
0402-Bank ucotu-az 
 
1.Банк ямялиййатларынын йериня йетирилмсиня эюря мцщасибат учотунун тяшкили 
цчцн ким мясулиййят дашыйыр 
а. баш мцщасиб 
б). кредит тяшкилатынын рящбяри 
ж. тясисчиляр 
д. мцштяриляр 
е. Мяркязи Банк 
 
2.Учот сийасятинин формалашмасы, мцщасибат учотунун апарылмасы цчцн 
мясулиййят дашыйыр 
а). баш мцщасиб 
б. кредит тяшкилатынын рящбяри 
ж. тясисчиляр 
д. сящмдарлар 
е. мцштяриляр 
 
3.Мцштярийя шяхси щесаб ачмаг цчцн банкын мцщасибатлыьына щансы сяняд дахил 
олмалыдыр 
а. щесабын ачылмасына яризя 
б. щесабын ачылма мцгавиляси 
ж). щесабын ачылмасына даир рящбярлийин сярянжамы  
д. мцштяринин тясис сянядляри 
е. мцштяринин имза нцмуняляри 
 
4.Шяхси щесабын ачылмасы цчцн банк рящбярлийинин сярянжамында щансы 
реквизитляр олмалыдыр 
а. шяхси щесабын нюмряляри 
б). щесаб сащибинин ады 
ж. щесаб цзря азалмайан галыг 
д. юдямя тапшырыьы 
е. мцгавиля 
 
5.Банкларда мцщасибат учотунун предмети дедикдя……. баша дцшцлцр: 
а. мцщасибат учотунун щесаб планы. 
б. банк щесаблары цзря ямялиййатларын мяжмусу. 
ж. актив вя пассив формасында мущасибат учоту обйектляри. 
д). банк ямялиййатларынын актив вя пассив щесабларда якс олунмасы 
е. кредит тяшкилатынын балансы 
 
6. Кредит идаряляриндя учот ишинин тяшкили принсипидир. 
а. ямялиййатларын тяминатлылыьы 
б). банк фяалиййятинин мцнтязямлийи 



ж. ямялиййатларын щесабатлылыьы 
д. ямялиййатларын мювсцмилийи 
е. ямялиййатларын активлийи 
 
7. Кредит идаряляриндя учот ишинин тяшкили принсипидир: 
а. ямялиййатларын щесабатлылыьы 
б. ямялиййатларын мювсцмилийи 
ж). ямялиййатын мцнтязям якс олунмасы 
д. ямялиййатларын тяминатлылыьы 
е. ямялиййатларын дюврилийи 
 
8. Ямялиййатларын мцнтязям якс етдирилмяси принсипи дедикдя………. баша 
дцшцлцр: 
а. ямялиййатларын ямялиййат эцнц ярзиндя якс олунмасы 
б. ямялиййатларын иш эцну ярзиндя якс олунмасы 
ж. ямялиййатларын щяфтя ярзиндя якс олунмасы 
д). ямялиййат апарылдыьы эцн якс олунур. 
е.ямялиййатларын диференсиаллашдырылмасы 
 
9. Мязмунун формайа нисбятян цстцнлцк принсипи дедикдя…….. баша дцшцлцр. 
а. ямялиййатлар онларын щцгуги формасына мцвафиг якс олунур. 
б. Мяркязи Банкын норматив актларына мцвафиг олараг якс етдирилир. 
ж). ямялиййатлар онларын игтисади мащиййятиня эюря якс олунур. 
д. ямялиййатлар мцщасибат учотунун апарма гайдалары ясасында якс олунур. 
е. Малиййя Назирлийинин эюстяриши ясасында апарылмасы 
 
10. Банкын актив пассивляри онларын ялдя едилмяси вя йа мювжудлуьу 
анында……..учота алыныр: 
а.фактики дяйяри иля 
б). илкин дяйяри иля 
ж. бярпа дяйяри иля  
д. баланс дяйяри иля 
е. кющнялмя нязяря алынмагла 
 
 
11. Мцщасибат учоту цзря сянядляр ………… тямин едир. 
а. Банк фяалиййяти щаггында дягиг мялумат алмаг 
б). Банк фяалиййятинин там вя арасы кясилмяз яксини 
ж. мцщасибат учотунун норматив актлара уйьунлулуьуну 
д. Дювлят иля кредит тяшкилаты арасында фикир айрылыьынын йаранмамасыны 
е. статистик мялуматлара уйьунлуьуну 
 
 
 
 



 
 
12. Инвентарлашма………………демякдир. 
а. тяшкилатларын ямлак вя ющдяликляри бу тяшкилатын ямлак вя ющдяликляриндян 
айрылыгда учота алынмасы 
б. ямлак вя ющдяликлярин гиймятляндирилмяси 
ж). ямлакын вя ющдяликлярин вя онларын гиймятляндирилмясинин вязиййяти вя 
мювжудлулуьунун йохланмасы вя сянядли тясдиги 
д. ямлакын мцщасибат учотунда фактики якс олунмасы 
е. ямлакын мювжудлуьу 
 
13.Мцщасибат учоту щесабларынын тяйинатыдыр: 
а). йекжинс банк ямялиййатларынын груплашдырылмасы вя жари учоту 
б. жари ямялиййатларын якс олунмасы 
ж. щесабатларын тягдим едилмяси 
д. банкын балансынын тяртиби 
е. щесаб планынын мювжудлуьу 
 
14. Инвентарлашма ……….. тяряфиндян мцяййян едилир: 
а. сящмдарларын йыьынжаьы  
б. баш Мцщасиб 
ж. мцвяккил шяхс  
д).банкын рящбяри 
е. йухары тяшкилат 
 
15. Банкын щесаб планы дедикдя ………… баша дцшцлцр. 
а). мцщасибат учотунун синтетик щесабларынын системляшдирилмиш сийащысы 
б. мцщасибат учотунун аналитик щесабларынын сийащысы 
ж. щесабларын игтисади мязмунуна эюря груплашдырылмасы 
д. щесаблар цзря груплашдырылмыш жядвял 
е. банк ямялиййатларынын якс олунмасы 
 
16. Банкын щесаб планында актив-пассив щесаблары якс олунурму: 
а. Щя 
б). йох 
ж. банкын учот сийасятиндян асылы олараг 
д. Мяркязи Банкын ижазяси иля 
е. Малиййя Назирлийинин разылыьы иля  
 
17. Икитяряфли йазылыш методу ……… щесабларын мцхабирляшмясиндя истифадя 
олунур. 
а. йалныз баланс щесабларынын 
б. йалныз балансдан кянар щесабларын 
ж). баланс вя балансдан кянар щесабларын 
д.  Мяркязи Банкын ижазя вердийи щесабларын 



е. мцхбир щесабларла 
 
18.Баланс вя балансдан кянар щесабларын мцхабирляшмясиня 
а. ижазя верилир. 
б). ижазя верилмир. 
ж. йалныз иллик щесабатын тяртибиндя ижазя верилир. 
д.Мяркязи Банкын разылыьы иля ижазя верилир. 
е. идаря щейятинин разылыьына ясасян ижазя верилир 
 
19. Баланс щесабыдыр: 
а. 90901 
б. 90916 
ж).3012 
д. 90902 
е. 91816 
 
20. Балансдан кянар щесабдыр: 
а. 40702 
б).90902 
ж.70102 
д.45818 
е.30162 
 
21. Харижи валйутада ямялиййатларын учоту апарылыр: 
а. айрыжа баланс щесабларында 
б). манатла апарылан баланс щесабларында 
ж. балансын айрыжа бюлмясинин щесабларында 
д. манатла апарылан шяхси щесабларда 
е. балансдан кянар щесабларда 
 
22. Мцщасибат ишчиляри мяшьулдурлар: 
а). Пул щесаблашма сянядляринин гябулу вя сянядляря нязарят 
б.мцштяриляри динлямякля 
ж. пул щесаблашма сянядляринин верилмяси иля 
д. наьд пулларын гябулу вя верилмяси иля 
е. наьдсыз щесаблашмаларла 
 
23. Мцщасибат ишчилярини вя дягиг вязифялярини вя онларын хидмят эюстярдийи 
щесаблары мцяййян едир: 
а. кредит тяшкилатынын рящбяри 
б). кредит тяшкилатынын баш мцщасиби 
ж. мяркязи Банкын норматив сяняди 
д. банклар щаггында ганун 
е. Малиййя идарясинин тялиматы 
 



 
 
24. Наьд пулларын банка верилмяси цчцн еланы тяртиб едир:    
а. йалныз мцштяри 
б. йалныз кредит тяшкилатынын ишчиси 
ж). мцштяри вя йа кредит тяшкилатынын ишчиси 
д. банкын учот ишчиси 
е. банкын мцдири 
 
25. Кредит тяшкилатында ямялиййат эцнцнцн мцддяти ……… тяряфиндян 
мцяййян едилир. 
а. Мяркязи Банкын эюстяриши иля 
б. Мяркязи Банкын баш мцщасиби 
ж). кредит тяшкилатынын юзц 
д.Мяркязи Банкын норматив сяняди 
е.йерли ижра щакимиййяти 
 
26. Ямялиййат эцнц ярзиндя Мцщасибат хидмятиня дахил олан сянядляр кредит 
тяшкилатынын щесабларында якс олунур: 
а. ертяси иш эцнцндян эеж олмайараг 
б). щямин эцнц 
ж. кредит тяшкилаты тяряфиндян мцяййян олунан мцддятлярдя 
д. башга вахтларда 
е. банкын мцдиринин эюстярдийи мцддятдя 
 
27. Мцштяриляря ачылмыш щесабларын гейдиййаты китабында ашаьыдакы мялуматлар 
мяжбуридир: 
а). щесабын ачылма тарихи 
б. шяхси щесабын ады 
ж. йухары тяшкилатын ады 
д. мцштяринин фяалиййят нювц 
е. мцштяринин имзасы                      
 

 
28.Bankın kassirləri iş yerlərini müvvəqqəti tərk edərkən nəğd pulu və digər   
qiymatləri, açar və möhürləri açıqda qoyması mümkündürmü? 

 a. Bəli ; 
 b). Хейир ; 
 c. Taxta şkaflarda 10 дягигялик олар; 
 d) Stolun sцrmяsindя йарым саатлыг олар. 
 е) гыса мцддятя олар 
 
 
 



29.Kassir şəxsi nəğd pulunu və əşyalarının kassa otağında saxlaйа билярми? 
а. Bəli ; 
б). Йох ; 
ж. Taxta şkafda сахлайа биляр; 
д. Metal şkafda сахлайа биляр. 
е. сумкасында сахлайа биляр 

30. Kassirlər kassa sənədlərini imzalamaq səlahiyyəti olan işçilərin imza       
nümunələri ilə təmin olunmalıdırlarmı? 

а.Yox ; 
б. Sərancam verildikdən sonra; 
ж). Təmin olunmalıdırlar; 
д. 1 aydan sonra. 
е. сяняд дахил олдугда 
 

31. Bankda pul saxlanan yer necə adlanır? 
   а. mədaxil-məxaric kassaları ; 
   б). kassa qovşağı ; 

ж. axшam kassasы ; 
д. gündüz kassası  
е. касса отаьы 

32. Bankda pul saxlanan yer hansı texniki tələblərə cavab verməlidir? 
a. Yanğın siqnalizasiya qurğuları ilə təchiz olunmalı; 
b). Davamlı dəmir seyflərlə, yanğın, siqnalizasiya qurğuları ilə təchiz 
olunmalı, silahlı mühafizə olunmalı; 
c. iki qapı ilə bağlanmalı ; 
d. Davamlı dəmir seyflərlə təchiz olunmalı. 
е. цч гат мцщафизя иля 
 
 
 
33. Bankda pul saxlanan yer neçə açarla günün əvvəlinə açılmalı və əməliyyat 
gününün sonunda bağlanılmalıdır? 
a. bir açarla; 
b). uç açarla; 
c. iki açarla; 
d. dörd açarla. 
е. беш ачарла 

 
34. Kredit təşkilatında pul saxlanılan yerin üçüncü açarı hansı şəxsdə olmalıdır? 
a. Müşahidə Şurasının sədrində; 
b). Kredit təşkilatının baş mühasibində (uçot işinə məsul olan vəzifəli şəxs); 
c. Kassa müdirində; 
d. Kredit təşkilatının rəhbərində (ümumi rəhbərliyə məsul vəzifəli şəxsdə). 



е. мцщафизячидя 
 
35. Kredit təşkilatlarında pul saxlanan yerin ehtiyat açarları harada 
saxslanılmalıdır? 
a. Bankın özündə ; 
b) AMB-a və ya yaxınlıqda olan digər kredit təşkilatında; 
c. Uzaq məsafədə yerləşən digər kredit təşkilatında; 
d. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyində. 
е. банкын мцдиринин евиндя 
 
36. Hüquqi və fiziki şəxslər nəğd pullarını bankın kassasına necə təhvil verməlidir? 
a. Rabitə orqanları vasitəsilə; 
b). Hüquqi və fiziki şəxslərin kassirləri vasitəsilə ; 
c. İnkasasiya xidməti vasitəsilə; 
d. Hüquqi və fiziki şəxslərin rəhbərləri tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş 
maxaric kassa orderləri vasitəsilə. 
е. баш мцщасиб васитясиля 

 
37.Banka daxil olmmuş nəğd pul нечя əməliyyat günü ərzində mədaxil olmalıdır: 
a. Bir iş həftəsi ərzində ; 
b). həmin gün; 
c. rüb ərzində; 
d. cari ilin sonuna qədər. 
е. иш щяфтясинин сонунжу эцнц 

 
38. Qiymətlərin inkassasiyası zamanı inkassatorlar tərəfindən avtomaşında kənar 
şəxslərin və yüklərin daşınması mümkündürmü? 
a. Yolda olan, xəsarət alan şəxsin daşınması mümkündür; 
b). Kənar şəxslərin və yüklərin daşınması qadağandır; 
c. Kənar şəxslərin daşınması qadağandır; 
d. Yüklərin daşınması qadağandır. 
е. гощум шяхслярин дашынмасына ижазя верилир 

 
39. Müştərinin cari hesabındaн pul vəsaitinin silinməsi mühasibət yazılışlar 
vasitəsilə рясмиləşdirilir: 
a. Dᵐ/hesabı “kredit təşkilatın kassası” ; 
    Kᵐ/ hesabı “kommmersiya təşkilatı”  
b). Dᵐ/hesabı “kommersiya təşkilatı”  
    Kᵐ/ hesabı “kredit təşkilatın kassası” ; 
c. Dᵐ/hesabı “kommersiya təşkilatı” 
    Kᵐ/ hesabı “Respublikada kredit təşkilatının hesabları”  
д. Dᵐ/hesabı “Respublikada kredit təşkilatларının мцхбир hesabı” 
    Kᵐ/ hesabı “kredit təşkilatларın kassası” 
 



40. Xəzinədə saxlanılan pulların və digər qiymətlilərin qəbul edilməsi və 
göndərilməsi üçün orderlər, ehtiyatlar üzrə əməliyyatlara dair orderlər icraçılardan 
və baş mühasibdən başqa daha kimlər tərəfindən imzalanmalıdır? 
a. böyük mühasib xəzinə müdiri; 
b. Baş müühasibin müavini və xəzinə müdiri; 
c). Bankın rəhbəri və xəzinə müdiri; 
d. Xəzinə müdiri. 
е. ямялиййат ишчиси. 
 
41. Мцяссисянин наьды пуллары банкларын кассасына верилир: 
а). касса мяхариж ордери иля истянилян физики шяхс тяряфиндян  
б. рабитя органлары васитяси иля 
ж. тяшкилатын кассири тяряфиндян сярбяст 
д. инкассатор хидмяти васитяси иля 
е. мцяссисянин баш мцщасиби васитяси иля  
 
42. Мцяссисянин касса лимити галыьы ... ясасында мцяййян едилир 
а. мцяссисянин хяржляри вя ещтийажы  
б). мцяссисянин наьды-пул дювриййясинин щяжминя эюря 
ж. мцяссисянин фяалиййяти, наэды пул вясаитляринин банка верилмя мцддяти вя 
мцддятляри нязяря алынмагла мцяссисянин наьды-пул дювриййясинин щяжминя 
эюря 
д. мцяссисянин рящбяри тяряфиндян сярбяст  
е.  мцяссисянин баш мцщасиби тяряфиндян сярбяст 
 
43. Мцяссисянин кассасында лимитдян артыг мябляь сахланылыр 
а). ямяк щаггынын, тягацдлярин верилмяси цчцн цч эцндян чох олмайан 
мцддятдя 
б. сахланылыр  
ж. сахланылмыр 
д. йалныз мцдирин ижазяси иля  
 
 
 
44. Касса ишчисиня гадаьан едилир 
а). юз ишини башгасына тапшырмаг 
б. наэды пул веряня гябз вермяк 
ж. мцштяри иля сющбят етмяк 
д. чекин реквизитлярини йохламаг 
е. зянэ етмяк 
 
45. Касса ишчисиня гадаэан едилир 
а. наэды пул веряня гябз вермяк 
б. чекин реквизинлярини йохламаг 
ж). юз пул вя гиймятллилярин банкын пул вя гиймятлиляри иля бир йердя сахламаг 



д. пул верян иля сющбят етмяк 
е. телефонла данышмаг 
 
46. Мцштяри тяряфиндян банка верилмиш наьды пулларын онун банк щесабына дахил 
едилмяси ямялиййатларынын мцщасибат учоту апарылыр: 
а). Дебет «кредит тяшкилатынын кассасы» 
     Кредит «коммерсийа тяшкилаты»  
б. Дебет «коммерсийа тяшкилаты» 
     Кредит «кредит тяшкилатынын кассасы» 
ж. Дебет «кредит тяшкилатынын кассасы»  
    Кредит «кредит тяшкилатынын мцхбир щесабы» 
д. Дебет «коммерсийа тяшкилатынын щесабы» 
    Кредит «банкын мцхбир щесабы» 
е. Дебет «кредит тяшкилатынын кассасы»  
    Кредит «банкын мцхбир щесабы» 
 
47. Гябул едилмиш наьды пуллар ямялиййат эцнц ярзиндя мядахил едилмялидир 
а). щямин эцн  
б. бир иш щяфтяси ярзиндя  
ж. рцб ярзиндя 
д. жари илин сонунадяк 
е. ики иш эцнц ярзиндя 
 
48. Мцштяринин щесаблашма щесабындан наэды пул вясаитляри мябляэинин 
силинмяси заманы мцщасибат йазылышы апарылыр: 
а. Дебет «кредит тяшкилатынын кассасы» 
     Кредит «коммерсийа тяшкилаты»  
б). Дебет «коммерсийа тяшкилаты» 
    Кредит «кредит тяшкилатынын кассасы» 
ж. Дебет «кредит тяшкилатынын МБ-дакы мцхбир щесабы» 
    Кредит «кредит тяшкилатынын кассасы» 
д. Дебет «коммерсийа тяшкилаты» 
    Кредит «кредит тяшкилатынын МБ-дакы мцхбир щесабы» 
е. Дебет «кредит тяшкилатынын МБ-дакы мцхбир щесабы»  
    Кредит «коммерсийа тяшкилаты» 
 
49. Инкассатор сумкасынын йарлыкына йазылыр: 
а). тяшкилатын ады, габлашдырма тарихи, гойулмуш пулун мябляэи, касса ишжисинин 
штампы иля  
б. тяшкилатын ады вя штампы 
ж. тарих, валйутанын ады 
д. инкассатор сумкасынын жатдырылма тарихи 
е. инкассаторларын имзасы 
 
50. Касса мцдири инкассатора верир: 



а. мцштярийя верилмяк цжцн щазырланмыш наэд пул вя пул чеки 
б). касса мяхариж ордери, наэды пул вя диэяр гиймятлиляр гойулмуш сумкалар 
ж. инкассатор сумкасына йарлык 
д. наэды пулун дахил едилмяси цчцн елан 
е. пул чеки  
 
51. Наэды пулларын инкассасийасы мягсяди иля щяр бир тяшкилат цчцн тяртиб едилир: 
а. эялиш карточкасы  
б). касса мядахил ордери 
ж. касса мяхариж ордери 
д. пул чеки 
е. еланлар 
 
52. Инкассаторун вердийи щяр сумкайа эюря кассир тяртиб етди: 
а). касса мяхариж ордери  
б. касса мядахил ордери  
ж. мцшащидя жядвяли 
д. пул жеки  
е. еланлар 
 
53. Мцштярилярдян щяр эцн гябул едилиб, касса мцдириня верилмиш наэды пула 
эюря касса ишчиси йазылыш апарыр: 
а). касса ъурналында 
б. пулларын верилмяси вя гябулунун учоту китабында 
ж. эцндялик балансда 
д. мядахил сянядляриндя 
е. ордерлярдя 
 
54.Мцштяринин сифариши ясасында кредит тяшкилаты наэд пуллары яввялcədən 
hazыrlayir. 
a). nagdi pulun verilməsi günü ərəfəsində əməliyyat işçisi tərafindən müştərilərдян 
alыnan pul cеki əsasыnda  
b. kassa işçiləri tərəfindən hazirlanan proqnozlara əsasən  
c. heç bir xüsusi sənəd olmadan 
d. hesabdan vəsaiti cəmləşdirir 
e. müştərilər pul çekini alir 
 
55.Balans hesablari üzrə kassa sənяdləri yerləşdirilir 
a). əməliyyat kassasinin mədaxili və məxarici üzrə ayriliqda 
b. ümumi yekunla 
c. bankin rəhbəri və mühasibi tərəfindən hazırlanan metodika ilə  
d. kassa sənяdləri balans hesablari üzrə qruplaşdırılmır 
e. təyinatı üzrə qruplaşdırılır 
 
56.Bank tərəfindən istənilən ilkin sənədlər hazırlanarkən nə nəzərə alinmыr 



a. sənədin adı 
b. tərtibolunma tarixi 
c. yazı və rəqəmlə məbləğ 
d. təşkilatın adı 
e). möhürünün sürəti 
 
57.Uçot reqistrinə daxildir 
a). şəxsi hesab 
b. ödəniş tapşirığı 
c. akkreditivin açılmasına ərizə 
d. inventar kartoçkası 
e. ödəmə tələbnaməsi 

 
 
 

58. Hüquqi və fiziki şəxslər arasında nağdsız hesablaşmalar aparır: 
a.) kommersiya bankları 
b. hesablaşma-kassa mərkəzləri 
c. region depozitariləri 
d. küçə bankomatları 
е.касса идаряляри 
 
59. Ödəniş dövriyyəsi həyata keçirilir: 
a.) nağd və nağdsız qaydada 
b. yalnız nağd qaydada 
c. yalnız nağdsız qaydada 
d. AR Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi nağd forma qaydasında 
е. Малиййя Назирлийинин мцяййян етдийи гайдада 
 
60. Bütün nağdsız dövriyyə adlanır: 
a. ödənişsiz 
b. nağd 
c. mövsümi 
d.) ödəmə 
е. щесаблашма 
 
61. Nağdsız dövriyyədə pul hansı keyfiyyətdə  çıxış edir: 
a. tədavül vasitəsi 
b. yığım vasitəsi 
c.) ödəniş vasitəsi 
d. dəyər ölçüsü 
е. дцнйа пулу 
 
62. Nağdsız hesablaşmanın aparılmasının zəruri şərtidir:  



a. dövriyyə kassasının limiti 
b.) bank hesabı 
c. nağdsız hesablaşmanın aparılmasına hüquqi lisenziya 
d. AR Mərkəzi Bankının baş lisenziyası 
е. Малиййя Назирлийинин ижазяси 
 
63. Banklar və başqa kredit  təşkilatları ölkə daxilində hesablaşma aparmaq 
üçün bir-birlərində … hesab açırlar: 
a.) müxbir 
b. loro 
c. nostro 
d. büdcə 
е. кредит 
 
64. Xalq  təsərrüfatında iqtisadi proseslər əsasən … dövriyyədə aparılır: 
a.) nağdsız 
b. nağd 
c. mövsümi 
d. valyuta 
е. клиринг 

 
65. Banklarda müxbir hesablar açılır: 
a. AR Mərkəzi Bankının göstərişi üzrə 
b. bələdiyyənin göstərişi üzrə 
c.) banklararası razılaşma əsasında 
d. AR Maliyyə Nzarliyinin  göstərişi üzrə 
е. Ижра щакимиййятинин эюстяриши иля 
 
66. Pul dövriyyəsinin əsas hissəsini … dövriyyə təşkil edir: 
a. nağd 
b. ödənişli 
c. ödənişsiz 
d. mövsümi 
е. клиринг 
 
67. Hesablaşma xidməti üçün  banklar ilə müştəri arasında bağlanılır: 
a. kredit müqaviləsi 
b. pul vəsaitininqəbuluna müqavilə 
c. trast müqaviləsi 
d.) bank hesabı müqasiləsi 
е.щесаблашма мцгавиляси 
 
68. Nağdsız dövriyyə … ödənişləri əhatə edir: 
a. yalnız əmtəə 
b.) əmtəə və qeyri-əmtəə 



c. yalnız qeyri-əmtəə 
d. yalnız maliyyə 
е. хидмят 
 
69. Nağd dövriyyə ilə müqayisədə nağdsız pul dvriyyəsində tədavül xərcləri: 
a. həddən çox böyükdür 
b. tamamilə yoxdur 
c.) həddən azdır 
d. həddən çoxdur 
е. ейнидир 
 
70. İqtisadiyyatın bazar modelində nağdsız pulun emissiyası … tərəfindən 
həyata keçirilir: 
a. dövlət bankları 
b. kommersiya bankları 
c. təsərrüfat subyektləri 
d. hesablaşma-kassa mərkəzləri 
е. йерли банклар 
 
71. Tədavül vasitəsi kimi pul: 
a. nağdsız dövriyyənin əsasını təşkil edir 
b.) nağdsız dövriyyədə istifadə edilə bilməz 
c. nağdsız dövriyyədə istifadə edilə bilər 
d. dəyər ölçüsü funksiyası ilə yanaşı nağdsız dövriyyədə istifadə edilir. 
е. наьдсыз дювриййя гисмян иштирак едир 
 
72. Daha  çox yayılmış nağdsız hesablaşma formasına aiddir: 
a. akkreditiv 
b. ödəniş tələbnaməsi 
c.) ödəniş tapşırığı 
d. çek 
е. инкассо сярянжамы 
 
73. Akkreditiv hesablaşma forması zamanı məhsulun dəyəri ödənilir: 
a.) onun yüklənib yola salınmasından sonra 
b. onun yüklənib yola salınmasına qədər 
c. onu alıcı alandan sonra 
d. avans ödənişində 
е. аккредитив ачылан кими 
 
74. Akkreditivin nağd pulla ödənilməsinə: 
a.) icazə verilmir 
b. icazə verilir 
c. emitent-bankın icazəsi zamanı  icazə verilir 
d.  yerli hakimiyyətin idarəçiliyi zamanı icazə veriləndə buraxılır. 



е.мцстясна щал кими ижазя верилир 
 
75. Akkreditiv üzrə fəaliyyət müddəti və hesablaşma qaydası … tərəfindən 
müəyyən edilir: 
a. AR Mərkəzi Bankı 
b. AR Maliyyə Nazirliyi 
c. AR Vergilər Nazirliyi 
d.) ödəyici və satıcı arsındakı müqavilə ilə 
е. йерли банк тяряфиндян 
 
76. Akkreditiv hesablaşma formasının üstünlüyünə aiddir: 
a. sazişin rəsmiləşdirilməsinin sadəliyi 
b. mal dövriyyəsinin tezliyi 
c.) məhsul göndərən üçün ödənişin zəmanətliliyinin təmin edilməsi 
d. yüksək olmayan qaimə xərcləri 
е. щеч бир устцнлцйц йохдур 
 
77. Çek istifadə edilə bilər: 
a. yalnız fiziki şəxslər tərəfindən 
b. yalnız hüquqi şəxslər tərəfindən 
c.) fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən 
d. yalnız kommersiya bankları tərəfindən 
 
 
78. Çek kitabçasının blankının formasını  müəyyən edir: 
a.) AR Mərkəzi Bankı 
b. AR Maliyyə Nazirliyi 
c. Azərbaycan hökuməti 
d. AR Milli Məclisi 
е. йерли банклар 
 
79. Fiziki şəxslər arasında çeklə hesablaşmalara: 
a. icazə verilir 
b) icazə verilmir 
c. AR Mərkəzi Bankının icazəsi olan zaman  icazə verilir 
d. əgər çek adlıdırsa, icazə verilir 
 
80. Banklar müştərilərin hesabları üzrə əməliyyatları … əsasında həyata 
keçirirlər: 
a. hesab-faktura 
b.) hesablaşma sənədləri 
c. nəqliyyat qaiməsi 
d. uyğunluq sertifikatı ilə 
е. ордерляр 
 



81. Banklar müştərilərin çeklərini onların  … ödəyirlər: 
a.) vəsaitin deponent edilmiş ayrıca hesabından 
b. xüsusi hesab açılmamaqla ümumi hesablaşma hesabından 
c. tranzit hesabından 
d. valyuta hesabından 
е. мцхбир щесабында 
 
82. Yalnız çekdə göstərilən şəxsin xeyrinə aparılan ödəniş çeki adlanır: 
a. orderli 
b. təqdimedilən 
c. assiqnasiyalı 
d.) adlı 
е. адсыз 
 
83. … hesablaşma nağdsız hesablaşma formasına aid edilmir: 
a. çeklə 
b.) səhm və istiqrazla 
c. akkreditivlə 
d. ödəniş tapşırığı ilə  
е. юрдерлярля 
 
84. Çeki banka təqdim edən şəxs tərəfindən ödəniş aparılırsa, … çek adlanır: 
a. assiqnasiyalı 
b. adlı 
c.) təqdimedilən 
d. orderlи 
е. адсыз 

 
85. Hansı çek özgəsinə verilə bilməz: 
a. assiqnasiyalı 
b.) adlı 
c. təqdimedilən 
d. orderli 
е. гаимяли 

 
86. Мцяййян олунмуш «верилмя лимити» мябляьи щесабда якс олунур 
а).кредитин верилмяси цчцн истифдя олунмайан кредит хятти 
б. алынмыш зяманят вя щимайядарлыг 
ж. аксепти эюзляйян щесаблашма сянядляри 
д. аксептляшдирилян сянядляр 
е. вахтында алынмамыш кредитляр 
 
87. Физики шяхся 30 эцн мцддятиня истещлак кредити верилмишдир 
а).Д-Т «30 эцн мцддятиня физики шяхсляря верилян кредит» 



    К-Т «кредит тяшкилатынын кассасы» 
б. Д-Т «овердрафт» цзря верилян кредит 
    К-Т «кредит  тяшкилатынын кассасы» 
ж. Д-Т «кредит  тяшкилатынын кассасы» 
    К-Т «физики шяхсляря верилян кредит» 
д. Д-Т«физики шяхсляря верилян кредит» 
    К-Т «тяляб едилянядяк депозит 
е. Д-Т «30 эцн мцддятиня физики шяхсляря верилян кредит» 
    К-Т депозит щесабы 
 
88.Щцгуги шяхсляря верилян кредит цзря ещтийат йарадылмышдыр.  
       Мцщасибат йазылышы един: 
а. Д-Т «мцмкцн итэиляр цзря ещтиййат»  
    К-Т «эялирляр» 
б. Д-Т «мцхбир щесабларла мцхбирляшмя щесабы»  
    К-Т «истифадя олунмамыш кредит хятти» 
ж).Д-Т «хяржляр» 
    К-Т «мцмкцн итэиляр цзря ещтиййат» 
д. Д-Т «истифадя олунмамыш кредит хятти 
    К-Т «хяржляр» 
е..Д-Т «хяржляр» 
    К-Т «эялирляр» 
 
89. Банк тяряфиндян верилян кредитя эюря банкын эялирляриня дахил едилян фаиз 
мябляьляри якс олунур. 
а. Д-Т «кредит тяшкилатларынын Мяркязи Банкдакы мцхбир щесабы»  
    К-Т «саир ямялиййатлар цзря тялябляр» 
б).Д-Т «коммерсийа тяшкилаты»  
    К-Т «эялирляр» 
ж. Д-Т «коммерсийа тяшкилаты» 
    К-Т «гейри-щюкцмят тяшкилатларына верилян кредит» 
д. Д-Т «эялирляр» 
    К-Т «кредит тяшкилатынын Мяркязи Банкдакы мцхбир щесабы» 
е..Д-Т «эялирляр» 
    К-Т «хяржляр» 
 
90. Банк тяряфиндян 91 эцндян 180 эцнядяк харижи валйутада алынан кредит 
мцщасибат йазылышы иля рясмиляшдирилир. 
а. Д-Т «гейри щюкцмят тяшкилатларына верилян кредит»  
    К-Т «коммерсийа тяшкилаты» 
б).Д-Т «кредит тяшкилатларындакы мцхбир щесаблар»  
    К-Т «кредит тяшкилатынын кредит тяшкилатларындан алдыьы кредит» 
ж. Д-Т «кредит тяшкилатларына верилян кредит» 
    К-Т «кредит тяшкилатларындакы мцхбир щесаб» 
д. Д-Т «кредит тяшкилатларындакы мцхбир щесаб» 



    К-Т «коммерсийа тяшкилаты» 
е..Д-Т «коммерсийа тяшкилаты» 
    К-Т «91 эцндян 180 эцнядяк борж щесабы» 
 
91. Щцгуги шяхсляря кредит верилир: 
а. наьды гайдада 
б). йалныз наьдсыз формада 
ж. Мяркязи Банкын ижазяси иля наьдсыз формада 
д. Мяркязи Банкын ижазяси иля йалныз наьд формада 
е. щям наьд щям дя наьдсыз формада 
 
92. Щцгуги шяхсляр тяряфиндян кредит эери гайтарыларкян яввялляр йаранан 
ещтийатын силинмяси учотда якс олунур 
а).Д-Т «мцмкцн итэиляря эюря ещтийат »  
    К-Т «эялирляр» 
б. Д-Т «хяржляр»  
    К-Т «мцмкцн итэиляря эюря ещтийат» 
ж. Д-Т «мцмкцн олан итэилря ещтийат» 
    К-Т «верилмиш кредитляр цзря вахты кечмиш борж» 
д. Д-Т «эялирляр» 
    К-Т «мцмкцн итэиляря ещтийат» 
е..Д-Т «мцмкцн итэиляря эюря ещтийат» 
    К-Т «кредитя эюря вахты кечмиш борж» 
 
93. Кредит рискинин икинжи групуна дахилдир: 
а). шцбщяли ссудалар 
б. гейри-стандарт ссудалар 
ж. цмидсиз ссудалар                   
д. вахты кечмиш ссудалар 
е. тяминатсыз кредитляр 
 
94. Вахты кечмиш фаизлярин банкын эялирляриня дахил едилмяси заманы мцщасибат 
йазылышы: 
а. Д-Т «коммерсийа тяшкилаты »  
    К-Т «верилмиш кредитляря эюря вахты кечмиш фаизляр» 
б).Д-Т «кредит ямялиййатларына эюря эяляжяк дюврцн эялирляри»  
    К-Т «эялирляр» 
ж. Д-Т «саир ямялиййатлара эюря тялябляр» 
    К-Т «кредит ямялиййатлары цзря эяляжяк дюврцн эялирляри» 
д. Д-Т «эялирляр» 
    К-Т «коммерсийа тяшкилаты» 
е..Д-Т «кредитя эюря вахты кечмиш фаизляр» 
    К-Т «коммерсийа тяшкилаты» 
 
95. Верилмиш кредитя эюря фаиз дяряжяляри мцяййян едилир: 



а. банкын сярянжамлашдырма сяняди иля 
б. Мяркязи Банкын норматив сяняди иля  
ж. учот сийасяти иля 
д). кредит мцгавиляси иля 
е. Малиййя Назирлийинин сярянжамы иля 
 
96. Кредитя эюря фаизлярин щесабланма ямялиййаты якс олунур 
а. юдяниш тапшырыьы иля 
б). мемориал ордерля 
ж. касса мядахил ордери иля 
д. касса мяхариж ордери иля 
е. мцгавиля иля 
 
97. Кредитя эюря фаизляр: 
а. мянфяятдир 
б). малиййя нятижясидир 
д. эялирдир 
ж. хярждир 
е. фяалиййят мювжуддур 
 
98. Вексел кредитинин верилмяси………… 
 а). балансдан кянар щесаблардан истифадяни нязярдя тутур  
б. балансдан кянар щесаблардан истифадяни нязярдя тутмур                     
ж. мцддятли ямялиййатларын учоту щесаблардан истифадяни нязярдя тутур 
д. вахты кечмиш ссудалардан истифадяни нязярдя тутур 
е. ссудалар щесабындан истифадяни нязярдя тутур 
 
99. Кредит хяттинин ачылмасы мцгавилясиня эюря кредитлярин верилмяси……… 
мцяййянляшдирилмяси демякдир 
а). «верилмя лимити»нин 
б. «чыхыш лимити»нин 
ж. «овердрафт»ын 
д. мцхбир мцнасибятляринин 
е. мцгавиля мцнасибятляринин 
 
 
100. Кредит хяттинин ачылма эцнц: 
а. баланс щесабларындан истифадя олунур 
б. баланс щесабларындан истифадя олунмур 
ж). балансдан кянар щесаблардан истифадя олунур 
д. балансданкянар щесаблардан истифадя олунмур 
е. мцхбир щесаблардан истифадя олунур 
 
101. Кредит мцгавилясиндя нязярдя тутулан кредитин бир щиссяси верилдикдя 
а). баланс щесабларындан истифадя олунур 



б. баланс щесабларындан истифадя едилмир 
ж. балансданкянар щесаблардан истифадя едилир                        
д. балансданкянар щесаблардан истифадя едилмир 
е. мцхбир щесаблардан истифадя едилир 
 
102. «Борж лимити» о демякдир ки: 
а. борж кредитин максимум щяддини ашмыр 
б. щесаблашма (жари) щесабда вясаитин олмамасыдыр 
ж. она мцяййян олунан кредитин мябляьи артыр                       
д). она мцяййян олунан кредитин мябляьини ашмыр 
е.  борж истянилян гядяр ола биляр 
 
103 . Кредитляшмя принсипидир: 
а).мцддятлилик 
б. кредитлярин верилмяси вя юдянилмясинин наьдсыз гайдасы 
ж. кредитлярин наьдсыз гайдада щесаблашма щесабына кючцрцлмяси 
д. мцнтязямлик 
е. йарарлылыг 
 
104. Банкын кредит сийасятиня дахилдир: 
а. ссудалар цзря итэиляря эюря ещтийат 
б. ещтийат фонду йаратмаг 
ж). кредитляшмя истигамятини мцяййян етмяк 
д. кредитлярин юдянилмясини тямин етмяк 
е.  щесаблашма апармаг 
 
105. Кредитляшмя просеси мярщялясиня аиддир: 
а. кредитляшмя принсиплярини мцяййян етмяк 
б. кредитляшмяйя аудитор разылыьы алмаг 
ж). кредитя сифаришлярин бахылмасы 
д. кредитин верилмясиня Мяркязи Банкын разылыьыны алмаг 
е.  мцяссисянин низамнамясини йохламаг 
 
 
 
106. Щцгуги шяхсин кредит сифаришиня бахылмаг цчцн тягдим олунан ясас 
сянядлярдян биридир: 
а. малиййя планы 
б. шяхси щесабдан чыхарыш 
ж). мцяссисянин низамнамяси 
д. мцяссисянин ялагяляри 
е. истещсал щяжми щаггында щесабат 
  
107. Кредитин тяминатыдыр: 
а. борж ющдялийи  



б. диэяр кредитляр 
ж). банк зяманяти                                        
д. кредит мцгавиляси 
е. кредит щагг щесабы 
 
108. Кредитляшмяйя ижазяни верир 
а. мцщасибатлыг 
б. Мяркязи Банк 
ж. инзибати шюбя 
д). кредит шюбяси        
е. баш мцщасиб 
 
109. Борж аланын кредит ишиня дахил едилян сяняддир 
а. щесаблашма-касса хидмяти мцгавиляси 
б). кредит мцгавиляси 
ж. Мяркязи Банкын ижазя сяняди 
д. имза нцмуняляри 
е. кредит карточкасы 
  
110. Кредит мцгавилясиня дахил едилир: 
а. фаизлярин щесабланма гайдасы 
б. кредитдян истифадя гайдалары 
ж). кредитдян истифадяйя эюря фаиз сявиййяси 
д.  кредитин тяминаты 
е. кредит мцгавилясиня ялавя разылашмалар 
 
111. Мцддятли ющдячилик ……………….демякдир  
а). кредит вя кредитя эюря фаизляр вахтында юдянилмядикдя кредитин, кредитдян 
истифадяйя эюря фаизлярин боржаланын щесабындан силинмясиня щцгуг верян 
сяняддир 
б. кредит вя кредитя эюря фаизлярин вахтында юдянилмядикдя кредитин, кредитдян 
истифадяйя эюря фаизлярин борж аланын щесабындан силинмясиня щцгуг верян 
мцгавилядир 
ж. кредитин вя кредитя эюря фаизлярин вахтында юдянилмядийи тягдирдя онларын 
силинмясиня щцгуг верян сярянжамдыр 
д. вахтында юдянилмяйян боржларын силинмяси тапшырыьыдыр 
 
112.Kontokorrent hesab 
A.Cari hesabın bir növüdür 
B).Hesablaşma hesabı və ssuda hesabının birləşməsidir 
C.Kredit almaq hüququ verən hesablaşma hesabıdır 
D.Kredit kartoçkası saahibinə açılan hesabdır 
 
 



 
113.Bank xüsusi səhmlərinin emissiyası zamanı bankın məqsədi 
A.Mülkiyyət üzərində nəzarət və təsir dairəsinin genişləndirilməsi 
B),Əlavə resursların cəlb edilməsi 
C.Səhmlərlə möhtəkirlik əməliyyatlarından gəlir əldə etmək 
D.Likvidlik səviyyəsini yüksəltmək 
 
114.Kassa aktivləri 
A).Bankın likvidliyini təmin edir 
B.Banka gəlir gətirir 
C.Bankın təsərrüfat fəaliyyətini təmin edir 
D.Gələcəkdə gəlir əldə etmək məqsədi daşıyır 
 
115.Bankın aktivlərinə daxil deyildir 
A.Hesablanmış faizlər 
B).Hüquqi şəxslərin hesablaşma və cari hesablarına cəlb olunan vəsait 
C.Dövlətin borc öhdəlikləri 
D.Əsas vəsaitlər və qeyri maddi aktivlər 
 
 
116.Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının əsasıdır 
A.Balans arxası öhdəliklər 
B.Hüquqi şəxslərdən hesablaşma və cari hesablara cəlb olunan vəsait 
C.Depozit əməliyyatları 
D).Müştərilərin kreditləşmə əməliyyatları 
 
117.Kommersiya banklarının kassa aktivlərinə aiddir 
A.Ssuda və ona bərabər tutulan vəsaitlər 
B.Məcburi öhdəliklər fondunun vəsaitləri 
C).Mərkəzi bankdakı və digər banklardakı müxbir hesablar 
D.faktorinq əməliyyatlar 
 
118.Ödəniş müddəti 30 gündən çox olan kreditlər……..aiddir 
A.Likvidli aktivlərə  
B).Azlikvidli aktivlər 
C.Yüksək likvidli aktivlər 
D.Uzunmüddətli likvidli aktivlər 
 
119.Kommersiya bankının resurslarının yerləşdirilməsi və istifadəsini əks etdirən 
mühasibat balansının maddəsi kommersiya bankının 
A).Aktividir 
B.Passividir 
C.Kapitalıdır 
D.Gəliridir 



 
120.Kommersiya bankının aktivlərinə aiddir 
A).Pul vəsaitləri və mərkəzi bankdakı hesablar 
B.Fiziki şəxslərin depozitləri 
C.Kredit təşkilatlarının vəsailəri 
D.Buraxılmış borc öhdəlikləri 
 
121.Bankın ssuda əməliyyatları əlaqədardır 
A.Müştərilərə pul vəsaitlərinin əvəzsiz verilməsi ilə 
B.Ödənilmə vaxtı müəyyən edilməyən vəsaitlərin verilməsi ilə 
C.Bank zəmanətinin verilməsi ilə 
D).Borc alana vəsaitlərin geri qaytarmaq şərti ilə verilməsi ilə 
 
 
122.Kreditə görə faiz dərəcəsinin səviyyəsi……..asılı deyil 
A.Bankın ixtisaslaşmasından 
B.Banklar arası kreditə görə orta faiz dərəcəsindən 
C).Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsindən                             
D.Cəlb olunmuş resursların dəyərindən 
 
 
123.Kommersiya bankının kredit siyasətinə təsir edən xarici amil 
A).Bankın resurs bazası və quruluşu 
B.Bankın likvidliyi                                    
C.Bankın ixtisaslaşması                                                   
D.Ölkədəki siyasi vəziyyət 
 
124.Bank istehlak kreditini verir 
A.Sənaye müəssisələrinə 
B.Tikinti təşkilatlarına 
C).Kənd təsərrüfatına                                     
D.Əhaliyə 
 
125.Bank praktikasında əsasən …….. kredit xəttindən istifadə olunur 
A.Çərçivəli və ixtisaslaşdırılmış 
B).Bərpa olunan və bərpa olunmayan 
C.Ümumi və cari 
D.Mövsümi və uzunmüddətli                                
 
126.Bərpa olunan kredit xətti əsasında kredit verilməsinin məhdudiyyət forması 
A.Verilmə limiti 
B).Borc limiti 
C.Kreditləşmə limiti 
D.Çıxış limiti 
 



 
127.Bank təcrübəsində hazırda ən çox istifadə olunan ssuda hesabı forması 
A.Xüsusi ssuda hesabı 
B.Kontokorrent hesab 
C.Onkol hesabı 
D).Cari ssuda hesabı 
 
128.Overdraft üzrə kredit ödənilir 
A.Kredit müqaviləsinin müddəti başa çatdıqdan sonra 
B.Hesablaşma hesabındakı vəsait qalığı hesabına hər gün  
C.Həftədə bir dəfə 
D).Sadə ssuda hesabı                                         
 
 
129.Borc verilmə prosesində bank kreditinin sövdələşmə obyektidir 
A).Pul vəsaitləri 
B.Daşınmaz əmlak 
C.Qiymətldi metallar 
D,Malmaterial qiymətliləri 
 
130.İnvestisiya məqsədi ilə istifadə olunan ssudalar 
A.Qısa müddətli 
B.Orta müddətli 
C).Uzunmüddətli 
D.Müddətsiz 
 
131.Kreditordan rəsmi bildiriş gəldikdən sonra göstərilən müddətdə ödənilməli 
bank ssudasıdır 
A.Blank 
B.Onkol 
C.Təminatlı  
D).Zəmanətli 
 
132.Overdraft dedikdə 
A.Birdəfəlik müddəti kredit 
B).Ödəmə krediti 
C.Blank krediti 
D.Dövriyyə vəsaitlərinə tələb olunanadək kredit 
 
133.Kreditləşmə prosesində rəhbər tutulan prinsiplərdən biridir 
A).Bölüşdürücülük 
B.İstifadəçilik 
C.Müddətlilik 
D.Likvidlik 
 



134.Kreditləşmənin ödənclik prinsipi tələb edir 
A.Kredit qaytarılsın 
B.Kredit təminatlı olsun 
C).Kreditə görə haqq ödənilsin 
D.Zaminlik olsun 
 
135.Bankın faiz dərəcəsinə təsir edir 
A.Kreditin təminatlılığı 
B.Bankın vəziyyəti 
C).Kredit resurslarının quruluşu 
D.Müştərinin vəziyyəti 
 
 
136.İnflyasiya səviyyəsi yüksəldikcə kreditə görə faiz dərəcələri 
A.Azalır 
B).Artır 
C.Sabit qalır 
D.Həndəsi silsilə ilə artır 
 
137.Verilmə qaydasına görə bank krediti………xarakter daşıyır 
A.Birbaşa 
B).Ödəmə 
C.Fasiləli 
D.Müddətli 
 
138.Ssuda hesabının debet qalıqı nəyi göstərir 
A.Müəssisənin sərbəst vəsaitini 
B).Müəssisənin banka borcunu 
C.Müəssisənin mənfəətliliyini 
D.Müəssisənin rentabelliyini 
 
139.Kontokorrent hesab 
A.Aktiv hesabdır 
B).Aktiv passiv hesabdır 
C.Passiv hesabdır 
D.Müxbir hesabdır 
 
140.İpoteka krediti üzrə girov kimi çıxış edə bilməz 
A.Təşkilatlar, bina və qurğular 
B.Torpaq sahələri 
C.Qarajlar və bağ evləri 
D).Dövriyyədə olan mallar 
 
141.Bank tərəfindən kontokorrent hesab açılır 



A).Yalnız hüquqi şəxslərə 
B.Yalnız fiziki şəxslərə 
C,Hüquqi və fiziki şəxslər 
D.Yalnız qeyri-kommersiya təşkilatlarına 
 
 
142.Debitor hesablarını inkasa edərək gəlir əldə etmək bankın hansı xidmətidir 
A).Faktorinq 
B.İnvestisiya 
C.Kassa 
D.Müştərəklik 
 
143.Kreditlərin vaxtında ödənilməməsi hallarının aradan qaldırılması məqsədi ilə 
bank müştərinin…………… 
A.Hesablaşmaların vəziyyətini yoxlayır 
B).Kredit qabiliyyətini müəyyən edir 
C.Müştəri ilə söhbət edir 
D.Ssuda üzrə borcunu müəyyən edir 
  
144.Bankın kassasına nağd pul qəbulu sənədidir 
A.Akkreditivlər 
B.Ödəniş tələbnaməsi 
C).Elanlar 
D.Çeklər 
 
145.Kassa əməliyyatlarını aparmaq üçün bankda açılır 
A.Ssuda hesabı 
B.Akkreditiv hesab 
C).Kassa 
D.Mərkəz 
 
146.Bankın kassasında nağd pul ……..əsasında verilir 
A.Akkreditiv 
B.Ödəniş tapşırığı 
C).Pul çeki 
D.Hesablaşma çeki 
 
147.Kommersiya banklarının kassa əməliyyatıdır 
A.Qiymətli kağızların satın alınması 
B.Zəmanət vermək  
C).Nağdı pulların qəbulu və verilməsi 
D.Veksellərin uçotu 
 
148.Bankın mədaxil kassası 
A).Nağd pulları qəbul edir 



B.Nağd pulları saymır 
C.Nağd pulları verir 
D.Pulları nağdsızlaşdırır 
 
 
149.Əməliyyat günü başa çatdıqdan sonra nağdı pulu qəbul edir 
A.Məxaric kassası 
B.Gündüz kassası 
C).Axşam kassası 
D.Pul sayma kassası 
  
 
150.Pul çeki 
A.Adi sənəddir 
B).Ciddi hesabat sənədidir 
D.Pul köçürmə sənədidir 
C.Pul qəbulu sənədidir 
 
151.Kassadan nağdı pulun alınmasının vacib şərtləri 
A.Hesablaşma sənədinin mövcudluğu 
B).Müəssisənin hesabında lazımi sənəd mövcudluğu 
C.Müəssisə işçilərinin səyı 
D.Bank işçisinin lazımlığı 
 
152.Kassadakı nağd pulun alınma məqsədi göstərilir 
A.Çekin üz tərəfində  
B.Çek kitabçasında 
C).Çekin arxa üzündə 
D.Çekin yan tərəfində 
 
153.Pul çeki icra üçün qəbul edildikdən sonra çekin nəzarət markası  
A.Bankda qalır 
B.Kassaya göndərilir 
C).Çeki təqdim edənə verilir 
D.Çekin üzərində qalır 
 
154.Kassadan nağdı pul verildikdə çekin nəzarət markası 
A.Çeki təqdim edəndə qalır 
B.Müəssisəyə qaytarılır 
C.Kassaya verilir 
D).Əməliyyat işçisinə verilir 
 
  

 
155.Кредит тяшкилатынын бурахдыьы сящмляр якс олунур 



а). актив баланс щесабларында 
б. пассив балансданкянар щесабларда 
ж. мцхбир щесабларда 
д. щесаблашма щесабында 
е. ссуда щесабларында 
 
156. Юз сящмляринин эерийя сатын алынмасы апарылыр 
а. номинал цзря 
б.  номиналдан йцксяк 
ж. номиналдан ашаьы  
д). эюстярилян сящмлярин щамысы цзря 
 
157. Банкын юзцнцн бурахдыьы борж ющдяликляри учота алыныр 
а. актив баланс щесабларында  
б). пассив баланс щесабларында 
ж. жари щесабда 
д. хцсуси щесабда 
е. аккредитив щесабында 
 
158. Кредит тяшкилаты тяряфиндян бурахылан гиймятли каьызлар ……… учота алыныр  
а. йерляшдирмя гиймяти иля 
б).  номинал дяйяри иля 
ж. ялдя етмя гиймяти иля 
д. базар гиймяти иля 
е. номинал дяйярдян йухары 
 
159. Гиймятли каьызлара гойулушлар гиймятляндирилир: 
а. илкин дяйярля 
б). дцзэцн дяйярля 
ж. бярпа дяйяри иля                                           
д. икили гиймятля 
 
160. Гиймятли каьызларын жари дяйяринин баланс дяйяриндян йцксяк олмасы: 
а. мянфи йенидян гиймтляндирилмядир 
б).  мцсбт йенидян гиймятляндирилмядир 
ж. орта йенидян гиймятляндирилмядир 
д. йенидян гиймятляндирилмя дейилдир 
 
161.Кредит тяшкилатынын борж ющдяликляри йенидян гиймятляндирилирми? 
а). бяли 
б.  банк мцдиринин ижазяси иля 
ж. баш мцщасибин ижазяси иля 
д. йох 
 



162. Илкин гиймятли каьызларынын ялдя едилмяси заманы мцсбят йенидян 
гиймятляндирмя заманы йазылыш апарылыр: 
а. Д-Т «Гиймятли каьызларын йенидян гиймятляндирилмяси цзря хяржляр» 
    К-Т «Гиймятли каьызларын йенидян гиймятляндирилмяси- мянфи фярг» 
б. Д-Т «Сатыш цчцн мювжуд олан гиймятли каьызларын мцсбят йенидян  

гиймятляндирилмяси» 
    К-Т эялирляр щесабы (ямялиййат хяржляринин мцяййян маддяси цзря) 
ж). Д-Т «Гиймятли каьызларын йенидян гиймятляндирилмяси- мцсбят фяргляр» 
    К-Т «Гиймятли каьызларын йенидян гиймятляндирилмясиндян эялирляр» 
д. дцзэцн жаваб йохдур 
 
163. «Сатыш цчцн мювжуд» гиймятли каьызларын мянфи йенидян 
гиймятляндирилмяси ашаьыдакы йазылышла мцяййян олунур: 
а. Д-Т «Гиймятли каьызларын йенидян гиймятляндирилмяси –мцсбят фярг» 
    К-Т «Сатыш цчцн мювжуд олан гиймятли каьызларын мцсбят йенидян  

гиймятляндирилмяси» 
б). Д-Т «Сатыш цчцн мювжуд олан гиймятли каьызларын мянфи йенидян  

гиймятляндирилмяси» 
     К-Т «Гиймятли каьызларын йенидян гиймятляндирилмяси- мянфи фярг» 
ж. Д-Т «Гиймятли каьызларын йенидян гиймятляндирилмя хяржляри» 
    К-Т «Гиймятли каьызларын йенидян гиймятляндирилмяси- мянфи фярг» 
д. дцзэцн жаваб йохдур 
 
164. Гиймятли каьызлар дювриййядян чыхарыларкян онун дяйяринин мцсбят 
йенидян гиймятляндирмя мябляьи мцщасибат йазылышында якс олунур: 
а. Д-Т «Гиймятли каьызларын йенидян гиймятляндирилмяси –мцсбят фяргляр» 
    К-Т «Сатыш цчцн мювжуд гиймятли каьызларын мцсбят йенидян  гиймятляндирил-

мяси» 
б. Д-Т «хяржляр цзря щесаб» 
    К-Т «Сатыш цчцн мювжуд гиймятли каьызларын мянфи йенидян  гиймятляндирил-

мяси» 
ж). Д-Т «Сатыш цчцн мювжуд гиймятли каьызларын мцсбят йенидян  гиймятлянди-

рилмяси» 
    К-Т «эялирляр цзря щесаб» 
д. дцзэцн жаваб йохдур 
 
165. Векселлярин ялдя едилмяси ашаьыдакы йазылышла рясмиляшдирилир: 
а). Д-Т «саир хяржляр» 
     К-Т «кредит тяшкилатынын кассасы» 
б. Д-Т  «кредит тяшкилатынын кассасы» 
     К-Т «саир хяржляр» 
ж. Д-Т «бурахылмыш гиймятли каьызларла ямялиййат цзря саир щесаблар» 
     К-Т «кредит тяшкилатынын кассасы» 
д. Д-Т «кредит тяшкилатынын кассасы» 
    К-Т «гиймятли каьызларла ямялиййатлар» 



 
166. Вексел цзря фаизлярин щесабланмасы ашаьыдакы мцщасибат йазылышында якс 

олунур: 
а. Д-Т «Саир векселляр» цзря «щесабланмыш дисконт» шяхси щесабы 
     К-Т «Эялирляр» 
б. Д-Т «Саир векселляр» цзря «щесабланмыш дисконт» шяхси щесабы 
     К-Т «Хяржляр» 
ж). Д-Т Щесабланмыш фаиз эялирляри цзря «Саир векселляр» щесабы  
     К-Т «Эялирляр  
д. дцзэцн жаваб йохдур 
 
 
167.Емитент банк тяряфиндян истянилян вахт дяйишдирилян вя йа ляьв едилян 

аккредитив адланр: 
а). чаьырылан 
б. чаьырылмайан 
ж. мцддятсиз 
д. тяляб едилян 
 
 
168. Харижи валйутада тижарят ямялиййатлары цзря малларын юдянишинин инкассо 

тапшырыьыны тяртиб едир 
а. идхалчы 
б). ихраж едян 
ж. банк 
д. хязинядарлыг 
 
169. Харижи валйутада тижарят ямялиййатлары апармаг цчцн аккредитив ачмаг 

цчцн яризя верир: 
 а). идхалчы 
б. ихраж едян 
ж. банк 
д. хязинядарлыг 
 
 
170. Харижи валйутада дахил олан там мябляь щцгуги шяхсин……… щесабына 

дахил едилир 
а. валйута 
б). транзит 
ж. хцсуси транзит 
д. ссуда 
е.лорл 
 
171.Мцвяккил банкларда Республика, харижи бейнялхалг банкларын адына ачылан 

щесаб адланыр  тяшкилатларында ачыг щесаб адланыр: 



а). Лоро 
б. Лоро-форо 
ж. Ностро 
д. Кастро 
 
172. Юз щесабындан харижи валйутада наьды вясаит алынмасы мцщасибат йазылышы 

иля якс олунур 
а. Д-К «кредит тяшкилатынын кассасы» 
    К-Т «номинал дяйяри харижи валйутада эюстярилян чекляр» 
б). Д-К «кредит тяшкилатынын кассасы» 
    К-Т «гейри-резидентлярин банклардакы мцхбир щесаблары» 
ж.  Д-Т «мцбадиля мянтягясинин кассасы» 
     К-Т «кредит тяшкилатынын кассасы» 
  
 
173. Мцштярийя харижи валйутада пул вясаити кючцрцлмцшдцр: 
а). Д-Т «харижи валйутанын алыныб сатылмасына эюря мцштяри иля щесаблашмалар» 
    К-Т «коммерсийа тяшкилаты» 
б. Д-Т «кредит тяшкилатынын кассасы" 
    К-Т «конверсийа сювдяляшмяси вя диэяр ямялиййатлар цзря щесаблашмалар» 
ж.  Д-Т «кредит тяшкилатынын кассасы» 
     К-Т «мцбадиля мянтягясинин кассасы» 
 
174. Валйута биръасында харижи валйутанын сатын алынмасы ямялиййатынын 
апарылмасы цчцн мцштяридян комиссийа алыныб 
а. Д-Т «кредит тяшкилатындан мцхбир щесаблар» 
    К-Т «гейри-резидентлярин банклардакы мцхбир щесаблары» 
б). Д-Т «коммерсийа тяшкилаты» 
    К-Т « эялиирляр» 
ж. Д-Т «хяржляр» 
    К-Т «коммерсийа ямялиййатлар» 
 
175. Филиалын валйута кассасынын валйута иля тямин олунмасы заманы мцщасибат 
йазылышы 
а. Д-Т «кредит тяшкилатынын кассасы» 
    К-Т «мцбадиля мянтягясинин кассасы» 
б). Д-Т «йолда олан пул вясаитляр» 
    К-Т «кредит тяшкилатынын кассасы 
ж.  Д-Т «тящтял щесаб мябляьляря эюря ишчилярля щесаблашма  
     К-Т «кредит тяшкилатынын кассасы» 
 
176.Мяркязи Банкын мцяййян етдийи курсдан йухары курсла харижи валйута сатын 
алынмасындан йаранан мянфи курс фярги: 
а). Д-Т «хяржляр» 
    К-Т «конверсийа сювдяляшмяси вя мцддятли ямялиййатлара эюря щесаблашма» 



б. Д-Т «валйута вя фонд биръалары иля щесаблашма» 
    К-Т «кредит тяшкилатларынын Мяркязи Банкдакы мцхбир щесаблары» 
ж. Д-Т «кредит тяшкилатларынын Мяркязи Банкдакы мцхбир щесаблары» 
    К-Т « хяржляр» 
 
177. Валйута курсу йцксялдикдя курс фярги учота алыныр: 
а). Д-Т «конверсийа ямялиййатлары вя мцддятли сювдяляшмяляр цзря 
ямялиййатлар» 
    К-Т «эялирляр» 
б.Д-Т «конверсийа ямялиййатлары вя мцддятли сювдяляшмяляр цзря ямялиййатлар» 
    К-Т «кредит тяшкилатынын кассасы» 
ж. Д-Т «кредит тяшкилатынын кассасы» 
    К-Т « мцбадиля мянтягяляринин кассасы» 
 
178. Банк физики формада олан гиймятли металларла ямялиййат апара биляр: 
а).Бу ямялиййатларын апарылмасына лисензийа олдугда  
б.Рящбярлийин сечими ясасында 
ж.Мяркязи Банкын ясаснамяси ясасында 
д.Банклар щаггында ганун ясасында банк истянилян ямялиййаты апара биляр. 
 
179. Гиймятли металларын аналитик учоту апарылыр: 
а.Сювдяляшмя мцддятиня эюря 
б).Гиймятли металларын нювцня эюря 
ж.Гиймятли металларын мигдарына эюря 
д.Онларын кейфиййятиня эюря 
 
180. Сювдяляшмиш валйуталашма тарихи мцяййян олунур: 
а.Иш щяфтяси ярзиндя 
б.Дярщал 
ж).Сювдяляшмя тарихиндян ики иш эцнц ярзиндя 
д.Сювдяляшмя тарихиндян беш иш эцнц ярзиндя 
 
181. Мцддятли сювдяляшмялярдя щесаблашма мцддятляри: 
а).Сювдяляшмя тарихиндян ики иш эцнцндян артыг эери галыр. 
б.Сювдяляшмя тарихини ики иш эцнц габаглайыр. 
ж.Сювдяляшмя мцддятиня уйьун олур. 
д.Сювдяляшмя тарихиндян беш иш эцнц эери галыр. 
 
182. Сювдяляшмя эцнцндя валйуталашма тарихли сювдяляшмялярин балансдан 
кянар учоту; 
а.Мцтляг апарылыр. 
б).Апарылмыр. 
ж.Сювдяляшмялярин сящяриси эцнц апарылыр. 
д.Банк рящбярлийинин гярары иля апарылыр. 
 



183. Банк  гиймятли метапллары рясми гиймятдян ашаьы гиймятя сатын алдыгда 
а).Мцсбят реаллашма фярги формасында эялир ялдя едир. 
б.Мянфи реаллашма фярги формасында хярж щяйата кечирир. 
ж.Мцштяридян комиссийа эялири ялдя едир. 
д.Мцштяринин щесабына фаиз дахил едир. 
 
184. Мцштяринин щесаблашма щесабына вясаитин манатла кючцрцлмяси йолу иля 
баша чатан гиймятли металларла сювдяляшмя цзря ющдячилийин ижрасы якс олунур: 
а.Д- Т «Конверсион ямялиййат вя мцддятли сювдяляшмяляря »эюря 
щесаблашмалар 
   К- Т Кечмиш илин конверсион ямялиййат вя мцддятли сювдяляшмяляря эюря 
щесаблашмалар 
б.Д- Т «Факторинг вя форфейтиг ямялиййатларына эюря мцштяриляр иля 
щесаблашмалар» 
   К- Т «Конверсион ямялиййат вя мцддятли сювдяляшмяляр цзря щесаблашмалар» 
ж).Д-Т «Конверсион ямялиййат вя мцддятли сювдяляшмяляря эюря 
щесаблашмалар» 
   К-Т Коммерсийа тяшкилаты 
д.Д-Т кечмиш илин конверсион ямялиййатлары вя мцддятли сювдяляшмяляря эюря 
щесаблашмалар 
   К-Т «Конверсион ямялиййатлар вя мцддятли сювдяляшмяляря эюря 
щесаблашмалар» 
 
185. Мцштяринин метал щесабындан гиймятли металларын силинмяси заманы 
гиймятли металлара олан тялябатын юдянилмяси учотда ашаьыдакы гайдада якс 
олунур: 
а).Д-Т «Мцштяринин (кредит тяшкилатындан башга) гиймятли металларла олан 
щесабы» 
     К-Т «Конверсион ямялиййатлар вя мцддятлисювдяляшмяляр цзря щесаблашма» 
б.Д-Т Конверсион ямялиййатлар вя мцддятли сювдяляшмяляр цзря щесаблашмалар 
    К-Т «Мцштярилярин (кредит тяшкилатындан башга)» гиймятли металла олан щесабы 
ж.Д-Т «Конверсион ямялиййатлар вя мцддятли сювдяляшмяляр цзря 
щесаблашмалар» 
   К-Т «Факторинг вя форфейтинг ямялиййатлары цзря мцштярилярля щесаблашмалар» 
д.Д-Т «Конверсион ямялиййатлар вя мцддятли сювдяляшмяляр цзря щесаблашма-
лар» 
    К-Т «Коммерсийа тяшкилаты»  
 
186. Коммерсийа банкы тяряфиндян ясас вясаитлярин учоту апарылыр: 
а). баланс щесабларында 
б. балансдан кянар щесабларда 
ж. ДЕПО щесабларында 
д. етимад идаряетмя щесабларында 
 
187. Ясас вясаитляр явязсиз дахил ола билирми? 



а. йох 
б. кредит тяшкилатынын малиййя вязиййятиндян асылы олараг 
ж). олар 
д. рящбярлийин разылыьы иля ола биляр 
 
188. Ясас вясаитлярин дяйяринин артмасы мцщасибат учотунда якс олунур: 
а. ясас вясаитлярин учоту щесабынын дебети иля пул вясаитляринин учоту щесабынын 
мцхбирляшмясиндя 
б. ясас вясаитляр щесабынын дебети иля алыжылар, подратчылар вя сатыжыларла учоту 
щесабынын кредитиндя 
ж). йенидян гиймятляндирилмя заманы ямлакын дяйяринин артмасынын учоту 
щесабы иля мцхбирляшмядя ясас вясаитлярин учоту щесабынын дебетиндя 
д. сатыжылар, подратчылар вя алыжыларла щесаблашмаларын учоту щесабынын дебети, 
ясас вясаитляр щесабынын кредитиндя 
 
189. Ясас вясаитляр мцщасибат учотунда………. якс олунур: 
а).Илкин дяйярля 
б.Фактики дяйярля 
ж.Бярпа дяйяри иля 
д.Базар дяйяри иля  
 
190. Ясас вясаит обйектляринин азалмасы мцщасибат учотунда якс олунур: 
а.Йенидян гиймятляндирмя заманы ямлакын дяйяринин артмасынын учоту 
щесабынын дебетиндя. 
б).Йенидян гиймятляндирмя заманы онларын дяйяринин артмасынын учоту 
щесабынын кредитиндя. 
 
191. Ясас вясаитляр дахил ола билярляр: 
а.Явязсиз 
б.Ещтийат фондунун йаранмасы заманы 
ж.Бцджядян  
д.Сатын алма йолу иля ялдя едилир. 
е.Обйектин тикинтиси вя йенидян гурулмасы йолу иля йарадылыр. 
ъ) дцздцр. а,д,е. 
 
192. Амортизасийа щесабланыр: 
а.Гисмян бярпа цзря 
б).Там бярпа цзря  
ж.Кредит тяшкилатынын учот сийасятиндян асылы олараг 
д.Банкын малиййя вязиййятиндян асылы олараг  
 
193. Ясас вясаитлярин вя гейри мадди активлярин йарадылмасына, ялдя олунмасына 
хяржляр………адланыр. 
а).Ясаслы характерли хяржляр. 
б.Жари мясряфли хяржляр. 



ж.Планлы хяржляр. 
д.Узун мцддятли характерли хяржляр 
 
 
 
194.Кредит тяшкилатынын щансы ямялиййаты ялавя дяйяр верэисиня жялб олунмур? 
а. инкасссасийа 
б). наьд пул иля олан 
ж. сящмдарларын гейдиййатынын апарылмасы 
д. щесаблашма иштиракчыларына мяслящят хидмяти 
 
195. Кредит тяшкилатынын ямялиййаты ЯДВ жялб олунур 
а. наьды пул ямялиййаты 
б. депозит 
ж). иннакасийа 
д. кредит 
 
196.Мцщасибат учотунун апарылмасы Ясаснамясиня эюря эялир вя хяржляр 
дяряжяляря бюлцнцр: 
а. ики 
б). цч 
ж. дюрд 
д. беш 
 
197.Мянфяят вя итэиляр цзря щесабатын тяртиб олма гайдасына мцвафиг олараг 
эялир вя хяржлярин аналитик учоту онларын……………..тяшкил едилир 
а). яламятляриня эюря 
б.категорийаларына эюря 
ж.биринжи сыра щесаблар цзря 
д.икинжи сыра щесаблар цзря 
 
198.Мянфяятя эюря верэи щесабланыр 
а. эцндялик 
б). иллик щесабатын тяртиби дюврцндя 
ж. йени илин 1 йанварына 
д. дюври кредит тяшкилатынын юзц тяряфиндян мцяййян едилир 
 
199.Ямлак верэиси щесабланаркян…………………дяйяри нязяря алыныр 
а). ясас вясаитлярин 
б. бцтцн ямлдакын 
ж. гейри-мадди активлярин 
д. ясас вясаит вя гейри мадди активлярин 
 
200.Кредит тяшкилатынын малиййя нятижяляри мцщасибат учотунда якс олунур 
а. ай битдикдян сонра 



б. рцб битдикдян сонра 
ж). ил битдикдян сонра  
д.ил ярзиндя 
 
 
200. Банклар эялир вя хяржлярин учотуну щансы методла апарыр 
а). щесабланма 
б. сцрятли амортизасийа 
ж. «касса» методу 
д. ики тяряфли йазылыш 
 
201.Кредит тяшкилатынын эялири ялдя едир: 
а. игтисади сярфялилик азалдыгда 
б). игтисади сярфялилик артдыгда 
ж. эялирляр цзря айдынлыг мювжуд олдугда 
д. эялирляр цзря айдынлыг олмадыгда 
 
202.АР кредит тяшкилатларында щесабатлылыьын гурулушуну мцяййян едир: 
а. «Мцщасибат учоту» щаггында ганун 
б). Мяркязи Банкын щесабатлылыг щаггында эюстяриши 
ж. Малиййя Назирлийи 
д. Статистика органлары 
 
203.Мцщасибат учотунун апарылма гайдасы…………тяртиби гайдасыны мцяййян 
едир 
а). кредит тяшкилатынын балансынын 
б. касса дювриййяси щаггында мялуматын 
ж. кредит тяшкилатларынын активинин кейфиййяти щаггында мялуматын 
д. эялирляр вя хяржляр щаггында щесабатын 
 
204. Банк щесабатларында олан кейфиййят мялуматларындан истифадя олунур 
а). планлашма, ижра вя нязарят цчцн 
б. мцщасибат учотунда 
ж. мцштярилярин шяхси щесабларынын тяртибиндя 
д. ссуда верилишиндя 
 
205. Тягдим олунма мцддятиня эюря кредит тяшкилатынын щесабатлылыьы 
тяснифляшдирилир: 
а). дюври вя иллик 
б. ямяли вя айлыг 
ж. айллыг вя рцбюлцк 
д. эцндялик 
 
206.Мцщасибат щесабатлылыгларынын иллик вя жари щесабата бюлцнмяси………асылы 
олараг мцяййян едилир: 



а. фяалиййят обйектляриндян 
б. фяалиййят хцсусиййятляриндян 
ж). дюрд илликдян 
д. рящбярин истяйиндян 
 
 
207. Мцщасибат щесабатлылыьынын илкин вязифясидир: 
а). кредит тяшкилатынын фяалиййятинин игтисади сямярялилийи вя онларын ямлак 
вязиййяти щаггында истифадячиляри мялуматландырмаг 
б. кредит тяшкилатыфныны мцлкиййятчиляриня мяхсус ямлак комплексинин 
горунмасына нязаряти тямин етмяк 
ж. фяалиййятдяки мянфи нятижялярин арадан галдырылмасы вя ещтиййатларын ашкар 
едилмяси цчцн истифадя олунан мялуматлары топламаг 
  
208. Кредит тяшкилатынын щесабатлылыьынын дахили истифадячисидирляр: 
а. инвесторлар 
б). сящмдарлар 
ж. мцштярилир 
д. рящбярляр 
  
209. Изащедижи гейдляр: 
а. малиййя щесабатынын ясас формаларындан биридир: 
б. иллик мцщасибат щесабатынын бир щиссясидир 
ж). иллик щесабатын зярури щиссясидир 
д. цмуми щесабатын бир щиссясидир. 
 
210. Мцщасибат (малиййя) щесабатынын шяффафлыьы 
а. бцтцн мараглы истифадячиляря кредит тяшкилатына щесабатларын охунмасына йол 
ачыр 
б. банкын мцштярилярини банкын щесабатынын охунмасына йол ачры 
ж. кредит тяшкилатынын инвесторларына банкын щесабатынын охунмасына йол ачыр 
д). щесабатын гязет вя ъурналларда чап олунмасыдыр 
 
211.Малиййя щесабаты………….. уйьун олараг тяртиб едилир. 
а. «мцщасибат учоту»щаггында гануна 
б. мцщасибат учотунун апарылма гайдаларна 
ж. учот сийасятиня 
д). мцщасибат учотунун бейнялхалг стандартларына  
 
212. Кредит тяшкилатынын малиййя щесабаты дедикдя…..............баша дцшцлцр 
а). мцщасибат учоту вя щесабатынын бейнялхалг стандартларындан истифадя 
едяряк йарадылан щесабат 
б. щесабат дюврц цзря бцтцн мцщасибат щесабаты 
ж. мцщасибат балансы 
д. щесабат илиня кредит тяшкилатынын мянфяят вя итэиляр цзря щесабаты 



 
213.Ващид формада апарылан щесабатлар ………..ибарятдир: 
а. башлыг, мязмун вя тяртибат щиссядян 
б). реквизитлярин бир щиссяси, ясас вя тяртибат щиссядян 
ж. кюмякчи вя ясас мязмун щиссядян 
д. башлыг, реквизитлярин бир щиссяси вя мязмун щиссядян 
 
214.Мяркязи Банкын щесабларындакы пул вясаитляри, мяжбури ещтийатлар; 
мцштяриляря кредит тяляби; тижарят гиймятли каьызлары; саир активляр; ясас вясаитляр 
Мяркязи Банкын активидирми? 
а. йох 
б. тижарят гиймятли каьызлары мцстясна олмагла 
ж). щя 
д. кредит тяляби мцстясна олмагла 
 
215.Щесабатларын тягдим олунма мцддятляри позулдугду, еляжя дя натамам 
вя гейри дягиг мялумат вердикдя Мяркязи Банк жяза вермяк щцгугуна 
маликдир 
а. рящбярляря вя баш мцщасибляря – инзибати жяза 
б. рящбярляря вя баш мцщасибляря – жинайят жязасы 
ж). Мяркязи Банкын гануни норматив сянядляриня мцвафиг олараг банклара 
тясир тядбирляр 
д. банкын бцтцн ишчи щейятиня инзибати жяза 
 
216.Малиййя щесабатларындакы щесабат мялуматларына дцзялиш етмяк олар 
а).  мялуматларын тщяриф олундуьу ашкар едилдийи дюврдя вя изащатла мцшайят 
едилмялидир 
б. мялуматларын тящриф олундуьу ашкар едилдийиндян сонракы дюврдя еляжя дя 
изащатла мцшайят едилмялидир 
ж. мялуматларын тящриф олундуьу ашкар олундуьу дюврдя вя верэи органларынын 
арайышы иля мцшайят едилмялидир 
д. щесабат мялуматларына дцзялишя ижазя верилмир 
 
217. Щесабатын тягдим олунма тарихи щесаб едилир: 
а. щесабатын тяртиби эцнц 
б). онун фактики тягдим олунма эцнц 
ж. банк рящбярлийи тяряфиндян имзаланан эцн 
д. онун ярази кредит тяшкилатында йохландыьы эцн 
 
218. Филиала малик олмайан кредит тяшкилатлары иллик щесабаты : 
а. щесабат илиндян сонракы илин 25 йанвардан эеж олмайараг 
б. щесабат илиндян сонракы илин йанвар айынын 3-дян эеж олмайараг 
ж). щесабат илиндян сонракы илин йанвар айынын 20-дян эеж олмайараг 
д. щесабат илиндян сонракы илин феврал айынын 1-дян эеж олмайараг 
 



219.Тяркибиндя филилал олан кредит тяшкилатлары иллик щесабаты тягдим етмялидирляр. 
а). щесабат илиндян сонракы илин йанварын 25-дян эеж олмайараг 
б. щесабат илиндян сонракы илин  йанварын 20-дян эеж олмайараг 
ж. щесабат илиндян сонракы илин йанварын 3-дян эеж олмайараг 
д. щесабат илиндян сонракы илин февралын 1-дян эеж олмайараг 
 
 
 

220. Rəsmi məzənnə hansı maqsəd üçün təyin edilmiş məzənnədir? 
a) Hesablaşma məqsədilə; 
b) Dövriyyə məqsədilə; 
c) Uçot məqsədilə;   + 
d) Muhasibat yazılışı məqsədilə. 

 
221. Xarici valyuta əməliyyatlarının uçotunun əsasını nə təşkil edir? 

a) Valyuta sistemi; 
b) Valyuta vəmultivalyuta sistemi; 
c) Multivalyuta sistemi;   + 
d) Digər sistemlər. 

 
 
222. Xarici valyuta əməliyyatlarına dair muhasibat yazılışları hansı məzənnəyə 
uyğun olaraq həyata keçirilir? 

a) Sövdələşmə məzənnəyə; 
b) Valyutalaşma məzənnəyə 
c) Sövdələşmə və valyutalaşma məzənnəyə; 
d) Rəsmi məzənnəyə.   + 

 
 
223. Xarici valyuta əməliyyatlarının uçota alınması zamanı, rəsmi məzənnə ilə 
sövdələşmə məzənnəsi arasındaki fərq    .....   və ya    .....    kimi tanınır: 

a) Gəlir və ya zərər; 
b) Zərər və ya xərc; 
c) Gəlir və ya xərc;   + 
d) Gəlir və ya mənfəət. 

 
 
224.Xarici valyuta əməliyyatları zamanı sövdələşmə tarixi ilə valyutalaşma tarixi 
müxtəlif olduqda, əməliyyatların uçotu əqd bağlandığı tarixdən valyutalaşdırma 
tarixinə qədər hansı hesablarda aparır? 
 

a) Balans hesabda; 
b) Balans və balansdan kənar hesabda; 
c) Balansdan kənar hesabda;   + 
d) Digər hesabda. 



 
225. Xarici valyuta əməliyyatları zamanı sövdələşmə tarixi ilə valyutalaşma tarixi 
eynidirsə, əməliyyatların uçotu birbaşa hansı hesablarda aparılır? 

a) Balans və balansdan  kənar hesablarda; 
b) Balansdan kənar hesablarda; 
c) Balans hesablarda;   + 
d) Subhesablarda. 

 
 
226. Muhasibat balansında (uçotda) xarici valyutada ifadə olunmuş hesabların 
qalıqları rəsmi məzənnənin dəyişməsi nəticəsində nə olmalıdır? 

a) Korrektə olunmur  (yenidən qiymətləndirilmir); 
b) 3 gün ərzində korrektə olunur; 
c) 7 gün ərzində korrektə olunur; 
d) Korrektə olunur (yenidən qiymətləndirilir).  + 

 
227. Rəsmi məzənnə düşdükdə, aktiv valyuta hesabları üzrə məzənnə fərqi nə kimi 
tanınır? 

a) Xərc; 
b) Gəlir, xərc; 
c) Mənfəət; 
d) Gəlir.   + 

 
228. Rəsmi məzənnə düşdükdə passiv valyuta hesabları üzrə məzənnə fərqi nə 
kimi tanınır? 

a) Gəlir; 
b) Gəlir, xərc; 
c) Zərər; 
d) Xərc.  + 

 
229. Rəsmi məzənnə qalxdıqda, aktiv valyuta hesabları üzrə məzənnə fərqi nə kimi 
tanınır? 

a) Gəlir; 
b) Gəlir, zərər; 
c) Mənfəət; 
d) Xərc.   + 

 
230. Rəsmi məzənnə qalxdıqda, passiv valyuta hesabları üzrə məzənnə fərqi nə 
kimi tanınır? 

a) Xərc; 
b) Zərər; 
c) Mənfəət, zərər; 
d) Gəlir.   + 

 



231.Мцбадиля мянтягясиндя ямялиййатларын апарылмасы цчцн наьды харижи 
валйутанын сатылма вя сатын алынма курсуну ким мцяййян едир? 
а) мцбадиля мянтягясинин мцдири 
б)) кредит тяшкилатынын рящбяри 
ж) Республиканын Мяркязи Банкы 
д) Авропа банкы 
 
 

232.Kredit təşkilatlarının fərqi əlamətlərinə aiddir: 
A. hüquqi şəxs statusu və lisenziyanın mövcudlüyü 
B. əsas məqsəd kimi mənfəətin alınması 
V) lisenziyanın mövcüdlüyü, hüquqi şəxs statusu və ısas məqsəd kimi 
məqsəd kimi mənfəətin alınması 
Q. lisenziyanın mövcüdlüyü 
 

233.Kredit təşkilatı – bu: 
A) banklar 
B.qeyri bank kredit təşkilatlarının 
V. xəzinədarlıq 
Q. sığorta təşkilatları 
 

234.Bank əməliyyatlarına aiddir: 
A) pul vəsaitlərinin inkassasiyası 
B. lizing əməliyyatları 
V. pul əmanətlərinin sıgortalanması 
Q. müəssisələrin maliyyələşdirilməsi 
 

235.Bank sazişi – bu: 
A) bank zəmanətinin verilməsi 
B.qiymətli metallarla əməliyyatlara 
V. xarici valyutanın alqı və satqısı 
Q. səhm və istiqrazın alqı və satqısı 
 

236.Bank əməliyyatlarının uçotunun aparılması qaydaları meəyyən edir: 
A.AR-nın höküməti 
B.AR-nın maliyyə Nazirliyi 
V) AR-nın Mərkəzi Bankı 
Q. AR-nın Vergilər Nazirliyi 
 
 

237.Maliyyə uçotunun məlumatları yalnız bütövlükdə istifadə edilir: 
A) xarici istifadə edənlər 
B. daxili istifadə edənlər 
V. sığorta təşkilatları 
Q. ipotek fondları 



 
238.İdarəçilik uçotunun aparılması qaydaları müəyyən edilir: 

A) banklar sərbəst olaraq 
B. AR-nın Maliyyə Nazirliyi 
V. AR-nın Mərkəzi Bankı 
Q. AR-nın Vergilər Nazirliyi 
 

239.Bank məhsulu dedikdə - bu: 
  A) bank əməliyyatları 
  B) bank sazişləri 
  V. kreditləşdirmə 
  Q. ssuda verilməsi 
 
240. Bank üçün daha xarakterdir: 

A. hesablaşma, təcili komission əməliyyatları 
B) hesablaşma, kredit və depozit əməliyyatları 
V. təsərrüfat daxili, hesablaşma və kredit əməliyyatları 
Q. hesablaşma, kredit əməmliyyatları və qiymətli kağızlarla əməliyyatlar 
 

241. Bankın iş gününə  daxildir: 
A. müştərilərə xidmət, tutuşdurma və günü bağlama 
B. müştəriyə xidmət və hesabatın son təsdiqi 
V. sənədlərin tutuşdurtma və bağlamaq, həm də hesabatın son təsdiqi 
Q) müştərilərə xidmət, tutuşdurma və günü bağlanılması, həmdə hesabatın 
son təsdiqi 
 

242. Əməliyyat vaxtı müçtərilərdən qəbul edilən bütün sənədlər, uçotda əks 
etdirilir: 

A) həmin gün 
B. sonrakı gün 
V. üç gündən sonra 
Q. beş gündən sonra 

 
243. Bankın uçot əməliyyat heyyəti öz fəaliyyətini həyata keçiri: 

A) Azərbaycan Respublikasının bank qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirir 
B. bank rəhbərliyinin təsdiq etdiyi vəzifə təlimatları əsasında  
V. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin göstərişi əsasında 
Q. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin göstərişi əsasında 
 

244. Bankın uçot - əməliyyat aparatının quruluşu əsasən asılıdır: 
         A. göstərilən xidmətlərin növündən və müştərilərin sayından  
         B. yerinə yetirilən xidmətlərin növündən, müştərilərin sayından, 
nizamnamə kapitalının 
         həcmindən 



         V) yerinə yetirilən xidmətlərin növündən, müştərilərin sayından, bankın 
texniki  
         təchizatından 
         Q. nizamnamə kapitalının həcmindən, bankın texniki təchizatından 
 
245. Bank uçotunun mərkəzləşdirilmiş təşkili zamanı: 

A) bütün uçotun işçiləri bankın vahid struktur bölmələrinə daxildir  
B. uçot işçiləri hər bir liniya bölçəsində mövcuddur 
V. bankın təsərüfat daxili fəaliyyətində aparılır 
Q.  müəyyən növ işləri yerinə yetirən əməliyyatlar qrupu yaradıla bilinər 
 

246. Mərkəzləşdirilməmiş uçotun təşkili istifadə edilir: 
A) kredit banklarında 
B) kiçik və orta banklarda 
V. kredit təşkilatlarında 
Q. sığorta təşkilatlarında 

 
247. Bankomatın nağd pulla yüklənməsi aparılır: 
A hər gün  
B iki gündən bir 
V üç gündən bir 
(Q) lazım olanda 
 
248. Müəyyən kredit sazişində iştirak hüquq və vəzifələri müəyyən edilir: 
(A) AR-nın mülkiyyət kodeksində 
(B) kredit müqaviləsində 
V maliyyə planında 
Q kredit planında 
 
249. Kreditləşmənin obyekti – bu 
A hüquqi şəxs 
B fiziki şəxs 
V maliyyələşdirilən obyekt 
Q kredit müqaviləsi 
 
250. Sənayedə bank adətən kreditləşdirir: 
(A) xammal və material 
(B) hesablarda olan vəsait 
V hazır məhsullar 
Q yolda olan mallar 
 
251. Krediti rəsmiləşdirməyə hazırlaşan zaman: 
A borc alanın anketləşdirilməsi aparılır 
(B) borc alanın sənədlərinin təhlili həyata keçirilir 
V  kreditin mühasibat rəsmiləşdirilməsi aparılır 



 Q müştəri və bank arasında kredit müqaviləsi bağlanılır 
 
252. Borc alanın hüquqi hüquqlarını təsdiq edən sənədlərə daxildir: 
A müəssisənin rəhbərliyi haqda məlumat 
(B) biznes – plan 
V imza və möhür nümunəsi kartoçkası 
Q maliyyə planı 
 
253. Ssudanın rəsmiləşdirilməsi üzrə sənədə aiddir: 
A təsisçilik müqaviləsi 
B qeydiyyat haqqında şəhadətnamə 
(V) kredit müqaviləsi 
Q kreditin verilməsi haqda razılaşma 
 
254.Kredit dosyesi saxlanılır: 
A beş il 
B on il 
V iyirmi il 
(Q) müddətsiz 
 
255. Ticarət təşkilatlarına adətən açılır: 
A sadə ssuda hesabı 
(B) xüsusi ssuda hesabı 
V hesablaşma hesabı 
Q kredit xətti 
 
256. Borcalana kredit xəttinin açılmasının şərtləri və qaydaları müəyyən edilir: 
(A) baş razılaşmada 
(B) pul vəsaitinin verilməsinə müqavilədə 
V kredit planında 
Q maliyyə planında 
 
257. Hüquqi şəxsə (bankdan başqa) kredit köçürülür: 
(A) hesablaşma hesabına 
(B) müxbir hesabına 
V cari hesaba 
Q ssuda hesabına 
 
258. Adətən kommersiya təşkilatlarına biznesin inkişafı üçün verilir: 
(A) istehlak krediti 
B sadə kredit 
V ipoteka krediti 
Q kredit xətti 
 
259. Ssudanın qaytarılmağa etibarsız olmasını qəbul etmək üçün zəruridir: 



A bank rəhbərinin sərəncamı 
B bankın baş mühasibinin tapşırığı 
(V) məhkəmə orqanının qərarı 
Q kredit şöbəsinin tapşiriğı 
 
260. Kommersiya bankları qiymətli kağızlar bazarında ..... sifətində çıxış edə 
bilərlər. 
(A) öz qiymətli kağızlarının emitenti kimi 
B qiymətli kağızları alan investor kimi 
V başqa qiymətli kağızların investoru kimi 
Q vasitəçi 
 
261. Emissiyon qiymətli kağızlara aiddir: 
(A) istiqrazlar 
B sertifikatlar 
V veksellər 
Q opsionlar 
 
262. Qeyri- emission qiymətli kağızları- bu: 
A səhm 
B opsion 
(V) sertifikat 
(Q) veksel 
 
 
263. Sonradan yenidən satılmaq məqsədilə səhmlərə qoyulan vəsaitə aiddir: 
(A) aktiv əməliyyatlar 
B passiv əməliyyatlar 
V vasitəçilik əməliyyatları 
Q başqa əməliyyatlar 
 
264. REPO əməliyyatına aiddir: 
(A) aktiv əməliyyatlar 
(B) passiv əməliyyatlar 
V vasitəşilik əməliyyatları 
Q başqa əməliyyatlar 
 
265. Depozit xidməti bu:  
(A) aktiv əməliyyatlar 
(B) passiv əməliyyatlar 
V vasitəçilik əməliyyatları 
Q başqa əməliyyatlardır 
 
266. Xarici valyuta- bu: 
(A) xarici dövlətin vahidində bank hesabındakı vəsait 



(B) xarici qiymətli kağızlar 
V daxili qiymətli kağızlar 
Q manatla bank hesabinda olan vəsait 
 
267. Valyuta əməliyyatlarının siyahısı əks etdirilir: 
A AR- nın mülki məcəlləsində 
(B) “Valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarəti” qanununda 
V   “Bank fəaliyyəti” haqda qanunda 
Q Valyutanın alqısı – satqısı haqda lisenziyada 
 
268. “Rezident” anlayışına aiddir: 
(A) AR- nın qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılan hüquqi şəxs: 
(B) xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılan hüquqi şəxs 
V bələdiyyə təşkilatı 
Q yerli hakimiyyət orqanı 
 
269. Rezident olmayana aiddir: 
A AR-nın vətəndaşı olan fiziki şəxs 
B AR- nın diplomatik nümayəndəliyi 
V dövlətlər arası təşkilatlar 
Q rezident sifətində göstərilməyən başqa şəxslər 
 
270.Xarici valyutada hüquqi şəxsə- bank müştərisinə daxil olmaların uçotu üçün 
istifadə edilir: 
(A) tranzit valyuta hesabı 
(B) cari valyuta hesabı 
V xüsusi tranzit valyuta hesabı 
Q xüsusi valyuta hesabı 
 
271. Yenidən qiymətləndirmə zamanı hesabın qalığı gəlirlər(xərclər) hesabına 
köçürülməyə məxsusdur: 
A hər gün 
(B) hər ay 
V hər rüb 
Q hər il 
 
272. İnkasso tapşırığı yayılır: 
A üç nüsxədə 
(B) dörd nüsxədə 
V beş nüsxədə 
Q altı nüsxədə 
 
273. Beynəlxalq sazişlər üzrə tərəf müqavilə inam olmayan zaman..... hesabı 
istifadə edilir: 
(A) inkasso 



B sənədli akkreditiv 
V bank köçürməsi 
Q ödəniş tapşırığı 
 
 
274. Bank birtərəfli qaydada, kreditin üzrə faiz dərəcəsini dəyişmək hüququna 
malikdir: 
        A) TƏCİLİ (depozit) əməliyyatı, növündə 
        B. əmanət (depozit) növündə 
        V. komissiyon mükafatlandırılması növündə 
        Q) “tələb edilən” əmanət üzrə 
 
275. Bank əmanətinin rəsmiləşdirilməsi üçün sənəd tələb edilir: 
       A. bank əmanəti müqaviləsi 
       B. bank ödəniş (haqqı) müqaviləsi 
      V. bank xidməti müqaviləsi 
      Q) zəmanət, tapşırıq, girov müqaviləsi, hansı ki, depozit əmanətinin təminatıdır 
 
276. Əmanətin (depozitin) köçürülməsini təsdiq edən ilkin sənəd adlanır: 
        A) ödəniş tapşırığı 
        B) mədaxil orderi 
        V.çek 
        Q. ödəniş tələbnaməsi 
 
277. Cəlb edilən pul vəsaiti üzrə hesablanması şaizin analitik uçotunun aparılması 
qaydasını  
         kredit təşkilatı müəyyən edir. 
       A. AR-sı Mərkəzi bankının təlimatlarına uyğun 
       B) sərbəst 
       V. “Bank fəaliyyəti haqda” qanuna uyğun 
       Q. “Mühasibat uçotu” haqda Qanuna uyğun 
 
278. Bankın mütləq ehtiyatlarını həcmi hesablaması qaydasıla müəyyən edilmişdir: 
        A. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının təlimatı ilə 
        B. Kommersiya bankının merodik göstərişi ilə 
        V) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının qaydaları ilə 
        Q. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının təqdimatı ilə 
 
279. Mütləq ehtiyatların böyüklüyü hesablanması və onların tənzimlənilməsi artıq 
aprılır: 
        A. hər il 
        B. hər rüb 
        V) hər ay 
  Q. kredit təşkilatı qeydiyatdan keçiriləndə 
 



280. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının kreditləri banklara: 
        A. istənilən valyutada 
        B) yalnız AR-nın valyutasında 
        V. kredit təşkilatının razılığı ilə 
        Q. bankın müşahidə şurasının qərarı ilə 
            
281. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının kredit və depozitlərin verilməsi 
qaydası nəzərdə  
       tutulur: 
       A. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının təlimatlarıyla 
       B.kommersiya bankının metodik göstərişləri 
       V. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının təqdimatıyla 
       Q) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının qaydalarıyla 
 
 

282. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının kreditləri məqsədilə verilir: 
       A) bank sisteminin likvidliyini saxlamaq üçün 
       B.gəlir əldə etmək üçün 
       V) müddətliliyin və ödənişliliyin təmin edilməsi üçün 
       Q.  Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının möhkəmliliyini 
yaxşılaşdırmaq üçün 
 
283.Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının kreditlərinin təminatına aiddir: 

A) qiymətli kağızların bloklaşdırılması 
B. kommersiya bankının əmlakı 
V) komersiya bankının vekseli 
Q.  bank icraçının icrası 
 

284.Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankı banklara kredit verir: 
A) gündaxili 

              B) lombard 
              V. overdraft 
              Q. illik 
 

285.Gündaxili kreditin alınması uçotu üzrə hesabın açılması: 
A. mütləq deyil 
B) tələb edilmir 
V. təşkilatın razılığı üzrə həyata keçirilir: 
Q. tələb edilir 
 

286.Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının kredit və depozitlərinin 
mühasibat uçotu uyğun olaraq həyata keçirilir: 

A) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının tapşırığı ilə 
B. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının təlimatı ilə 
V. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının təqdimatı ilə 



Q. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının qaydaları ilə 
 

287.Azərbaycan Respublikasının banklarında fiziki şəxslərin əmanətləri 
məxsusdur: 

A.ehtiyata köçürməyə 
B. ödənilməyə 
V. uçota 
Q) mütləq sığortalamaya 

288.Azərbaycan Respublikasında nəğdsiz hesablaşmalar: 
A. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının tapşırığı ilə  
B) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının qaydaları ilə 
V. bankın daxili sənədləri ilə 
Q. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının metodik göstərişi ilə 

 
289.Təsdiqi düzgündür ki, hesablaşma sisteminin qurulması qaydasını: 

A. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi işlətib hazırlayır 
B. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankı işləyib hazırlayır 
V. dəqiq cavab yoxdur 
Q) kredit təşkilatı sərbəst işləyib hazırlayır 
 

290.Hesablaşma sisteminin qurulması qaydası mütləq əks etdirməlidir: 
A. təşkilatın uçot siyasəti məntəqəsini 
B) hesablaşma əməliyyatlarının həyata keçirilməsində əməkdaşlarına 
rəhbərlik üçün istifadə edilən işçi sənəd 
V. vəzifəyə təlimatları məntəqəsi 
Q. sənədlərin konkret forması yoxdur 
 

291.Hesablaşma sisteminin qurulması qaydası rəsmiləçdirilir (cavabın bir neçə 
variantı var) 

A)ayrıca sənəd növündə 
B) kredit təşkilatını müəyyən ləşdirilmiş orqanı 
V. kredit təşkilatının uçot siyasəti tərkibində 
Q. bütün yuxarıda sayılanlar 
 
 

292.Texniki, telekommunikasiya vəsaiti sistemi və təşkilati tədbirlər əks etdirilir: 
A nağdsız hesablaşmalar haqda Azərbaycan Respublikası MB- nın təlimatları 
B Azərbaycan Respublikası MB- nın metodik təqdimatı 
(V) nağdsız hesablaşmalar haqda qaydalar 
 Q bankın uçot siyasəti 
 
293. Filiallararası hesablaşmalarda şəxsi hesabların nömrələrinin quruluşu 
formalaşdırılır: 
A AR-sı Mərkəzi Bankının tapşırığı ilə 
(B) şəxsi hesabların əksi sxeması ilə 



V kredit təşkilatının hesablarının işçi planı ilə 
Q uçot siyasəti haqda əmrin maddəsi ilə 
 
294. Kredit təşkilatının balansında hesablaşma əməliyyatının və onun filiallarının 
filiallararası hesablaşmalar hesabı üzrə əks etdirilməsi həyata keçirilir 
A bir gündə 
(B) ödənişin köçürülməsi günündə  
V ödənişin alınması günündə 
Q qanunvericiliklə müəyyən edilməyib 
 
295. Filiallararası hesablaşmaların doldurulması hesab qaydalarını təsdiq edirlər: 
A AR-sı Mərkəzi Bankının göstərişi ilə 
B AR-sı Mərkəzi Bankının qaydaları ilə 
(V) hesablaşma sisteminin qurulması qaydaları ilə 
Q daxili təminatla 
 
296.  Kredit təşkilatının bölmələri arasında filiallararası hesablaşmaların hesab 
nömrələri formalaşdırılan zaman mütləq verilməlidir 
(A) struktur nömrələri 
B razryad 
V kod 
Q dəqiq tapşırıq yoxdur 
 
297. Hesab açılmadan fiziki şəxslərin pul vəsaitləri köçürülən zaman formalaşır: 
A ödəniş tələbnaməsi 
B bank çıxarışı 
V əməliyyatçının hesabatı 
(Q) ödəiş tapşırığı 
 
298. Filiallararası hesablaşmaların təşkilinin əsas şərtlərinə aiddir:  
(A) göndərən bankın uçotunda və icraçı bankın ödənişində eyni tarixdə 
filiallararası hesablaşmada hesablar üzrə hesablaşma əməliyyatını əks etdirmək: 
B filiallararası hesablaşmalar hesabı üzrə göndərən bank uçotunda filiallar üzrə 
hesablaşmada hesablaşma əməliyyatının əks etdirilməsi 
V filiallarası  hesablaşmalar hesabı üzrə hesablaşma əməliyyatlarının alıcı bank 
hesabında əks etdirilməsi 
Q mütləq şəraiti yoxdur 
 
299. Filiallararası hesablaşmalar üzrə müştərilər üzrə hesablaşma əməliyyatlarının 
və xüsusi əməliyyatlar üzrə hesablaşmalar icraçı bank ödənişi həyata keçirməsi 
nəyin əsasında aparılır: 
A bankın tələbi üzrə 
B bankın çıxarışı üzrə 
V bank müştərisinin ərizəsi üzrə 
(Q) bankın tapşırığı üzrə 



 
300. Filiallar hesablaşma sistemi üzrə göndərən bankın hesablaşma sənədlərinin 
icraçı banka ödənişi elektron növündə eülektron- rəqəm imzası ilə göndərilir: 
A kağızla sənədləri göndərmklə 
(B) kağızla sənədlər göndərilmədən 
V razılaşma üzrə 
Q müştərinin arzusu ilə 
 
 
 
 
 


