiliyyətlilik

Sual: Bank təhlilinin əsas istiqamətidir: (Çəki: 1)
yalnız kredit və mənfəətin inkişafının qiymətləndirilməsi
ümumi göstəricilərin: aktivlərin, passivlərin xüsusi kapitalın və mənfəətin inkişafının 

qiymətləndirilməsi
pul hesablaşmalarının inkişafının qiymətləndirilməsi
personalın idarə olunmasını müəyyənləşdirmək

Sual: Bank menecmentinin keyfiyyət göstəricisidir: (Çəki: 1)
kapitalın yetərliliyi və aktivlərin keyfiyyəti
planlaşdırma qabiliyyəti
personalın idarə edilməsi keyfiyyəti
bank fondları və ödəniş sisteminin keyfiyyəti

Sual: Bank menecmentinin keyfiyyət göstəricisidir: (Çəki: 1)
menecerlərin peşəkarlığı
mənfəət mədsədyönlülüyü
likvidlik və gəlirliliyinin vəziyyəti
ümumi qiymətlilərin mövcudluğu 

Sual: Bank menecmenti qismində bank fəaliyyəti təhlil edilərkən nəzərə alınır: (Çəki: 1)
xüsusi təyinatlı fondların mövcudluğu
yaradılmış ehtiyatların yetərliliyi
vəsaitlərin yeni məhsula yönəldilməsi
vergi ödənişlər

Sual: Bankın neqativ idarə etmə faktıdır: (Çəki: 1)
müştərilərin həddindən artıq çoxluğu
satıcıların hesabları üzrə borclar
bankın kapitalına nisbətən ssuda əməliyyatlarının həddindən artıq genişlənməsi
mənfəətin bölgüsü ilə manipulyasiya etmək

Sual: Bankın qeyri qənaətbəxş idarə edilmə əlamətidir: (Çəki: 1)
müştərilərin tələblərinin ödənilməsinə istinad etmək
kredit və depozitlərin müddətlərinə əməl etməməkkredit və depozitlərin müddətlərinə əməl 

etməmək
bank məhsulları haqqında məlumat sisteminin zəifliyi 
personalının idarə edilməsi



Sual: Bankın pis idarə olunma əlamətidir: (Çəki: 1)
pis kreditləşmə
kreditləşmə müddətlərindəki kənarlaşmalar
verilmiş ssudaların lazımi səviyyədə rəsmiləşdirilməməsi
əmək intizamının aşağı olması

Sual: Bank menecmenti hesab edilir: (Çəki: 1)
Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən olunan rəhbərlik qaydası
Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunan idarəçilik üsulu
peşəkar fəaliyyətin sərbəst formasıdır
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilən idarəetmə qaydası

Sual: Bank menecmentinin prinsipidir: (Çəki: 1)
kreditləşmənin kredit müqaviləsi əsasında aparılması
bankın bazarın tələb və təklifinə uyğun hərəkəti
müştərilərin sorğularına uyğun hərəkət etmə 
bank ehtiyatlarının tamlığını nəzərə almaq

Sual: Bank menecmentinin prinsipi hesab edilir: (Çəki: 1)
bank daxili nəzarətin səmərəliliyi
daima bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə can atmaq
kredit siyasətinin təhlili və qiymətləndirilməsi
kredit bazarının öyrənilməsi

Sual: Bank menecmentinin əsas prinsiplərindən biridir: (Çəki: 1)
daxili uçotun vəziyyətini müəyyənləşdirmək
bank fəaliyyəti nəticələri göstəricilərinin uçotu
personalın səmərəli təşkili və ondan səmərəli istifadə
bank texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi

Sual: Bank mexanizmi çərçivəsində bank menecmenti dedikdə aşağıdakı həlqələrin qarşılıqlı 
əlaqəsi başa düşülür: (Çəki: 1)

bank daxili idarəetmə hesablaşma sisteminin idarə edilməsi, rentabelliyin idarə edilməsi
bank fəaliyyətinin müştərilərin bank personalı tərəfindən idarə edilməsi
bank personalı; bank fəaliyyəti; bank daxili idarə etmə
personalın, investisiyaların, likvidliyin idarə edilməsi

Sual: Bank daxili idarəetmənin mərkəzləşdirilmə prinsipi deməkdir: (Çəki: 1)
bank siyasətində əsas strateji məqsədləri Mərkəzi Bank müəyyən edir
bank siyasətində əsas strateji məqsədləri səhmdarların ümumi yığıncağı müəyyən edir
bank siyasətindəki əsas strateji məqsədlər idarə heyəti tərəfindən formalaşır
bank siyasətinin strateji məqsədlər Müşahidə Şurası tərəfindən formalaşdırılır

Sual: Bank daxili idarəetmənin funksiyasıdır: (Çəki: 1)
marketinq funksiyası
faiz siyasəti funksiyası
hesablaşma funksiyası
kredit siyasəti



Sual: Bank personalının idarə edilməsinin funksional həlqəsidir: (Çəki: 1)
əməyin ödəniş forması
kadr siyasətinin işlənib həyata keçirilməsi
personalın və onların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
kadrların öyrədilməsi və ixtisasının artırılması

Sual: Bank personalının idarə edilməsinin funksional həlqəsidir: (Çəki: 1)
kadrların seçilib yerləşdirilməsi siyasəti
əməyin ödənilməsi və həvəsləndirilməsi
əməyin ödəniş formaları
əmək ödənişlərinin həvəsləndirici sistemi

Sual: Bank likvidliyinin idarə olunma formasıdır (Çəki: 1)
kommersiya ssudalarının idarə edilməsi
ssuda hesablarının idarə edilməsi
ssudaların təminatlılığının idarə edilməsi
heyətin idarə edilməsi

Sual: Bank likvidliyinin idarə olunma metodudur: (Çəki: 1)
müddətlilik prinsipinə riayət edilməsi 
aktivlərin yerdəyişməsi
hesablaşmaların müntəzəmliyi
kassa intizamına riayət edilməsi

Sual: Bank likvidliyinin idarə olunma metodudur: (Çəki: 1)
hesablaşma əməliyyatlarının idarə edilməsi
kassa nəqdiliyinin idarə edilməsi
passivlərin idarə edilməsi
personalın idarə edilməsi

Sual: Passivlərin idarə olunmasının mahiyyəti: (Çəki: 1)
xüsusi vəsaitlərin formalaşmasındadır
borc vəsaitlərinin formalaşmasındadır
ssuda kapitalları bazarındakı əlavə vəsaitlərin cəlb edilməsindədir
ssudalara məhdudiyyət qoyulmasındadır

Sual: Bank passivlərinin idarə edilməsidir: (Çəki: 1)
kreditləşmənin məhdudlaşdırılması
müştəri şəbəkəsinin genişləndirilməsi
bankın depozit əməliyyatlarının genişləndirilməsi
qeyri bank xidmətlərinin genişləndirilməsi

Sual: Faiz riskinin idarə edilməsinə daxildir: (Çəki: 1)
kredit qoyuluşunun idarə edilməsi
borc vəsaitlərinin idarə edilməsi
aktivlərin və öhdəliklərin idarə edilməsi
borc öhdəliklərinin idarə edilməsi



Sual: Bank marketinqidir: (Çəki: 1)
istehlakçıların istehlakının ödənilməsi mənfəət əldə etmək məqsədi ilə satışın artırılmasına 

yönəldilən malların istehsalı və satışının təşkili sistemi
istehlakçıların fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun və bankın mənfəətinin artırılmasına yönəldilən 

malların satışı prosesinin təşkili sistemi
istehlakçıların istehlakını təmin edib, bazarın öyrənməsi əsasında mənfət əldə edilməsinə 

yönəldilən malların satışının təşkili sistemi
istehlakçıların istehlakını təmin edilməsinə və bazarın öyrənilməsinə əsaslanan malların 

istehsalı və satışının təşkili sistemi

Sual: Bank marketinqi alətlərinin məcmusu adlanır: (Çəki: 1)
marketinq fəlsəfəsi
marketinq idarəçiliyi
marketinq kommunikasiyası
marketinq – MİKS

Sual: Müştərinin tələbinə istiqamətlənir: (Çəki: 1)
marketinq idarəçiliyi
marketinqin mahiyyəti
marketinq fəlsəfəsi
marketinq- miks

Sual: Bank marketinqinin xüsusiyyətləri ilk növbədə ......... xüsusiyyətinə əsaslanır: (Çəki: 1)
bankların fəaliyyətinin 
bank fəaliyyətinin normativ bazasının 
bank məhsulları və xidmətinin
bank müştərilərinin tələbatının


