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Fәnn : 0402Y Bank işi
1

Mәrkәzi Bankın passiv әmәliyyatıdır:

•
2

Mәrkәzi Bankın kapitalı ibarәtdir:

•
3

kassa әmәliyyatları
banknot emissiyası
banklara qısa müddәtli ssuda verilmәsi
dövlәt qiymәtli kağızlarına qoyuluşlar
hesablaşmaların tәşkili.

verdiyi kreditlәrә görә faizlәrdәn
Nizamnamә kapitalı vә kapital ehtiyatında
Mәrkәzi Bankın kapital ehtiyatından
yalnız Nizamnamә kapitalından
dövlәt büdcәsindәn verilәn vәsaitdәn

Mәrkәzi Bankın hesabat ilinin mәnfәәti ilk növbәdә yönәldilir:

•

maddi maraq fondunun yaradılmasına
Mәrkәzi Bankın kapital ehtiyatının formalaşmasına
keçәn ilki itkilәrin ödәnilmәsinә
dövlәt büdcәsinin formalaşmasına
işçi heyәtinin mükafatlandırılmasına

4 Mәrkәzi Bankın ehtiyat kapitalı formalaşır:

•
5

Mәrkәzi Bankın hesabat ilinin mәnfәәtindәn ayırmalar hesabına
banklararası kreditlәr hesabına
Maliyyә Nazirliyinin ayırmaları hesabına

Mәrkәzi Bankın kapital ehtiyatı müәyyәn edilir:

•

nizamnamә kapitalının 10% miqdarında
tәdavülә buraxılmış nağd milli valyutanın 15 % miqdarında
tәdavüldәki nağd pulların 8% miqdarında
tәdavülә buraxılmış nağd milli valyutanın 5% miqdarında
tәdavüldәki nağd pulların 3% miqdarında

6 Mәrkәzi Bankın yenidәn maliyyәlәşmә әmәliyyatıdır.

•

istehlak krediti
stabillәşmә krediti
dövriyyә krediti
lombard krediti
kontokorrent krediti.

7 Kredit tәşkilatlarının ittifaqı vә assosasiyası

•

dövlәtindir.
qeyrikommersiya tәşkilatıdır.
hökumәtindir.
kommersiya tәşkilatıdır.
fәrdi şәxslәrindir.

8 Xidmәt sferasına görә banklar bölünürlәr:

•

bir vә iki pillәli
regional, regionlarası, beynәlxalq
filialsız vә çox filiallı
universal vә ixtisaslaşmış
xırda,orta,iri

9 Funksional tәyinatına görә banklar bölünürlәr:

•

bir pillәli vә ya iki pillәli
emission, depozit kommersiya
regional, regionlararası, beynәlxalq
universal vә ixtisaslaşmış
xırda, orta, iri

10 Kredit tәşkilatları ittifaqı vә assosasiyaları:

•

yalnız kassa әmәliyyatlarını yerinә yetirә bilәrlәr
bank әmәliyyatlarını yerinә yetirә bilmәzlәr.
yalnız depozit vә ssuda әmәliyyatlarını yerinә yetirә bilәrlәr.
istәnilәn bank әmәliyyatlarını yerinә yetirә bilәrlәr.
yalnız hesablaşma әmәliyyatlarını yerinә yetirә bilәrlәr.

11 Bankın ehtiyat fondunun sәviyyәsi müәyyәn edilir:

•

nizamnamә kapitalına nisbәtәn faizlә
mәnfәәtin hәcminә nisbәtәn faizlә
bütün kapitalın cәminә nisbәtәn faizlә
yığım fonduna nisbәtәn faizlә
xalis gәlirә nisbәtәn faizlә

12 Bölüşdürücü bank sistemi:

•

sahә banklarıdır
bir pillәlidir.
çox pillәlidir.
iki pillәlidir.
üç pillәlidir.

13 Kredit tәşkilatının әsas mәqsәdidir:

•

hesablaşmaları hәyata keçirmәk
mәnfәәt әldә etmәk
müәssisәlәrә kassa xidmәti göstәrmәk
müәssisәlәri kreditlә tәmin etmәk
sәhmdarlara dividend ödәmәk

14 Bankın filialı yerinә yetirә bilәr:

•

yalnız kassa әmәliyyatları
kredit tәşkilatının lisenziyasında göstәrilәn bütün әmәliyyatları
kreditlәşmә obyektlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsinin
yalnız kredit әmәliyyatlarını
depozit cәlb etmәk vә ya hesablaşma әmәliyyatları

15 Bankda әmәyin hәvәslәndirilmәsi mәnbәyidir:
sığorta fondu

•

•

istehlak fondu
yığım fondu
yetәrlilik әmsalı
xüsusi capital

16 Bankın etibarlılığını әks etdirir:

•

ehtiyat fondunun yetәrliliyi
kapitalın yetәrliliyi
istehlak fondunun yetәrliliyi
yığım fondu
Nizamnamә fondunun yetәrliliyi

17 Bankın mәnsub olduğu bütün әmlakın pul ilә ifadәsidir:

•

ehtiyat vә sığorta fondu
xüsusi kapital
kapitalın yetәrliliyi
bankın fondları
nizamnamә fondu

18 Lisenziya әsasında geniş bank әmәliyyatlarını yerinә yetirir:

•

әrazi idarәlәri
Universal bank
Mәrkәzi Bank
sahә banklar
kredit ittifaqları

19 Dövlәtin rәsmi pul kredit siyasәtini hәyata keçirir:

•

maliyyә bazarlarına Nәzarәt Palatası
Mәrkәzi Bank
Maliyyә Nazirliyi
kommersiya bankları
Banklar qrupu

20 Ayrıayrı bank әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk hüququ olan kredit tәşkilatıdır.

•

bank birliklәri
sığorta kompaniyaları
banklar
bank assosasiyası
bank olmayan kredit tәşkilatı

21 Bankların mәnafeyini müdafiә etmәk üçün yaradılır:

•

investisiya fondları
kredit ittifaqları
Mәrkәzi Bankın әrazi idarәlәri
Banklar Assosiasiyası
sığorta kompaniyaları

22 Pul vәsaitlәrinin cәmlәşdirilib yerlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә yaradılır:

•

maliyyә bazarlarına Nәzarәt Palatası
kredit ittifaqları
Mәrkәzi Bank
kommersiya bankları

bank birlәşmәlәri

23 Müasir bank sistemi:

•

iki pillәlidir (nizamlaşdırma vә nәzarәt funksiyalarını yerinә yetirәn vә tәsәrrüfat subyektlәrinә xidmәt göstәrәn
banklar
iki pillәlidir (kredit tәşkilatları vә qeyri bank kredit tәşkiltları)
üç pillәlidir (banklar, qeyri bank maliyyә institutları vә müxtәlif kampaniyaları)
iki pillәlidir (emissiya vә kommersiya bankları)
pillәlәrin sayı maliyyә sisteminin inkişaf sәviyyәsindәn asılıdır

24 Bazar iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә bank sistemi ola bilәr:

•

çox pillәli
üç pillәli
bir pillәli
yalnız iki pillәli
yalnız dörd pillәli

25 Bank sisteminin yenidәn qurulması:

•

bankların hüquqitәşkilatı formalarının yenilәşmәsi
onun sağlamlaşdırılması
yaşamaq qabiliyyәti olmayan bankların lәğvi
bankların müflislәşmәsi
bankların birlәşdirilmәsi

26 Azәrbaycanda halhazırda kommersiya banklarının sayı:

•

40a qәdәrdir
100dәn çoxdur
50yә qәdәrdir
50dәn çoxdur
10a qәdәrdir

27 Universal bank:

•

investisiya fondlarını tәnzimlәyir
qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәtә әlavә lisenziyaya malikdri
fiziki vә hüquqi şәxslәrә xidmәt edir
manat vә valyuta lisenziyasına malikdir
bütün bank әmәliyyatlarını hәyata keçirir

28 Bankın mahiyyәti ondadır ki, o:

•

әmanәtlәrin qәbulu ilә mәşğul olur
nağdsız dövriyyәnin tәşkili etmәklә tәdavüldәki pul külәsini artırır
pul nişanәlәrinin emissiyasını hәyata keçirir
nağdsız dövriyyәni tәşkil etmәklә tәdavüldәki pul kütlәsini azaldır
maliyyә vasitәçiliyi üzrә ixtisaslaşır

29 Mәrkәzi Bank ona mәxsus әmlakın:

•

ödәyicisidir
әzәli sahibidir.
müvәqqәti tәsisçisidir
daimi icarәdarıdır.
müvәqqәti sahibidir

30 Mәrkәzi Bankın mәqsәdidir:

•

hökumәti kreditlәşdirmәk
banklar arası mәrkәzlәşdirilmiş vә digәr lisenziyalaşdırılmayan ödәniş sistemlәrinin tәşkili
kredit tәşkilatlarının yenidәn maliyyәlәşdirilmәsi
valyuta nәzarәti
bankların vә hesablaşmaların sabitliyini tәmin etmәk

31 Mәrkәzi Bankın funksiyası deyildir:

•

pul kredit nizamlaşdırılması
tәşkilatların kreditlәşdirilmәsi
hökumәt bankı olması
emissiyasa mәrkәzi olmaq
valyuta mәrkәzi olması

32 Mәrkәzi bankın iqtisadiyyatdakı rolu müәyyәn edilir:

•

bankların sәmәrәli fәaliyyәti ilә
manatın möhkәmliyinin tәmin edilmәsi ilә
sığorta işinin tәşkili ilә
dövlәt büdcәsinin tәnzimlәnmәsi ilә
vergi xidmәtinin tәşkili ilә

33 Ölkәnin baş bankı qismindә Mәrkәzi Bankın marağındadır:

•

kredit tәşkilatlarının fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
pul tәdavülünün idarә olunması
kredit tәşkilatlarının sayının ixtisar edilmәsi
milli pul vahidinin vә onun kursunun xarici valyutalara nisbәtdә aşağı düşmәsi
hesablaşma sisteminin mәrkәzlәşdirilmәsi

34 Mәrkәzi Bankın әsas mәqsәdidir:

•

kredit tәşkilatlarına nәzarәt etmәk
qiymәtlәrin sabitliyini tәmin etmәk
mәnfәәt әldә etmәk
manatın möhkәmliyini tәmin etmәk
hesablaşma sisteminin sabitliyini tәmin etmәk

35 Mәrkәzi Bankın әmlakı:

•

banklarındır
dövlәtindir.
kommersiyalıdır.
sәhmdarlarındır
xәzinә varlığıdır.

36 Bir qayda olaraq Mәrkәzi Bankın müştәrilәridirlәr:

•

kommersiya tәşkilatları
yalnız kredit tәşkilatları
fiziki şәxslәr
iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrinin tәşkilatları
bütün hüquqi şәxslәr

37 Mәrkәzi Bankın illik maliyyә hesabatına daxil edilir:

•

iqtisadiyyata kredit qoyuluşu
gәlir vә xәrclәr haqqında hesabat

vahid dövlәt pul kredit siyasәtinin yerinә yetirilmә tәhlili
hesablaşma palatasının rәyi
respublika iqtisadiyyatının tәhlili

38 Mәrkәzi Bankın illik hesabatı tәsdiq edildikdәn sonra ilin yekununa görә әldә olunan xalis mәnfәәt
büdcәyә köçürülür:

•

büdcәyә köçürülmüş
sәrbәst qalığı
0.4
0.8
0.6

39 Mәrkәzi Bankın balansının aktiv maddәsidir:

•

komission gәlirlәri
qızıl valyuta ehtiyatı
Mәrkәzi Bankın hesablaşma vә ödәniş sistemindәki vәsait
kredit tәşkilatının ehtiyat hesablarındakı ehtiyat
özünün buraxdığı istiqraz vәrәqәlәri

40 Mәrkәzi Bank öz xәrclәrini hәyata keçirir:

•

kommersiya fәaliyyәtindәn gәlәn gәlir hesabına
öz gәlirlәri hesabına
kommersiya banklarının müxbir hesabında olan vәsait hesabına
büdcә vәsaiti hesabına
cәlb olunmuş vә depozitlәr hesabına

41 Mәrkәzi Bank hesabat verir:

•

Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasına
Respublika Prezidentinә
Azәrbaycan hökumәtinә
Milli Mәclisә
Maliyyә Nazirliyinә

42 Mәrkәzi Bankın nizamnamә kapitalının sәviyyәsidir.

•

5 mld . manat
50 mln. Manat
10 mln. dollar
8 mlrd . manat
25 mln. dollar

43 Mәrkәzi Bankın balansının passiv maddәsidir:

•

ehtiyatda olan nağd pullar
qeyrirezidentlәrdә yerlәşdirilәn xarici valytutada vәsait
qiymәtli metallar.
tәdavüldә olan nağd pullar.
qiymәtli kağızlar

44 Mәrkәzi Bankın “uçot dәrәcәsi”……………….demәkdir

•

problemli kreditlәrә görә faiz dәrәcәsi
kommersiya banklarına verilәn kreditә görә faiz dәrәcәsi
kommersiya banklarının veksellәrinin satın alınması zamanı diskont dәrәcәsi
qiymәtli kağızların girovu zamanı diskont dәrәcәsi

kommersiya banklarının ssuda faizinin mәhdudlaşdırılması

45 Mәcburi ehtiyyatların sәviyyәsi müәyyәn edilir:

•

bank fәaliyyәtinin keyfiyyәtindәn
bankın cәlb etdiyi depozit vә әmanәtlәrin sәviyyәsindәn asılı olaraq
bank resurslarının cәlb olunma müddәtindәn
bankın müxtәlif öhdәliklәrinin sәviyyәsindәn asılı olaraq
bankın fәaliyyәti növündәn asılı olaraq

46 Pulkredit siyasәti alәti kimi mәcburi ehtiyyatlardan Mәrkәzi Bank istifadә edir

•

öz itkilәrinin ödәnilmәsindә
bankın likvidliyinin nizamlaşdırılmasında
bankın lәğvi xәrclәrinin ödәnilәmsindә
tәdavüldәki pul kütlәsinin nizamlaşdrılmasında
әmanәtçilәrin itkilәrdәn sığortalanmasına

47 Son kreditor mәrhәlәsi qismindә Mәrkәzi Bank:

•

ödәmә qabiliyyәtinin qısa müddәtli pozulması vә likvidlik çatışmazlığı hallarında banklara Maliyyә Bazarlarına
Nәzarәt Palatasının xahişi ilә kredit verә bilәr
banklararası bazarda vәsait cәlb edә bilmәyәn kommersiya banklarına kredit verir
mürәkkәb vәziyyәtlәrdә hökümәtә kreditlәr verir
maliyyә çәtinliyi çәkәn milli müәssisәlәr kreditlәşdirir
vәtәndaşlara istehlak kreditlәri verir

48 Mәrkәzi Bankın funksiyası deyildir:

•

pul kütlәsinә nәzarәt
iqtisadiyyatın real sektorunun kreditlәşdirilmәsi
әhalidәn әmanәtlәrin qәbulu
kreditlәşmәnin sonuncu mәrhәlәsi
bank risklәrnin qarşısını almaq

49 Mәrkәzi Bankın әsas resurs mәnbәyidir:

•

faiz gәlirlәri
banknot emissiyası
banknot ekspansiyası
cәlb etdiyi depozitlәr
sәrbәst vәsaitlәr

50 Mәrkәzi Bankın әsas müştәrilәri kimlәrdir?

•

dövlәt әhәmiyyәtli iri sәnaye müәssisәlәri
kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri
kommersiya bankları
bank olmayan kredit tәşkilatları
kooperativ tәşkilatlar

51 Mәrkәzi Bankın pul kütlәsinin artırılmasına yönәldilәn siyasәti necә adlanır?

•

investion
ekspansionist
kommersion
restruksion
devalvasion

52 Kredit tәşkilatlarının yenidәn maliyyәlәşdirilmәsi nәdir

•

Mәrkәzi Bankın әsas mәqsәdidir
Mәrkәzi Bankın pul siyasәti alәtidir.
Mәrkәzi Bankın nәzarәt alәtidir.
Mәrkәzi Bankın kreditlәşmә әmәliyyatıdır.
Mәrkәzi Bankın tәşkilati funksiyasıdır.

53 Mәrkәzi Bankın pul siyasәti alәtidir:

•
54

Mәrkәzi Bankın aktiv әmәliyyatıdır:

•
55

әmanәt cәlb etmәk
açıq bazarda әmәliyyatların aparılması
kreditlәşmә limitinin müәyyәn edilmәsi
hesablaşmalara nәzarәt
xüsusi kapitala nәzarәt.

әmanәtlәrә görә faizlәr ödәmәk
dövlәtin qiymәtli kağızlarına qoyuluşlar
әhalinin әmanәtlәrini qaytarmaq
depozit cәlb etmәk
kreditlәşmә әmәliyyatlarını hәyata keçirmәk

Mәrkәzi Bankın passiv әmәliyyatıdır:

•

kredit hesablaşma әmәliyyatları
kommersiya banklarından qәbvul edilәn qoyuluşlar
uçotssuda әmәliyyatları
xarici valyuta ilә әmәliyyatlar
kassa әmәliyyatları

56 Mәrkәzi Bankın fәrqlәndirici xüsusiyyәtidir:

•

hesablaşma mәrkәzidir
dövlәt mülkiyyәtindәdir.
ölkәnin kreditlәşmә mәrkәzidir.
sәhmdar cәmiyyәtdir
mәnfәәt әldә etmir.

57 Bankın fәaliyyәt növünә aid deyildir:

•

qiymәtli metalların әmanәtә qәbulu
topdan satış vә ya pәrakәndә ticarәt
fiziki vә hüquqi şәxslәrә hesabların açılması
tәlәbli vә müddәtli depozitlәrin qәbulu

58 Bankın tәsis yığıncağı tәsisçilәrin ...... iştirak etdikdә sәlahiyyәtli sayılır.

•

0.75
hamısı
sadә sәs çoxluğu olduqda
0.95

59 Qeyrikommersiya tәşkilatları bankın sәhmdarı ola bilәrlәr:

•

Nazirlәr Kabinetinin razılığı ilә ola bilәrlәr.
ola bilmәzlәr
Mәrkәzi Bankın icazәsi ilә ola bilәrlәr
ola bilәrlәr.

60 AR. Bank sistemindә xarici bank kapitalının iştirak limitini kim müәyyәn edir:

•

Mәrkәzi Bank
Nazirlәr Kabineti
Maliyyә Nazirliyi
bankların özlәri

61 Bankın yaradılmasının ilkin şәrtidir:

•

әhalinin vәsaitlәrinin cәlb olunması
xüsusi resursların formalaşması
lizinq әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi
qiymәtli kağızların satın alınması

62 Bank qanunçuluğu kommersiya banklarına qadağan edir:

•

müәssisәlәr arasında hesablaşmaların tәşkilini
istehsal fәaliyyәti ilә mәşğul olmağı
fiziki şәxslәrin kreditlәşdirilmәsini
veksellәrin uçotunu

63 Kommersiya bankları әmәliyyatlarını yerinә yetirirlәr:

•

Mәrkәzi Banka kassa xidmәti
tәşkilatların sәhmlәrini investisiyalaşdırır.
dövlәtin qiymәtli kağızlarını buraxır.
ölkәnin qızıl valyuta fonduna xidmәt göstәrir.

64 Bankın aktiv әmәliyyatı hesab edilir:

•

banklardan borc almaq
cәlb etdiyi vәsaitlәri yerlәşdirmәk
fondlar yaratmaq
çoxlu depozit cәlb etmәk

65 Bank yaradılır:

•

әn azı beş hüquqi şәxs tәrәfindәn
әn azı üç hüquqi vә ya fiziki şәxs tәrәfindәn
dövlәt dәstәyi olan istәnilәn hüquqi şәxs tәrәfindәn
ilkin kapitalı ödәmәk imkanına malik olan fәrdi şәxs tәrәfindәn

66 Bankların xüsusi kapitalı yaradılır:

•

bankın yaranma anında dövlәt vәsaiti hesabına
bankın yaranması anında tәsisçilәrin vәsaiti hesabına
bank yarandıqdan sonra tәsisçilәr tәrәfindәn
bankın yaranma anında Mәrkәzi Bankın vәsaiti hesabına

67 Bankın passiv әmәliyyatıdır:

•

müştәrilәrә kassa xidmәti göstәrmәk
vәsait mәnbәlәrini formalaşdırmaq
müştәrilәrә bankda hesablar açmaq
tәsәrrüfatlar arasında hesablaşmaları tәşkil etmәk
duz cavab yoxti

68 Bankın xüsusi kapitalının funksiyasıdır:

•

duz cavab yoxti

•

Müdafiә
qaytarılmaqlıq
işgüzarlıq
sәrәncamlaşdırmaq

69 Kommersiya banklarının Nizamnamә Kapitalının minimum hәcmi

•
70

duz cavab yoxti
50 mln. manatdır
40 mln. manatdır.
10 mln. manatdır
mәhdudiyyәt qoyulmur.

Bankın nizamnamәsindә dәyişiklik ....... edilir:

•

duz cavab yoxti
Mәrkәzi Bankın yazılı icazәsi ilә
mühüm iştirak payı olan sәhmdarların qәrarı ilә
sәhmdarların ümumi yığıncağının qәrarı ilә
Maliyyә Nazirliyinin razılığı ilә

71 Bankın sәhmdarı ola bilәrlәr:

•
72

dövlәt orqanları
heç biri
ictimai birliklәr
siyasi partiyalar
fondlar

Azәrbaycanda banklar hansı formada yaradılır:

•

kooperasiya formasıdır
açıq tipli sәhmdar cәmiyyәti formasında
qapalı sәhmdar cәmiyyәti formasında
sәhmdar cәmiyyәti formasında
mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt formasında

73 Depozit әmәliyyatları kim tәrәfindәn yerinә yetirilә bilәr:

•
74

Bank qanunçuluğu kommersiya banklarına icazә vermir:

•
75

sәhmdar cәmiyyәtlәr tәrәfindәn
yalnız banklar tәrәfindәn
Bank assosasiyası tәrәfindәn
kredit ittifaqları vә banklar tәrәfindәn
yalnız kredit ittifaqları

kreditlәşmәdә vasitәçilik etmәk
ticarәtlә mәşğul olmaq
müştәrilәrә hesablaşmakassa xidmәti göstәrmәk
kredit fәaliyyәtini
hesablar üzrә әmәliyyat aparmaq

Kommersiya bankları ……… üzrә әmәliyyatları yerinә yetirirlәr

•

iqtisadiyyatın stabillәşmәsi
Banknotların buraxılması
Pul vahidinin alıcılıq qabiliyyәtinin stabilliyinin tәmin edilmәsi
Fiziki, hüquqi şәxslәrin pul vәsaitlәrinin әmanәtә cәlb edilmәsi

Ölkәnin bank sisteminin likvidliyinin tәmin edilmәsi

76 Bank qanunçuluğuna görә kommersiya bankları……….hüququna malikdirlәr

•
77

Azәrbaycanın Mәrkәzi Bankı ilә rәqabәtә girmәk
Tәdavülә banknotlar buraxmaq
Üçüncü şәxs әvәzinә himayәdarlıq etmәk
Pul sistemini tәnzimlәmәk
Milli pul vahidinin alıcılıq qabiliyyәtinin stabilliyini tәmin etmәk

Kommersiya banklarının әmәliyyatları onların………..tәzahürüdür:

•

Mahiyyәtinin
idarәetmә fәaliyyәtinin
Tәşkilatiiqtisadi qurumun
İqtisadiyyatdakı rolunun
Tәşkilatiiqtisadi qurumun

78 Kommersiya bankları……………subyektdir

•
79

Bankın aktiv әmәliyyatlarında әsas yer tutur:

•
80

Yalnız tәşkilatlara
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasına
Mәrkәzi Banka
Tәşkilatlara vә әhaliyә
Yalnız әhaliyә

Kommersiya banklarının kredit әmәliyyatlarının inkişafının strateji vәzifәlәrini müәyyәn edir:

•
82

depozit әmәliyyatları
faktorinq әmәliyyatı
inkasso әmәliyyatları
lizinq әmәliyyatları
vәsaitlәrin borc verilmәsi

Müasir kommersiya bankları xidmәt göstәrirlәr:

•
81

Prezidentә tabe olan
Hökümәtdәn asılı
Sәrbәst
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasında
Mәrkәzi bankın idarә heyәtindәn asılı olan

Audit bölmәsi
Tәftiş şöbәsi
Kredit komitәsi
Bankın idarә heyәti
Bankın şurası

Kommersiya bankı ilә ticarәt tәşkilatının oxşarlığı nәdәdir?

•

Әsasәn cәlb olunmuş vәsaitlәrlә işlәnmәsindә
resursların yaradılmasında
Hesablaşmalarda vasitәçiliklә
Әhalinin kreditlәşdirilmәsi imkanı
Sәhmlәrin vә digәr qiymәtli kağızların buraxılışı, onların uçotunu, saxlanmasını, satışını hәyata keçirmәk

83 Kommersiya bankında idarәetmәnin maliyyә blokuna daxildir:

•
84

Qiymәtli kağızlarla әmәliyyat şöbәsi
audit bölmәsi
Kredit şöbәsi
Mühasibatlıq
Cari idarәetmә şöbәsi

Kredit müqavilәlәrinin rәsmilәşdirilmәsi kommersiya bankının……idarә etmә blokunda cәmlәşir

•

Maliyyә
iqtisadi
İnzibati
Kommersiya
Tәsәrrüfat

85 Kommersiya bankının funksiyasıdır

•
86

Bankın idarә heyәtinә daxil deyildir:

•
87

Banknot emissiyası
Mәrkәzi bankın kreditlәşdirilmәsi
İstiqrazlar buraxmaq
Kredit tәşkilatlarının fәaliyyәtinә nәzarәt
Müştәrilәrә hesablaşmakassa xidmәti göstәrmәk

Tәsisçilәr
Audit Komitәsinin üzvü
Müştәrilәr
Sәdr vә onun müavinlәri
Zәruri bölmәlәrin rәhbәrlәri

Kommersiya bankının funksiyası deyildir:

•

Kreditlәşmәdә vasitәçilik
Tәsәrrüfatlarda yığıma maraq oyatmaq
düzgün cavab yoxdur
Hesablaşmalarda vasitәçilik
Müxtәlif әmtәәlәrin mübadilәsindә vasitәçi olmaq

88 Bankın aktivlәrindә çoxlu riskli kreditlәr olarsa, onda

•

xüsusi vәsaitlәrin xüsusi çәkisini azaltmaq
Ümumi resurslarda xüsusi vәsaitlәrin xüsusi çәkisisni artırmaq
Kәnardan daha çox vәsait tәlәb etmәk
Kreditlәrin verilmәsi dayandırılmalı
Hüquqi şәxslәrә kredit verilmәsini artırmaq

89 Kommersiya banklarının fәaliyyәti nizamlaşdırılır:

•

Mәrkәzlәşdirilmiş qaydada
İqtisadi metodlarla
İnzibati metodlarla
Qeyri mәrkәzlәşdirilmiş qaydada
İqtisadi vә inzibati metodlarla

90 Vergilәr ödәnildikdәn sonra bankın mәnfәәti…….. qәrarı ilә bölüşdürülür

•

. Banka xidmәt göstәrәn әrazi idarәsi
İdarә heyәti
Bankın sәhmdarlarının ümumi yığıncağı

Mәrkәzi bank
Bankın Müşahidә Şurası

91 Kommersiya banklarının funksiyalarından biri

•
92

Kommersiya bankı funksiyanı yerinә yetirir

•
93

Müştәrilәrlә münasibәtlәrinin kommersiya әsasında qurulması
Kreditlәşmә prosesindә differensial münasibәt
İqtisadi müstәqillik
Faktiki mövcud resurslar çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir
Kreditlәşmә prosesindә differensial münasibәt

Kommersiya bankları fәaliyyәt prinsiplәrindәn biri

•
97

hesablaşma formasının seçilmәsi
Müştәrilәrlә münasibәtlәrin kommersiya әsasında qurulması
Hesablaşmaların qeyri mәrkәzlәşdirilmiş tәşkili
Planlı nizamlaşdırma
Fәaliyyәtin kortәbii nizamlaşdırılması

Kommersiya banklarının fәaliyyәt prinsipi deyildir

•
96

public hüquqi şәxs olması
Tam iqtisadi müstәqillik
Dövlәtin emissiya mәrkәzi
İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi
Hökümәtin bankı

Kommersiya banklarının fәaliyyәt prinsiplәrindәn biridir

•
95

Banklar bankı
tәdavülә pul buraxmaq
Hökümәtin bankları
Vәsaitlәrin depozitә cәlb edilmәsi
Dövlәtin emissiya mәrkәzi

Kommersiya banklarının fәaliyyәt prinsiplәrindәn biri

•
94

İqtisadi mәrkәz olması
Kreditlәşmәdә vasitәçi
. Ölkәnin emissiya mәrkәzi
Hökümәtin bankları
Әmtәәlәrin mübadilәsindә vasitәçi

Hesablaşmalar sisteminin qeyri mәrkәzlәşdirilmәsi
Real mövcud resurslar çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәn
Kreditlәşmә zamanı differensial münasibәt
. Fәaliyyәtin kortәbii nizamlaşdırılması
kreditlәşmә prosesinә nәzarәt

Kommersiya bankı:

•

vergilәrin ödәnilmәsini tәmin edәn tәşkilatdır
Pul vә ödәniş vasitәlәri formasında mәhsul istehsal edәn spesifik tәşkilatdır
Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә nәğdi pulların emissiyasını hәyata keçirәn tәşkilatdır
Maddi istehsal sferası mәhsulunu istehsal edәn kommersiya tәşkilatıdır
Maliyyә nazirliyinin nәzdindә olub qızılvalyuta ehtiyyatlarını saxlayan kommersiya tәşkilatıdır

98

Bankın passiv әmәliyyatıdır:

•

faizlәrin hesablanması
әmanәtlәrin qәbulu
bankın xüsusi kapitalının yaradılması
cari hesabların açılması
kredit verilmәsi zamanı depozitlәrin yaranması

99 Bankın passiv әmәliyyatıdır:

•

bank hesablaşmaları
qiymәtli kağızların satın alınması
«Nostro» hesablarının yaradılması
xüsusi kapitalın yaradılması
«Loro» hesablarının yaradılması

100 Cәlb olunan vәsaitlәrin depozit mәnbәsinә daxildir:

•

sәhmlәr
әhalinin әmanәtlәri
depozit sertifikatlarının satışı
Mәrkәzi Bankın kreditlәri
istiqraz buraxılışı

101 Bankın passividir:

•

palataya ödәmәlәr
buraxılmış depozit sertivikatları
nağdıyyat
Mәrkәzi Bankda yerlәşdirilәn ehtiyyatlar
digәr banklara verilәn ssudalar

102 Bank nizamnamә kapitalını artıra bilәr:

•
103

Bankın ehtiyat fondunun vәsaitlәri istifadә olunmalıdır:

•
104

nizamnamә kapitalının artırılmasına
maddi maraq fondunun artırılmasına
bankın sәhmlәrinә görә dividentlәrin verilәmsinә
әmanәtlәrә görә hesablanmış faizlәrin ödәnilmәsinә
hesabat ilinin itgilәrin ödәnilmәsinә

Güzәşt hüququna malik sәhmlәrin adi sәhmlәrdәn fәrqi nәdәdir?

•
105

yalnız Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının tәkidi ilә
yalnız tәsisçilәrin ümumi yığıncağının qәrarı ilә
bankın fәaliyyәtә başlamasından bir il keçdikdәn sonra
tәsisçilәrin qәrarı ilә istәnilәn vaxt
yalnız Mәrkәzi Bankın razılığı ilә

faiz ödәnilmir
nisbәtәn çox likvidlidirlәr
çoxlu gәlir gәtirir.
idarәetmәdә iştirak etmәyә imkan verir.
risklidirlәr

Bankın nümayәndәliyi açılır:
kassa әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk üçün

•
106

Kredit tәşkilatının tәsisçisi ola bilәr:

•
107

istәnilәn fiziki şәxs
istәnilәn hüquqi şәxs
iş tәcrübәsinә malik hüquqi şәxs
istәnilәn hüquqi vә ya fiziki şәxs
müәyyәn tәlәblәrә cavab verәn hüquqi vә fiziki şәxslәr

Kredit tәşkilatının gәlәcәk rәhbәrinә Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının tәlәbi:

•
108

valyuta әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi üçün
bir sıra bank әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi üçün
reklam funksiyasını yerinә yetirmәk üçün
әlaqә yaradıb münasibәt qurmaq üçün

namizәdin ali hüquqi tәhsilә malik olması
namizәdin ali iqtisadi tәhsilә malik olması
namizәdin ali tәhsilli olması
namizәdin ali iqtisadi vә ya hüquqi tәhsilә malik olub bankda rәhbәr iş tәcrübәsi olması
Bankda uzun müddәt rәhbәr iş tәcrübәsinә malik olması

Kredit tәşkilatı yaradılarkәn tәsisçilәr nizamnamә kapitalına köçürә bilәrlәr:

•

әmlak vә mәhdud miqdarda pul
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn tәsdiq olunan siyahıya әsasәn yalnız pul vәsaitlәri vә qeyripul formasında әmlak
yalnız pul vәsaitlәri
pul vәsaitlәri, bina (otaq), qeyripul formasında әmlak
yalnız pul vәsaitlәri vә bina (otaq)

109 Kommersiya bankları öz ödәnişlәrini hәyata keçirirlәr:

•

dövlәtin deposit siyasәtini hәyata keçirir
Mәrkәzi Bank vasitәsilә
hesablaşma kassa mәrkәzlәrindәn müxbir hesablar vasitәsilә aparmağa mәcbur deyillәr
yalnız iri mәblәğ olduqda hesablaşma kassa mәrkәzlәrindәki müxbir hesablar vasitәsilә apara bilәrlәr
hesablaşma kassa mәrkәzindәki müxbir hesablar vasitәsilә aparmağa borcludurlar

110 Kommersiya bankı

•

Dövlәtin xәzinәdarıdır
Dövlәtin kredit siyasәtini hәyata keçirir
Regional kassa hesablaşma mәrkәzidir
dövlәtin deposit siyasәtini hәyata keçirir
Fiziki vә hüquqi şәxslәrin kreditorudur

111 Pul çeki icra üçün qәbul edildikdәn sonra çekin nәzarәt markası

•

әmәliyyat işçisinә verilir.
çeklә birlikdә kassaya göndәrilir
kassaya göndәrilir.
müştәriyә verilir verilir.
bankda qalır.

112 Kassadakı nağd pulun alınma mәqsәdi göstәrilir
çekin yan tәrәfindә
çekdә göstәrilmir
çekin üz tәrәfindә
çek kitabçasında

•

•

çekin arxa üzündә

113 Kassadan nağd pulun alınmasının vacib şәrtlәri

•

hesablaşma sәnәdinin mövcudluğu
pul çekinin mövcudluğu
bank işçisinin lazımlığı
müәssisәnin hesabında lazımi vәsait mövcudluğu
müәssisә işçilәrinin sayı

114 Pul çeki

•

adi sәnәddir.
hesablaşma sәnәdidir
pul qәbulu sәnәdidir.
ciddi hesabat sәnәdidir.
pul köçürmә sәnәdidir.

115 Әmәliyyat günü başa çatdıqdan sonra nağd pulu qәbul edir.

•

pul sayma kassası
inkassator
Mәxaric kassası
gündüz kassası
axşam kassası

116 Pul banderolu nәdir?

•

pul bağlamaq üçün adi lent
pulları saxlamaq üçün xüsusi yer
eyni nominal dәyәrdәn olan әskinaz toplusu
pul dәstlәri bağlamaq üçün vahid formalı kağız lent
pul dәstlәri bağlamaq üçün Mәrkәzi Bank tәrәfindәn tәsdiq edilmişvahid formalı lent

117 Dövriyyә kassasından ehtiyat fonduna vәsait köçürülmәsi

•

Mәrkәzi Bankın yazılı sәrәncamı әsasında
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının sәrәncamı ilә
Mәrkәzi Bankın yazılı sifarişi ilә
Kredit idarәlәri tәrәfindәn sәrbәst hәyata keçirilir.
Nazirlәr Kabinetinin razılığı olmalıdır.

118 Bankın mәxaric kassası

•

nağd pulları saymır.
nağd pulları bağlayır
akkreditivlәri ödәyir.
nağd pulları verir.
nağd pulları qәbul edir.

119 . Bankın mәdaxil kassası

•

nağd pulları verir.
pulları nağdsızlaşdırır.
pulları tәsniflәşdirir
nağd pulları qәbul edir.
nağd pulları saymır.

120 Kommersiya banklarının kassa әmәliyyatıdır:

•

qiymәtli kağızların satın alınması
pul çeklәri
veksellәrin uçotu
nağd pulların qәbulu vә verilmәsi
zәmanәt vermәk

121 Bankın kassasından nağd pul ....... әsasında verilir.

•

akkreditiv
veksel
pul çeki
hesablaşma çeki
ödәniş tapşırığı

122 Kassa әmәliyyatlarını aparmaq üçün bankda açılır:

•

cari hesab
kassa
akkreditiv hesab
mәrkәz
ssuda hesabı

123 Bankın kassasına nağd pul qәbulu sәnәdidir:

•

sertifikatlar
çeklәr
akkreditivlәr
ödәniş tәlәbnamәsi
elanlar

124 Kassir iş yerini müvәqәtti tәrk etdikdә pul vә qiymәtlilәri açıqda saxlaya bilәrmi?

•

taxta skafda saxlaya bilәr.
bәli saxlaya bilәr
seyfdә saxlaya bilәr
stolun daxilindә saxlaya bilәr.
saxlaya bilmәz

125 Kassa sәnәdlәrini imzalayan mәsul şәxslәrin imza nümunәlәri kassa işçilәrindә olmalıdırmı?

•

vәzifә sәnәdlәri üzrә olmalıdır.
göstәriş olduqd
xeyir ehtiyac yoxdur.
olmalıdır.
. olmaya da bilәr

126 Xәzinәnin üçüncü açarı hansı mәsul şәxsdә olur:

•

mühafizәçidә
kassa müdirindә
kredit tәşkilatının baş mühasibindә
kredit tәşkilatının müdirindә
Müşahidә Şurasının sәdrindә

127 Xәzinә necә açarla bağlanıb açılır:
düzgün cavab yoxdur
dörd açarla
bir açarla

•

iki açarla
üç açarla

128 Xәzinә hansı ardıcıllıqla bağlanıb açılır:

•

baş mühasib, kassa rәhbәri, bank müdiri
kassa rәhbәri, baş mühasib, bank müdiri
bank müdiri, baş mühasib, kassa rәhbәri
baş mühasib, bank müdiri, kassa rәhbәri
kassa rәhbәri, bank müdiri , baş mühasib

129 Bank xәzinәsi hansı texniki şәrtlәrә cavab vermәlidir:

•

mühafizә olunma
yanğın –siqnalizasiya avadanlığı ilә
ikiqat qapı ilә bağlanmalıdır.
dәmir şkaf, yanğın siqnalizasiya, silahlı mühafizә
bronlaşdırılmış dәmir seyflәr

130 Bankda pul saxlanan yer necә adlanır:

•

. şkaf
kassa otağı
kassa
xәzinә
mәdaxil,mәxaric kassası

131 Kredit tәşkilatının xәzinәsinin ehtiyat açarları harada saxlanılır:

•

bankda
yerli maliyyә orqanında
baş mühasibdә
MB vә ya yaxın kredit tәşkilatında
Bankın rәhbәrinin evindә

132 Bankın müştәrilәri tәrәfindәn nağdsız hesablaşma formaları seçilir:

•

Mәrkәzi bankın göstәrişi ilә
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının sәrәncamı ilә
xidmәt göstәrdiyi bankın sәrәncamı ilә
müştәri tәrәfindәn sәrbәst
yuxarı tәşkilatın sәrәncamına әsasәn

133 Hesablaşma sәnәdlәrinin rekvizitidir:

•

hesabdakı vәsait qalığı
ödәniş tarixi
ödәniş növbәliliyi
hesablaşma sәnәdinin adı
icra müddәti

134 Başqa bankın bu bankda hesabı dedikdә bu :

•

cari hesabdır
hesablaşma hesabıdır.
“nostro” hesabıdır.
kontokorrent hesabdır.
“loro” hesabıdır.

135 Cari hesabın ssuda hesabı ilә birlәşdirilәrәk müştәrinin nağdsız hesablaşması aparılan hesabdır:

•

kontokorrent
cari hesabdır
ssuda
onkol
kommersiya

136 Bir bankın başqa bankda müxbir hesabı dedikdә  bu:

•

“loro” hesabıdır.
. kontokorrent hesabdır.
cari hesabıdır.
hesablaşma hesabıdır
“nostro” hesabıdır.

137 Beynәlxalq hesablaşmalarda kim aparıcı rol oynayır:

•

klirinq şirkәtlәri
investisiya fondları
investisiya şirkәtlәri
kommersiya bankları
valyuta birjaları

138 SWIFT nәdir:

•

Avropa Mәrkәzi Bankının maliyyәlәşdirmә stavkası
Mәrkәzi Bankın kreditlәşmә әmәliyyatları
ümumdünya banklararası maliyyә telekommunikasiya şәbәkәsi
Avropa banklarası kredit stavkası
beynәlxalq hesablaşma pul vahidi

139 Hesablaşmalar sahәsindә әsas nәzarәt edәn orqan kimdir:

•

AR. Maliyyә Nazirliyi
AR. Hesablama palatası
AR. Mәrkәzi Bankı
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
AR Vergilәr Nazirliyi

140 Müxbir münasibәtlәrinin predmetini nә tәşkil edir:

•

cari hesab üzrә әmәliyyatlar
xüsusi banklararası әmәliyyatlar
hesablaşma hesabları üzrә әmәliyyatlar
müştәrilәrә xidmәt üzrә әmәliyyatlar
ssuda hesabları üzrә әmәliyyatlar

141 Beynәlxalq tәcrübәdә müqavilә üzrә öhdәçiliyin icra edilmәsi üsulu olur:

•

bankın tәsdiq etdiyi akkreditiv
transerferabelli akkreditiv
açıq akkreditiv
revolver akkreditiv
ehtiyat akkreditivi

142 İnkasso sәrәncamı neçә nüsxәdә yazılır:
beş nüsxәdә

•

dörd nüsxәdә
iki nüsxәdә
altı nüsxәdә
üç nüsxәdә

143 Başqa bankda hesab açan vә bu hesabdakı vәsaitin bölüşdürücüsü necә adlanır:

•

klirinqbank
müvәkkil bank
müxbir –bank
respondent –bank
emissiya bankı

144 Hesablaşma –kassa mәrkәzi ..... hesablaşmakassa xidmәtini göstәrir:

•

әhaliyә
kommersiya banklarına
yuxarı tәşkilatlara
yerli hakimiyyәt orqanlarına
tәşkilatlara

145 Kommersiya bankının qarşılıqlı hesablaşma apardığı dövr .... adlanır:

•

klirinq bazarı
klirinq seansı
klirinq laqası
klirinq sessiyası
klirinq yığıncağı

146 Başqa bankda hesabı açılan bank adlanır:

•

borclu bank
müxbir bank
qeyribank klirinq tәşkilatı
müvәkkil bank
respondent bank

147 Klirinq hesablaşması ………ola bilәr:

•

heç biri
Ikitәrәfli
birtәrәfli
çoxtәrәfli
üçtәrәfli

148 Nağdsız hesablaşma әks etdirir.

•

ödәniş öhdәliklәri
hüquqi vә fiziki şәxslәrin pul nişanlarından istifadә etmәdәn öhdәliklәrini ödәmәlәrini
ödәyici vә pul alan arasındakı mәlumat münasibәtini
pul öhdәliklәrini
kredit öhdәliklәrini

149 Ödәnişin ilkin vә baza formasıdır:

•

kartla ödәniş
nağd ödәniş
borc ödәnişi
nağdsız ödәniş

çeklә ödәniş

150 Müştәrinin hesabı üzrә aparılan әmәliyyatların sübutudur:

•

inkasso
cari hesabından çıxarış
ssuda hesabından çıxarış
hesablaşma hesabı
aksept hesabından çıxarış

151 Bankla kredit münasibәtlәri olan şәxslәrә açılır:

•

akkreditiv hesabı
ssuda hesabı
hesablaşma hesabı
cari hesab
kredit hesabı

152 Ödәyicinin satıcı qarşısındakı borcunun müәyyәn edilmәsi prosesidir:

•

tәminatlılıq
hesablaşma
hesablama
likvidlik
ödәnclik

153 Hesablaşmaların әvvәlcәdәn ödәniş formasıdır:

•

çeklәr
heç biri
akkreditiv
ödәniş tapşırıqları
inkasso sәrәncamı

154 Bank hesabından mübahisәsiz qaydada silinmә sәnәdidir:

•

tәlәbnamәtapşırıq
inkasso sәrәncamı
ödәniş tapşırığı
hesablaşma çeki
ödәniş tәlәbnamәsi

155 Nağdsız hesablaşmaların vәziyyәtini hansı göstәricilәr xarakterizә edir:

•

hesablaşmaların mәnfәәtliliyi
hesablaşmaların rentabelliyi
debitor vә kreditor borcları göstәricilәri
hesablaşmaların qüsursuzluğu
hesablardakı vәsaitlәrin dövriyyәsi

156 Ödәniş tәlәbnamә tapşırığı vәsait alan tәrәfindәn

•

iştirakçıların sayından asılı olaraq
üç nüsxәdә tәrtib edilir.
beş nüsxәdә tәrtib edilir.
iki nüsxәdә tәrtib edilir.
mәblәğdәn asılı olaraq

157 AR nağdsız hesablaşmalar tәnzimlәnir:

•

Banklar vasitәsi ilә
AR Mәrkәzi Bankının “ARda nağdsız hesablaşmalar haqqında” qay dalarıy la
vәtәndaşlıq aktları ilә
AR konstitusiyası ilә
vergi aktı ilә

158 Hesabdakı pul vәsaiti bütün tәlәblәri yerinә yetirmәyә kifayәt etmәdikdә ilk növbәdә silinir:

•

vaxtı keçmiş borclar
hәyata vә sağlamlığa vurulmuş zәrәr vә aliment tutulması haqqında tәlәblәr
dövlәt büdcәsinә ödәnişlәr
verilmiş kreditlәr
әmәkhaqqı vә ona bәrabәr ödәnişlә

159 Hesablaşma obyekti hesab edilir:

•

Mәrkәzi Bank
әmtәә vә xidmәtlәr
әhaliyә
büdcәyә haqq
banklar vә kredit tәşkilatları

160 Ödәyicinin hesabındakı vәsait ödәnişi tәmin etmәdikdә:

•

vaxtı keçmiş sәnәd kimi qәbul edilir
bank hesabı kreditlәşәrsә qәbul edilir.
ödәniş tapşırığı qәbul edilәrәk 2 №li kartotekada yerlәşdirilir.
ödәniş tapşırığı icraya qәbul edilmir.
müddәtli ödәnişә qәbul edilir.

161 .… hesablaşma nağdsız hesablaşma formasına aid edilmir:

•

ödәniş tәlәbnamәtapşırıqları
sәhm vә inkasso sәrәncamları ilә
akkreditivlә
çeklә hesablaşma
ödәniş tapşırığı ilә

162 Yalnız çekdә göstәrilәn şәxsin xeyrinә aparılan ödәniş çeki adlanır:

•

ödәnişli
adlı
tәqdimedilәn
orderli
assiqnasiyalı

163 Hesablaşma sәnәdi qüsurlu hesab edilir:

•

sәnәd imzalanmadıqda
bütün göstәrilәn hallarda
sәnnәddәki rekvizitlәrdә uyğunsuzluq olduqda
sәnәdlәrin müddәti keçdikdә
üzәrindә düzәliş edildikdә

164 Ödәniş tapşırığı tәrtib edilir:

•

baş idarә tәrәfindәn
ödәyici tәrәfindәn
bank tәrәfindәn

satıcı tәrәfindәn
inzibati orqanlar tәrәfindәn

165 Ödәniş tapırıqları hansı sәnәd әsasında yazılır:

•

bank sertifikatı әsasında
hesab qaimә әsasında
bank hesabı әsasında
müqavilә әsasında
teleqram әsasında

166 Ödәniş tapşırığı icraya qәbul edilir:

•

mәhdudiyyәt qoyulmur
yazıldığı günü nәzәrә alınmadan üç iş günü әrzindә
yazıldığı gündәn beş iş günü әrzindә
istәnilәn vaxttәqdim edildikdә
yazıldığı günü nәzәrә alınmaqla üç iş günü әrzindә

167 Banklar müştәrilәrin hesabları üzrә әmәliyyatları … әsasında hәyata keçirirlәr:

•

qәbul aktı ilә
hesablaşma sәnәdlәri
nәqliyyat qaimәsi
hesabfaktura
uyğunluq sertifikatı ilә

168 Ödәniş tapşırığı bank tәrәfindәn icraya qәbul edilir:

•

hesabda kifayәt qәdәr vәsait olduqda
Müştәrinin yazılı zәmanәti olduqda
vaxtı keçmiş borcu olmadıqda
müştәrinin banka borcu olmadıqda
sәnәd düzgün tәrtib olunduqda

169 Ödәniş tapşırığını kim tәrtib edir:

•

müştәri
Ödәyici
bank
satıcı
üçüncü şәxs

170 Kassa sәnәdidir:

•

akkreditivlәr
pul çeklәri
qәbzlәr
hesablaşma çeklәri
sәhmlәr

171 Akkreditiv hesablaşma formasının üstünlüyünә aiddir:

•

hesablaşmanın sürәtli olması
mәhsul göndәrәn üçün ödәnişin zәmanәtliliyinin tәmin edilmәsi
mal dövriyyәsinin tezliyi
sazişin rәsmilәşdirilmәsinin sadәliyi
yüksәk olmayan qaimә xәrclәri

172 Akkreditiv üzrә fәaliyyәt müddәti vә hesablaşma qaydası … tәrәfindәn müәyyәn edilir:

•

Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
ödәyici vә satıcı arsındakı müqavilә ilә
AR Maliyyә Nazirliyi
AR Mәrkәzi Bankı
AR Vergilәr Nazirliyi

173 Akkreditivdәn nağd pulla ödәnilmәsinә:

•

Mәrkәzi Bankın icazәsi ilә
icazә verilmir
emitentbankın icazәsi zamanı icazә verilir
icazә verilir
yerli hakimiyyәtin idarәçiliyi zamanı icazә verilәndә buraxılır.

174 Akkreditiv hesablaşma forması zamanı mәhsulun dәyәri ödәnilir:

•

akkreditiv açılan kimi
onun yüklәnib yola salınmasından sonra
onu alıcı alandan sonra
onun yüklәnib yola salınmasına qәdәr
avans ödәnişindә

175 Daha çox yayılmış nağdsız hesablaşma formasına aiddir:

•

aksept
ödәniş tapşırığı
ödәniş tәlәbnamәsi
akkreditiv
çek

176 Tәdavül vasitәsi kimi pul:

•

düzgün cavab yoxdur
nağdsız dövriyyәdә istifadә edilә bilmәz
nağdsız dövriyyәdә istifadә edilә bilәr
nağdsız dövriyyәnin әsasını tәşkil edir
dәyәr ölçüsü funksiyası ilә yanaşı nağdsız dövriyyәdә istifadә edilir.

177 İqtisadiyyatın bazar modelindә nağdsız pulun emissiyası … tәrәfindәn hәyata keçirilir:

•

kredit ittifaqları
kommersiya bankları
tәsәrrüfat subyektlәri
dövlәt bankları
hesablaşmakassa mәrkәzlәri

178 Nağd dövriyyә ilә müqayisәdә nağdsız pul dvriyyәsindә tәdavül xәrclәri:

•

kifayәt qәdәrdir
hәddәn azdır
tamamilә yoxdur
hәddәn çox böyükdür
hәddәn çoxdur

179 Nağdsız dövriyyә … ödәnişlәri әhatә edir:
vergi ödәnişlәrini

•

•

әmtәә vә qeyriәmtәә
yalnız qeyriәmtәә
yalnız әmtәә
yalnız maliyyә

180 Hesablaşma xidmәti üçün banklar ilә müştәri arasında bağlanılır:

•

kassa müqavilәsi
bank hesabı müqavilәsi
pul vәsaitinin qәbuluna müqavilә
kredit müqavilәsi
trast müqavilәsi

181 Hesablaşmaların әvvәlcәdәn ödәniş formasıdır:

•

çeklәr
heç biri
akkreditiv
ödәniş tapşırıqları
inkasso sәrәncamı

182 Banklarda müxbir hesablar açılır:

•

Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının tәkidi ilә
banklararası razılaşma әsasında
bәlәdiyyәnin göstәrişi üzrә
AR Mәrkәzi Bankının göstәrişi üzrә
AR Maliyyә Nzarliyinin göstәrişi üzrә

183 Xalq tәsәrrüfatında iqtisadi proseslәr әsasәn … dövriyyәdә aparılır:

•

klirinq
nağdsız
mövsümi
nağd
valyuta

184 Banklar vә başqa kredit tәşkilatları ölkә daxilindә hesablaşma aparmaq üçün birbirlәrindә … hesab
açırlar:

•

ssuda
müxbir
nostro
loro
büdcә

185 Nağdsız hesablaşmanın aparılmasının zәruri şәrtidir:

•

AR Mәrkәzi Bankın lisenziyası
bank hesabı
nağdsız hesablaşmanın aparılmasına hüquqi lisenziya
dövriyyә kassasının limiti
AR Mәrkәzi Bankının baş lisenziyası

186 Nağdsız dövriyyәdә pul hansı keyfiyyәtdә çıxış edir:

•

dünya pulu
ödәniş vasitәsi
yığım vasitәsi

tәdavül vasitәsi
dәyәr ölçüsü

187 Bank hesabından mübahisәsiz qaydada silinmә sәnәdidir:

•

akkreditiv
inkasso sәrәncamı
ödәniş tapşırığı
hesablaşma çeki
ödәniş tәlәbnamәsi

188 Ödәniş dövriyyәsi hәyata keçirilir:

•

Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının müәyyәn etdiyi nağdsız qaydada
nağd vә nağdsız qaydada
yalnız nağdsız qaydada
yalnız nağd qaydada
AR Mәrkәzi Bankının müәyyәn etdiyi nağd forma qaydasında

189 Hüquqi vә fiziki şәxslәr arasında nağdsız hesablaşmalar aparır:

•

bankın kassaları
kommersiya bankları
region depozitarilәri
hesablaşmakassa mәrkәzlәri
küçә bankomatları

190 Nağdsız pul dövriyyәsindә әmtәә vә pul vәsaitlәrinin qarşılıqlı hәrәkәti:

•

hәr rübün sonunda baş verir
heç vaxt baş vermir
saziş subyektlәrinin razılaşması әsasında baş verir
daim baş verir
dövri olaraq baş verir

191 Kredit tәşkilatlarının yenidәn maliyyәlәşdirilmәsi aparılır.

•

Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
qiymәtli kağızlar bazarında
banklar arası kredit bazarında
bankların özlәri tәrәfindәn

192 Banklarası kreditin cәlb olunmasında mәqsәd:

•

kraditlәşmәnin sürәtlәndirilmәsi
kommersiya banklarının aktiv әmәliyyatlarının genişlәndirilmәsi
inkassasiya fәaliyyәtinin yaxşılaşdırılması
kassadakı nağd pulun artırılması
sәnәd dövriyyәsinin sürәtlәndirilmәsi

193 Bir günlük banklararası hesablaşma krediti verilir.

•

Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
Mәrkәzi Bankın tәrәfindәn verilir.
verilә bilmәz.
kommersiya bankı tәrәfindәn
Maliyyә Nazirliyinin icazәsi ilә verilә bilәr.

194 Mәrkәzi Bank kommersiya banklarına ...... girovu әsasında lombard krediti verә bilәr.

•

ehtiyat fondunun
qiymәtli kağızların
kommersiya bankının nizamnamә kapitalının
kommersiya bankının әmlakının
bankın mәnfәәtinin

195 Likvidlik krediti aiddir:

•

qiymәtli kağızlar bazarına
Mәrkәzi Bankın kreditinә
banklararası kredit bazarına
ipoteka bazarına
valyuta bazarına

196 69. Banklararası kredit üzrә sövdәlәşmә aparılır:

•

valyuta bazarında
bank ssudaları bazarında
banklarası bazarda
qiymәtli kağızlar bazarında
ipoteka bazarında

197 68. Hüquqi vә fiziki şәxslәrin müddәtli әmanәtlәri bank vekseli kimi rәsmilәşdirilә bilәrmi:

•

Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının razılığı ilә bilinәr
rәsmilәşdirilә bilәr.
Mәrkәzi Bankın razılığı ilә rәsmilәşdirilә bilәr.
rәsmilәşdirilә bilmәz.
Maliyyә Nazirliyinin razılığı ilә bilinәr.

198 67. Bank sertifikatlarından

•

Maliyyә Nazirliyinin icazәsi ilә ödәniş vasitәsi kimi istifadә oluna bilәr
ödәniş vasitәsi kimi istifadә oluna bilmәz.
xidmәtlәr üzrә hesablaşmalarda ödәniş vasitәsi kimi istifadә olunur.
mallar üzrә hesablaşmalarda ödәniş vasitәsi kimi istifadә olunur.
Mәrkәzi Bankın icazәsi ilә ödәniş vasitәsi kimi istifadә oluna bilәr.

199 66. Depozit sertifikatı verilә bilәr:

•

istәnilәn şәxsә
yalnız hüquqi şәxslәrә
fiziki vә hüquqi şәxslәrә
fiziki şәxslәrә
bankın sәhmdarlarına

200 65. Hüquqi şәxslәrin depoziti hesab edilir:

•

yolda olan pul vәsaitlәri
müştәrilәrin cari hesablarındakı vәsait.
bankın kassasında olan vәsait.
müştәrinin ssuda hesablarındakı vәsait.
dәyәri ödәnilmәmiş yola salınan mallar.

201 64. Bankın әlavә kapitalının mәnbәyidir:
bank faizlәri

•

•

әmlakın yenidәn qiymәtlәndirilmәsindәn әldә edilәn artım
amortizasiya fondu
yalnız xidmәtlәrdәn gәlәn mәnfәәt
bankın әsas vәsaitlәrinin köhnәlmәsә

202 63. Nizamnamә kapitalı yaradıla bilәr:

•

yuxarı tәşkilatın vәsaiti formasında
yalnız pul vәsaiti formasında
pul vәsaiti vә maddi aktivlәr formasında
yalnız maddi aktivlәr formasında
yalnız xarici valyuta formasında

203 62. Kredit tәşkilatının emissiya gәliri yaradılır:

•

borcların yığılması hesabına
xarici valyutanın rәsmi kursu ilә manat arasındakı müsbәt fәrq hesabına
bankın mәnfәәtinin sәrbәst qalığı hesabına
bankın mәnfәәti hesabına
yalnız kreditә görә faizlәr hesabına

204 61. Xüsusi tәyinatlı fond yaradılır:

•

bankın ümumi gәliri hesabına
cari ilin xalis gәliri hesabına
yalnız faizlәrin hesabına
bankın xüsusi vәsaiti hesabına
keçmiş illәrin mәnfәәti hesabına

205 60. Bank yaradılan zaman onun nizamnamә kapitalına reqlament qoyulması xüsusi kapitalın:

•

bölüşdürücü funksiyasıdır
nizamlaşdırıcı funksiyasıdır.
bölüşdürücü funksiyasıdır.
mühafizә funksiyasıdır.
әmәli funksiyasıdır.

206 59. Kredit tәşkilatının yaranma qaydası xüsusi kapitalın:

•

bölüşdürücü funksiyasıdır
nizamlaşdırıcı funksiyasıdır.
nizamlaşdırıcı funksiyasıdır.
mühafizә funksiyasıdır.
әmәli funksiyasıdır.

207 58. Filial şәbәkәsinin genişlәndirilmәsi maliyyә ehtiyatlarının yaradılması bankın:

•

xüsusi kapitalın nәzarәt funksiyasıdır
xüsusi kapitalının әmәli funksiyasıdır.
xüsusi kapitalın bölüşdürücü funksiyasıdır.
xüsusi kapitalın mühafizә funksiyasıdır.
xüsusi kapitalın nizamlaşdırıcı funksiyasıdır.

208 57. Bankın lәğvi zamanı әmanәtçilәrә kompensasiyanın verilmәsi:

•

xüsusi kapitalın etibarlılıq funksiyasıdır
xüsusi kapitalın mühafizә funksiyasıdır.
xüsusi kapitalın bölüşdürücü funksiyasıdır.
xüsusi kapitalın әmәli funksiyasına daxildir.

xüsusi kapitalın nizamlaşdırıcı funksiyasıdır.

209 56. Kredit tәşkilatının fәaliyyәtinә dәqiq iqtisadi normativlәrin müәyyәn edilmәsi:

•

xüsusi kapitalın nәzarәt funksiyasıdır
xüsusi kapitalın әmәli funksiyasıdır.
xüsusi kapitalının mühafizә funksiyasıdır
bankın xüsusi kapitalının nizamlaşdırıcı funksiyasıdır.
xüsusi kapitalın bölüşdürücü funksiyasıdır.

210 55. Ehtiyat yaratmaq yolu ilә bankın ödәmә qabiliyyәtinin saxlanılması daxildir:

•

xüsusi vәsaitlәrin etibarlılıq funksiyasına
xüsusi vәsaitlәrin mühafizә funksiyasına
xüsusi vәsaitlәrin bölüşdürücü funksiyasına
xüsusi vәsaitlәrin әmәli funksiyasına
xüsusi vәsaitlәrin nizamlaşdırıcı funksiyasına

211 54. Xüsusi kapitalın nizamlaşdırıcı funksiyası reallaşdırılır:

•

hesablaşmaları tәmin etmәklә
bank әmәliyyatlarının dәqiq yerinә yetirilmәsi qaydalarının tәsdiqi vә aparılması yolu ilә
bankın ödәmәk qabiliyyәtinin saxlanılması ilә
әmanәtçilәrә kompensasiya verilmәsi imkanı ilә
bank binalarının әldә edilmәsi ilә

212 53. Bankın xüsusi kapitalının funksiyasıdır:

•

hesablaşma
nizamlaşdırıcı
bölüşdürücü
nәzarәt
yenidәn bölüşdürmә

213 52. Müştәrilәrin cari hesablarındakı vәsait hesab edilir:

•

bankın passivlәri
bankın cәlb etdiyi vәsait
bankın borc aldığı vәsait
bankın xüsusi vәsaiti
bankın aktiv vәsaiti

214 51. Sığorta ehtiyatı daxildir:

•

düzgün cavab yoxdur
bankın xüsusi vәsaitlәrinә
bankın cәlb etdiyi vәsaitlәrә
bankın borc vәsaitlәrinә
bankın aktiv әmәliyyatlarına

215 50. Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt daxildir:

•

bankın bronlaşdırılan vәsaitinә
bankın xüsusi vәsaitinә
bankın borc vәsaitinә
bankın cәlb etdiyi vәsaitinә
bankın hesablaşma vәsaitinә

216 49. Bank resursu deyildir:

•

ehtiyat fondu
әmәk haqqı fondu
borc vәsaitlәri
bankın kapitalı
cәlb olunmuş vәsaitlәr

217 48. Borc vәsaiti hesab edilmir:

•

әhalinin әmanәtlәri
sığorta ehtiyatları
banklararası kredit
Mәrkәzi Bankın kreditlәri
istiqrazların emissiyası

218 47. Bankın xüsusi vәsaiti hesab edilmir:

•

bankın Nizamnamә kapitalı
sığorta ehtiyatları
istiqrazların emissiyası
ehtiyat fondu
bölüşdürülmәmiş mәnfәәt

219 46. Bank resurslarından istifadә olunur:

•

maddi maraq fondunun yaradılmasında
kreditlәşmәdә
kapital qoyuluşu fondunun yaradılmasında
hesablaşmaların aparılmasında
iqtisadi hәvәslәndirmә fondunun tәşkilindә

220 45. Cәlb olunmuş vәsaitlәr aiddir:

•

bankın hesablaşma әmәliyyatlarına
bankın passiv әmәliyyatlarına
bankın vasitәçilik әmәliyyatlarına
bankın aktiv әmәliyyatlarına
bankın kredit әmәliyyatlarına

221 44. Tәdavülә sertifikat buraxmağı banklar:

•

regional depozitariya ilә razılaşırlar
digәr kommersiya bankları ilә razılaşırlar.
Mәrkәzi Bankdan razılıq alırlar.
Maliyyә Nazirliyindәn razılıq alır
özlәri müәyyәnlәşdirirlәr.

222 43.Bankın ehtiyat fondundan istifadә olunur.

•

işçilәrin mükafatlandırılmasına
ilin yekununa görә itkilәrin ödәnilmәsinә
avadanlığın alınmasına
işçilәrә әmәkhaqqı ödәnilmәsinә
xeyriyyәçiliyә

223 42. Bank resurslarının yaradılmasının qeyridepozit mәnbәyidir.

•

xüsusi tәyinatlı fondun vәsaitlәri
banklar arası vә MB alınan kredit
müәssisәlәrin cari hesablarındakı vәsait

әhalinin әmanәtlәri
emissiya gәliri

224 41. Kommersiya banklarının passivlәrinә daxildir.

•

ehtiyat kassasından vәsait
dövriyyә kassasındakı vәsait
qiymәtli kağızlara investisiya
ödәnilmәyәn sәnәdlәr toplusu
digәr kommersiya banklarından alınan borclar

225 40. Kommersiya banklarının passiv әmәliyyatlarına aiddir.

•

emissiya әmәliyyatı
fiziki vә hüquqi şәxslәrin cari hesablarına vәsaitin cәlb edilmәsi
müştәrilәrә hesablaşmakassa xidmәti
kreditlәrin verilmәsi
qiymәtli kağızların satın alınması

226 39. Fiziki şәxs tәrәfindәn kommersiya bankında vәsaitin yerlәşdirilmәsi..... ilә rәsmilәşdirilir.

•

öhdәçiliklә
әmanәt kitabçası vә әmanәt müqavilәsi
yazılı formada ikitәrәfli müqavilә ilә
yalnız әmanәt kitabçası ilә
girov müqavilәsi ilә

227 38. Xüsusi kapitalın vacib mәnbәyi hesab edilir.

•

qiymәtli kağızların emissiyası
mәnfәәt
fiziki şәxslәr tәrәfindәn pul köçürmәlәri
Hüquqi şәxslәrin depozitlәri
ehtiyat fondu

228 37. Banka pul qoyuluşu anından qüvvәdә olur:

•

hesablaşma müqavilәsi
real müqavilә
bank әmanәti müqavilәsi
kredit müqavilәsi
resurs müqavilәsi

229 36. Pul resurslarının artırılması әmәliyyatıdır.

•

akkreditiv әmәliyyatları
passiv әmәliyyatlar
hesablaşma әmәliyyatları
aktiv әmәliyyatlar
kreditlәşmә әmәliyyatları

230 35. Әhalinin pul әmanәtlәrinin saxlanılması mәqsәdi ilә fiziki şәxslәrin bank qoyuluşudur.

•

hesablaşma әmәliyyatı
әmanәt qoyuluşu
. әmanәtin qaytarılması
pul әmәliyyatları
әmanәt müqavilәsi

231 34. Sәhmlәrin buraxılıb alıcılar arasında yerlәşdirilmәsi әmәliyyatıdır.

•

hesablaşma әmәliyyatı
xüsusi kapitalın yığılması әmәliyyatı
aktiv әmәliyyatlar
bank әmanәti әmәliyyatları
spesifik әmәliyyat

232 33. Pul resurslarının artırılmasına yönәldilәn әmәliyyatdır.

•

inkasso әmәliyyatı
passiv әmәliyyatlar
hesablaşma әmәliyyatları
akkreditiv әmәliyyatları
uğurlu әmәliyyatlar

233 32. Kommersiya bankının әlavә kapitalının mәnbәyidir.

•

Mәrkәzi Bankın vәsaiti
mәrkәzlәşdirilmiş kredit
ssudalar üzrә ola bilәsi itkilәr üçün ehtiyat
banklararası
sığorta fondu

234 31. Kommersiya bankının әsas kapitalının mәnbәyidir

•

adlı sәhmlәr
Nizamnamә kapitalı
cәlb etdiyi vәsaitlәr
keçmiş illәrin mәnfәәti
bazarda yerlәşdirilәn sәhmlәrdәn gәlәn emissiya gәlir

235 30. Әmanәt sertifikatı ola bilmәz

•

müddәtli
müddәtsiz
adlı
iştirakçıya
tәqdim edәnә

236 29. Azәrbaycan kommersiya banklarının depozit sertifikatları buraxılır.

•

istәnilәn valyutada
yalnız manatla
yalnız ABŞ dollarında
hәm Azәrbaycan hәm xarici valyutada
yalnız evro ilә

237 28. Fiziki şәxslәrin vәsaitlәrini ....... banklar cәlb edә bilәrlәr.

•

Beşdәn çox filialı olan
) Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasından lisenziyası olan
bazarda 3 ildәn çox müddәtdә iştirak edәn
Mәrkәzi Bankın xüsusi lisenziyası olan
AR hökumәtindәn icazәsi olan

238 27. Bankın cari fәaliyyәti zamanı meydana çıxan itkilәr ...... hesabına ödәnilir.
bölünmәz fond

•

•

ehtiyat fondu
ictimai tәminatlı fond
sığorta fondu
yığım fondu

239 26. Xüsusi kapitalın elementi deyildir:

•

qiymәtli kağızlardan gәlәn gәlir
müştәrilәrin hesablaşma vә cari hesablarındakı vәsait qalığı
keçmiş vә cari ilin mәnfәәti
qiymәtli kağızlara qoyuluşun qiymәtdәn düşmәsinә görә ehtiyat
sәhmlәrin bazarda yerlәşdirilmәsi zamanı әldә edilәn emissiya gәlir.

240 25. Bankın xüsusi kapitalının әmәli funksiyası ........ demәkdir.

•

bankın hesablaşma bazarı
bankın maddi bazasının formalaşma mәnbәyi
bankın özünün müflislәşmәdәn müdafiәsi
әmanәtçilәrin mәnafeyinin müdafiәsindәn başlıca vasitә
bütün bank sisteminin nizamlaşdırılması

241 24. Bankın xüsusi kapitalı ...... әmlakdır.

•

Mәrkәzi Bankın vәsaitidir
bankın yarandığı zaman formalaşan
bankın formalaşmasında lazım olan
öhdәlikdәn azad olmayan
banklararası bazada әldә olunan

242 23. Kommersiya bankının cәlb etdiyi vәsaitdir.

•

ehtiyat fondu
banklararası kredit
bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
bankın emissiya gәliri
Nizamnamә kapitalı

243 22. Kommersiya bankının resurslarına daxildir.

•

yalnız xüsusi kapital
xüsusi kapital vә cәlb olunmuş vәsait
yalnız Nizamnamә kapitalı
yalnız borc vәsaitlәri
yalnız fiziki vә hüquqi şәxslәrin qaytarılmaq şәrti ilә cәlb olunduğu pul vәsaitlәri

244 21. Lombard krediti..... müddәtә verilir.

•

1 ilә qәdәr
üç gündәn otuz günәdәk
altı ayadәk
müddәt razılıq әsasında müәyyәn edilir
iki gündәn beş günәdәk

245 20. Mәrkәzi Bankın ........ krediti dövlәtin qiymәtli kağızlarının girovu ilә tәmin olunmur.

•

hesablaşma kreditlәri
birgünlük hesablaşma kreditlәr
“Overnayt” kreditlәr
gündaxili kreditlәr

lombard kreditlәr

246 19. Banklararası kredit bazarının subyektlәridir.

•

Bank olmayan kredit tәşkilatları
kommersiya bankları vә Mәrkәzi Bank
Mәrkәzi Bank vә fiziki şәxslәr
fiziki vә hüquqi şәxslәr
Mәrkәzi Bank vә әrazi idarәlәri

247 18. Mәrkәzi Bankın normativ sәnәdlәri әsasında mәnfәәt hesabına yaradılır:

•

bölünmәz fondlar
ixtisaslaşmış fondlar
xüsusi kapital
yığım fondu
istismar fondu

248 17. Kommersiya bankları....... sertifikatlarını buraxa bilәr.

•

uduşlu
depozit vә әmanәt
yalnız әmanәt
yalnız depozit
yalnız dövr etmәyәn

249 16. Kommersiya banklarına sәhm vә istiqrazların eyni vaxtda buraxılması...... aparılır.

•

Yalnız Maliyyә Nazirliyinin icazәsi ilә
icazә verilmir.
beşillik fәaliyyәtdәn sonra icazә verilir.
yalnız Mәrkәzi Bankın icazәsi ilә
yalnız birillik fәaliyyәtdәn sonra icazә verilir.

250 15. Xüsusi kapitalın ....... funksiyası kommersiya bankının lәğvi zamanı kreditorlara itgilәrin bәrpasına
zәmanәt verir.

•

hesablaşma
müdafiә
nizamlaşdırma
әmәli
nәzarәt

251 14. Kommersiya bankları üçün nizamnamә kapitalının minimum mәblәği ...... tәrәfindәn müәyyәn edilir.

•

kommersiya bankının özü
. Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
Maliyyә Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti
Mәrkәzi Bank

252 13. Kommersiya bankının nizamnamә fondunun minimum mәblәği ......manat müәyyәn edilmişdir.

•

75 mln.
50 mln.
12 mln.
8 mln.
40 mln.

253 12. Bank aktivlәrinin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi nәticәsindә yaranır.

•

bölüşdürücü kapital
әlavә kapital
ehtiyat kapitalı
bankın fondu
Nizamnamә kapitalı

254 11. Ehtiyat fondunun sәviyyәsi necә müәyyәn edilir:

•

gәlirlәrә nisbәtdә
Nizamnamә kapitalına nisbәtdә
ümumi kapitala nisbәtәn
mütlәq mәblәğdә
xәrclәrә nisbәtәn

255 10. Ehtiyat fondu.......mәqsәdilә yaradılır.

•

kreditlәşmәnin genişlәndirilmәsi
cari fәaliyyәt zamanı zәrәr vә itkilәrin örtülmәsi
yeni avadanlığın alınması
bankın istehsal inkişafının tәmin olunması
әmanәtçilәrin mәnafeyinin müdafiә edilmәsi

256 9. Hüquqi şәxs kimi bankın malik olduğu әmlakın pul ilә ifadәsi:

•

tәnzimlәmә fondu
nizamnamә kapitalı
ehtiyat fondu
xüsusi kapital
yığım fondu

257 8. Depozit dedikdә ....... başa düşülür.

•

sığorta
fiziki vә hüquqi şәxslәrin әmanәtlәri
hüquqi şәxslәrin pul vәsaiti
fiziki şәxslәrin pul vәsaiti
әmanәt sertifikatları, veksellәr, istiqrazlar

258 7. passiv әmәliyyat nәticәsindә

•

banka tәsir etmir
bankın resursları artır.
hesablaşmalar sürәtlәnir.
bankın resursları azalır.
hesablaşmalar lәngiyir.

259 6. Bankın xüsusi kapitalı deyildir:

•

hәvәslәndirmә fondu
banklararası kredit
әlavә kapital
Nizamnamә kapitalı
ehtiyat fondu

260 5. Bankın resurslarına daxildir:
innovasiya fondu

•

•

ehtiyat fondu
gәlәcәk dövrün xәrclәri fondu
amortizasiya fondu
kapital qoyuluşu

261 4. Kapitalın yetәrlilik әmsalı müәyyәn edilir:

•

xüsusi kapitalın passivlәrin nisbәti ilә
risk dәrәcәsi nәzәrә alınmaqla xüsusi kapitalın aktivlәrin mәblәğinә nisbәti ilә
risk dәrәcәsi nәzәrә alınmaqla aktivlәrin xüsusi kapitala nisbәti
xüsusi kapitalın nizamnamә kapitalına nisbәti ilә
aktivlәrin passivlәrә nisbәti

262 3. Kommersiya bankının passiv әmәliyyatı dedikdә .........başa düşülür.

•

inkasso әmәliyyatları
resursların formalaşması ilә әlaqәdar әmәliyyatlar
hesablaşma әmәliyyatları
kreditlәşmә әmәliyyatları
kassa hesablaşma әmәliyyatları

263 2. Passiv әmәliyyatlar bank.........gәtirir.

•

itgilәrә
xәrc
banka tәsir etmir.
gәlir
pulu qiymәtdәn salır.

264 1.Kommersiya bankının passiv әmәliyyatıdır:

•

maliyyәlәşmә
depozit
hesablaşma
kreditlәşmә
innovasiya

265 Kreditlәr üzrә bank zәmanәtçi kimi çıxış edә bilәrmi

•

tәminatsız kreditlәr üzrә çıxışedә bilәr
.digәr banklar tәrәfindәn verilәn kreditlәr üzrә çıxış edә bilәr.
çıxış edә bilmәz
yalnız Mәrkәzi Bankın razılığı ilә çıxış edә bilәr.
Mәrkәzi Bankın lisenziyası olduğu halda çıxış edә bilәr.

266 90.Daşınmaz әmlaka verilәn kredit adlanır

•

dövlәt krediti
ipoteka krediti
lombard krediti
kommersiya krediti
aqrar kredit

267 89.Blank kreditinin tәminatıdır

•

hazır mәhsul
tәminat yoxdur.
qiymәtli kağızlar
malmaterial qiymәtlilәri

daşınmaz әmlak

268 87.Kreditlәşmәnin birinci mәrhәlәsidir:

•

gәlirlilik sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
kredit sifarişlәrinә baxılması
müştәrinin kredit qabiliyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
kredit müqavilәsinin imzalanması
kreditlәrin verilmәsi

269 86. Borc alanın hüquq qabiliyyәti tәsdiqlәnir:

•

borcun qaytarılması öhdәliyi
müәssisәnin yaradılması haqqında tәsis müqavilәsinin surәti
kredit vermәk haqqında müqavilә
kredit sifarişlәrinә baxılması haqqında arayış
maliyyә hesabatı

270 85. Girov әmlakı qismindә maddi aktivlәrә aiddir:

•

yola salınmış dәyәri ödәnilmәmiş mәhsul
istehsal ehtiyatları, hazır mәhsul
qızıl vә qiymәtli metallar
qiymәtli kağızlar vә xarici valyuta
intellektual mülkiyyәtә sahiblik hüququ

271 84.Girov әmlakı kimi maliyyә aktivlәrinә aiddir:

•

bitmәmiş istehsal
qiymәtli kağızlar
әmlak hüququ
istehsal ehtiyatları
hazır mәhsul

272 83.Girov amili hesab edilir:

•

ipoteka
girov qoyan tәrәfindәn özgәninkilәşdirilә bilәr.
yalnız qiymәtli kağızlar
dövriyyәdәn çıxarılmış әmlak
kreditorun şәxsiyyәti ilә әlaqәdar olan әmlak

273 82.Müştәrinin maliyyә möhkәmliyi әmsalıdır

•

sәmәrәlilik әmsalı
. rentabellik әmsalı
ödәmә qabiliyyәtliliyi әmsalı
ritmlik әmsalı
iqtisadçılıq әmsalı

274 81. Maliyyә әmsalı dedikdә başa düşülür:

•

yetәrlilik әmsalı
likvidlik әmsalı
dayanıqlıq әmsalı
tәminatlıq әmsalı
iqtisadçılıq әmsalı

275 80.Müştәrilәrin maliyyә möhkәmliyi müәyyәn edilir:

•

hesablaşma әmsalı әsasında
pul vәsaitlәrinin tәhlili әsasında
kredit riski әsasında
kredit әmsalı әsasında
maliyyә әmsalı әsasında

276 79.Borc alanın kredit qabiliyyәtidir

•

kredit müqavilәsinә әmәl edilmәsi
ssuda, ssudalara görә faizlәr üzrә borc öhdәliklәrin tam vә müddәtindә ödәnilmәsi
faizlәr üzrә öhdәliklәrin ödәnilmәsi
ssuda üzrә bankın borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsi
öhdәliklәrin vaxtında ödәnilmәsi

277 78.Borc limitidir:

•

bir neçә obyekt üzrә mәcmu borc
bir kreditorun kredit müqavilәsi üzrә vahid borcun maksimum hәcmi
kredit verilmәsi üzrә maksimum dövriyyә mәblәği
bütün borcun maksimum mәblәği
bir neçә kredit müqavilәsi üzrә kredit borclarının maksimum mәblәği

278 77.Kreditlәşmә limitidir.

•

kreditlәşmә hәddi
müştәrinin bankla bağladığı bütün kredit müqavilәlәri üzrә borcun maksimum mәblәği
kreditin verilmәsi üzrә mәblәğ dövriyyәsi
müştәrinin bankla bütün kredit müqavilәlәri üzrә minimum borc
kreditin verilmәsi üzrә maksimum mәblәğ dövriyyәsi

279 76.Kreditlәşmә obyektlәri müәyyәnlәşdirilir:

•

yuxarı tәşkilatlar tәrәfindәn
kommersiya bankları tәrәfindәn sәrbәst
kommersiya bankları tәrәfindәn Mәrkәzi Bankın razılığı ilә
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
müştәrilәr tәrәfindәn

280 75. Bankın faiz dәrәcәsi asılıdır:

•

bankın xarakterindәn
. kreditin mәblәğindәn
borcalanın maliyyә vәziyyәtindәn
kreditin tәminatından
kredit münasibәtlәrinin sәviyyәsindәn

281 74.Bank faizinә tәsir edir:

•

kreditin subyektlәri
kreditin müddәti
bankın vәziyyәti
kreditin tәminatlılığı
borc alanların vәziyyәti

282 73.Kreditlәşmә prinsipidir:

•

idarәçilik
tәminatlılıq
nәzarәtçilik

bölüşdürücülük
sәrbәstlik

283 72.Kommersiya banklarında kredit münasibәtlәrinin әsas subyektidir

•

yalnız istehlak malları
bazar tәsәrrüfatları
yalnız ticarәt vә sәnaye
yalnız ev tәsәrrüfatları
yalnız kәnd tәsәrrüfatı

284 71. Bank debitor qismindә çıxış edir:

•

subyektlәri kreditlәşdirdikdә
vәsaitlәri cәlb etdikdә
öz sәhmlәrini reallaşdırdıqda
әhalinin kreditlәşmәsi zamanı
ipoteka kreditlәşmәsi zamanı

285 70.Bank kreditor kimi çıxış edir:

•

әmәliyyata görә faiz әldә etdikdә
vәsait verdikdә
qiymәtli kağızları satın aldıqda
sәrbәst vәsaitlәri cәlb etdikdә
mәnfәәt әldә etdikdә

286 69.Kredit sövdәlәşmәsindә kredit münasibәtlәrinin subyektlәri hәmişә çıxış edirlәr:

•

yalnız sәhmdar qismindә
kreditor vә borcalan qismindә
yalnız borcalan qismindә
yalnız kreditor qismindә
nәzarәtçi qismindә

287 68.Bank krediti vә kredit münasibәtlәrinin subyektidir:

•

düzgün cavab yoxdur
göstәrilәnlәrin hamısı
yalnız әhali
yalnız tәsәrrüfat tәşkilatları
yalnız dövlәt

288 67.. Bank krediti hesab edilir:

•

pul formasında verilәn kredit
mal formasında verilәn kredit
sertifikat formasındakı kredit
yalnız әhaliyә verilәn kredit
istiqraz formasında hökumәtә verilәn kredit

289 66.Banka girov qoyulmuş әmlak sığortalanır

•

dövlәt tәrәfindәn
.Girov qoyan tәrәfindәn
Üçüncü şәxs
Girov götürәn tәrәfindәn
Sığorta kampaniyası

290 65.Ssuda üzrә öhdәliyin zәmanәtçisi kimi hansı subyekt çıxış edә bilәr

•

investisiya fondları
.Maliyyә cәhәtcә möhkәm tәşkilatlar vә bank
Müxtәlif fondlar
Yalnız banklar
Yalnız sığorta kompaniyalar

291 64.Kontokorrent hesab üzrә kreditlәşәn müәssisәlәrin cari hesabı

•

vaxtı keçmiş ssuda hesabı ilә birlәşir
.Kontokorrent hesabla birlәşir
Büdcә hesabı ilә birlәşir
Sәrbәst fәaliyyәt göstәrir
Faizlәrlә fәaliyyәt göstәrir

292 63.Xüsusi ssuda hesabından verilәn kreditlәr ödәnilir

•

әlavә kreditlәr verildikcә
.Hesaba vәsait daxil olduqca
Müqavilәdә göstәrilәn müddәtlәrdә
Birdәfәlik qaydada
Ödәniş vaxtı çatdıqca

293 62.Kontokorrent hesab açılır

•

rentabelli müәssisәlәrә
.Bankın etimadını qazanan tәşkilatlara
Ticarәt tәşkilatlarına
Sәnaye müәssisәlәrinә
Pis işlәyәn tәşkilatlara

294 61.Kontokorrent hesabdan kredit qalıqı nәyi göstәrir

•

tәminatsız borcu
Hesabda vәsaitin azalmasını
banka borcunu
.hesabda sәrbәst vәsait olmasını
Müәssisәnin gәlirliliyini

295 60.Kontokorrent hesab

•

Nastro hesabıdır
.Aktiv passiv hesabdır
Passiv hesabdır
Aktiv hesabdır
Müxbir hesabdır

296 59.Ssuda hesabının debet qalıqı nәyi göstәrir

•

müәssisәnin gәlirliliyini
.Müәssisәnin banka borcunu
Müәssisәnin mәnfәәtliliyini
Müәssisәnin sәrbәst vәsaitini
Müәssisәnin rentabelliyini

297 58.Tәsәrrüfat subyektlәri üçün ümumi xarakter daşımayan obyektdir
istehsalın genişlәndirilmәsi

•

•

.Heyvandarlıq
Dövriyyә vәsaitlәrinin tamamlanması
Mal material qiymәtlilәri
Әmәk haqqının ödәnilmәsi xәrclәri

298 57.Tәminatsız kredit………..adlanır

•

ankol kredit
.Blank krediti
Mövsümi xәrclәrә kredit
Müvәqqәti ehtiyaclala kredit
Birbaşa kredit

299 56.Verilmә qaydasına görә bank krediti………xarakter daşıyır

•

tәminatlı
.Ödәmә
Fasilәli
Birbaşa
Müddәtli

300 55.Dövriyyә vәsaitlәrinin tәşkilinә verilәn kredit

•

orta vә uzun müddәtlidir
.Qısa müddәtlidir
Orta müddәtlidir
Müddәtsizdir
Uzun müddәtlidir

301 54.Kreditlәşmә prinsipi deyildir

•

Differensial münasibәt
qaytarılmaqlıq
Tәminatlılıq
.Kreditin mәblәği
Müddәtlilik

302 53.Kreditin qiymәti adlanır

•

kreditin hәcmi
.Bankın faiz dәrәcәsi
Ödәnilәn mәblәğ
Verilәn mәblәğ
Vaxtı keçmiş borc

303 52.Kreditә olan tәlәb kreditә görә faiz dәrәcәsini

•

Hәndәsi silsilә ilә artır
.Artırır
Dәyişmәz qalır
Azaldır
Әdәdi silsilә ilә azalır

304 51.İnflyasiya sәviyyәsi yüksәldikcә kreditә görә faiz dәrәcәlәri

•

sürüşkәn olur
.Artır
Sabit qalır
Azalır

Hәndәsi silsilә ilә artır

305 50.Kreditlәşmә prosesindә bankın müştәriyә fәrqli yanaşmasında…………..әsas götürülür

•

işgüzarlılığı
.Kredit qabiliyyәti
Maliyyә vәziyyәti
Tәminatı
Yararlılığı

306 49.Kreditin tәminat formasıdır

•

kredit sifarişi
.Maddi qiymәtlilәr
Әmәk haqqı fondu
Borc alanın mәnfәәti
Xüsusi tәyinatlı fondlar

307 48.Bank faizi müәyyәnlәşdirilәrkәn bank nәzәrә almır

•

әmanәtlәrә görә faiz dәrәcәsi
.Bankın gәlirlilik sәviyyәsi
Kreditә olan tәlәb
Müştәrilәrlә depozitlәrә görә ödәnilәn orta faiz dәrәcәsi
Ölkәdә pul tәdavülünün vәziyyәti

308 47.Bankın faiz dәrәcәsinә tәsir edir

•

bankın müştәri ilә münasibәti
.Kredit resurslarının quruluşu
Bankın vәziyyәti
Kreditin tәminatlılığı
Müştәrinin vәziyyәti

309 46.Kreditlәşmәnin ödәnclik prinsipi tәlәb edir

•

kreditdәn sәmәrәli istifadә olunsun
.Kreditә görә haqq ödәnilsin
Kredit tәminatlı olsun
Kredit qaytarılsın
Zaminlik olsun

310 45.Kreditlәşmә prosesindә rәhbәr tutulan prinsiplәrdәn biridir

•

yetәrlilik
.Müddәtlilik
İstifadәçilik
Bölüşdürücülük
Likvidlik

311 44.Kredit riskinin idarә olunma metodlarından biri aktivlәr portfelinin

•

idarә olunmasıdır
.Diversifikasiyasıdır
Azalmasıdır
Stabillәşdirilmәsidir
Artmasıdır

312 43.Overdraft dedikdә

•

әmәk haqqına kredit
.Ödәmә krediti
Blank krediti
Birdәfәlik müddәti kredit
Dövriyyә vәsaitlәrinә tәlәb olunanadәk kredit

313 42.Kommersiya bankının kredit siyasәtini müәyyәn edәn bank daxili amil

•

likvidlik
.İşçilәrin bacarığı vә tәcrübәsi
Rәqib bankların mövcudlduğu
Müştәri bazası
Mәrkәzi Bankın pulkredit siyasәti

314 41.Borc verilmә prosesindә bank kreditinin sövdәlәşmә obyektidir

•

Daşınmaz әmlak
D,Malmaterial qiymәtlilәri
.Pul vәsaitlәri
Qiymәtldi metallar
vaxtı keçmiş borclar

315 40.Blank ssudalarının tәminatıdır

•

havadarlıq
.Kredit müqavilәsi
Himayәdarlıq
Zәmanәt
Girov

316 39. Bank krediti alәtidir

•

vaxtı keçmiş borc
) qaytarılmaqlıq
kredit müqavilәsi
malmaterial qiymәtlilәri
bank hesabı müqavilәsi

317 38. Kredit üzrә öz borcunu vaxtında vә tam ödәmәk qabiliyyәtidir.

•

risklik qabiliyyәti
) kredit qabiliyyәtliliyi
hesablaşma qabiliyyәtliliyi
ödәmә qabiliyyәtliliyi
likvidlik qabiliyyәti

318 37. Avanslaşdırılmış dәyәrin kreditordan borcalana vә әksinә hәrәkәtidir.

•

hesab müqavilәsi
. kredit
kredit müqavilәsi
hesablaşma
c veksel

319 36. Kommersiya krediti alәtidir.

•

ödәmә tapşırıqları
veksellәr
istiqrazlar

sәhmlәr
çeklәr

320 35. Müştәrinin tapşırığı ilә onun öz adından öz hesabına aparılan әmәliyyatdır

•

lombard әmәliyyatı
komission әmәliyyatı
kreditlәşmә әmәliyyatı
aksept әmәliyyatı
ssuda әmәliyyatları

321 34. Borc alanın kredit qabiliyyәti müәyyәnlәşdirilәrkәn nәzәrә alınmalıdır:

•

likvidlik әmsalları vә ona riayәt olunması
likvidlik әmsalları vә maliyyә möhkәmliyi
likvidlik әmsalı vә dövriyyә aktivlәrinin dövriyyәsi
ancaq likvidlik әmsalları
likvidlik әmsalları vә xәrclәrdәn istifadә

322 33. Müәssisәnin kredit qabiliyyәtidir:

•

resursları artırmaq
kredit alıb geri qaytarmaq
krediti qaytarmaq
kredit almaq
kredit riskini azaltmaq

323 32. Girov qismindә çıxış edә bilәr:

•

ehtiyat fondu vә gәlәcәk dövrün gәlirlәri
әsas fondlar, ehtiyatlar vә qiymәtli kağızlar
qiymәtli kağızlar gәlәcәk dövrün gәlirlәri vә xәrc ehtiyatlar
ehtiyatlar, qiymәtli kağızlar vә gәlәcәk dövrün gәlirlәri
gәlәcәk dövrün gәlirlәri vә nizamnamә kapitalı

324 32.Bankın kredit potensialıdır

•

bankın mәnfәәt hesabına yaradılan fondları
.Bank tәrәfindәn sәfәrbәr edilәn vәsaitdәn likvidlik ehtiyatı çıxıldıqdan sonra qalan mәblәğ
Bank tәrәfindәn cәlb edilmiş vәsait
Bank tәrәfindәn sәfәrbәr edilәn vәsaitlәrin ümumi mәblәği
Bankın nizamnamә kapitalı

325 31.Daşınmaz әmlakın girov olduğu kredit adlanır

•

kontokorrent
.İpoteka
Blank
Qısamüddәtli
Dövlәt

326 30.Kreditin qaytarılmağını tәmin edәn forma deyildir

•

havadarlıq
.Dövlәt әmlakı
Bank zәmanәti
Girov
Himayәdarlıq

327 29.Banklar aşağıdakı prinsiplәrә riayәt edildikdә kredit verir

•

qaytarılma vә tәminatlılıq
tәminatlılıq,qaytarılmaqlıq, müddәtlilik, mәqsәdlilik
müddәtlilik, ödәnclik, tәminatlılıq, mәqsәdlilik,fәrdi yanaşma
. qaytarılmaqlıq, müddәtlilik, ödәnclik, tәminatlılıq, fәrdi yanaşma
Tәminatlılıq, qaytarılmaqlıq, müddәtlilik, mәqsәdlilik, fәrdi yanaşma

328 28.Bank tәrәfindәn müştәrinin hesabındakı vәsait qalığından artıq vәsait silinmәsi yolu ilә aparılan
kreditlәşmә formasıdır

•

forfeytinq
Faktorinq
Overdraft
Akseptli kredit
Kredit xәtti

329 27.Kommersiya bankının aktiv әmәliyyatının әsas növüdür

•

trast әmәliyyatları
Kassa әmәliyyatı
Lizinq faktorinq
.Ssuda әmәliyyatı
Xarici valyutanın satın alınması

330 26.Borcalanlara dövriyyә kapitalının tamamlanmasına, әsas kapitala qoyuluşa, fond birjalarının
vasitәçilәrinә verilәn kreditlәr……..üzrә tәsniflәşdirilir

•

Bank fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi qaydası
Tәminatı
Verilmә müddәti
.Kreditlәşmәnin mәqsәdi
kreditlәrin qaytarılma müddәti

331 25.Müddәt baxımından әn geniş yayılmış kredit növüdür

•

lombard kreditlәri
Ortamüddәtli kreditlәr
.Uzunmüddәtli kreditlәr
Qısamüddәtli kreditlәr
Tәlәb edilmәdәn kreditlәr (onkol kredit)

332 24.Kreditin real dәyәri hesablanır

•

Faizli pulların mәblәğindәn inflyasiya sәviyyәsi çıxılmaqla
Kredit üzrә faiz dәrәcәsi ilә inflyasiya sәviyyәsinin cәmi kimi
Kreditin mәblәği ilә faizli pul mәblәğinin cәmi kimi
.Kredit üzrә nominal faiz dәrәcәsindәn inflyasiya sәviyyәsi çıxılmaqla
tәdavüldәki pulların hәcmi ilә

333 23.Bank kreditinin ilkin ödәniş mәnbәyidir

•

Әmlakın satışından gәlir
borc alanın mal ehtiyatı
Girov qoyulmuş әmlak
Maliyyә bazarından cәlb olunan pul vәsaiti
.Mәhsul satışından (iş vә xidmәtdәn)gәlәn gәlir

334 22.Kredit verilәn zamanı girov qoyulmuş әmlakın dәyәri

•

kreditin mәblәğindәn aşağı ola bilәr
.Verilmiş kreditin mәblәğindәn yüksәk olmalıdır
Borc alan müәssisәnin nizamnamә kapitalına müvafiq olmalıdır
Kredit mәblәğinә bәrabәr olmalıdır
.Kreditin mәblәğindәn aşağı olmamalıdır.

335 21.Likvidlik sәviyyәsi vә gәlirliliyinә görә bankın aktiv әmәliyyatıdır

•

faktorinq әmәliyyatı
Әsas vәsaitlәr, qeyri maddi aktivlәr, tәsәrrüfat malları
Ödәniş müddәti 30 günәdәk olan bank ssudaları
Uzunmüddәtli ssudalar, lizinqә qoyulmuş vәsait, qiymәtli kağızlara uzun müddәtli qoyuluş
.Bankın kassasındakı nağdı pul, qiymәtli metallar,Mәrkәzi Bankdakı müxbir hesabdakı vәsait qalıqı

336 20. Qiymәtli kağızlar bazarında kredit tәşkilatları ………kimi çıxışıdır

•

Büdcә vәsaitinin bölüşdürücüsü
Sığortalayan,sığortalanan
kredit bölüşdürücüsü
Rezident vә qeyri rezident
.Qiymәtli kağızlar bazarının peşәkar iştirakçısı, investor, emitent

337 19. Bankın nisbәtәn yüksәk likvidli aktivlәrinә aiddir

•

bankın әmanәtçilәr qarşısındakı öhdәliklәr
bankın әsas vәsaitә qoyuluşu
bankın ehtiyatında olan kapital
kassa aktivlәri, Mәrkәzi Bankdakı mәcburi ehtiyatlar fondundakı vәsait
әhaliyә verilәn kreditlәr

338 Bank istehlak krediti verir:

•

ticarәt tәşkilatlarına
tikinti tәşkilatlarına
әhaliyә
kәnd tәsәrrüfatına
sәnaye müәssisәlәrinә

339 Bir borc alana vә ya qarşılıqlı borcalanlar qrupuna maksimum risk hesablanır:

•

bank öhdәliklәrinin bankın aktivlәrinә nisbәti
bankın buraxdığı xüsusi veksellәrin bankın kapitalına nisbәti
bankın yüksәk likvidli aktivlәrinin tәlәb edilәnәdәk әmanәtlәr üzrә bankın öhdәliklәrinin mәblәğinә nisbәti kimi.
bankın xüsusi vәsaitlәrinin (kapitalın) bankın aktivlәrinә nisbәti
borc alanlara bankın ümumi tәlәbinin bankın kapitalına nisbәti kimi

340 16.Kredit riskindәn irәli gәlәn itkilәrin mümkün maliyyәlәşmә mәnbәyi

•

bank xidmәtlәrin maya dәyәri
Mәrkәzi Bankdakı mәcburi ehtiyatlar hesabındakı vәsait
mәnfәәtdәn verginin azaldılması
bankın xüsusi gәlirlәri
ssudalar üzrә mümkün itkilәrә görә ehtiyat vәsait

341 15. Kredit riskinin minimumlaşdırılması üsuludur
ssuda fondundan istifadә
kredit üzrә faiz dәrәcәlәrinin artırılması
kredit xәttindәn geniş istifadә

•

•

) kreditin qaytarılmasının etibarlı formalarının tәtbiq edilmәsi
kreditlәşmәnin ayrı subyektlәrdә mәrkәzlәşdirilmәsi

342 14. Kredit üzrә faiz dәrәcәsi asılı deyil:

•

әmanәtlәrin dәyәrindәn
banklararası kreditә görә faizlәrdәn
Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsindәn
bankın ixtisaslaşmasından
cәlb olunmuş resursların dәyәrindәn

343 13. Borc alanın kredit qabiliyyәtinin tәhlili nәticәlәrindәn ...... mәsәlәlәrin hәllindә istifadә olunur.

•

kredit müqavilәsi şәrtinin pozulmasına görә cәza tәtbiqindә
kreditin mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi
kreditin qaytarılmasının müәyyәn edilmәsi
kreditin ödәncliyinin müәyyәn edilmәsi
kreditlәşmә şәrtinin müәyyәn edilmәsi

344 12. Banka girov qoyulmuş әmlakı ..... sığortalamalıdır.

•

üçüncü şәxs
girov götürәn
bank
sığorta kompaniyaları
girov qoyan

345 11. Kredit verilmәsinin ilkin mәrhәlәsidir:

•

kredit potensialı
kredit verilmәsinin texnoloji qaydası
kreditin düzgün rәsmilәşdirilmәsinә nәzarәt
borc alanın kredit qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
kredit portfelinin idarә olunması

346 10. Kommersiya bankları iri müştәrilәrin müştәrәk kreditlәşmәsinә üstünlük verir

•

mәnfәәtin artırılması mәqsәdi ilә
hesablaşmalar lәngidildikdә
borcalanın ödәmә qabiliyyәtinә inam olmadıqda
müştәri müştәrәk olduqda
sәrbәst kredit resursları çatışmadıqda

347 9. Kontokorrent hesab:

•

cari sub hesabıdır
cari hesabın bir növüdür
kredit almaq hüququ verәn hesablaşma hesabıdır.
cari hesab vә ssuda hesabının birlәşmәsidir.
kredit kartoçkası sahibinә açılan hesabdır.

348 8. Overdraftdır:

•

uzun müddәtli kredit
tәlәb edilәnәdәk kredit
birdәfәlik müddәtli kredit
bank krediti
ödәmә krediti

349 7. Bankın kredit siyasәtinә tәsir göstәrәn daxili amildir:

•

kredit bazarı
banklararası rәqabәtin vәziyyәti
bank infrastrukturunun inkişaf sәviyyәsi
bankın likvidliyi
bank qanunçuluğunun inkişaf sәviyyәsi

350 6. Bankın kredit portfelidir:

•

müxtәlif әlamәtlәrә görә strukturlaşdırılmış bank passivlәri
müxtәlif әlamәtlәrә görә strukturlaşdırılmış bank aktivlәri
kredit resursları
bankın kredit potensialı
müxtәlif әlamәtlәrә görә strukturlaşdırılmış bankın kredit qoyuluşu

351 5. Bankın ...... kimi çıxış etdiyi fәaliyyәt kredit siyasәtidir:

•

borcalan
vasitәçi
әmanәtçi
kreditor vә borc alan
kreditor

352 4. Yüksәk likvidli aktivlәrә aiddir:

•

Mәrkәzi Bankdakı mәcburi ehtiyatlar hesabı
әsas vәsaitlәr
hesablaşmalarda olan vәsaitlәr
uzun müddәtli kreditlәr
kassa vә ona bәrabәr tutulan vәsaitlәr

353 Gәlirsiz aktivlәrә daxildir:

•

ödәniş vaxtı çatmamış kreditlәr
ödәniş vaxtı keçmiş kreditlәr
müәssisә vә tәşkilatların nizamnamә kapitalına köçürülәn vәsaitlәr
Mәrkәzi bankdakı müxbir hesab
dövlәtin borc öhdәliklәrinә qoyuluş

354 Bankın kredit potensialının artırılması yolları

•

kreditlәşmә prinsiplәrinә riayәt
kredit qoyuluşunun artırılması
tәlәblәrin minimal ehtiyatlarının artırılması
cәlb olunmuş vәsaitlәrin hәcminin artırılması
kreditlәşmәnin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi

355 Bankın kredit potensialıdır:

•

Mәrkәzi Bankın hesablanma metodu ilә müәyyәn olunmuş xüsusi kapital
verilmiş kreditlәr
kreditlәr üzrә mövcüd borc
mәcmu aktivlәr
resursların cәmindәn likvidliyin mütlәq vә könüllü ehtiyatları çıxıldıqdan sonra qalan hissә

356 47.İpotekanın predmeti kimә mәxsus olmalıdır:
banka

•

•

girov qoyana
dövlәtә
mülkiyyәt formasında kommersiya bankına
müәssisә vә tәşkilatlara

357 46.İpoteka kreditindә kreditin qaytarılmasına zәmanәt kimi çıxış edir:

•

düzgün cavab yoxdur
daşınmaz әmlakın girovu
qiymәtli metalların girovu
malmaterial qiymәtlilәrinin girovu
qiymәtli kağızların girovu

358 45.İnvestisiya layihәsinin maliyyә tәminatıdır:

•

gәlir çıxar balansı
. maliyyә planı
tәsәrrüfat sahәsindә iqtisadi vәziyyәtin tәsdiqi
risklәrin qiymәtlәndirilmәsi planı vә onların sığortalanması üsulları
mәnfәәt bölüşdürmә planı vә rentabellik

359 44.Spessifik investisiya riskidir:

•

bank fәaliyyәti
investisiya portfeli riski
daxili iqtisadi
xarici iqtisadi
inflyasiya riski

360 43.İnvestisiya riski dedikdә nә başa düşülür

•

normativlәrin düzgün müәyyәn olunmaması
investisiya itkilәri vә gәlirlәrin әldә edilmәmәsi
mәnfәәtin xüsusi tәyinatlı fondlara köçürülmәsi
investisiya tәdbirlәrinin maya dәyәrinin artması
vәsaitlәrin normadan artıq xәrclәrә yönәldilmәsi

361 42.Bankın investisiya kreditlәşmәsinin obyektidir:

•

görülәn işlәr
real sektor tәşkilatlarının investisiya layihәsi
qeyri real sektorun әsas fondları
real sektorun malmaterial qiymәtlilәri
real sektorun әmlakı

362 41.Bankın investisiya kreditinin geri qaytarılması tәmin edilir:

•

rentabelliyin yüksәlmәsi hesabına
müәssisәnin pul axını hesabına
bankın ssudası hesabına
müәssisәnin mәnfәәti hesabına
layihәnin maya dәyәrinin aşağı salınması hesabına

363 40. Bankın investisiya kreditlәşmәsi zamanı bank:

•

qayda Mülki Mәcәllә ilә müәyyәn edilir
investisiya layihәlәrinin reallaşması ilә әlaqәdar risklәri öz üzәrinә qәbul etmir.
qayda Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müәyyәn edilir.
investisiya layihәlәrinin reallaşması ilә әlaqәdar risklәri bank öz üzәrinә götürür.

investisiya layihәlәrinin reallaşması ilә әlaqәdar mәsuliyyәt daşıyır.

364 39. İnvestisiya bank kreditlәşmәsidir.

•

bank resurslarının kәnd tәsәrrüfatına qoyuluşu
real investisiyalaşmaya bank resurslarının qoyuluşu
bank resurslarinin sosialnәzәri tәdbirlәrә qısa müddәtә qoyuluşu
bank resurslarının sәnayeyә uzun müddәtә qoyuluşu
vәsaitlәrin iqtisadiyyatın real sektoruna qoyuluşu

365 38. İnvestisiyanın birbaşa kreditlәşdirilmәsinin tәşkili üzrә bank işindә әsas yer tutur.

•

investisiya portfeli
investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyi
layihә smeta sәnәdlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
investisiya prosesinin tәminatı
borc alanın ödәmә qabiliyyәti

366 37.Qiymәtli kağızlar uçota qәbul edilirlәr:

•

onların rentabellik sәviyyәsi ilә
onların әldә edilmәsinә faktiki xәrclәrlә
onlara olan tәlәb vә tәklif әsasında
onların әldә edilmәsinә plan xәrclәri üzrә
onların reallaşmasına olan plan xәrclәri әsasında

367 36.Fond bazarında әn sәrrast vә tәhlükәsiz hesab edilir:

•

kompaniyaların sәhmlәri
dövlәtin borc öhdәliklәri
müştәrilәrin sertifikatları
bankın sәhmlәri
bәlәdiyyәlәrin sәhmlәri

368 35. Bankın qiymәtli kağızlar portfeli investisiya kompaniyalarının portfelindәn nә ilә fәrqlәnir

•

o dәyişmәzdir
o tamamlana bilәndir.
o sürüşkәndir.
o tamamlana bilmir.
o geri çağrilandır.

369 34. Nәyin әsasında banklar qiymәtli kağızlar portfelinin hәr bir növlәrini formalaşması qaydasını
müәyyәnlәşdirir:

•

Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası vasitәsilә
sәrbәst özlәri
Maliyyә Nazirliyinin qәrarı ilә
Mәrkәzi Bankın lisenziyası ilә
bankın sәdrinin qәrari ilә

370 33. Qiymәtli kağızlar portfelinә daxildir

•

kredit portfeli
investisiya portfeli
sәhmdar portfeli
sәnaye portfeli
pul portfeli

371 32. Bankın qiymәtli kağızlar portfelinin tәrkibinә daxildir:

•

ssuda portfeli
sәnaye portfeli
kredit portfeli
pul portfeli
ticarәt portfeli

372 31. Bankın qiymәtli kağızlar portfelinin funksiyasıdır:

•

reallaşdırılmış qiymәtli kağızların vaxtında qaytarılması
likvidlik ehtiyatının yaradılması
rentabelli fәaliyyәtin tәmin edilmәsi
qiymәtli kağızların buraxılışı
qiymәtli kağızların satışının tәmin edilmәsi

373 30. Qiymәtli kağızların likvidliyi onun sahibi üçün nә demәkdir

•

bu qiymәtli kağızların pula çevrilmәsi
onlardan tez istifadә olunması
qoyulmuş vәsaitlәrin tәminatlılığı
işlәrin mәnfәәtliliyinin tәmin edilmәsi
qoyulmuş vәsaitlәrin vaxtında qaytarılması

374 29.İnvestor kimi bankın әsas mәqsәdlәrindәn biridir:

•

vәsaitlәrin ödәncliyini tәmin etmәk
vәsaitlәrdәn maksimum istifadә etmәk
vәsaitlәrin vaxtında geri qaytarılması
qoyuluşların tәhlükәsizliyi vә onların artımı
vәsaitlәrin müddәtliliyinin qorunması

375 28. Bir investor kimi bankın әsas mәqsәdlәrindәn biridir:

•

vәsaitlәrin ödәncli olması
vәsaitlәrin geri qaytarılmasının tәmin edilmәsi
vәsaitlәrin müddәtliliyinin tәmin edilmәsi
rentabelliyin tәmin edilmәsi
vәsaitlәrin qorunub saxlanmasının tәmin edilmәsi

376 27. Hansı halda qiymәtli kağızlar bank investisiyasının obyekti ola bilәrlәr:

•

debitor borcu hesab edildikdә
borc öhdәliklәri kimi çıxış etdikdә
kreditor borcu hesab edildikdә
bank kreditlәşmәsinin obyekti olduqda
hesablaşma әmәliyyatı obyekti hesab edildikdә

377 26.Bankın investisiya portfelidir:

•

kassa әmәliyyatları nәticәsindә әldә edilәn kredit pulların mәcmusu
xarici bankların yerlәşdirdiyi vәsait
bankın passiv әmәliyyatları nәticәsindә әldә etdiyi qiymәtli kağızların mәcmusu
hesablaşma әmәliyyatları nәticәsindә bankın әldә etdiyi qiymәtli kağız
bankın aktiv әmәliyyatları nәticәsindә әldә etdiyi qiymәtli kağızların mәcmusu

378 25.Obyektin smeta dәyәrinin müәyyәnlәşdirmәyә әsas verir:
obyekt vә lokal hesablaşmalar

•

•

layihә vә işçi sәnәdlәri
Maliyyә Nazirliyinin normativ sәnәdlәri
maliyyәlәşdirәn bankın normativ sәnәdlәri

379 24. Obyektin smeta dәyәri müәyyәnlәşdirilir:

•

mühasib tәrәfindәn
layihә tәşkilatı tәrәfindәn
podratçı tәrәfindәn
sifarişçi tәrәfindәn
maliyyәlәşdirәn bank tәrәfindәn

380 23. İnvestor hansı investisiya fәaliyyәtini hәyata keçirir:

•

tikintiquraşdırma işlәri
tikinti obyektini maliyyәlәşdirir.
yeralti işlәrin görülmәsini
obyektin inşası
kommunikasiya işlәrini yerinә yetirir

381 22. Әsaslı tikinti dedikdә .......başa düşülür.

•

tikintiquraşdırma işlәri
istehsal vә qeyri istehsal tәyinatlı әsas fondlarının yaradılması prosesi
yalnız qeyri istehsal tәyinatlı әsas fondların yaranması
yalnız istehsal tәyinatlı әsas fondların yaranması
istehsal vә qeyriistehsal tәyinatlı fondların yaranması.

382 21. İnvestisiya krediti rәsmilәşdirilәrkәn әsasәn girov kimi çıxış edir.

•

ambardakı mal material qiymәtlilәri
daşınmaz әmlak
yolda olan mallar
mal material qiymәtlilәri
yola salınmış mallar

383 20. Ssuda müddәtindә qeyd olunmuş faiz dәrәcәlәri

•

maliyyә vәziyyәti ilә әlaqәdar dәyişir
dәyişilmir.
üzәn dәrәcәdә olur.
vәziyyәtdәn asılı olaraq dәyişә bilir.
kreditlәşmә obyektindәn asılı olaraq dәyişir.

384 19. İnvestisiya kreditlәşmәsi nә ilә müşayiәt edilir:

•

kredit sifarişi ilә
texniki iqtisadi әsaslandırma
müddәtli öhdәçiliklә
maddi qiymәtlilәrin qalığı haqqında mәlumatla
kredit planı ilә

385 15.Portfel investisiyasıdır:

•

rentabelliyin yüksәldilmәsinә vәsait qoyuluşu
gәlir әldә etmәk mәqsәdi ilә iqtisadi aktivlәrә vәsait qoyuluşu
maddi vә qeyri maddi aktivlәrә vәsait qoyuluşu
maliyyә aktivlәrinә vәsait qoyuluşu
müәssisәlәrin nizamnamә kapitalına qoyuluşları

386 14.Maliyyә investisiyası dedikdә ......... vәsait qoyuluşubaşa düşülür.

•

rentabelliyin yüksәldilmәsinә
qiymәtli kağızlara bank depozitlәrinә
müәssisәlәrin nizamnamә kapitallarına
investisiya obyektlәrinin bazar dәyәrinin artmasına
qeyri maddi aktivlәrә

387 Real investisiya dedikdә vәsait qoyuluşu başa düşülür:

•

nizamnamә kapitalının artırılması
maddi resurslara qoyuluş
müәssisәlәrin nizamnamә kapitalına qoyuluş
müxtәlif maliyyә aktivlәrinә qoyuluş
investisiya obyektlәrinin bazar qiymәtlәrinin artımına qoyuluş

388 Vәsait qoyuluşu obyektlәri üzrә investisiyaya aiddir:

•

dolayı
real
birbaşa
portfel
mövcud

389 İnvestisiya bankinqә daxil edilir:

•

qiymәtli kağızlara xәrcin azaldılması
müştәrilәrin qiymәtli kağızlar portfelinin idarә edilmәsi
mәnfәәt әldә etmәk
investisiya müqavilәsinin bağlanılması
xüsusi tәyinatlı fondların yaradılması

390 İnvestisiya bankinqinә daxildir:

•

qiymәtli kağızların emissiyası
kompaniyanın qiymәtli kağızlarının ilkin yerlәşdirilmәsinin tәşkili
bankın nizamnamә kapitalının formalaşması
qiymәtli kağızların buraxılışı
xüsusi tәyinatlı fondların yaradılması

391 İnvestisiya bankinqin әsas ilkin funksiyasıdır:

•

qiymәtli kağızlardan istifadә
qiymәtli kağızların emissiyası vә ilkin yerlәşdirilmәsi
yalnız qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi
yalnız qiymәtli kağızların emissiyası(buraxılışı)
qiymәtli kağızların yalnız tәkrar bazarda yerlәşdirilmәsi

392 İnvestisiya bankinqinә daxil edilәn xidmәtdir:

•

qiymәtli kağızların hazırlanması xәrclәri
qiymәtli kağızların ilkin vә tәkrar yerlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr
yalnız tәkrar qiymәtli kağızlar bazarındakı xidmәt
qiymәtli kağızların yalnız ilkin yerlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar xidmәt
qiymәtli kağızlar bazarının formalaşması xidmәti

393 İnvestisiya fәaliyyәti hesab edilir:
hesablaşmaların sürәtlәndirilmәsi

•

•

vәsait qoyuluşu prosesi ilә gәlәcәkdә gәlir әldә etmәyin vәhdәti
real sektorun kreditlәşdirilmәsi
kredit resurslarının formalaşması
dövriyyә vәsaitlәrinә vәsait qoyuluşu

394 İnvestisiya dedikdә başa düşülür:

•

düzgün cavab yoxdur
gәlәcәkdә mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi ilә iqtisadi layihәlәrin hәyata keçirilmәsi
bank fondlarının formalaşmasına vәsait qoyuluşu
mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi ilә vәsait qoyuluşu
ehtiyat fondlarının yaranmasına vәsait qoyuluşu

395 Kapital qoyuluşu formasıdır:

•

maya dәyәrinin aşağı salınması
yeni әsas fondların yaradılması
bankın ümui kapitalının formalaşması
bankın ehtiyat fondunun yaradılması
bankların rentabelliyinin yüksәldilmәsi

396 Kapital qoyuluşu dedikdә başa düşülür:

•

istehlaka vәsait qoyuluşu
ümumi daxili mәhsulun әsas fondların tәkrar istehsalına istifadә olunması
fondların formalaşmasına vәsait qoyuluşu
ümumi daxili mәhsulun sosial mәdәni tәdbirlәrә xәrclәnmәsi
bankın nizamnamә kapitalının formalaşması

397 İnvestisiyanın texnoloji quruluşunda istifadә edilmir

•

işçilәrә әmәk haqqı
istehsl sahәlәrinә kapital qoyuluşu
maşın,avadanlıq,alәtlәr alınmasına
tikintiquraşdırma işlәrinә xәrclәr
sair tikinti işlәri vә xәrclәrә

398 Aşağıdakılardan investisiyanını maliyyәlәşmә mәnbәlәrinә aiddir

•

qısa müddәtli ssuda
uzunmüddәtli ssuda
hüquqi şәxs
fiziki şәxs
xarici fiziki şәxs

399 Aşağıdakılardan kapital qoyuluşu subyektinә aid olanları göstәrin

•

istehlakçılar
sifarişçilәr
neftayırma zavodu
korporasiyalar
bәlәdiyyәlәr

400 38. Milli valyutanin emitentidir.

•

Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
. ölkәnin Mәrkәzi Bankı
Beynәlxalq valyutakredit tәşkilatı
Milli kommersiya bankları

Maliyyә Nazirliyi

401 37. Müxbir hesab adlanır:

•

cari hesab
Nastro hesabı
kontokorrent hesabı
hesablaşma hesabı
xüsusi ssuda hesabı

402 36. Banklar arasındakı müxbir münasibәtdir.

•

trast әmәliyyatları ilә әlaqәdar münasibәtdir
iki vә ya bir neçә kredit tәşkilatı arasındakı müqavilә münasibәtidir.
yalnız iki kredit tәşkilatı arasında kassa xidmәti göstәrilmәsi üzrә olan müqavilәdir.
yalnız iki kredit tәşkilatı arasındakı müqavilә münasibәtidir.
lizinq xidmәti üzrә bir neçә bank arasındakı müqavilәdir.

403 35. Opsion:

•

kreditlәşmәdir
hәr hansı dәqiq tarixә valyuta alqısatqısına hüquqdur.
mütlәq reallaşmadır.
öhdәçilikdir.
doğru cavab yoxdur.

404 34. Forvard sövdәlәşmәsi dәqiq 10 gün әrzindә icra olunmalı olan

•

qeyrimüәyyәn tarixdә icra olunmalı kontraktdır
gәlәcәkdә dәqiq bir tarixdә icra olunmalı olan valyuta vәsaitlәrinin alqısatqı kontraktıdır.
beş iş günü әrzindә icra olunmalı olan valyuta vәsaitlәrinin alqısatqı kontraktıdır.
valyuta vәsaitlәrinin alqısatqı kontraktıdır.
20 iş günü әrzindә icra olunmalı olan valyuta vәsaitlәrinin alqısatqı kontraktıdır.

405 33. Xarici valyutanın alınıb satılmasının müddәtli sövdәlәşmәsinin әsas növlәrindәn biridir.

•

siap
forvard
spot
tomorrov
stop

406 32. Spot sövdәlәşmәsi hәyata keçirilir.

•

sövdәlәşmәnin istәnilәn vaxt icrası
xarici valyutaların satılıb alınması üzrә öhdәliklәrin sövdәlәşmә günündәn iki iş günü әrzindә icrası
xarici valyutanın satılıb alınması üzrә öhdәliklәrin sövdәlәşmә günündәn sonra beşinci gün әrzindә icrası
xarici valyutanın satılıb alınması üzrә öhdәliklәrin sövdәlәşmә günündә icrası
xarici valyutaların satılıb alınması üzrә öhdәliklәrin sövdәlәşmә gününün sәhәri icrasıdır.

407 31. Tomorrow sövdәlәşmәsidir.

•

sövdәlәşmә sәrbәst istәnilәn müddәtdә aparılır
valyutaların alqısatqısı öhdәliklәrinin sövdәlәşmә günündәn sonrakı iş günündә icrası
valyutaların alınıbsatılması üzrә öhdәliklәrin sövdәlәşmә günündәn ikinci iş günündәn sonra icrası
valyutaların alqısatqısı üzrә öhdәliklәrin sövdәlәşmә günündә icrası
valyutaların alınıb satılması üzrә öhdәliklәrin sövdәlәşmә günündәn beş iş günündәn beşinci iş günündә icrası

408 30. Nağd valyuta sövdәlәşmәsinin bir növüdür.

•

svap
spot
mondey
stop
fyuçers

409 29. Nağd valyuta sövdәlәşmәsinin әsas növlәrindәn biridir:

•

bazar sövdәlәşmәlәri
tomorrow sövdәlәşmәsi
fyuçers sövdәlәşmәsi
forvard sövdәlәşmәsi
opsion sövdәlәşmәsi

410 28.Tranzit valyuta hesabından pul vәsaiti silinir:

•

valyutada hesablaşmalara görә
.xarici valyutanın satışı üçün
inkassasiya mәqsәdi ilә
hesablaşma hesabına daxil olmalara görә
vәsaitlәrin bronlaşdırılmasına

411 27.Müştәrnin tranzit valyuta hesabına daxil edilir:

•

etibarlı valyutaların daxil edilmәsi
.bütün xarici valyuta daxil olmaları
hesabın açıldığı müvәkkil bankdan daxil olmalar
bir rezidentin hesablaşma valyuta hesabından daxil olmalar
bir rezidentin hesablaşma valyuta hesabından hәmәn rezidentin digәr valyuta hesabına daxil olmalar

412 26.Hesablaşma vә tranzit hesabların açılmasında mәqsәd

•

balansda nәzәrә almaq
.rezidentlәrin xeyrinә daxil olan xarici valyutanın eynilәşdirilmәsi
analitik uçotun aparılması
mәnfәәt әldә etmәk
sintetik uçotun aparılması

413 25.Hesablaşma vә tranzit hesablar açılır:

•

rentabelli tәşkilatlara
.bütün valyuta növlәrinә görә
xarici valyutalara görә
milli valyutalara görә
yalnız bir valyuta növünә görә

414 24.Rezidentlәrin xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olması mәqsәdilә bank onlara açır:

•

cari ssuda hesabı
.hesablaşma vә tranzit hesabı
hesablaşma hesabı
ssuda hesabları
tranzit hesabı

415 23.Kapitalın hәrәkәti ilә әlaqәdar valyuta әmәliyyatları Mәrkәzi Bank tәrәfindәn nizamlaşdırılır

•

.rezidentlәrin xarici qiymәtli kağızlar üzrә öhdәliklәrinin icrası ilә
bank kreditlәrinin verilmәsi vә alınması ilә
әmәliyyatların sığortalanması ilә

ölkәyә vә ölkәdәn kәnara qeyri әmtәә xarakterli әmәliyyatlar
maliyyә kreditlәrinin verilmәsi vә alınması ilә

416 22.Kapitalın hәrәkәti ilә әlaqәdar olan valyuta әmәliyyatları Mәrkәzi Bank tәrәfindәn nizamlaşdırılır:

•

verilmiş kreditlәrin tәminatlılığı ilә
.xarici vә milli valyutada kreditlәrin verilmәsi ilә әlaqәdar hesablaşma vә köçürmә әmәliyyatı ilә
rezidentlәrin qeyri rezidentlәrә kommersiya krediti verilmәsi ilә әlaqәdar onların arasındakı köçürmә vә
hesablaşma ilә
maliyyә kreditlәrinin alınıbsatılması
ölkәyә vә ölkәdәn qeyri әmtәә xarakterli hesablaşmalarla

417 21.Bankın cari valyuta әmәliyyatıdır:

•

banklararası hesablaşmaların tәşkili
.faizlәrin, dividentlәrin vә digәr gәlirlәrin ölkәyә vә ölkәdәn әmanәtә köçürülmәsi ilә әlaqәdar köçürmәlәr
rezidentlәr tәrәfindәn xarici qiymәtli kağızlara görә öhdәliklәrin icrası
xarici vә milli valyutada olan kreditlәrin ödәnilmәsi ilә әlaqәdar hesablaşma vә köçürmәlәr
rezidentlәrin qeyrirezidentlәrdәn daxili qiymәtli kağızların әldә edilmәsi hüquqi üzrә әmәliyyatlar

418 20.Cari valyuta әmәliyyatı hesab edilir:

•

xarici valyutaların qәbul edilmәsi
.malların idxalı vә ixracı üzrә hesablaşmaların aparılması üçün ölkәdәn vә ölkәyә xarici valyutanın köçürülmәsi
bank әmәliyyatı müstәsna olmaqla kredit tәşkilatlarının әmәliyyatları
milli vә xarici valyutada kreditlәrin verilmәsi ilә әlaqәdar hesablaşma vә köçürmәlәr
rezidentlәrin qeyrirezidentlәrdәn daxili qiymәtli kağızların әldә edә bilmәsi hüquqi ilә әlaqәdar әmәliyyatlar

419 19.Aşağıdakı valyuta әmәliyyatını bank öz mәnafei naminә hәyata keçririr:

•

kredit xidmәti göstәrmәk
.xarici iqtisadi fәaliyyәtә görә risklәrin sığortalanması
mәslәhәtlәşmә xidmәti göstәrmәk
sәnәdli akkreditivlәrin emissiyası
mәlumat xidmәti göstәrmәk

420 18.Bankların öz mәnafelәri naminә hәyata keçirdiyi valyuta әmәliyyatıdır:

•

investisiya qoymaq
. xarici valyutaların alışı vә satışı
mәslәhәtlәşmә xidmәti göstәrmәk
mәlumat xidmәti göstәrmәk
beynәlxalq hesablaşmalar aparmaq

421 17.Banklar öz mәnafelәri naminә әmәliyyat aparır:

•

akkreditiv әmәliyyatı
.depozitlәrin cәlb edilmәsi üçün banklar arası әmәliyyat
xarici valyutada kreditlәr verilmәsi
beynәlxalq hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi üzrә
mәslәhәt xidmәtlәri

422 16.Bütün müştәrilәrin mәnafeini müdafiә edәn valyuta әmәliyyatıdır:

•

valyuta ilә hesablaşmaq
. sәnәdli akkreditivlәrin emissiyası vә beynәlxalq hesablaşmalar çәrçivәsindә inkasso әmәliyyatları
resursların formalaşması ilә әlaqәdar banklar arası әmәliyyatlar
daxili bazarda xarici valyutaların alışı vә satışı
valyuta vәsaitlәrinin ölkә daxilindә cәlb olunub yerlәşdirilmәsi

423 15.Müştәrinin mәnafeini müdafiә edәn bank әmәliyyatıdır

•

valyuta hesabının açılması
.rezident vә rezident olmayanlara xarici valyutada kredit verilmәsi
möhtәkirlik qiymәti ilә xarici valyutaların satılması
xarici ticarәt fәaliyyәti üzrә risklәrin sığortalanması
möhtәkir qiymәtlәr xarici valyutanın satın alınması

424 14.Müştәrinin mәnafeinә xidmәt edәn valyuta әmәliyyatıdır:

•

xarici valyutanın alınıb satılması
.mәslәhәt vә informasiya xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
xarici iqtisadi fәaliyyәt üzrә risklәrin sığortalanması әmәliyyatı
depozitlәrin cәlb edilmәsi üzrә banklar arası әmәliyyatlar
resursların formalaşması üzrә banklararası әmәliyyatlar

425 13.Müştәrilәrin mәnafei naminә hәyata keçirilәn valyuta әmәliyyatıdır

•

kursunun müәyyәn edilmәsi
.beynәlxalq hesablaşmaların aparılması
valyuta vәsaitlәrinin cәlb olunub yerlәşdirilmәsi
xariciiqtisadifәaliyyәt risklәrinin heclәnmәsi
xarici valyutanın alınıb satılması

426 12.Müştәrinin xeyrinә aparılan valyuta әmәliyyatı hesab edilir

•

onun rentabelliyinin müәyyәn edilmәsi
.müştәrilәrin idxalixrac әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk
xarici iqtisadi fәaliyyәt risklәrinin sığortalanması әmәliyyatı
xarici valyutanın alınıb satılması
kredit resurslarının xarici valyutada yerlәşdirilmәsi

427 11. Beynәlxalq pul bazarında depozit vә konversion әmәliyyatların aparılması bankın hansı
әmәliyyatıdır.

•

ssuda
.valyuta
hesablaşma
kredit
vasitәçilik

428 10.Bankın valyuta әmәliyyatı hesab edilir:

•

valyuta vәsaitlәrinin cәlb edilәrәk beynәlxalq bazarda yerlәşdirilmәsi
düzgün cavab yoxdur
valyuta portfelinin müәyyәn edilmәsi
.valyuta vәsaitlәrinin cәlb edilәrәk ölkә daxilindә yerlәşdirilmәsi
beynәlxalq valyuta bazarında xarici valyutanın satın alınması

429 9.Bankın valyuta әmәliyyatıdır:

•

xarici valyuta ilә mal alışı vә satışı
.xarici valyutanın daxili bazarda satılıb alınması
yalnız daxili bazarda xarici valyutanın satışı
yalnız beynәlxalq valyuta bazarında xarici valyutanın satın alınması
xarici valyutanın beynәlxalq valyuta bazarında satılıbalınması

430 8.Valyuta qiymәtlilәri ilә bank әmәliyyatıdır.

•

bazarın tәşkili
.mal vә xidmәtlәrin idxalı vә ixracı
bütün pul hesablaşmaları
beynәlxalq hesablaşmalar
yalnız mal vә xidmәtlәrin icrası ilә әlaqәdar

431 7.Valyuta qiymәtlilәri ilә bank әmәliyyatına daxildir:

•

valyuta mәzәnnәsi
. müştәrilәrә xarici valyutada hesabların açılması vә әmәliyyatlar
sahәlәrin kreditlәşdirilmәsi
xarici dövlәtlәrlә iqtisadi mnasibәtlәr
bank menecmenti

432 6.Funksional baxımdan valyuta bazarıdır:

•

lombardlar
. beynәlxalq hesablaşmaların müntәzәmliyini tәmin edәn mexanizm
Mәrkәzi Banklar
qiymәtli kağızların satışı ilә mәşğul olan bank
xәzinәdarlq

433 5.Funksional baxımdan valyuta bazarı:

•

aktiv pul bazarıdır
.valyuta kursunun formalaşmasını tәmin edәn mexanizmdir
auksiondur
qiymәtli kağızların alınıbsatılma bazarıdır
kredit tәşkilatlarının mәcmusudr

434 4.Valyuta bazarının әsas iştirakçısı kimi çıxış edir

•

xәzinәdarlıq
.Mәrkәzi Bankları
Maliyyә nazirliyi
bank olmayan kredit tәşkilatları
yalnız kommersiya bankları

435 3.Valyuta bazarının iştirakçısı hesab edilir:

•

lombardlar
kredit tәşkilatı hesab edilәn maliyyә institutları
qeyribank kredit tәşkilatları
bütün maliyyә institutları
xәzinәdarlıq

436 Valyuta bazarının iştirakçısıdır

•

әrazı idarәlәri
bu әmәliyyatı aparmağa lisenziyası olan kommersiya bankları
lisenziyası olan lombardlar
xәzinәdarlıq
bütün kredit tәşkilatlar

437 Valyuta bazarıdır:

•

Maliyyә Nazirliyi
Valyuta әmәliyyatını hәyata keçirәn müxtәlif subyektlәr
Mәrkәzi Bank

yalnız kommersiya bankları
bank olmayan kredit tәşkilatları

438 30.Sәhmlәrin yerlәşdirilmә üsuludur:

•

b onların yalnız xarici valyutaya satışı
onların әmanәtә yerlәşdirilmәsi
Hesablanmış ancaq ödәnilmәmiş dividendlәrin kapitallaşdırılması
onların әmlakda yerlәşdirilmәsi

439 29.Sәhmlәr ......... yolu ilә yerlәşdirilir.

•

yalnız hәmin ölkәnin valyutasına satışı
yalnız әmlak
yalnız xarici valyutaya satışı
ölkә vә xarici ölkә valyutasına satışı

440 28.Kredit tәşkilatının buraxdığı sәhmlәr dövlәt qeydiyyatı keçirilir:

•

Nazirlәr Kabinetindә
kommersiya banklarında
Mәrkәzi Bankda
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn

441 27.Sәhmlәr .......... qәrarı ilә buraxılır.

•

sәhmdarların ümumi yığıncağının
direktorlar şurası
bankın idarә heyәtinin
Müşahidә Şurasının

442 26.Banklar sәhm buraxmaq hüququna malikdirmi:

•

yalnız adı sәhm
buraxmaq hüququ yoxdur
adı vә imtiyazlı sәhm
yalnız imtiyazlı sәhm

443 25.Sәhm buraxmaq yolu ilә banklar:

•

bank fәaliyyәtinә lisenziya alırlar
qiymәtli kağızlarla әmәliyyat aparmaq hüququ әldә edirlәr
nizamnamә kapitalını formalaşdırırlar
qiymәtli kağızlar bazarında iştirak edirlәr

444 24.Qiymәtli kağızların emissiyasında mәqsәd:

•

mәnfәәt әldә etmәk
bankın fәaliyyәti haqqında mәlumat vermәk
xüsusi kapitalı formalaşdırmaq
qiymәtli kağızlar bazarında iştirak

445 23.Qiymәtli kağızlar bazarına xidmәt ilә әlaqәdar bankın әnәnәvi әmәliyyatı hesab edilir:

•

qiymәtli kağızlar bazarına xidmәt
qiymәtli kağızlar saxlanılması xidmәti
qiymәtli kağızların әldә edilmәsi vә girovuna görә kreditlәrin verilmәsi
klirinq fәaliyyәti

446 22.Bankların qiymәtli kağızlar bazarında iştirakı tәmin olunur:

•

d sәhmdarların ümumi yığıncağının qәrarı ilә
hökumәtin qәrarı ilә
Mәrkәzi Bankın lisenziyası ilә
Maliyyә Nazirliyinin qәrari ilә

447 21.Qiymәtli kağızlar bazarının peşәkar iştirakçısı kimi bank fәaliyyәti hesab edilir:

•

depozitar fәaliyyәt
xüsusi qiymәtli kağızların emissiya әmәliyyatı
cәmiyyәtin lәğvi zamanı çatası әmlak payının әldә edilmәsi
әldә olunmuş qiymәtli kağızların girovuna görә kredit alınması

448 20.Qiymәtli kağızlar bazarının peşәkar iştirakçısı kimi bankın fәaliyyәtidir:

•

faiz vә dividendlәrin ödәnilmәsi
sәhm sahiblәrinin bankın idarә edilmәsindә iştirakına şәrait yaratmaq
bankın müflislәşmәsi prosesindә kreditor vә sәhmdar qismindә iştirak
klirinq fәaliyyәti

449 19.Qiymәtli kağızlar bazarının peşәkar iştirakçısı kimi bank fәaliyyәtidir:

•

әldә edilmiş qiymәtli kağızların girovu müqabilindә kreditlәr cәlb etmәk
sәhm sahiblәrinin bankın idarәçiliyindә iştirakına şәrait yaratmaq
xüsusi qiymәtli kağızların emissiyası
brokerlik

450 18.Bankın investor fәaliyyәtidir:

•

vaxtı çatdıqda borc qiymәtli kağızlarının ödәnişi
broker fәaliyyәti
diler fәaliyyәti
cәmiyyәtin lәğvi zamanı çatası әmlak payının alınması

451 17. Bankın investor fәaliyyәtinә daxildir:

•

dilerlik
vaxtı çatdıqda borc qiymәtli kağızlarının ödәnilmәsi
kreditor vә ya sәhmdar qismindә müflislәşmә prosesindә iştirak
brokerlik

452 16.Bankın investor kimi fәaliyyәtidir:

•

diler fәaliyyәti
emitent sәhmdar cәmiyyәtinin idarәçiliyindә iştirak
Sәhm sahiblәrinin bankın idarә olunmasında şәrait yaratmaq
emitent bankın fәaliyyәti haqqında mәlumat vermәk

453 15.Bankın investor kimi fәaliyyәtidir:

•

emitent bankın fәaliyyәti haqqında mәlumat vermәk
bankın qiymәtli kağızlarla mülki hüquqi sövdәlәşmә aparması
bankın öz adından qiymәtli kağızların alqı satqı sövdәlәşmәsinin aparılması
Qiymәtli kağızların ödәnilmәsinә görә faizlәrin, dividendlәrin әldә edilmәsi

454 14. Bank emitent kimi çıxış etdikdә

•

öz qiymәtli kağızlarını satın alır.
başqalarının qiymәtli kağızlarını әldә edir.
başqalarının qiymәtli kağızlarını satır.

•

öz qiymәtli kağızlarını buraxır.

455 13.İnvestor kimi bankın fәaliyyәtinә daxildir:

•

emitent bankın fәaliyyәti haqqında mәlumat vermәk
faizlәrin vә dividendlәrin ödәnişi
bankın öz adından öz hesabına qiymәtli kağızların alınıb satılması üzrә bank sövdәlәşmәsi
әldә edilmiş qiymәtli kağızların girovu üzrә kredit cәlb etmәk

456 12.Bankın investor kimi fәaliyyәti hesab edilir:

•

öz qiymәtli kağızlarının emissiyası әmәliyyatları
faizlәrin vә dividendlәrin ödәnilmәsi
öz portfelinә qiymәtli kağızların alınıb satılmasi әmәliyyatları
diler әmәliyyatı

457 11. Bankın qiymәtli kağızların emitenti kimi çıxışı ondadır ki, o:

•

әldә olunmuş qiymәtli kağızların girovuna görә kredit almaq
müflislәşmә zamanı kreditor kimi iştirak edir
diler kimi çıxış edir
vaxtı çatdıqda borc qiymәtli kağızlarının ödәnişini aparır

458 10.Qiymәtli kağızların emitenti kimi bank fәaliyyәtinә daxildir:

•

bankın öz adından qiymәtli kağızların alqı satqısı üzrә sövdәlәşmәlәr etmәk
törәmә maliyyә alәtlәri ilә әmәliyyatlar
emitent bankın fәaliyyәti haqqında mәlumat vermәk
broker fәaliyyәti

459 9.Qiymәtli kağızların emitenti kimi bank fәaliyyәti hesab edilir:

•

qiymәtli kağızlarının alqı satqısını öz portfelinә daxil etmәk üçün әmәliyyatlar
diler әmәliyyatı
sәhm sahiblәrinin bankın idarәçiliyindә iştiraka şәrait yaratmaq
cәmiyyәtin lәğvi zamanı çatası әmlak payının әldә edilmәsi

460 8.Qiymәtli kağızların emitenti kimi bank fәaliyyәtinә daxildir:

•

әldә edilmiş qiymәtli kağızların girovuna әsasәn kreditlәrin cәlb edilmәsi
vaxtı çatdıqda borc qiymәtli kağızlarının ödәnilmәsi
bank tәrәfindәn qiymәtli kağızlar üzrә mülki hüquqi sövdәlәşmә aparmaq
cәmiyyәtin lәğvi zamanı çatası әmlakın әldә edilmәsi

461 7.Qiymәtli kağızların emitenti kimi bank fәaliyyәti hesab edilir:

•

qiymәtli kağızların ödәnilmәsı zamanı çatası dividend vә faizlәr
әldә edilmiş qiymәtli kağızların girovu üzrә kreditlәr cәlb etmәk
qiymәtli kağızların öz adından alışı vә satışını tәşkil etmәk
faiz vә dividendlәrin ödәnilmәsi

462 6.Qiymәtli kağızların emitenti kimi bank fәaliyyәtinә daxildir:

•

әldә olunmuş qiymәtli kağızların girovu üzrә kreditlәr cәlb etmәk
qiymәtli kağızların alınıb satılması üzrә sövdәlәşmә aparmaq
qiymәtli kağızların ilkin yerlәşdirilmәsi
sәhmdar cәmiyyәtin idarә edilmәsindә iştirak

463 5.Emitent kimi bank fәaliyyәtidir:

•

•

qiymәtli kağızların emissiyası
diler әmәliyyatı
qiymәtli kağızların alınıb satılması
broker әmәliyyatı

464 4.Qiymәtli kağızlar bazarında bank ..... kimi çıxış edir:

•

hesablaşmaların aparılmasında vasitәçi
qiymәtli kağızlar bazarının tәşkilatçısı
qiymәtli kağızlar bazarına xidmәt göstәrәn
bazarın mәslәhәtçi hüquqşünası

465 3 .Qiymәtli kağızlar bazarında bank ...... kimi çıxış edir:

•

iştirakçı
müşahidәçi
hüquqşünas
tәşkilatçı

466 2.Qiymәtli kağızlar bazarında bank fәaliyyәti hesab edilir:

•

bankın vasitәçi kimi fәaliyyәti
bankın hüquqşünas kimi fәaliyyәti
butun cavblar düzdü
bankın müşahidәçi kimi fәaliyyәti
bankın investor kimi fәaliyyәti

467 1.Qiymәtli kağızlar bazarında bank fәaliyyәtidir:

•

bankın hüquqşünas kimi fәaliyyәti
bankın vasitәçilik fәaliyyәti
bütün kapitalın cәminә nisbәtәn faizlә
bankın müşahidәçilik fәaliyyәti
bankın emitentlәr kimi fәaliyyәti

468 52. Etibarlı lizinq müqavilәsinin birinci müddәti başa çatdıqdan sonra lizinqin hansı formasında davam
etdirilir

•

uzadılmış lizinq
bәrpa olunan lizinqdә
standart lizinqdә
müddәtli lizinqdә
baş lizinqdә

469 51. Bir dәfәlik sövdәlәşmә lizinqin hansı formasına aiddir

•

hәmişәlik lizinqә
müddәtli lizinqә
bәrpa olunan lizinqә
qeyristandart lizinqә
standart lizinqә

470 50. Üçtәrәfli lizinq әmәliyyatı aparılırmı

•

yalnız Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasının razılığı ilә
bәli
yalnız Mәrkәzi Bankın razılığı ilә
yox
yalnız Maliyyә Nazirliyinin razılığı ilә

471 49. Hüquqi şәxslәrә trast xidmәtinә aiddir:

•

qiymәtli kağızlar portfelinin idarә edilmәsi
korporasiyanın likvidliyinin idarә edilmәsi
xüsusi fondların yaradılmasında iştirak
mәnfәәtdә iştirak
ehtiyat fondunun yaradılmasında iştirak

472 48. Bankın trast şöbәlәri öz xidmәtinә görә alırlar:

•

faiz
komission mükafat
dividend
möhkәm әmәk haqqı
differensial әmәk haqqı

473 47. Hüquqi şәxslәrә trast xidmәtidir:

•

korporasiyanın maliyyә nәticәlәrinin idarә edilmәsi
korporasiyanın pensiya fondunun idarә edilmәsi
bankın likvidliyinin idarә edilmәsi
korporasiyanın işçi heyәtinin idarә edilmәsi
firmanın rentabelliyinin idarә edilmәsi

474 46. Agent sövdәlәşmәsi üzrә bankın trast şöbәsinin xüsusiyyәti ondadır:

•

bütün xidmәtlәr bankın tövsiyyәsi ilә aparılır
bütün xidmәtlәr müştәrinin sifarişi ilә yerinә yetirilir.
bütün xidmәtlәr bankın istәyi ilә aparılır.
bütün xidmәtlәr satıcının sifarişi ilә yerinә yetirilir.
bütün xidmәtlәr MB göstәrişi ilә aparılır.

475 45. Bankın trast şöbәsi hüququna malikdir

•

hesablaşmaları hәyata keçirmәk
investisiya vә kommersiya xarakterli әmәliyyatlar aparmaq
etibar edәnin yalnız kommersiya işini aparmaq
etibar edәnin yalnız investisiya әmәliyyatlarını hәyata keçirmәk
ümumilikdә heç bir әmәliyyat aparmaq hüququ yoxdur.

476 44. Trast әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi bankın funksiyasıdır.

•

ictimai tәşkilatlara yardım etmәk
fiziki şәxslәrә trast xidmәti göstәrmәk
sığorta orqanlarına trast xidmәtinin göstәrilmәsi
digәr kommersiya banklarına trast xidmәti göstәrmәk
maliyyә orqanlarına trast xidmәti göstәrmәk

477 43. Kapitalın vә ya mirasın idarә edilmәsi necә adlanır

•

kreditor
etibarlı şәxs
fiziki şәxs
hüquqi şәxs
kömәkçi şәxs

478 42. Bankın trast şöbәlәri vasitәsi ilә aparılır:
kreditlәşmә әmәliyyatı

•

•

qiymәtli kağızlara investisiyalaşma
bütün sahәlәrin investisiyalaşdırılması
sәnayenin investisiyalaşdırılması
sertifikatlara investisiyalaşma

479 41. Bankın trast şöbәlәri vasitәsi ilә:

•

ssuda kapitalı nizamnamә kapitalına çevrilir
ssuda kapitalı saxta kapitala çevrilir.
maliyyә kapitalı ssuda kapitalına çevrilir.
ssuda kapitalı ipoteka kapitalına çevrilir.
ipoteka kapitalı ssuda kapitalına çevrilir.

480 40. Trast әmәliyyatlarını hәyata keçirmәklә kommersiya bankları yerinә yetirirlәr:

•

hesablaşma әmәliyyatlarını sürәtlәndirmәkdә
pul kapitallarının yığılıb istehsala yönәldilmәsi
nәzarәt funksiyasını
bölüşdürücü funksiyanı
pul vәsaitlәrinin mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә yerlәşdirilmәsi

481 39. Trast işinin spessifik әlamәtidir:

•

etibar edilmiş vәsaitdәn hesablaşmalarda istifadә edilir
banklar onlara etibar edilmiş kapitalları sәhmlәrә vә istiqrazlara yerlәşdirirlәr.
banklar onlara etibar edilmiş kapitallar yalnız istiqrazlara yerlәşdirirlәr.
banklar onlara etibar edilmiş kapitalları iqtisadiyyatın inkişafına yönәldir.
banklar onlara etibar edilmiş kapitalları bankın nizamnamә fonduna yerlәşdirirlәr.

482 38. Trast xidmәtlәrinin sürәtlә artmasına sәbәb:

•

bankların qeyribank kredit tәşkilatları arasındakı iqtisadi münasibәtlәrin inkişafı
bankların likvidliyinin inkişafı
bankın iqtisadiyyata tәsirinin artması
bank imicinin yüksәlmәsi
banklararası bazarda bankların vәziyyәtinin yaxşılaşması vә bankın imicinin yüksәlmәsi

483 37. Bankların trast xidmәtinin tәqdim etmәsi vә onun sürәtlә artması nә ilә әlaqәdardır

•

bankların fәaliyyәt sferasını genişlәndirmәk
xalis bank әmәliyyatlarından әldә edilәn gәlirin azalması
kommersiya strukturlarında bankların hörmәtinin aşağı düşmәsi
bankların iqtisadiyyata tәsirinin artması
kredit resurslarının artırılması zәrurәti

484 36. Trast işi vasitәsi ilә bankların tәsir dairәsi artır:

•

әhaliyә
qiymәtli kağızlar bazarı vә fond birjalarına
yalnız fond birjalarına
yalnız qiymәtli kağızlar bazarına
iqtisadi vәziyyәtә

485 35. Trast әmәliyyatıdır:

•

qeyribank kredit tәşkilatlarının öz müştәrilәrinә göstәrdiyi hesablaşma xidmәti
kommersiya banklarının öz müştәrilәrinә göstәrdiyi etibar etmә xidmәti
kommersiya banklarının qeyrikommersiya tәşkilatlarına göstәrdiyi etibar etmә xidmәti
kommersiya banklarının digәr banklara göstәrdiklәri etibar etmә әmәliyyatı

kredit ittifaqlarına yardım etmәk

486 34. Trast әmәliyyatının tәşәkkülünә sәbәb:

•

sığorta orqanlarının bu әmәliyyatda iştirakını azaltmaq
kommersiya bankları ilә digәr kreditmaliyyә institutları arasındakı rәqabәt
kommersiya bankları ilә digәr kreditmaliyyә institutları arasındakı rәqabәt
sığorta orqanlarının qeyribank tәşkilatları ilә rәqabәti
kommersiya bankları arasındakı rәqabәt

487 33. Forfeytinq faktorinqdәn onunla fәrqlәnir ki,

•

düzgün cavab yoxdur
forfeytinq yalnız әldә edilmiş veksellәrә aiddir.
forfeytinqdә banklar ödәnmәmәk riskini nisbәtәn öz üzәrinә götürürlәr.
forfeytinq dövriyyә kapitalının dövriyyәsindә qısa müddәtli kreditlәşmә ilә iştirak edir.
forfeytinq satıcının borc öhdәliklәr portfelinin idarә edilmәsindә iştirak edir.

488 32. Forfeytinq faktorinqdәn fәrqlәnir:

•

Bütün cavablar düzdür
forfeytinq zamanı әsas fondların hәrәkәtinin qısa vә uzun müddәtli kreditlәşmәsi hәyata keçirilir.
forfeytinq zamanı banklar vә ixtisaslaşmış kompaniyalar ödәmәmәk riskini nisbәtәn öz üzәrinә götürürlәr.
dövriyyә kapitalının dövriyyәsinin qısa müddәtli kreditlәşmәsi hәyata keçirilir.
forfeytinq borc öhdәliklәri portfelinin ümumi idarә edir.

489 31. Forfeytinq dedikdә başa düşülür:

•

kreditlәşmә prinsiplәrini tәmin etmәk
kommersiya kreditinin bank kreditinә çevrilmә forması
bank kreditinin veksel kreditinә çevrilmә forması
bank kreditinin kommersiya kreditinә cevrilmәsi forması
kommersiya kreditinin ipoteka kreditinә çevrilmәsi forması

490 30.Forfeytinq nәdir:

•

ixrac әmәliyyatlarına nәzarәti tәmin etmәk
veksellәrin satın alınması yolu ilә ixracı kreditlәşdirmәk
istiqrazların satın alınması yolu ilә ixracatçını kreditlәşdirmәk
kreditlәşmә yolu ilә ixracatçını maliyyәlәşdirmәk
ixrac әmәliyyatlarının uçotunu aparmaq.

491 29. Adәtәn kredit firmaları satıcı faktordan alır:

•

düzgün cavab yoxdur
yola salınmış malların dәyәrinin 8090%ni
yola salınmış malların dәyәrinin 6070%ni
yola salınmış malların dәyәrinin 5060%ni
yola salınmış malların dәyәrini tam (100%)

492 28. Faktorinq zamanı faktor müştәriyә :

•

sәnәdlәri kartotekada saxlamaq hüququ verir
malların dәyәrinin vaxtından әvvәl ödәnilmәsi formasında maliyyәlәşdirir.
yola salınmış malların dәyәrinin ödәnilmәsi müddәtini uzadır.
kreditin ödәnilmәsi üzrә güzәştli şәrait yaradır.
vaxtında ödәnilmәmiş malların dәyәrini ödәyir.

493 27.Faktorinq әmәliyyatı zamanı müştәri ödәniş etmәk hüququnu güzәştә gedir:

•

tәşkilatçılara
vasitәçilәrә
maliyyә orqanlarına
sığorta kompaniyalarına
borc alanlara

494 26.Faktorinq әmәliyyatında müştәri qismindә çıxış edir:

•

bankın kredit idarәsi
sәnaye vә ticarәt firmaları
sığorta kompaniyaları
bank olmayan kredit tәşkilatları
bankın uçot sektoru

495 25. Faktor vasitәçi rolunda çıxış edә bilәr:

•

bankın faktorinq bölmәsi
Mәrkәzi Bankın faktorinq idarәsi
bankın baş mühasibi
bankın uçot şöbәsi
bankın kredit şöbәsi

496 24. Faktorinq әmәliyyatı zamanı satıcı üstünlük әldә edir:

•

borc öhdәliklәrinin idarә olunmasında
bankın balansının quruluşunun sadәlәşdirilmәsindә
vergilәrin ödәnilmәsindә
malların vaxtından әvvәl satışında
kreditlәrin vaxtından әvvәl ödәnilmәsindә

497 23.Faktorinq zamanı satıcı üstünlük әldә edir:

•

müqavilәyә riayәt olunmasında
ödәnilmәmәk riskindәn azad olmaqda
hesablaşmaların aparılmasında vәsaitlә qәnaәtdә
borc öhdәliklәrinin kartotekada saxlanmasında
malların vaxtından әvvәl satışında

498 22.Faktorinq satıcıya aşağıdakı üstünlüyü verir:

•
499 6.

•
500 5.

debitor borclarının azaldılması
borc öhdәliklәrinin vaxtından әvvәl reallaşması
borc öhdәliklәrinin 2№ li kartotekada saxlanması
satıcıya güzәştli ssuda almaq imkanı verir.
malların vaxtından әvvәl satılması

Faktorinq әmәliyyatlarının aparılması әsas mәqsәdlәrindәn biridir:
bankın tәsir gücünü artırmaq
lәngimәlәrdәn itkilәrin qarşısını almaq
müştәrilәrlә münasibәtlәrin yaxşılaşdırılması
borcların hәrәkәtinә nәzarәt
bankın fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi

Faktorinq әmәliyyatlarının aparılmasında mәqsәd
hesablaşmaların sәmәrәli olması
depozit әmәliyyatlarının genişlәndirilmәsi
kredit әmәliyyatlarının genişlәndirilmәsi

•

•
501 4.

•

ödәnişlәrin lәngimәsinin qarşısını almaq
bankın maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması

Faktorinq dedikdә ........başa düşülür.
vasitәçi tәrәfindәn hesablaşma aparmaq
vasitәçi tәrәfindәn satıcının debitor borclarının alınıb satılması
satıcının debitor borclarının satın alınması әmәliyyatı
vasitәçi tәrәfindәn satıcının kreditor borclarının alınıb vә satılması
debitor borclarının alıcıya satılması әmәliyyatları

502 3. Vasitәçifaktorun müştәri ilә qarşılıqlı münasibәtinin әsasını tәşkil edәn hüquqi müqavilәdә
göstәrilir.

•
503 2.

•
504 1.

•

bütün göstәrilәnlәr
krediti
güzәşt әmlakı
müqavilә növü
) faktorinqin növü

Faktorinq fәaliyyәtini müәyyәnlәşdirәn amildir:
hesablaşma sәnәdlәrinin Mәrkәzi Bankın hesabına ödәnilmәsi
borc öhdәliklәrinin icarәyә verilmәsi
borc öhdәliklәrinin istәnilәn şәxs tәrәfindәn ödәnilmәsi
borc öhdәliklәrinin qabaqcadan ödәnilmәsinә verilәn nağd pul
borc öhdәliklәrinin qabaqcadan ödәnilmәsi üçün kredit formasında olan pul vәsaiti

Әmәli lizinqin müqavilә müddәti başa çatdıqda:
mülkiyyәt hüququnun keçmәsi mümkün deyil.
lizinq әşyasının bir hissәsi lizinq verәnә qaytarılır.
lizinq әşyası lizinq alanın әmlakına çevrilir.
lizinq әşyası lizinq verәnә qaytarılır.
lizinq әşyasının yalnız 30% lizinq verәnә qaytarılır

505 15.Maliyyә lizinqinin müddәti başa çatdıqda:

•

lizinq әşyasının yalnız köhnәlmәyәn hissәsi lizinq verәndә qalır
lizinq әsyasının bir hissәsi lizinq verәnә verilir.
lizinq әşyası tamamilә lizinq alanda qalır.
lizinq әşyasının yalnız 50% i lizinq alanda qalır.
lizinq әşyası lizinq verәndә qalır.

506 14. Lizinq subyekti ola bilәr:

•

müstәsna hal kimi banklar ola bilәrlәr
rezident vә qeyrirezidentlәr lizinq subyekti ola bilmәzlәr.
yalnız Azәrbaycan Respublikasının rezidentlәri
yalnız Azәrbaycan Respublikasının qeyrirezidentlәri
Respublikanın rezident vә rezident olmayanlar

507 13. Lizinq obyekti lizinq alana әvvәlcәdәn müәyyәn olunan müddәtә icarәyә verildikdә icarәdar

•

әsas fondları bazar qiymәti ilә geri ala bilәr
әsas fondları tam dәyәri ilә geri ala bilәr.
Әsas fondları müqavilә qiymәti ilә geri ala bilәr
geri almaq hüququ yoxdur.
әsas fondları qalıq dәyәrindә geri ala bilәr.

508 12. Lizinq obyekti lizinq alana әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş müddәtә verildikdә lizinqalan:

•

әsas fondları lizinq verәnә qaytara bilәr.
әsas fondların yalnız bir hissәsini qaytara bilәr.
әsas fondların istifadә olunmamış hissәsini qaytara bilәr.
köhnәlmә qiymәtindә qaytara bilәr
әsas fondları qaytara bilmәz.

509 11. Maliyyә lizinqinin maksimum müddәti......әsasında müәyyәn edilir.

•

lizinq әmlakının amortizasiyasının 50% müddәti ilә
tәrәflәr arasındakı müqavilә
lizinq alanın rentabellik sәviyyәsinin tәmin olunduğu müddәtlә
) әmlakın amortizasiyası müddәti
lizinq müddәti onun iqtisadiyyatdakı ömrünә uyğun olmur.

510 10. Lizinqverәn ....... şәxsdir:

•

yalnız öz şәxsi vәsaiti hesabına әmlak әldә edib lizinq alana tәqdim edәn
istehsalçılar
yalnız cәlb olunmuş vәsait hesabına әmlak әldә edib başqasına tәqdim edәn
öz vәsaiti vә cәlb olunmuş vәsait hesabına mülkiyyәt әldә edib lizinq alana satan
öz vәsaiti vә borc vәsaiti hesabına әldә edilәn әmlakın lizinq әşyası qismindә lizinq alana tәqdim edәn

511 9. Lizinq........ spesifik formasıdır:

•

malmaterial qiymәtlilәrinin kreditlәşmәsinin
hesablaşmaların
yola salınmış malların kreditlәşmәsinin
әsaslı tikintinin maliyyәlәşdirilmәsinin
kapital qoyuluşlarının maliyyәlәşdirilmәsinin

512 8. Lizinq alanların aldıqları kredit....... formasında olar:

•

nağd pul
veksel
nağdsız pul
pul
әmlak

513 7. Lizinq mahiyyәtcә lizinq:

•

lizinq alana verilәn bank kreditidir.
bankın banka verdiyi kreditdir
lizinq alana verilәn ipoteka kreditidir.
lizinq verәnә verilәn bank kreditidir.
lizinq verәnin lizinq alana verdiyi kreditdir.

514 6. Lizinq әmәliyyatında iqtisadi subyekt hesab edilir:

•

bankın baş mühasibi
kredit müfәttişi
satıcı
alıcı
kredit müqavilәsi

515 5. Lizinq әmәliyyatında iştirak edir:

•

lizinq alan istәnilәn hüquqi şәxs

hüquqi şәxs olan lizinq göndәrәn
Mәrkәzi Bank
yalnız lizinq alan fiziki şәxs
hüquqi şәxs kimi lizinq verәn

516 4. Lizinq әmәliyyatlarında subyekt kimi çıxış edir:

•

әmanәtçi
malgöndәrәn
kreditor
istehsalçı
borcalan

517 3. Bankın vasitәçilik әmәliyyatına daxildir:

•

blank әmәliyyatları
tibet әmәliyyatları
test әmәliyyatları
kredit qabiliyyәtinin müәyyәn etmәk әmәliyyatı
trast әmәliyyatları

518 2. Bankın vasitәçilik әmәliyyatı hesab edilir:

•

kreditlәrin rәsmilәşdirilmәsi әmәliyyatı
kreditlәşmә obyektlәrinin müәyyәn olunma әmәliyyatı
maliyyә әmәliyyatları
faktorinq әmәliyyatı
bankda hesabların açılması

519 1. Kommersiya banklarının vasitәçilik әmәliyyatıdır:

•

sığorta әmәliyyatları
sahәlәrin kreditlәşdirilmәsi
kәnd tәsәrrüfatının kreditlәşdirilmәsi
lizinq әmәliyyatları
loptinq әmәliyyatları

520 65. Әhalinin pul vәsaitlәrinin әmanәtә qәbul edilmәsi ilә әlaqәdar mәhsulları realizә edilә bilәr

•

İstәnilәn bank vә bank olmayan maliyyә kredit institutları vasitәsi ilә
yalnız әmanәtlәrin sığortalanmasına daxil olan banklar vasitәsi ilә
bütün kateqoriyalı maliyyә vasitәçilәri ilә
kredit ittifaqları vasitәsi ilә
yalnız xüsusi maliyyә kompaniyaları ilә

521 64. Bank mәhsulları bazarına girişi әngәllәyir.

•

bank fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması
bankın likvidlik göstәricilәri
çoxlu rәqiblәrin mövcudluğu
bank mәhsullarının keyfiyyәtinә qoyulan yüksәk tәlәbin mövcudluğu
müәyyәn әrazidә bank nümayәndәliyi vә ya filiallarının açılması zәrurәti

522 63. Bank mәhsulları bazarının hәcmi nәyә әsasәn müәyyәn edilir.

•

bankın birlәşdirilmiş hәr rüblük hesabat mәlumatları әsasında
hәr bir bankın hesabatında әks olunan bank mәhsullarının dövriyyәsi mәlumatları
bank mәhsullarına tәlәbatın vәziyyәti haqqında statistik müşahidә mәlumatları
bank mәhsullarının istehlakı haqqında ekspert mәlumatlar

bankda açılmış hesablar

523 62. Bank sahәsinә giriş baryerinә aid edilmir

•

әhәmiyyәtli kapitala ehtiyac
texnoloji cәhәtdәn mürәkkәb bank mәhsulları istehsalı
lisenziya mәhdudiyyәti
doğru cavab yoxdur
bank mәhsullarının differensiyası

524 61. İxtisaslaşmış banklar...yaradılmasına lüzum yoxdur.

•

istәnilәn marketinqistiqamәtlәndirici tәşkilatın
Matric tәşkilatının
müştәri qrupları üzrә tәşkilatın
nәzarәt xidmәti tәşkilatının
divizional tәşkilatı

525 60. Müştәrilәrin xidmәtlәrә olan ehtiyacının ödәnilmәsi üçün marketinq xidmәtinin tәrkibindә
yaradılması mәqsәdәuyğundur.

•

nәzarәt xidmәtinin
müştәri bölmәsinin
bank mәhsullarına tәlәbin monitorinqi şöbәsinin
bazarın tәdqiqi şöbәsinin
kontrollinq xidmәtini

526 59. Divizional tәşkilat hesab edir ki, bank divizionları

•

xidmәt qrupu kimi fәaliyyәt göstәrir
sәrbәst biznes bölmәsi kimi fәaliyyәt göstәrir.
bir tipli bank mәhsullarının paralel reallaşdırır.
birlikdә front –ofis funksiyasını yerinә yetirir.
adi kommersiya qurumu kimi fәaliyyәt göstәrir.

527 58. Müasir şәraitdә nisbәtәn sәmәrәli eyni zamanda bahalı vә әhәmiyyәtli resurs tәlәb edәn tәşkilatdır.

•

yerli tәşkilat
divizional tәşkilat
müştәri qrupları üzrә tәşkilat
matric tәşkilatı
xidmәt qrupları üzrә tәşkilat

528 57. Müştәriyә kompleks bank xidmәtlәrinin tәklifi nәyin üstünlüyündәn xәbәr verir.

•

bankın imicindәn
müştәri qrupları üzrә tәşkilatın
әnәnәvi tәşkilatın
qrup xidmәtlәri tәşkilatının
matric tәşkilatının

529 56. Xidmәt qrupunun meneceri bank..... olduqda sәlahiyyәt әldә edir.

•

müştәrilәrin sәlahiyyәtli nümayәndәsi
) xidmәt qrupları üzrә funksional tәşkilat
müştәri qrupları üzrә tәşkilat
xidmәt qrupları üzrә inteqrativ tәşkilat
matric tәşkilatı

530 55. Bankın reklam fәaliyyәtinә formal rәhbәrlik edir

•

bankın idarә heyәti
antiinhisar xidmәti
Maliyyә monitorinqi xidmәti
Mәrkәzi Bank
maliyyә bazarları üzrә xidmәt

531 54. Bankın tanınmasının tәdqiqindә vacib yer tutur

•

menecment sorğusu
miqyaslı anketlәşmә
әmәkdaşların sorğusu
müştәrilәrin sorğusu
fokusqrupun sorğusu

532 53. Reklamın iqtisadi sәmәrәliliyi yalnız bu göstәrici ilә mümkündür

•

düzgün cavab yoxdur
müxtәlif göstәricilәrin
reallaşmış mәhsulların hәcminin artımı
marketinq xәrclәrinin rentabelliyi
aktivlәrin rentabelliyinin artımı

533 52. Ekspansiv reklam yönәldilir

•

tәlәbin ixtisarına
bank vә onun mәhsulları ilә tanışlığı
müştәrilәrin saxlanmasına
yeni xidmәtlәrin mövcudluğuna
yeni müştәrilәrin cәlb edilmәsinә

534 51. Nüfuzlu reklamdır

•

bank mәhsullunun reklamı
bankın reytinqinin reklamı
bankın özünün reklamı
bank mәhsullarına olan ehtiyacın reklamı
bankın mәqsәdinin reklamı

535 50. Bankın әmtәә siyasәti hansı bank mәhsullarının vәhdәtini nәzәrdә tutur.

•

işgüzarlıq
assortiment, keyfiyyәt vә hәcm
keyfiyyәt vә hәcmin
qiymәt vә keyfiyyәtin
qiymәt, keyfiyyәt vә hәcmin

536 49. Bankın kommunikasion siyasәtinә daxildir

•

cavabların hamısı düzgündür
reklam, ictimaiyyәtlә iş, şәxsi satış vә mәişәtin stimullaşdırılması
reklam, ictimaiyyәtlә iş, internet bankinq vә şәxsi satış
bankın imici, reklam, ictimaiyyәtlә iş, şәxsi satış
reklam, ictimaiyyәtlә iş, şәxsi satış vә rabitә vasitәsi

537 48. Müştәri nöqteyinәzәrindәn bank xidmәtlәrinin keyfiyyәt göstәricisi hesab edilir
bankdakı xidmәt mәdәniyyәti

•

•

xidmәt sürәti
danışıq qurğularının sazlığı
bank personalının xarici cazibәdarlığı
әmәliyyat zalında tәhlükәsizlik xidmәtinin olması

538 47. Bank fәaliyyәtinin universallaşması bank tәrәfindәn hansı strategiyadan istifadә ilә әlaqәdardır

•

bazara daxil olmaqla
bazarın inkişafı
kommersiya
diversifikasiya
mәhsulun işlәnilmәsi

539 46. Operativ strategiya formalaşdırılır:

•

bank mühasibatlığı üçün
bankın xüsusi bölmәlәri üçün
ümumilikdә bank üçün
bankın biznes bölmәsi üçün
bankın hәr bir işgüzar sferası üçün

540 45. Bank qiymәtlilәri sistemini müәyyәnlәşdirәn hәddlәrin mәcmusu necә adlanır:

•

peşәkarlıq fәlsәfәsi
) nizamnamә
korporativ missiya
rәqabәt strategiyası
sahibkarlıq fәlsәfәsi

541 44. Bankın uzunmüddәtli inkişafına istiqamәtlәnәn ümumilәşdirilmiş fәaliyyәt modelidir

•

maliyyә planı
korporativ fәaliyyәt
rәqabәt üstünlüyü
sahibkarlıq strategiyası
biznesplan

542 43. Bankın rәqabәt mövqeyini müәyyәnlәşdirir

•

investisiya fәaliyyәti
iri bizneslә әlaqәlәrin mövcudluğu
bankın bazardakı payı
fәaliyyәt miqyası
bankın reytinqi

543 42. Bank sferasında hansı satıcılar mövcud deyil

•

avadanlıq satıcıları
maddi resurslarının
xammal satıcıları
maliyyә resurslarının
düzgün cavab yoxdur

544 41.Kompleks marketinq informasiyasına hansı informasiyalar daxildir

•

iqtisadiyyatın inkişaf istiqamәtlәri haqqında
bank fәaliyyәtinin daxili vә xarici mühiti haqqında
rәqabәt vә makroiqtisadi amillәr haqqında
makro vә mikro mühit vә bankın özü haqqında

müştәrilәr vә onların tәlәbatı haqqında

545 40. Bazarda tәklif edilәn xidmәtlәrin yüksәk dәrәcәdә differensiallaşması nәyә gәtirib çıxarır.

•

istehsalçılar arasında rәqabәtin azalmasına
heç nәyә tәsir etmir
bank müştәrilәrinin loyallığının azalması
müştәrilәr arasında rәqabәtin yüksәlmәsinә
inhisarçılığın tәzahürü

546 39. Bank mәhsulları bazarının sәrhәdlәri nәyә әsasәn müәyyәn edilir

•

banklarda mühasibat uçotu haqqında Әsasnamәdә әks olunan Mәrkәzi Bankın tәlәblәri ilә
müştәrilәrin dәrәcәlәri vә onların әrazi mәnsubiyyәtlәrinә görә
bankın fәaliyyәt istiqamәtlәri ilә
reallaşan mәhsulların yeknәsәkliyi vә onların reallaşma әrazisinin mәnsubiyyәti
bankın әrazi mәnsubiyyәti vә mәhsulların reallaşma yeri ilә

547 38. Bazara yeni bank mәhsullarının daxil olması ilk növbәdә nә ilә әlaqәdardır

•

Mәrkәzi bankın tәlәbi ilә
idarәetmәdә dәyişikliklәrlә
bankın imkanları ilә
tәlәbin dәyişilmәsi vә istehlakçıların gözlәmәlәri
qanunçuluqda dәyişikliklәrlә

548 37. Bank әmәliyyatı anlayışı ......mәcmuudur.

•

bank xidmәtlәrinin yaranması vә realizasiyasında bankın fәaliyyәtinin
dәqiq xidmәtlәrin reallaşması ilә әlaqәdar bank fәaliyyәti normasının
doğru cavab yoxdur
bank mәhsullarının yaranması vә realizasiyası zamanı fәaliyyәt ardıcıllığının
bank mәhsullarının yaranması vә reallaşdırılması ilә müşayiәt edilәn texniki vә texnoloji prosedurların

549 36. Bank mәhsulu anlayışı bank xidmәtlәri anlayışından onunla fәrqlәnir ki,

•

daha genişdir
o nisbәtәn vardır.
daha müasirdir.
daha dәqiqdir vә dәqiq keyfiyyәt vә kәmiyyәt xarakterini özündә әks etdirir.
bank fәaliyyәtinin spesifikasını әks etdirir.

550 35. Bank xidmәtinin digәr xidmәt vә ya mәhsulla әvәz oluna bilmәsi o demәkdir ki bazarda

•

rәqabәt yoxdur
rәqabәt vardır
zәbt edilmәmiş taxca vardır.
mәhsul әvәzedicilәri vardır.
mötәbәr müştәrilәrin mövcudluğu

551 34. Bank sferasında differensial xidmәt nәyә әsaslanır

•

bank mәhsullarının abstraktlığına
bankın müştәrilәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrinin müqavilә xarakterliliyinә
bank fәaliyyәtinin universallığına
riskmenecmentin tәlәblәrinә
bank fәaliyyәtinin yeknәsәn gliyinә

552 33. Ali mәqsәd kimi hәyat keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi hansı marketinq kateqoriyasına xasdır

•

passiv
empirik
aktiv
sosialetik
bank

553 32. İstehlakçının hisslәrinә şüuruna әsaslanmaq........ xarakterik xüsusiyyәtidir.

•

banklarla işin
empirik marketinqin
müştәrilәrlә işin
reklamın
sosialiqtisadi marketinqin

554 31. Bank mәhsullarının әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәti ondadır ki o

•

vaxt baxımından uzundur
bilavasitә ehtiyacı ödәmir
saxlanılmazlıq
abstraktdır
mәnbәyindәn ayrılmazdır.

555 30. Bank marketinqinin xüsusiyyәtlәri ilk növbәdә ........ xüsusiyyәtinә әsaslanır.

•

bankın idarәetmәsinin
bank mәhsulları vә xidmәtinin
bank fәaliyyәtinin normativ bazasının
bankların fәaliyyәtinin
bank müştәrilәrinin tәlәbatının

556 29. Bank marketinqidir.

•

düzgün cavab yoxdur
istehlakçıların istehlakının tәmin edilmәsinә vә bazarın öyrәnilmәsinә әsaslanan malların istehsalı vә satışının
tәşkili sistemi
istehlakçıların fәrdi xüsusiyyәtlәrinә uyğun vә bankın mәnfәәtinin artırılmasına yönәldilәn malların satışı
prosesinin tәşkili sistemi
istehlakçıların istehlakının ödәnilmәsi mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi ilә satışın artırılmasına yönәldilәn malların
istehsalı vә satışının tәşkili sistemi
istehlakçıların istehlakını tәmin edib bazarın öyrәnmәsi әsasında mәnfәәt әldә edilmәsinә yönәldilәn malların
satışının tәşkili sistemi

557 28. Bank fәaliyyәtinin tәhlükәsizliyinin dövlәt nizamlaşdırılması demәkdir

•

bank nizamnamәsinin tәkmillәşdirilmәsi
qanunvericilik vә nәzarәt xarakterli tәdbirlәrin görülmәsi
müqavilә münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
bank fәaliyyәti әsasnamәsinin tәsdiqi
bank fәaliyyәti normativlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

558 27. Faiz riskinin idarә edilmә metodudur

•

kredit portfelinin idarә edilmәsi
faiz marjasının idarә edilmәsi
faiz siyasәtinin idarә edilmәsi
aktivlәr vә passivlәr portfelinin balanslaşdırılması
aktivlәr vә hesablaşmaların idarә edilmәsi

559 26. Faiz riskinin idarә edilmәsinә daxildir

•

düzgün cavab yoxdur
aktivlәrin vә öhdәliklәrinin idarә edilmәsi
borc vәsaitlәrinin idarә edilmәsi
kredit qoyuluşunun idarә edilmәsi
borc öhdәliklәrinin idarә edilmәsi

560 25. Faiz riskinin idarә edilmәsinә daxildir

•

bank personalının peşәkarlığı
bankın depozit әmәliyyatlarının genişlәndirilmәsi
kredit qoyuluşunun idarә edilmәsi
müştәri şәbәkәsinin genişlәndirilmәsi
qeyribank xidmәtlәrinin genişlәndirilmәsi

561 24. Bank passivlәrinin idarә edilmәsidir

•

faiz dәrәcәlәrinin optimallaşdırılması
bankın depozit әmәliyyatlarının genişlәndirilmәsi
müştәri şәbәkәsinin genişlәndirilmәsi
kreditlәşmәnin mәhdudlaşdırılması
qeyribank xidmәtlәrinin genişlәndirilmәsi

562 23. Bank likvidliyinin idarә olunma metodudur:

•

hesablaşma formalarının müәyyәn edilmәsi
passivlәrin idarә edilmәsi
personalın idarә edilmәsi
kassa nәqdiliyinin idarә edilmәsi
hesablaşma әmәliyyatlarının idarә edilmәsi

563 22. Bank likvidliyinin idarә olunma metodudur

•

uçot işinin sәmәrәli tәşkili
. aktivlәrin yerdәyişmәsi
hesablaşmaların müntәzәmliyi
müddәtlilik prinsipinә riayәt edilmәsi
kassa intizamına riayәt edilmәsi

564 21. Bank likvidliyinin idarә olunma formasıdır

•

heyәtin idarә edilmәsi
kommersiya ssudalarının idarә edilmәsi
ssudaların tәminatlılığının idarә edilmәsi
ssuda hesablarının idarә edilmәsi
borcların tәnzimlәnmәsi qaydası

565 20.Bank personalının idarә edilmәsinin funksional hәlqәsidir

•

әmәmk intizamı vәziyyәti
әmәyin ödәnilmәsi vә hәvәslәndirilmәsi
әmәyin ödәniş formaları
kadrların seçilib yerlәşdirilmәsi siyasәti
әmәk ödәnişlәrinin hәvәslәndirici sistemi

566 19. Bank personalının idarә edilmәsinin funksional hәlqәsidir

•

maddi maraq sistemi
kadr siyasәtinin işlәnib hәyata keçirilmәsi
personalın vә onların fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

әmәyin ödәniş forması
kadrların öyrәdilmәsi vә ixtisasının artırılması

567 18. Bank daxili idarәetmәnin mәrkәzlәşdirilmә prinsipi demәkdir

•

bank siyasәtinin әsas strateji mәqsәdlәri. MBNP tәrәfindәn formalaşır
) bank siyasәtindә әsas strateji mәqsәdlәri sәhmdarların ümumi yığıncağı müәyyәn edir.
bank siyasәtindәki әsas strateji mәqsәdlәri İdarә heyәti tәrәfindәn formalaşır.
bank siyasәtindә әsas strateji mәqsәdlәri Mәrkәzi bank müәyyәn edir.
bank siyasәtinin strateji mәqsәdlәr Müşahidә Şurası tәrәfindәn formalaşdırılır.

568 17. Bank menecmentinin әsas prinsiplәrindәn biridir

•

bankın hesab planına riayәt edilmәsi
personalın sәmәrәli tәşkili vә ondan sәmәrәli istifadә
daxili uçotun vәziyyәtini müәyyәnlәşdirmәk
bank fәaliyyәti nәticәlәri göstәricilәrinin uçotu
bank texnologiyalarının tәkmillәşdirilmәsi

569 16. Bank menecmentinin prinsipidir

•

hesablaşmaların müntәzәmliyi
bankın bazarın tәlәb vә tәklifinә uyğun hәrәkәti
müştәrilәrin sorğularına uyğun hәrәkәt etmә
kreditlәşmәnin kredit müqavilәsi әsasında aparılması
bank ehtiyatlarının tamlığını nәzәrә almaq

570 15. Bank menecmenti hesab edilir

•

Mәrkәzdәn idarәedilmә qaydası
peşәkar fәaliyyәtin sәrbәst formasıdır.
Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn müәyyәn olunan idarәçilik üsulu
Mәrkәzi bank tәrәfindәn müәyyәn olunan rәhbәrlik qaydası
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilәn idarәetmә qaydası

571 14. Bankın pis idarә olunma әlamәtidir:

•

ödәnilmәyәn sәnәdlәrin çoxluğu
pis kreditlәşmә
verilmiş ssudaların lazımi sәviyyәdә rәsmilәşdirilmәmәsi
kreditlәşmә müddәtlәrindәki kәnarlaşmalar
әmәk intizamının aşağı olması

572 13. Bankın qeyriqәnaәtbәxş idarә edilmә әlamәtidir.

•

kreditlәşmә prinsiplәrini әldә rәhbәr tutmaq
kredit vә depozitlәrin müddәtlәrinә әmәl etmәmәk
bank mәhsulları haqqında mәlumat sisteminin zәifliyi
müştәrilәrin tәlәblәrinin ödәnilmәsinә istinad etmәk
personalın idarә edilmәsi

573 12. Bankın neqativ idarә etmә faktıdır:

•

bank hesablarının çoxluğu
bankın kapitalına nisbәtәn ssuda әmәliyyatlarının hәddindәn artıq genişlәnmәsi
müştәrilәrin hәddindәn artıq çoxluğu
satıcıların hesabları üzrә borclar
mәnfәәtin bölgüsü ilә manipulyasiya etmәk

574 11. Bank menecmenti qismindә bank fәaliyyәti tәhlil edilәrkәn nәzәrә alınır

•

vergi ödәnişlәri
vәsaitlәrin yeni mәhsula yönәldilmәsi
xüsusi tәyinatlı fondların mövcudluğu
faizlәrin ödәnilmәsi
yaradılmış ehtiyatların yetәrliliyi

575 10. Bank menecmentinin keyfiyyәt göstәrcisidir:

•

bank imicinin vәziyyәti
likvidlik vә gәlirliliyin vәziyyәti
menecerlәrin peşәkarlığı
mәnfәәt mәqsәdyönlülüyü
ümumi qiymәtlilәrin mövcudluğu

576 9. Bank menecmentinin keyfiyyәt göstәricisidir:

•

vәsaitlәrdәn mәqsәdli istifadә
kapitalın yetәrliliyi vә aktivlәrin keyfiyyәti
personalın idarә edilmәsi keyfiyyәti
planlaşdırma qabiliyyәti
bank fondları vә ödәniş sisteminin keyfiyyәti

577 8. Bank tәhlilinin әsas istiqamәtidir

•

rentabelliyin qiymәtlәndirilmәsi
ümumi göstәricilәrin: aktivlәrin, passivlәrin xüsusi kapitalın vә mәnfәәtin inkişafının qiymәtlәndirilmәsi
pul hesablaşmalarının inkişafının qiymәtlәndirilmәsi
yalnız kredit vә mәnfәәtin inkişafının qiymәtlәndirilmәsi
personalın idarә olunmasını müәyyәnlәşdirmәk

578 7. Bank tәhlilinin başlıca istiqamәtidir

•

kreditlәşmә imkanı
resurs bazasını qiymәtlәndirmәk
müştәrilәrlә hesablaşmaları müәyyәn etmәk
bankın fondlarını müәyyәnlәşdirmәk
ödәmә qabiliyyәtlilik

579 6. Planlaşma prosesi imkan verir

•

Bankla Mәrkәzi Bankarasında münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi
. bank fәaliyyәtinin son nәticәlәrini müәyyәnlәşdirmәyә
xüsusi tәyinatlı fondların yaradılmasına
bankın rentabellik sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmәyә
bankın müştәrilәrlә iqtisadi münasibәtlәrini müәyyәnlәşdirmәyә

580 5. Bank fәaliyyәtinin planlaşdırılması prosesi banka müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir.

•

qarşıya qoyulmuş vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә
ödәniş sisteminin mәqsәdyönümlülüyünü
bankın mәqsәdini, vәzifәlәrini, strategiya vә taktikasını
bank fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsinә
kreditlәşmә prosesinin müqavilә әsasında aparılmasını

581 4. Bank menecmentinin mәqsәdi hesab edilir
banklarda uçot işini tәşkil etmәk

•

•

risklәrin idarә edilmәsi
kadrların idarә edilmәsi
bank işçilәrinin maddi maraqlandırılması
passivlәrin quruluşunun keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması

582 3. Bank menecmentinin әsas vәzifәsi hesab edilir

•

bankın işgüzarlığını tәmin etmәk
mәnfәәtin hәcminin optimallaşdırıldığı şәraitdә bankın likvidliyini qorumaq
bankın likvidliyini hesablamaq
bankın müştәrilәrlә әlaqәlәrini genişlәndirmәk
bank likvidliyini proqnozlaşdırmaq

583 2.Bank menecmentinin vәzifәsidir:

•

bankın likvidliyini qorumaq
mümkün risk sәviyyәsindә bankın mәnfәәtliliyini tәmin etmәk
bankın mәnfәәtli fәaliyyәtini tәmin etmәk
bankın rentabelli işini tәmin etmәk
müştәrilәrin ödәmә qabiliyyәtini tәmin etmәk

584 1.Bank menecmentinin mәqsәdi müәyyәn edilir:

•

bankın mәnfәәtliliyi ilә
bankın iqtisadi vә sosial mәqsәdlәri ilә
bankın ödәmә qabiliyyәtliliyi ilә
bankın likvidliyi ilә
bankın iqtisadi vә mәnәvi mәqsәdlәri ilә

585 23.Bank riskinin aşağı salınması mәqsәdi ilә aktivlәrin vә passivlәrin maliyyә alәtlәri sәviyyәsindә
bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar risk nәdir:

•

denominasiya
diversifikasiya
C destafasiya
B differensiasiya
D domisilyasiya

586 22. Valyuta riskini ..... tәtbiq etmәklә azaltmaq olar:

•

kapital düzәlişini
valyuta düzәlişini
A maliyyә düzәlişini
B kredit düzәlişini
D faiz düzәlişini

587 21. Valyuta riskidir:

•

saxlanılma riski
sövdәlәşmә riski
C tranzaksiya riski
B kontrakt riski
D göndәrilmә riski

588 20. Valyuta riskinә daxildir:

•

işgüzarlıq riski
iqtisadi risk
B siyasi risk

A demoqrafik risk
D sosial risk

589 19. Kredit tәşkilatının aktivlәri, passivlәri vә balansdan kәnar alәtlәri üzrә faiz dәrәcәlәrinin әlverişsiz
dәyişikliyi ilә әlaqәdar yaranan itkilәr riskidir:

•

trast riski
faiz riski
C fond riski
A valyuta riski
D kredit riski

590 18. Kredit tәşkilatının xarici valyutalarda açdığı mövqe üzrә xarici valyuta kurslarının әlverişsiz
dәyişilmәsi ilә әlaqәdar itkilәr riski necә adlanır?

•

hesablaşma riski
valyuta riski
C kredit riski
B faiz riski
D fond riski

591 17. Qiymәtli kağızların bazar kotirovkasının bank üçün әlverişsiz dәyişilmәsi ilә әlaqәdar gәlirlәrin
azalma vә ya itkilәrә mәruz qalma riski necә adlanır?

•

әmәliyyat riski
fond riski
B valyuta riski
A faiz riski
C kredit riski

592 16. Bankın strategiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi haqqında qәrar qәbul edilәrkәn buraxılan sәhvlәrlә
әlaqәdar bankda itkilәrin yaranma riskidir:

•

mütәrәqqi risk
strateji risk
B faktiki risk
A uzunmüddәtli risk
D qısa müddәtli risk

593 15. Kredit tәşkilatının maliyyә möhkәmliyi, onun göstәrdiyi xidmәtlәrin keyfiyyәti vә ümumilikdә
fәaliyyәt xarakteri haqqında ictimaiyyәtdә yayılan neqativ tәsәvvürün formalaşması ilә әlaqәdar kredit
tәşkilatında itkilәrin meydana çıxması riski hansı risk qrupuna aiddir?

•

münasibәtlәrin pozulma riski
işgüzar şöhrәtin itirilmә riski
C lisenziyanın itirilmә riski
A likvidliyin itirilmә riski
D mәsuliyyәtә cәlb olunma riski

594 14. Kredit tәşkilatının hüquqi normativ aktların vә bağlanılmış müqavilәlәrin tәlәblәrinә riayәt etmәmәsi
ilә әlaqәdar yaranan itkilәr hansı risk qrupuna daxildir?

•

işgüzarlıq riski
hüquqi risk
C strateji risk
B kәnar risk
D işgüzarlığın itirilmә riski

595 13. Kredit tәşkilatının öz öhdәliklәrini tam yerinә yetirmәmәklә әlaqәdar itkilәrin yaranma riskidir:

•

fәaliyyәt riski
likvidlik riski
A bazar riski
B әmәliyyat riski
D kredit riski

596 12. Bazel komitәsinә әsasәn bankdakı sәhv daxili proseslәrin, işçi heyәtinin fәaliyyәti, bank sistemi vә
xarici hadisәlәrlә әlaqәdar riskdir:

•

korporativ risk
әmәliyyat riski
C likvidlik riski
A bazar riski
D kredit riski

597 11. Ticarәt portfeli maliyyә alәtlәrinin vә kredit tәşkilatının törәmә maliyyә alәtlәrinin elәcә dә xarici
valyuta vә qiymәtli metallar kursunun uğursuz dәyişmәsi nәticәsindә kredit tәşkilatında itkilәrin yaranma
riskidir:

•

sövdәlәşmә riski
kredit riski
B әmәliyyat riski
A bazar riski
C likvidlik riski

598 10. Balansdan kәnar riskә aiddir:

•

ödәniş riski
valyuta sövdәlәşmәsi riski
B kredit riski
A kapitalın quruluş riski
D likvidlik riski

599 9. Balansdan kәnar riskidir:

•

lizinq riski
qiymәtli kağızlara görә risk
C faiz riski
A kapitalın quruluş riski
D likvidlik riski

600 8. Balansdan kәnar riskdir:

•

әmanәt riski
zәmanәtlәrә görә risk
C faiz riski
B kredit riski
D likvidlik riski

601 7. Balans riskidir:

•

kredit sövdәlәşmәsi riski
kapitalın quruluşu riski
B qiymәtli kağızlar üzrә risk
A valyuta sövdәlәşmәsi riski
C zәmanәtlәrә görә risk

602 6. Balans riskinә aiddir:

•

vasitәçilik әmәliyyatları üzrә
B ) faiz riski
C qiymәtli kağızlara görә risk
A zәmanәtlәrә görә risk
D valyuta sövdәlәşmәlәri üzrә risk

603 5. Balans riskinә aiddir:

•

hesablaşmaya görә risk
kredit
C qiymәtli kağızlara görә risk
B zәmanәtlәrә görә risk
D valyuta sövdәlәşmәsi üzrә risk

604 4. ...... risk itkilәri ödәmәklә yanaşı yüksәk gәlir vәd edir.

•

miqyaslı
A aşağı
C mülayim
B tam
D mikroskopik

605 3. Bank riski sәviyyәsi aşağıdakı üç anlayışla müәyyәn olunur:

•

B әhәmiyyәtli, dözümlü vә minimal risklәr
tam, mülayim vә aşağı risklәr
D tәhlükәli, mümkünlü, fond risklәri
qorxulu, dözümlü, zәif, risk
A miqyaslı, qәbul edilәn vә zәif risk

606 2. Bank aktivlәrinin kombinәlәşdirilmәsi yolu ilә riskin aşağı salınması

•

C risklәrin fraqmentasiyasıdır
B risklәrin differensasiyasıdır.
risklәrin transformasiyasıdır
D risklәrin tәsniflәşdirilmәsidir
risklәrin diversifikasiyasıdır

607 1.Kredit riskinә aid olan riskdir:

•

ödәnilmәmәk riski
valyuta riski
E pul vәsaitlәrinin geri qaytarılması riski
likvidlik riski
. faiz dәrәcәsi riski

608 33. Sәhmdarların sonrakı ümumi yığıncağı sәlahiyyәtli hesab edilir:

•

sәhmlәrin 60% dәn çoxuna sahib olan bütün sәhmdarların iştirak etdiyi yığıncaq
A sәhmlәrin 50% dәn çoxuna sahib olmayan bütün sәhmdarlarının iştirak etdiyi yığıncaq
düzgün cavab yoxdur
D sәhmlәrin 51% çoxuna sahib olan bütün sәhmdarların iştirak etdiyi yığıncaq
C sәhmlәrin 90% dәn çoxuna sahib olan bütün sәhmdarların iştirak etdiklәri yığıncaq

609 32. Bank sәhmlәrinin buraxılma müddәti vә şәrtlәrini müәyyәn edir:
Maliyyә Nazirliyi
A qiymәtli kağızlar komitәsi
B Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәti

•

•

sәhmdarların ümumi yığıncağı
C Müşahidәçilәrin ümumi yığıncağı

610 31. Bankın nizamnamә kapitalının artırıb azaldılması haqqında qәrarı kim qәbul edir:

•

Bankın auditor xidmәti
A Müşahidә Şurasının ümumi yığıncağı
B bank işçilәrinin ümumi yığıncağı
sәhmdarların ümumi yığıncağı
D Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәtinin sәdri

611 30. Törәmә tәsәrrüfat cәmiyyәtinin yaradılması kimin sәlahiyyәtindәdir?

•

A Mәrkәzi Bankın auditor xidmәti
B Mәrkәzi Bankın sәhmdarlarının ümumi yığıncağının
Maliyyә Nazirliyinin
D müşahidәçilәrinin ümumi yığıncağının
bankın sәhmdarlarının ümumi yığıncağının

612 29. Kommersiya bankının lәğvi haqqında qәrar qәbul edir:

•

D Bankın İdarә Heyәtinin üzvlәri
B sәhmdar cәmiyyәti
A Mәrkәzi Bank
sәhmdarların ümumi yığıncağı
lәğv etmә komissiyası

613 28. Bankın satılması, yenidәn qurulması haqqında qәrarı qәbul edir:

•

C Mәrkәzi Bank
B müşahidәçilәrin ümumi yığıncağı
Bankın Mәrkәzi aparatı
D Bankın İdarә Heyәti
sәhmdarların ümumi yığıncağı

614 27. Müşahidә Şurasının üzvlәri tәyin olunurlar:

•

Mәrkәzi Bankın Sәdri tәrәfindәn
A Müşahidә Şurasının sәdri tәrәfindәn
B müşahidәçilәrin ümumi yığıncağı tәrәfindәn
sәhmdarların ümumi yığıncağı tәrәfindәn
D bankın İdarә Heyәtinin sәdri tәrәfindәn

615 26. Bankın faiz dәrәcәlәri müәyyәn edilir:

•

bankın auditor bölmәsi tәrәfindәn
A bankın İdarә Heyәtinin sәdri tәrәfindәn
B Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
sәhmdarların ümumi yığıncağı tәrәfindәn
D müşahidәçilәrin ümumi yığıncağı tәrәfindәn

616 25. Bankın İdarә Heyәtinin üzvlәri tәyin olunurlar:

•

B bankın İdarә heyәtinin sәdri tәrәfindәn
A Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
C müşahidәçilәrin ümumi yığıncağı tәrәfindәn
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası tәrәfindәn
sәhmdarların ümumi yığıncağı tәrәfindәn

617 24. Bankın büdcәsini qәbul edib tәsdiq edir:

•

bankın İdarә Heyәti
D bankın idarә heyәtinin sәdri
bankın İdarә Heyәtinin sәdri vә baş mühasib
A bankın auditor komitәsi
C sәhmdarların ümumi yığıncağı

618 23. Bankın tәsis iclası sәlahiyyәtli hesab edilir:

•

cavabların hamısı doğrudur
bütün tәsisçilәr vә ya onların nümayәndәlәri tam iştirak etdikdә
C tәsisçilәrin vә ya onların nümayәndәlәrinin 51% iştirak etdikdә
A tәsiscilәrin vә ya onların nümayәndәlәrinin 75% iştirak etdikdә
D tәsisçilәrin vә ya onların nümayәndәlәrinin 95% iştirak etdikdә

619 22. Kommersiya bankının ali idarәetmә orqanıdır:

•

Ağsaqqallar Şurası
Sәhmdarların ümumi yığıncağı
C bankın auditor komitәsi
A kommersiya bankının İdarә Heyәti
D Bankın İdarә Heyәtinin sәdri

620 21. Kommersiya Bankı idarә olunur:

•

A bankın İdarә Heyәti tәrәfindәn
sәhmdarların ümumi yığıncağı tәrәfindәn
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
C Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәti tәrәfindәn
B Müşahidә Bölmәsi tәrәfindәn

621 20. Mәrkәzi Bankın daxili audit bölmәsi hәyata keçirir:

•

illik maliyyә hesabatının tәsdiq edir
struktur bölmәlәrinin auditini hәyata keçirir
C Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәtinin fәaliyyәtini nizamlaşdırır
A bölmә rәhbәrini tәyin edir
D İdarә Heyәti üzvlәrinin fәaliyyәtinә nәzarәt edir

622 19. Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәti sәdrinin sәlahiyyәtindәdir:

•

kredit planını tәsdiq etmәk
Mәrkәzi Bankın fәaliyyәti ilә әlaqәdar mәsәlәlәri hәll etmәk
B illik maliyyә hesabatını tәsdiq etmәk
A Mәrkәzi Bankın büdcәsini tәsdiq etmәk
D İdarә heyәti sәdrinin müavinlәrini tәsdiq etmәk

623 18. İdarә heyәtinin sәdri vә digәr üzvlәri öz vәzifәlәrindәn vaxtından әvvәl azad oluna bilәrlәr:

•

Bankın İdarә Heyәti tәrәfindәn
AR Konstitutisiyasına әsasәn
B Milli Mәclisin qәrarı ilә
A Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn
D Mәrkәzi Bank haqqında әsasnamәyә әsasәn

624 17. İdarә Heyәtinin iclasları çağırıla bilәr:
İdarә Heyәtinin bütün üzvlәrinin tәlәbi ilә

•

•

İdarә Heyәtinin әn azı digәr iki üzvünün tәlәbi ilә
B Direktorlar Şurası tәrәfindәn
A Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәti sәdrinin I müavini tәrәfindәn
D sәhmdarların ümumi yığıncağının qәrarı ilә

625 16. Valyuta nizamlaşdırılması vә nәzarәti qaydalarını müәyyәn edir:

•

Mәrkәzi Bankın mühasibat idarәsi
Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәti
B Valyuta tәnzimlәnmәsi idarәsi
A Maliyyә Nazirliyi
C Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәtinin sәdri

626 15. Kredit tәşkilatlarına lisaenziya vermәk vә geri almaq qәrarını verir:

•

D Daxili audit şöbәsi
Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
B Mәrkәzi Bankın sәhmdarlarının ümumi yığıncağı
A Mәrkәzi Bankın İdarә heyәtinin sәdri
C Mәrkәzi Bankın İdarә heyәti

627 14. Azәrbaycanın bank sistemindә xarici kapitalın iştirakı limitini kim müәyyәn edir:

•

D sәhmdarların ümumi yığıncağı
düzgün cavab yoxdur
A Maliyyә Nazirliyi
B Milli Mәclis
C Mәrkәzi Bankın İdarә heyәti

628 13. Mәrkәzi Bankın tәşkilati strukturunda idarә etmә qaydalarını müәyyәn edir:

•

Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası
Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәti
A Nazirlәr Kabineti
B Milli Mәclis
C sәhmdarların ümumi yığıncağı

629 12. Kredit tәşkilatları üçün iqtisadi nizamlaşdırma normativlәrini müәyyәn edir:

•

Maliyyә Nazirliyi
Mәrkәzi Bankın İdarә heyәti
B sәhmdarların ümumi yığıncağı
A daxili audit şöbәsi
D Direktorlar Şurası

630 11. Mәrkәzi Bankın kapital ehtiyatlarının formalaşması istifadәsi qaydasını müәyyәn edir:

•

B sәhmdarların ümumi yığıncağı
Bankın kredit idarәsi
D Bankın İdarә heyәtinin sәdri
Bankın İdarә heyәti
A direktorlar şurası

631 10. Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәti:

•

Banklar haqqında әsasnamәni tәsdiq edir
Mәrkәzi Bankın illik maliyyә hesabatını tәsdiq edir
C bankın kassa planını tәsdiq edir
A Respublikanın dövlәt büdcәsini tәsdiq edir.

B bankın kredit planını tәsdiq edir

632 9. Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәti:

•

kassa planını tәsdiq edir
dövlәtin pul vә valyuta siyasәtini tәsdiq edir
B dövlәtin valyuta siyasәtini tәsdiq edir
A Respublikanın dövlәt büdcәsini tәsdiq edir
D kredit planını tәrtib edir

633 8. Mәrkәzi Bankın İdarә heyәtinin üzvlәri vәzifәyә tәyin edilir:

•

seçilmәk yolu ilә
konstitusiyaya uyğun olaraq
B banklar haqqındakı әsasnamәyә әsasәn
A idarә heyәtinin sәdri tәrәfindәn
C sәhmdarların ümumi yığıncağının qәrarına әsasәn

634 7. Mәrkәzi Bankın İdarә heyәtinin üzvü ola bilәrlәr:

•

yerli idarәetmә orqanlarının nümayәndәsi
kәnar sәxslәr
B Nazirlәr Kabinetinin üzvlәri
A Milli Mәclisin deputatları
D dövlәt hakimiyyәti orqanlarında xidmәt edәn şәxslәr

635 6. Kәnar şәxslәr Mәrkәzi Bankın İdarә heyәtinin üzvü ola bilәrmi?

•

mәcburi deyil
hә
C beş nәfәrdәn az olmayan
A yox
D istisna hal kimi ola bilәr

636 5. Mәrkәzi Bankı idarә edir:

•

D Direktorlar şurası
Mәrkәzi Bankın İdarә heyәti
A sәhmdarların ümumi yığıncağı
B Mәrkәzi Bankın İdarә heyәtinin sәdri
Mәrkәzi Bankın aparatı

637 4. Bütün struktur bölmәlәri vә Mәrkәzi aparata daxil olan bölmәlәr fәaliyyәt göstәrirlәr:

•

D sәhmdarların ümumi yığıncağı tәrәfindәn tәsdiq olunmuş nizamnamәyә әsasәn
İdarә heyәti tәrәfindәn tәsdiq olunmuş nizamnamәyә әsasәn
B sәhmdarların ümumi yığıncağı tәrәfindәn tәsdiq olunmuş әsasnamәyә uyğun olaraq
A bankın sәdri tәrәfindәn tәsdiq edilmiş normativ aktlara müvafiq olaraq
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş әsasnamәyә görә

638 3. Mәrkәzi Bankın Mәrkәzi aparatına daxildir:

•

xarici audit vә kredit ittifaqları
daxili audit vә digәr struktur bölmәlәri
A daxili audit bölmәsi
B xarici audit bölmәsi
C daxili audit vә kredit tәşkilatları

639 2. Mәrkәzi Bankın struktur bölmәlәri müәyyәnlәşdirilir:

•

Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
B Mәrkәzi Bankın sәdri tәrәfindәn
A Mәrkәzi aparat tәrәfindәn
Mәrkәzi Bankın İdarә heyәti tәrәfindәn
C Daxili audit şöbәsi tәrәfindәn

640 1.Mәrkәzi Bankın tәşkilati quruluşuna daxildir:

•

kredit tәşkilatları, mühasiblik, idarә heyәti
әrazi idarәlәri, idarә heyәti vә Mәrkәzi aparat
A idarә heyәti vә kredit tәşkilatları
B idarә heyәti, mәrkәzi aparat vә sığorta tәşkilatları
D idarә heyәti, kredit tәşkilatları, Mәrkәzi aparat

641 .Kommersiya banklarının fәaliyyәtinin son nәticәsi olan mәnfәәt (zәrәrlәr) hansı fәaliyyәtin nәticәsidir?

•

kreditlәşmә
maliyyә
strateji
balans
plan

642 32. Bankın imici ilә әlaqәdar xәrclәrә daxildir:

•

hesablaşmaların tәşkili vә aparılması xәrclәri
ezamiyyәt xәrclәri
c xüsusi mәtbuata abunә yazılışı xәrclәri
b poçt, teleqraf, telefon xidmәtlәri xәrclәrinin ödәnişi
d blankların әldә edilmәsi vә hazırlanması xәrclәri

643 31. Kommersiya banklarının ümumi gәlirlilik göstәricisidir:

•

bankın xalis mәnfәәtinin sәhmdarların sayına bölmәklә
bankın ümumi gәlirinin bank işçilәrinin orta siyahısına nisbәti
c mәnfәәtin kredit işçilәrinin sayına nisbәti
a bankın ümumi gәlirinin kredit qoyuluşuna nisbәti
d ümumi gәlirin mühasibat işçilәrinin sayına nisbәti

644 30. Kredit әmәliyyatının gәlirliliyi necә müәyyәn edilir:

•

kredit әmәliyyatlarının hesablaşma әmәliyyatlarına nisbәti ilә
әmәliyyat gәlirlәrinin verilmiş kreditlәrin mәblәğinә nisbәti kimi
c mәnfәәtin verilmiş kreditlәrin mәblәğinә nisbәti kimi
a әmәliyyat xәrclәrinin verilmiş kreditlәrin mәblәğinә nisbәti qaydasında
d xalis mәnfәәtin kredit qoyuluşuna nisbәti qaydasında

645 29. Dividendlәrin ödәnişinin tәhlili zamanı nәzәrә almaq lazımdır:

•

dividendlәrin sәhmdarların sayına nisbәtini
ödәnilәsi dividendlәrin sәviyyәsinin sabitliyini
a sәhmdarların fәallığını
b bankın maliyyә vәziyyәtini
dividendlәrin bankın kapitalına nisbәtini

646 28. Birbaşa maliyyә itgilәri meydana çıxır:

•

vasitәçilik әmәliyyatları sәmәrәsiz olduqda
kredit üzrә faizlәr vaxtında ödәnilmәdikdә
c qiymәtli kağızlarlr yararlı әmәliyyat aparıldıqda

a kredit üzrә ödәnişlәr vaxtında aparıldıqda
hesablama әmәliyyatlarında yanlışlıq olduqda

647 27. Sәhmdar kapitalının gәlilrlilyi müәyyәn edilir:

•

sәhmdarlara çatası dividendlәrin sәviyyәsi ilә
vergi ödәnildikdәn sonra yerdә qalan mәnfәәtin sәhmdar kapitala nisbәti yolu ilә
b xalis mәnfәәtin sәhmdar kapitalına nisbәti kimi
a balans mәnfәәtinin sәhmdar kapitalına nisbәti qaydasında
c ödәnilәn vergi çıxıldıqdan sonra yerdә qalan mәnfәәtin ümumi kapitala nisbәti kimi

648 26. Mәnfәәtin faktorlu tәhlili imkanı verir:

•

hesablaşma әmәliyyatından gәlirlәrin mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsiri müәyyәnlәşdirmәyә
bank fәaliyyәtinin әsas ümumilәşdirici göstәricilәrin әldә olunan mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsirini
müәyyәnlәşdirilmәyә
c kredit fәaliyyәtinin әldә olunan mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә
b bank fәaliyyәtinin ayrı ayrı göstәricilәrinin plan mәnfәәtinә tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә
d vasitәçilik göstәricilәrinin xalis mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsirini müәyyәnlәşdirmәyә

649 25. Bir sıra hesabat dövrlәri üzrә mәnfәәtin dinamik tәhlili imkan verir ki:

•

nizamnamә fondunun vәziyyәti haqqında tәlimat almaq
bankın carı fәaliyyәtinin nәticәlәri haqqında tam tәsәvvür әldә etmәk ???????????
b bankın rentabelliyi haqqında tam mәlumat әldә etmәk
a bankın maliyyә fәaliyyәti haqqında tam mәlumat әldә etmәk
d rentabelliyin bankın maliyyә vәziyyәtinә tәsirini öyrәnmәk

650 24. Bankın әldә etdiyi mәnfәәtin әsas tәyinatıdır:

•

gәlirliliyini müәyyәn etmәk
bankı müflislәşmә qorxusundan qorunması
b xüsusi tәyinatlı fondların yaradılması
a bankın fondlarının formalaşması
d sәhmdarları dividendlә tәmin etmәk

651 23. Mәnfәәt nәyin formalaşmasının daxili mәnbәyidir:

•

material ehtiyatlarının
maliyyә resurslarının
c maddı resursların
a kredit resurslarının
d qeyri maddı resursların

652 22. Bank fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәri necә hesablanır:

•

mәnfәәt mәblәğini xәrclәrә bölmәklә
bankın әldә etdiyi gәlir mәblәğindәn aparılmış xәrclәr çıxılmaqla
c bankın әldә etdiyi gәlir mәblәğindәn әsas fondların amortizasiya mәblәği çıxılmaqla
a bankın ümumi gәlirindәn bank işçilәrinin saxlanılma xәrclәri çıxılmaqla
d mәnfәәt mәblәğindәn xәrclәr çıxılmaqla

653 21. Bankın ümumi mәnfәәti nәyin tәsiri ilә dәyişilir:

•

işçilәrin sayının dәyişilmәsi ilә
mәnfәәt marjasının hәcminin
c mәnfәәt marjının bankın xüsusi vәsaitlәrinә nisbәti
b mәnfәәt marjının quruluşunun
d mәnfәәt marjının tәrkibinin

654 20. Bir işçiyә düşәn mәnfәәt necә müәyyәn edilir:

•

balans mәnfәәtinin sәhmdarların sayına bölmәklә
balans mәnfәәtinin bankın işçilәrinin orta sayına bölmәklә
b xalis mәnfәәtin passivlәrә nisbәti ilә
a balans mәnfәәtinin әmәliyyat işçilәrinin orta sayına bölmәklә
d xalis mәnfәәtin әmәliyyat işçilәrinin sayına bölmәklә

655 19. Bankın ümumi mәnfәәtinin dәyişilmәsinә tәsir edir:

•

hesablaşmaların stabillik sәviyyәsi
aktivlәrdәn sәmәrәli istifadә sәviyyәsi
c ödәmә qabiliyyәti sәviyyәsi
a cәlb olunmuş vәsaitlәrdәn istifadә sәviyyәsi
d passivlәrdәn istifadә sәviyyәsi

656 18. Bankın mәnfәәtindә ümumi dәyişikliyә sәbәb olur:

•

bankın ehtiyat fondundakı dәyişiklik
bankın xüsusi kapitalının hәcmindәki dәyişiklik
c bankın ümumi kapitalının hәcmi
b ödәmә qabiliyyәtinin sәviyyәsi
d bankın rentabellik sәviyyәsindәki dәyişiklik

657 17. Maliyyә әmsallarının kömәyi ilә bankların mәnfәәtliliyi necә müәyyәn olunur:

•

bir bankın әmsallarının Mәrkәzi Bankın normativ әmsalları ilә müqayisә etmәk
bir bankın әmsallarının rәqabәt apardığı digәr bankın әmsalları ilә müqayisә qaydasında
c bir bankın әmsallarının hәmin bankın әmsalları ilә müqayisәsi ilә
b bir bankın әmsallarının Mәrkәzi Bankın әmsalları ilә müqayisә etmәk qaydasında
d bir bankın әmsallarının plan әmsalları ilә müqayisә etmәk qaydasında

658 16. Maliyyә әmsalları әsasında bankların mәnfәәtlilik sәviyyәsinin tәhlili necә aparılır:

•

düzgün cavab yoxdur
faktiki maliyyә әmsalları sәviyyәsinin normativ sәviyyә ilә müqayisәsi yolu ilә
c maliyyә әmsallarının iqtisadi normativlәrlә müqayisә etmәklә
a faktiki maliyyә әmsalları sәviyyәsinin әvvәlki sәviyyә ilә müqayisәsi yolu ilә
d plan maliyyә әmsalları sәviyyәsinin normativ sәviyyә ilә müqayisә etmәklә

659 15.Kommersiya bankları resurslarının daha sabit hissәsi necә müәyyәn edilir?

•

nizamnamә kapitlının mәnfәәtә nisbәti kimi
.mәnfәәtin bankın xüsusi kapitalına nisbәti kimi
mәnfәәtin bankın ehtiyat fonduna nisbәti kimi
mәnfәәtin bankın ümumi kapitalına nisbәti qaydasında
mәnfәәtin nizamnamә kapitalına nisbәti qaydasında

660 14.Mәnfәәtin xüsusi kapitala nisbәti nәyi göstәrir?

•

ehtiyat fondunun sәviyyәsini
.bank resurslarının stabil hissәsini
nizamnamә kapitalının stabil hissәsini
bankların resurs bazasının vәziyyәtini
xüsusi tәyinatlı fondların vәziyyәtini

661 13.Bankın rentabelliyi………………….әmsalı ilә müәyyәn edilir:
aktivlәrin passivlәrә nisbәti

•

•

.mәnfәәtin aktivlәrә nisbәti
mәnfәәtin aktivlәrә vә passivlәrә nisbәti
mәnfәәtin passivlәrә nisbәti

662 12.Faiz marjasının nisbi hәcmi……………..әmsalı ilә xarakterizә edilir:

•

passivlәrin mәnfәәtә nisbәti
.müәyyәn dövr üzrә faiz mәnfәәtinin hәmin dövrdәki gәlir gәtiә bilәn aktivlәrin orta qalığına nisbәti
faiz mәnfәәtinin passivlәrә nisbәti
mәnfәәtin müәyyәn dövr әrzindә gәlir gәtirmәyәn aktivlәrin orta qalığına nisbәti
mәnfәәtin gәlir gәtirәn passivlәrin orta qalığına nisbәti

663 11.Faiz marjasının nisbi hәcmi necә xarakterizә edilir

•

passivlәrin orta qalığının faiz mәnfәәtinә nisbәti ilә
.faiz mәnfәәtinin aktivlәrin orta qalığına nisbәti ilә
faiz mәnfәәtinin passivlәrin orta qalığına nisbәti ilә
mәnfәәtin passivlәrә nisbәti ilә
mәnfәәtin bankın gәlirliliyinә nisbәti ilә

664 10.Faiz marjasının mütlәq sәviyyәsinә tәsir edir:

•

faktorinq әmәliyyatlarının hәcmindәn
passiv әmәliyyatların gәlirliliyi
qiymәtli kağızlar portfelindәki yüksәk likvidli aktivlәrin payı
.aktivpassiv әmәliyyatlar üzrә faiz dәrәcәlәri arasındakı fәrq
bankın xüsusi kapitalı ilә xüsusi vәsaitlәri arasındakı fәrq

665 9.Faiz marjasının mütlәq hәcmi asılıdır:

•

kredit portfeli ilә qiymәtli kağızlar portfelinin nisbәtindәn
.kredit portfelindәki güzәştli vә yüksәk riskli ssudaların hәcmindәn
rentabellik sәviyyәsi ilә gәlirlilik sәviyyәsinin nisbәtindәn
trast әmәliyyatlarının sәviyyәsindәn
qiymәtli kağızlar portfelindәki güzәştli vә yüksәk riskli ssudaların hәcmindәn

666 8.Faiz marjasının mütlәq hәcminә tәsir edir:

•

bütövlükdә nizamnamә fondu
nizamnamә fondu ilә ehtiyyat fondu arasındakı nisbәt
bankın vasitәçilik әmәliyyatları
faiz gәliri gәtirәn passiv әmәliyyatlar
.bankın xüsusi kapitalı ilә cәlb etdiyi vәsait arasındakı nisbәt

667 7.Faiz marjasının mütlәq hәcmi ………..asılıdır

•

bankın vasitәçilik әmәliyyatlarından
faiz gәliri gәtirәn passiv әmәliyyatların hәcmindәn
Bankın Müşahidә Şurasının fәaliyyәtindәn
pul hesablaşmalarının vәziyyәtindәn
.faiz gәliri gәttirәn aktiv әmәliyyatların hәcmindәn

668 6.Faiz marjası…………………. göstәrir

•

aktiv әmәliyyatlar üzrә xәrclәrin passiv әmәliyyatlar üzrә gәlirlәrin örtülmә sәviyyәsini
düzgün cavab yoxdur
.aktiv әmәliyyatlardan әldә edilәn gәlirin passiv әmәliyyatlar üzrә xәrclәrin örtülә bilmәk sәviyyәsinin
passiv әmәliyyatlar üzrә xәrclәrin aktiv әmәliyyatlar üzrә xәrclәri örtә bilmәk sәviyyәsini
passiv әmәliyyatlardan әldә edilәn gәlirin passiv әmәliyyat xәrclәrini örtә bilmәk sәviyyәsini

669 5.Bankın mütlәq mәnfәәti ……………asılıdır:

•

bankdakı ideoloji işin vәziyyәtindәn
bankda rәhbәrliyin sәviyyәsindәn
gәlir gәtirәn passivlәrin quruluşundan
bank işçilәrinin qarşılıqlı münasibәtindәn
.gәlir gәtirәn aktivlәrin quruluşundan

670 4.Kommersiya bankının mütlәq mәnfәәtinin hәcminә tәsir edir:

•

ödәnclilik sәviyyәsi
passivlәrin gәlir gәtirәn hissәsi
rentabellik sәviyyәsi
.aktivlәrin gәlir gәtirәn hissәsi
gәlirlilik sәviyyәsi

671 3.Bankın mәnfәәtliliyi ona imkan verir ki:

•

hesablaşmaları sürәtlәndirilsin
borcların aşağı salınmasına nail olmaq
filiallarla qarşılıqlı münasibәti genişlәndirsin
rentabellik sәviyyәsini aşağı salsın
.yeni filiallar açmaq yolu ilә öz fәaliyyәt miqyasını genişlәndirsin

672 2.Yetәrli sәviyyәdә mәnfәәti olan bank……..imkanı әldә edir

•

.pul bazarında bankın rәqabәt qabiliyyәtini müәyyәn etmәk
bankın işçi heyәti ilә münasibәtlәri yaxşılaşdırmağ
vergi üzrә ödәnişlәri azaltmağ
hesablaşmaları sәmәrәli tәşkil etmәk
mәnfәәtin bölüşdürülmәsi üzrә qәrar qәbul etmәk

673 1. Bankın sәrәncamındakı yetәrli mәnfәәt ........ imkan verir:

•

işçilәrin sayını artırmaqa
.qәfil itgilәrin yaranmasına qarşı möhkәmlik ehtiyatı yaratmaqa
işin sәmәrәliliyini yüksәltmәyә
bankın fәaliyyәtini nizamlaşdırmaqa
müştәrilәrlә iqtisadi münasibәtlәri yaxşılaşdırmaqa

674 Sintetik uçotun vәzifәsidir:

•

analitik uçot mәlumatlarının balansda әks etdirilmәsi
analitik uçot mәlumatlarının sintetik hesablar üzrә qruplaşdırılması
idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün sintetik uçotdan istifadә
analitik uçot sәnәdlәrindә pul vәsaitlәrinin, qiymәtlilәrin mövcudluğu vә hәrәkәtinә nәzarәt
analitik uçot әmәliyyatları üzrә dәqiq mәlumatların әldә edilmәsi

675 Әmәliyyat jurnalının aparılmasında mәqsәd:

•

balansdan kәnar hesablar üzrә qalıq çıxarmaq
cari ilin әmәliyyatları üzrә qalıqların çıxarılması
hesablar üzrә balansı müәyyәnlәşdirmәk
bank daxili әmәliyyatların uçotunu aparmaq
әmәliyyatları sintetik uçotda әks etdirmәk

676 Sintetik uçot mәlumatlarından istifadә olunur:
kadrların fәallığının tәhlilindә

•

•

bank fәaliyyәtinin tәhlili vә idarә olunmasında
mühasibat hesablarına nәzarәtdә
ilkin pul hesablaşma sәnәdlәrinin ümumilәşdirilmәsindә
bankın daxili fәaliyyәti haqqında hesablaşmaların ümumilәşdirilmәsindә

677 Sintetik uçot sәnәdidir:

•

kartotekalar
gündәlik dövriyyә cәdvәli
şәxsi hesablar
faizlәrin hesablama cәdvәli
hesablar üzrә qalıq cәdvәli

678 Sintetik uçot sәnәdidir:

•

kassa kitabı
gündәlik balans
hesablar üzrә qalıq cәdvәli
şәxsi hesablar
faizlәrin hesablanma cәdvәli

679 Analitik uçot sәnәdidir

•

gündәlik sәnәdlәr
hesablar üzrә qalıq cәdvәli
gündәlik dövriyyә cәdvәli
gündәlik balans
aylıq balans

680 Analitik uçotun sәnәdidir

•

illik balans
şәxsi hesablar
gündәlik dövriyyә cәdvәli
gündәlik balans
aylıq balans

681 Kredit tәşkilatının balansı ……….sıra hesabları әsasında tәrtib edilir.

•

üçüncü sıra hesabları üzrә
hәm birinci hәm ikinci
ikinci sıra
birinci sıra
balans arxası hesablar üzrә

682 Açılmış hesabların qeydiyyat kitabı doldurulur:

•

düzgüncavab yoxdur
elektron formada vә ya kağız daşıyıcısı formasında
yalnız kağız daşıyıcısında
yalnız elektron qaydasında
istәnilәn qaydada

683 Müştәrinin şәxsi hesabından çıxarış verilir:

•

çıxarış verilmir
elektron formada vә ya kağız daşıyıcısı formasında
yalnız kağız daşıyıcısı formasında
yalnız elektron formasında

şifahi formada

684 Şәxsi hesablarda yazılış ………… әsasında aparılır.

•

.kassa sәnәdlәri
ilkin sәnәdlәr
sintetik uçot sәnәdlәri
analitik uçot sәnәdlәri
hәm analitik, hәm sintetik uçot sәnәdlәri

685 Müştәrilәrә açılan hesabların qeydiyyatı kitabında aşağıdakı mәlumat mәcburidir:

•

müştәrinin imzası
bank hesabı müqavilәsinin tarixi vә nömrәsi
şәxsi hesabın adı
yuxarı tәşkilatın adı
şәxsi hesabın sahibinin adı

686 Müştәrilәrә açılmış hesabların qeydiyyatı kitabında aşağıdakı mәlumatlar mәcburidir:

•

müştәrinin banka olan borcu
hesabın açılma tarixi
yuxarı tәşkilatın adı
şәxsi hesabın adı
müştәrinin fәaliyyәt növü

687 Әmәliyyat günü әrzindә Mühasibat xidmәtinә daxil olan sәnәdlәr kredit tәşkilatının hesablarında әks
olunur:

•

ertәsi iş günündәn gec olmayaraq
kredit tәşkilatı tәrәfindәn müәyyәn olunan müddәtlәrdә
hәmin günü
başqa vaxtlarda
istәnilәn vaxtda

688 Kredit tәşkilatında әmәliyyat gününün müddәti ……… tәrәfindәn müәyyәn edilir.

•

Mәrkәzi Bankın göstәrişi ilә
Mәrkәzi Bankın baş mühasibi
Mәrkәzi Bankın normativ sәnәdi
kredit tәşkilatının özü
.bankın müdiri tәrәfindәn sәrbәst

689 Nağd pulların banka verilmәsi üçün elanı tәrtib edir:

•

bankın uçot işçisi
bankın baş mühasibi
müştәri vә ya kredit tәşkilatının işçisi
yalnız kredit tәşkilatının işçisi
yalnız müştәri

690 Mühasibat işçilәrini onların dәqiq vәzifәlәrini vә xidmәt göstәrdiyi hesabları müәyyәn edir:

•

müşahidә şurası
kredit tәşkilatının rәhbәri
mәrkәzi Bankın normativ sәnәdi
kredit tәşkilatının baş mühasibi
banklar haqqında qanun

691 Mühasibat işçilәri mәşğuldurlar:

•

nağd pulların inkassasiyası ilә
nağd pulların qәbulu vә verilmәsi ilә
müştәrilәri dinlәmәklә
pul hesablaşma sәnәdlәrinin verilmәsi ilә
Pul hesablaşma sәnәdlәrinin qәbulu vә sәnәdlәrә nәzarәt

692 Xarici valyutada әmәliyyatların uçotu ……………..aparılır:

•

.balansdankәnar hesabatlarda
ayrıca balans hesablarında
balansın ayrıca bölmәsinin hesablarında
manatla aparılan balans hesablarında
manatla aparılan şәxsi hesablarda

693 Balans vә balansdan kәnar hesabların müxabirlәşmәsinә

•

Mәrkәzi Bank üçün hesabat tәrtib edilәndә icazә verilir
icazә verilir.
yalnız illik hesabatın tәrtibindә icazә verilir.
icazә verilmir.
Mәrkәzi Bankın razılığı ilә icazә verilir.

694 İkitәrәfli yazılış metodu ……… müxabirlәşmәsindә istifadә olunur.

•

yalnız balansdan kәnar hesabların
yalnız balans hesablarının
müxbir hesabların
Mәrkәzi Bankın icazә verdiyi hesabların
balans vә balansdan kәnar hesabların

695 Bankın hesab planında aktivpassiv hesablar әks olunurmu?

•

bankın fәaliyyәt istiqamәtindәn asılı olaraq hә
bankın uçot siyasәtindәn asılı olaraq
yox
Mәrkәzi Bankın icazәsi ilә
Hә

696 Bankın hesab planı dedikdә ………… başa düşülür.

•

hesabların iqtisadi mәzmununa görә qruplaşdırılması
balansdankәnar hesablar
mühasibat uçotunun analitik hesablarının siyahısı
hesablar üzrә qruplaşdırılmış cәdvәl
mühasibat uçotunun sintetik hesablarının sistemlәşdirilmiş siyahısı

697 10.İnventarlaşma ……….. tәrәfindәn müәyyәn edilir:

•

sәhmdarların yığıncağı
baş Mühasib
) bankın rәhbәri
müvәkkil şәxs
audit xidmәti

698 9.Mühasibat uçotu hesablarının tәyinatıdır:
bankın balansının tәrtibi

•

cari әmәliyyatların әks olunması
operativ uçotun tәşkili
hesabatların tәqdim edilmәsi
) yekcins bank әmәliyyatlarının qruplaşdırılması vә cari uçotu

699 İnventarlaşma………………demәkdir.

•

әmәliyyatların qanuniliyinin tәmin olunması
tәşkilatların әmlak vә öhdәliklәri bu tәşkilatın әmlak vә öhdәliklәrindәn ayrılıqda uçota alınması
әmlakın vә öhdәliklәrin qiymәtlәndirilmәsinin vәziyyәti vә mövcudluluğunun yoxlanması vә sәnәdli tәsdiqi
әmlak vә öhdәliklәrin qiymәtlәndirilmәsi
. әmlakın mühasibat uçotunda faktiki әks olunması

700 Mühasibat uçotu üzrә sәnәdlәr ………… tәmin edir.

•

bankın rentabelliyini
Bank fәaliyyәti haqqında dәqiq mәlumat almağı
mühasibat uçotunun normativ aktlara uyğunluluğunu
Bank fәaliyyәtinin tam vә arası kәsilmәz olmasını
Dövlәt ilә kredit tәşkilatı arasında fikir ayrılığının yaranmamasını

701 Bankın aktiv passivlәri onların әldә edilmәsi vә ya mövcudluğu anında……..uçota alınır:

•

bәrpa dәyәri ilә
balans dәyәri ilә
cavabların hamısı düzdür
ilkin dәyәri ilә
faktiki dәyәri ilә

702 Mәzmunun formaya nisbәtәn üstünlük prinsipi dedikdә…….. başa düşülür.

•

әmәliyyatlar aktuallığına görә әks olunması
әmәliyyatlar mühasibat uçotunun aparma qaydaları әsasında әks olunması.
әmәliyyatlar onların hüquqi formasına müvafiq әks olunması.
Mәrkәzi Bankın normativ aktlarına müvafiq olaraq әks etdirilmәsi.
әmәliyyatlar onların iqtisadi mahiyyәtinә görә әks olunması.

703 Әmәliyyatların müntәzәm әks etdirilmәsi prinsipi dedikdә………. başa düşülür:

•

әmәliyyatın istәnilәn vaxt әks olunması
әmәliyyatların әmәliyyat günü әrzindә әks olunması
әmәliyyatların iş günu әrzindә әks olunması
әmәliyyat aparıldığı gün әks olunması.
әmәliyyatların hәftә әrzindә әks olunması

704 Kredit idarәlәrindә uçot işinin tәşkili prinsipidir:

•

әmәliyyatın müntәzәm әks olunması
әmәliyyatların hesabatlılığı
әmәliyyatların işgüzarlılığı
әmәliyyatların dövriliyi
әmәliyyatların tәminatlılığı

705 Kredit idarәlәrindә uçot işinin tәşkili prinsipidir.

•

әmәliyyatların aktivliyi
әmәliyyatların tәminatlılığı
әmәliyyatların hesabatlılığı
bank fәaliyyәtinin müntәzәmliyi

әmәliyyatların mövsümiliyi

706 Banklarda mühasibat uçotunun predmeti dedikdә……. başa düşülür:

•

hesabların müxabirlәşmә qaydası
aktiv vә passiv formasında muhasibat uçotu obyektlәri.
bank әmәliyyatlarının aktiv vә passiv hesablarda әks olunması
bank hesabları üzrә әmәliyyatların mәcmusu.
mühasibat uçotunun hesab planı.

