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1.     Mərkəzi Bankın kapitalı ibarətdir:

•      yalnız Nizamnamə kapitalından
√      Nizamnamə kapitalı və kapital ehtiyatında
• dövlət büdcəsindən verilən vəsaitdən
• verdiyi kreditlərə görə faizlərdən
•      Mərkəzi Bankın kapital ehtiyatından

2.    Mərkəzi Bankın hesabat ilinin mənfəəti ilk növbədə yönəldilir:

•      dövlət büdcəsinin formalaşmasına
√      Mərkəzi Bankın kapital ehtiyatının formalaşmasına
• işçi heyətinin mükafatlandırılmasına
• maddi maraq fondunun yaradılmasına
• keçən ilki itkilərin ödənilməsinə

3. Mərkəzi Bankın ehtiyat kapitalı formalaşır:

• Maliyyə Nazirliyinin ayırmaları hesabına
• banklararası kreditlər hesabına
√ Mərkəzi Bankın hesabat ilinin mənfəətindən ayırmalar hesabına

4.    Mərkəzi Bankın kapital ehtiyatı müəyyən edilir:

• tədavülə buraxılmış nağd milli valyutanın 5% miqdarında
√ tədavülə buraxılmış nağd milli valyutanın 15 % miqdarında
•   tədavüldəki nağd pulların 3% miqdarında
• nizamnamə kapitalının 10% miqdarında
•   tədavüldəki nağd pulların 8% miqdarında

5.   Mərkəzi Bankın yenidən maliyyələşmə əməliyyatıdır.

•   lombard krediti
√ stabilləşmə krediti
• kontokorrent krediti.
• istehlak krediti
• dövriyyə krediti

6. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası kapitalı

• hüquqi şəxsdir
√ Publik hüquqi şəxsdir
• Səhmdar cəmiyyətdir
• İçtimai təşkilatdır
• hüquqi şəxs deyildir

7. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının kapitalı

• 500,0 mln. manat
√ 5,0 mln. manat
• 100,0 mln. manat
• Səhmdarların sayından asılıdır
• 50,0 mln. manat

8. Bank olmayan kredit təşkilatlarının və poçt rabitəsi orqanlarının fəaliyyəti ......  tərəfindən tənzimlənir

• Kommersiya bankları
√ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası



• Mərkəzi Bank
• Maliyyə Nazirliyi
• Banklar Assosasiyası

9. Kredit təşkilatlarını lisenziyalaşdırır

• Banklar Assosasiyası
• Mərkəzi Bank
• Maliyyə Nazirliyi
√ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
• Mərkəzi Banklar Bank Assosasiyası ilə birlikdə

10. Bir pilləlibank sisteminin xarakterik xüsusiyyətidir

• Kreditləşmə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi
√ Bölüşdürücü bank səlahiyyətlərinə malik olması
• nəğd hesablaşmaların genişlənməsi
• doğru cavab yoxdu
• Kreditin təsir gücünün azalması

11. Müasir   bank sisteminin yaranma prinsipidir:

• Demokratik Mərkəziyyət
√ Bank işində dövlət inhisarının olmaması
• Bütün pul əməliyyatlarının banklar vasitəsilə aparılması
• Bank nəzarətinin geniş vüsət olması
• Bank fəaliyyətinin tamamilə dövlət tərəfindən tənzimlənməsi

12. Azərbaycanın bank sistemi ibarətdi:

• Mərkəzi Bank və kredit təşkilatlarından
√ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Mərkəzi Bank və kredit təşkilatlarından
• kredit təşkilatlarından, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
• Banklar, bank olmayan kredit təşkilatlarından və Banklar Assosasiyasından
• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Mərkəzi Bank

13. Kredit təşkilatlarının ittifaqı və assosasiyası

• kommersiya təşkilatıdır.
√ qeyri-kommersiya təşkilatıdır.
• fərdi şəxslərindir.
• dövlətindir.
• hökumətindir.

14. Xidmət sferasına görə banklar bölünürlər:

• universal və ixtisaslaşmış
√ regional, regionlarası, beynəlxalq
• xırda,orta,iri
• bir və iki pilləli
• filialsız və çox filiallı

15. Funksional təyinatına görə banklar bölünürlər:

• universal və ixtisaslaşmış
√ emission, depozit kommersiya
• xırda, orta, iri
• bir pilləli və ya iki pilləli
• regional, regionlararası, beynəlxalq



16. Kredit təşkilatları ittifaqı və assosasiyaları:

• istənilən bank əməliyyatlarını yerinə yetirə bilərlər.
√ bank əməliyyatlarını yerinə yetirə bilməzlər.
• yalnız hesablaşma əməliyyatlarını yerinə yetirə bilərlər.
• yalnız kassa əməliyyatlarını yerinə yetirə bilərlər
• yalnız depozit və ssuda əməliyyatlarını yerinə yetirə bilərlər.

17. Bankın ehtiyat fondunun səviyyəsi müəyyən edilir:

• mənfəətin həcminə nisbətən faizlə
√ nizamnamə kapitalına nisbətən faizlə
• yığım fonduna nisbətən faizlə
• bütün kapitalın cəminə nisbətən faizlə
• xalis gəlirə nisbətən faizlə

18. Bölüşdürücü bank sistemi:

• iki pilləlidir.
√ bir pilləlidir.
• üç pilləlidir.
• sahə banklarıdır
• çox pilləlidir.

19. Kredit təşkilatının əsas məqsədidir:

• müəssisələri kreditlə təmin etmək
√ mənfəət əldə etmək
• səhmdarlara dividend ödəmək
• hesablaşmaları həyata keçirmək
• müəssisələrə kassa xidməti göstərmək

20. Bankın filialı yerinə yetirə bilər:

• yalnız kredit əməliyyatlarını
√ kredit təşkilatının lisenziyasında göstərilən bütün əməliyyatları
• depozit cəlb etmək və ya hesablaşma əməliyyatları
• yalnız kassa əməliyyatları
• kreditləşmə obyektlərinin müəyyənləşdirilməsinin

21. Bankda əməyin həvəsləndirilməsi mənbəyidir:

• yetərlilik əmsalı
• sığorta fondu
• xüsusi capital
√ istehlak fondu
• yığım fondu

22. Bankın etibarlılığını əks etdirir:

• ehtiyat fondunun yetərliliyi
• Nizamnamə fondunun yetərliliyi
• yığım fondu
• istehlak fondunun yetərliliyi
√ kapitalın yetərliliyi

23. Bankın mənsub olduğu bütün əmlakın pul ilə ifadəsidir:

• kapitalın yetərliliyi
• bankın fondları



√ xüsusi kapital
• nizamnamə fondu
• ehtiyat və sığorta fondu

24. Lisenziya əsasında geniş bank əməliyyatlarını yerinə yetirir:

• Mərkəzi Bank
• ərazi idarələri
• sahə banklar
• kredit ittifaqları
√ Universal bank

25. Dövlətin rəsmi pul kredit siyasətini həyata keçirir:

• Maliyyə Nazirliyi
• kommersiya bankları
• Banklar qrupu
• maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatası
√ Mərkəzi Bank

26. Ayrı-ayrı bank əməliyyatlarını yerinə yetirmək hüququ olan kredit təşkilatıdır.

• banklar
• sığorta kompaniyaları
• bank birlikləri
√ bank olmayan kredit təşkilatı
• bank assosasiyası

27. Bankların mənafeyini müdafiə etmək üçün yaradılır:

• kredit ittifaqları
• Mərkəzi Bankın ərazi idarələri
• investisiya fondları
• sığorta kompaniyaları
√ Banklar Assosiasiyası

28. Pul vəsaitlərinin cəmləşdirilib yerləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılır:

• kredit ittifaqları
• maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatası
• bank birləşmələri
√ kommersiya bankları
• Mərkəzi Bank

29. Müasir bank sistemi:

• pillələrin sayı maliyyə sisteminin inkişaf səviyyəsindən asılıdır
• iki pilləlidir (nizamlaşdırma və nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən və təsərrüfat subyektlərinə xidmət göstərən banklar
• iki pilləlidir (kredit təşkilatları və qeyri bank kredit təşkiltları)
• üç pilləlidir (banklar, qeyri bank maliyyə institutları və müxtəlif kam-pa-ni-yaları)
√ iki pilləlidir (emissiya və kommersiya bankları)

30. Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə bank sistemi ola bilər:

• yalnız dörd pilləli
• çox pilləli
• üç pilləli
• bir pilləli
√ yalnız iki pilləli



31. Bank sisteminin yenidən qurulması:

• bankların müflisləşməsi
• yaşamaq qabiliyyəti olmayan bankların ləğvi
• onun sağlamlaşdırılması
• bankların hüquqi-təşkilatı formalarının yeniləşməsi
√ bankların birləşdirilməsi

32. Azərbaycanda hal-hazırda kommersiya banklarının sayı:

• 10-a qədərdir
• 50-a qədərdir
• 50-dən çoxdur
√ 40-yə qədərdir
• 100-dən çoxdur

33. Universal bank:

• fiziki və hüquqi şəxslərə xidmət edir
• investisiya fondlarını tənzimləyir
• qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətə əlavə lisenziyaya malikdri
√ bütün bank əməliyyatlarını həyata keçirir
• manat və valyuta lisenziyasına malikdir

34. Bankın mahiyyəti ondadır ki, o:

• nağdsız dövriyyəni təşkil etməklə tədavüldəki pul kütləsini azaldır
• pul  nişanələrinin emissiyasını həyata keçirir
• nağdsız dövriyyənin təşkili etməklə tədavüldəki pul küləsini artırır
• əmanətlərin qəbulu ilə məşğul olur
√ maliyyə vasitəçiliyi üzrə ixtisaslaşır

35. Mərkəzi Bank ona məxsus əmlakın:

• müvəqqəti təsisçisidir
√ əzəli sahibidir.
• ödəyicisidir
• müvəqqəti sahibidir
• daimi icarədarıdır.

36. Mərkəzi Bankın məqsədidir:

• hökuməti kreditləşdirmək
√ banklar arası mərkəzləşdirilmiş və digər lisenziyalaşdırılmayan ödəniş sistemlərinin təşkili
• valyuta nəzarəti
• kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsi
• bankların və hesablaşmaların sabitliyini təmin etmək

37. Mərkəzi Bankın funksiyası deyildir:

√ təşkilatların kreditləşdirilməsi
• emissiyasa mərkəzi olmaq
• hökumət bankı olması
• pul kredit nizamlaşdırılması
• valyuta mərkəzi olması

38. Mərkəzi bankın iqtisadiyyatdakı rolu müəyyən edilir:

• bankların səmərəli fəaliyyəti ilə
• dövlət büdcəsinin tənzimlənməsi ilə



• sığorta işinin təşkili ilə
• vergi xidmətinin təşkili ilə
√ manatın möhkəmliyinin təmin edilməsi ilə

39. Ölkənin baş bankı qismində Mərkəzi Bankın marağındadır:

• milli pul vahidinin və onun kursunun xarici valyutalara nisbətdə aşağı düşməsi
• kredit təşkilatlarının sayının ixtisar edilməsi
• kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi
• hesablaşma sisteminin mərkəzləşdirilməsi
√ pul tədavülünün idarə olunması

40. Mərkəzi Bankın əsas məqsədidir:

• hesablaşma sisteminin sabitliyini təmin etmək
• kredit təşkilatlarına nəzarət etmək
• mənfəət əldə etmək
• manatın möhkəmliyini təmin etmək
√ qiymətlərin sabitliyini təmin etmək

41. Mərkəzi Bankın əmlakı:

• banklarındır
√ dövlətindir.
• səhmdarlarındır
• kommersiyalıdır.
• xəzinə varlığıdır.

42. Bir qayda olaraq Mərkəzi Bankın müştəriləridirlər:

• iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin təşkilatları
• kommersiya təşkilatları
• bütün hüquqi şəxslər
√ yalnız kredit təşkilatları
• fiziki şəxslər

43. Mərkəzi Bankın illik maliyyə hesabatına daxil edilir:

• vahid dövlət pul kredit siyasətinin yerinə yetirilmə təhlili
• iqtisadiyyata kredit qoyuluşu
• respublika iqtisadiyyatının təhlili
√ gəlir və xərclər haqqında hesabat
• hesablaşma palatasının rəyi

44. Mərkəzi Bankın illik hesabatı təsdiq edildikdən sonra ilin yekununa görə əldə olunan xalis mənfəət büdcəyə köçürülür:

• 0
• büdcəyə köçürülmüş
• 0
• 0
√ sərbəst qalığı

45. Mərkəzi Bankın balansının aktiv maddəsidir:

• kredit təşkilatının ehtiyat hesablarındakı ehtiyat
• komission gəlirləri
• özünün buraxdığı istiqraz vərəqələri
√ qızıl valyuta ehtiyatı
• Mərkəzi Bankın hesablaşma və ödəniş sistemindəki vəsait



46. Mərkəzi Bank öz xərclərini həyata keçirir:

• büdcə vəsaiti hesabına
√ öz gəlirləri hesabına
• cəlb olunmuş və depozitlər hesabına
• kommersiya fəaliyyətindən gələn gəlir hesabına
• kommersiya banklarının müxbir hesabında olan vəsait hesabına

47. Mərkəzi Bank hesabat verir:

• Milli Məclisə
√ Respublika Prezidentinə
• Maliyyə Nazirliyinə
• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına
• Azərbaycan hökumətinə

48. Mərkəzi Bankın nizamnamə kapitalının səviyyəsidir.

• 8 mlr  manat
√ 500 mln. Manat
• 25 mln. dollar
• 5 ml  manat
• 10 mln. dollar

49. Mərkəzi Bankın balansının passiv maddəsidir:

• qeyri-rezidentlərdə yerləşdirilən xarici valytutada vəsait
√ tədavüldə olan nağd pullar.
• qiymətli kağızlar
• ehtiyatda olan nağd pullar
• qiymətli metallar.

50. Mərkəzi Bankın “uçot dərəcəsi”……………….deməkdir

• problemli kreditlərə görə faiz dərəcəsi
• kommersiya banklarının veksellərinin satın alınması zamanı diskont dərəcəsi
√ kommersiya banklarına verilən kreditə görə faiz dərəcəsi
• kommersiya banklarının ssuda faizinin məhdudlaşdırılması
• qiymətli kağızların girovu zamanı diskont dərəcəsi

51. Məcburi ehtiyyatların səviyyəsi müəyyən edilir:

• bankın müxtəlif öhdəliklərinin səviyyəsindən asılı olaraq
√ bankın cəlb etdiyi depozit və əmanətlərin səviyyəsindən asılı olaraq
• bankın fəaliyyəti növündən asılı olaraq
• bank fəaliyyətinin keyfiyyətindən
• bank resurslarının cəlb olunma müddətindən

52. Pul-kredit siyasəti aləti kimi məcburi ehtiyyatlardan Mərkəzi Bank istifadə edir

• tədavüldəki pul kütləsinin nizamlaşdrılmasında
√ bankın likvidliyinin nizamlaşdırılmasında
• əmanətçilərin itkilərdən sığortalanmasına
• öz itkilərinin ödənilməsində
• bankın ləğvi xərclərinin ödəniləmsində

53. Son kreditor mərhələsi qismində Mərkəzi Bank:

• maliyyə çətinliyi çəkən milli müəssisələr kreditləşdirir



√ ödəmə qabiliyyətinin qısa müddətli pozulması və likvidlik çatışmazlığı hallarında banklara Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının
xahişi ilə kredit verə bilər

• vətəndaşlara istehlak kreditləri verir
• banklararası bazarda vəsait cəlb edə bilməyən  kommersiya banklarına kredit verir
• mürəkkəb vəziyyətlərdə hökümətə kreditlər verir

54. Mərkəzi Bankın funksiyası deyildir:

• kreditləşmənin sonuncu mərhələsi
√ iqtisadiyyatın real sektorunun kreditləşdirilməsi
• bank risklərnin qarşısını almaq
• pul kütləsinə nəzarət
• əhalidən əmanətlərin qəbulu

55. Mərkəzi Bankın əsas resurs mənbəyidir:

•    cəlb etdiyi depozitlər
√    banknot emissiyası
•   sərbəst vəsaitlər
•   faiz gəlirləri
•    banknot ekspansiyası

56. Mərkəzi Bankın əsas müştəriləri kimlərdir?

•   dövlət əhəmiyyətli iri sənaye müəssisələri
√ kommersiya bankları
• kənd təsərrüfatı sahələri
• kooperativ təşkilatlar
•    bank olmayan kredit təşkilatları

57.   Mərkəzi Bankın pul kütləsinin artırılmasına yönəldilən siyasəti necə adlanır?

•    restruksion
√ ekspansionist
• devalvasion
• investion
• kommersion

58. Kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsi nədir

•      Mərkəzi Bankın kreditləşmə əməliyyatıdır.
√ Mərkəzi  Bankın pul siyasəti alətidir.
• Mərkəzi Bankın təşkilati funksiyasıdır.
• Mərkəzi Bankın əsas məqsədidir
• Mərkəzi Bankın nəzarət alətidir.

59.   Mərkəzi Bankın pul siyasəti alətidir:

•      hesablaşmalara nəzarət
√ açıq bazarda əməliyyatların aparılması
• xüsusi kapitala nəzarət.
• əmanət cəlb etmək
•      kreditləşmə limitinin müəyyən edilməsi

60.      Mərkəzi Bankın aktiv əməliyyatıdır:

• depozit cəlb etmək
√      dövlətin qiymətli kağızlarına qoyuluşlar
• kreditləşmə əməliyyatlarını həyata keçirmək
• əmanətlərə görə faizlər ödəmək



• əhalinin əmanətlərini qaytarmaq

61.    Mərkəzi Bankın passiv əməliyyatıdır:

•      xarici valyuta ilə əməliyyatlar
√ kommersiya banklarından qəbvul edilən qoyuluşlar
• kassa əməliyyatları
• kredit hesablaşma əməliyyatları
•      uçot-ssuda əməliyyatları

62.   Mərkəzi Bankın fərqləndirici xüsusiyyətidir:

•   səhmdar cəmiyyətdir
√ dövlət mülkiyyətindədir.
• mənfəət əldə etmir.
• hesablaşma mərkəzidir
• ölkənin kreditləşmə mərkəzidir.

63. Depozit əməliyyatları kim tərəfindən yerinə yetirilə bilər:

•     kredit ittifaqları və banklar tərəfindən
√     yalnız banklar tərəfindən
•     yalnız kredit ittifaqları
• səhmdar cəmiyyətlər tərəfindən
• Bank assosasiyası tərəfindən

64.    Bank qanunçuluğu kommersiya banklarına icazə vermir:

•    kredit fəaliyyətini
√ ticarətlə məşğul olmaq
•   hesablar üzrə əməliyyat aparmaq
•    kreditləşmədə vasitəçilik etmək
• müştərilərə hesablaşma-kassa xidməti göstərmək

65.      Kommersiya bankları ……… üzrə əməliyyatları yerinə yetirirlər

• Banknotların buraxılması
√ Fiziki, hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərinin əmanətə cəlb edilməsi
• Ölkənin bank sisteminin likvidliyinin təmin edilməsi
• iqtisadiyyatın stabilləşməsi
• Pul vahidinin alıcılıq qabiliyyətinin stabilliyinin təmin edilməsi

66. Bank qanunçuluğuna görə kommersiya bankları……….hüququna malikdirlər

• Tədavülə banknotlar buraxmaq
√ Üçüncü şəxs əvəzinə himayədarlıq etmək
• Milli pul vahidinin alıcılıq qabiliyyətinin stabilliyini təmin etmək
• Pul sistemini tənzimləmək
• Azərbaycanın Mərkəzi Bankı ilə rəqabətə girmək

67.    Kommersiya banklarının əməliyyatları onların………..təzahürüdür:

• Mahiyyətinin
√ Təşkilati-iqtisadi qurumun
• Təşkilati-iqtisadi qurumun
• idarəetmə fəaliyyətinin
• İqtisadiyyatdakı rolunun

68. Kommersiya bankları……………subyektdir



• Hökümətdən asılı
√ Sərbəst
• Mərkəzi bankın idarə heyətindən asılı olan
• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında
• Prezidentə tabe olan

69.      Bankın aktiv əməliyyatlarında əsas yer tutur:

•      depozit əməliyyatları
√ vəsaitlərin borc verilməsi
• inkasso əməliyyatları
• faktorinq əməliyyatı
• lizinq əməliyyatları

70.     Müasir kommersiya bankları xidmət göstərirlər:

• Yalnız əhaliyə
√ Təşkilatlara və əhaliyə
• Mərkəzi Banka
• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına
• Yalnız təşkilatlara

71.    Kommersiya banklarının kredit əməliyyatlarının inkişafının strateji vəzifələrini müəyyən edir:

• Təftiş şöbəsi
√ Bankın şurası
• Kredit komitəsi
• Audit bölməsi
• Bankın idarə heyəti

72.     Kommersiya bankı ilə ticarət təşkilatının oxşarlığı nədədir?

• Əsasən cəlb olunmuş vəsaitlərlə işlənməsində
√ Əhalinin kreditləşdirilməsi imkanı
• Hesablaşmalarda vasitəçiliklə
• resursların yaradılmasında
• Səhmlərin və digər qiymətli kağızların buraxılışı, onların uçotunu,    saxlanmasını, satışını həyata keçirmək

73.   Kommersiya bankında idarəetmənin maliyyə blokuna daxildir:

• Qiymətli kağızlarla əməliyyat şöbəsi
√ Mühasibatlıq
• Kredit şöbəsi
• audit bölməsi
• Cari idarəetmə şöbəsi

74.     Kredit müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi kommersiya bankının……idarə etmə blokunda cəmləşir

• Maliyyə
√ Kommersiya
• İnzibati
• iqtisadi
• Təsərrüfat

75. Kommersiya bankının funksiyasıdır

• Kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət
• Banknot emissiyası
• Mərkəzi bankın kreditləşdirilməsi
√ Müştərilərə hesablaşma-kassa xidməti göstərmək



• İstiqrazlar buraxmaq

76.    Bankın idarə heyətinə daxil deyildir:

• Zəruri bölmələrin rəhbərləri
√ Müştərilər
• Təsisçilər
• Audit Komitəsinin üzvü
• Sədr və onun müavinləri

77.     Kommersiya bankının funksiyası deyildir:

• Təsərrüfatlarda yığıma maraq oyatmaq
√ Müxtəlif əmtəələrin mübadiləsində vasitəçi olmaq
• Kreditləşmədə vasitəçilik
• düzgün cavab yoxdur
• Hesablaşmalarda vasitəçilik

78. Bankın aktivlərində çoxlu riskli kreditlər olarsa, onda

• Kreditlərin verilməsi dayandırılmalı
√ Ümumi resurslarda xüsusi vəsaitlərin xüsusi çəkisisni artırmaq
• Hüquqi şəxslərə kredit verilməsini artırmaq
• xüsusi vəsaitlərin xüsusi çəkisini azaltmaq
• Kənardan daha çox vəsait tələb etmək

79. Kommersiya banklarının fəaliyyəti nizamlaşdırılır:

• Qeyri mərkəzləşdirilmiş qaydada
√ İqtisadi metodlarla
• İqtisadi və inzibati metodlarla
• Mərkəzləşdirilmiş qaydada
• İnzibati metodlarla

80. Vergilər ödənildikdən sonra bankın mənfəəti…….. qərarı ilə bölüşdürülür

• Mərkəzi bank
√ İdarə heyəti
• Bankın Müşahidə Şurası
• . Banka xidmət göstərən ərazi idarəsi
• Bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağı

81.   Kommersiya banklarının funksiyalarından biri

• Hökümətin bankları
• İqtisadi mərkəz olması
• Əmtəələrin mübadiləsində vasitəçi
√ Kreditləşmədə vasitəçi
• . Ölkənin emissiya mərkəzi

82.    Kommersiya bankı funksiyanı yerinə yetirir

• Dövlətin emissiya mərkəzi
√ Vəsaitlərin depozitə cəlb edilməsi
• Hökümətin bankları
• tədavülə pul buraxmaq
• Banklar bankı

83.    Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsiplərindən biri



• İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
√ Tam iqtisadi müstəqillik
• Hökümətin bankı
• public hüquqi şəxs olması
• Dövlətin emissiya mərkəzi

84.     Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsiplərindən biridir

• Planlı nizamlaşdırma
√ Müştərilərlə münasibətlərin kommersiya əsasında qurulması
• Fəaliyyətin kortəbii nizamlaşdırılması
• hesablaşma formasının seçilməsi
• Hesablaşmaların qeyri mərkəzləşdirilmiş təşkili

85.      Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsipi deyildir

• Faktiki mövcud resurslar çərçivəsində fəaliyyət göstərir
√ Kreditləşmə prosesində differensial münasibət
• Kreditləşmə prosesində differensial münasibət
• Müştərilərlə münasibətlərinin kommersiya əsasında qurulması
• İqtisadi müstəqillik

86.    Kommersiya bankları fəaliyyət prinsiplərindən biri

• . Fəaliyyətin kortəbii nizamlaşdırılması
√ Real mövcud resurslar çərçivəsində fəaliyyət göstərmək
• kreditləşmə prosesinə nəzarət
• Hesablaşmalar sisteminin qeyri mərkəzləşdirilməsi
• Kreditləşmə zamanı differensial münasibət

87.    Kommersiya bankı:

• Maddi istehsal sferası məhsulunu istehsal edən kommersiya təşkilatıdır
√ Pul və ödəniş vasitələri formasında məhsul istehsal edən spesifik təşkilatdır
• Maliyyə nazirliyinin nəzdində olub qızıl-valyuta ehtiyyatlarını saxlayan kommersiya təşkilatıdır
• vergilərin ödənilməsini təmin edən təşkilatdır
• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nəğdi pulların emissiyasını həyata keçirən təşkilatdır

88.    Bankın passiv əməliyyatıdır:

• faizlərin hesablanması
• bankın xüsusi kapitalının yaradılması
√ əmanətlərin qəbulu
• kredit verilməsi zamanı depozitlərin yaranması
• cari hesabların açılması

89. Bankın passiv əməliyyatıdır:

• xüsusi kapitalın yaradılması
√ qiymətli kağızların satın alınması
• «Loro» hesablarının yaradılması
• bank hesablaşmaları
• «Nostro» hesablarının yaradılması

90.   Cəlb olunan vəsaitlərin depozit mənbəsinə daxildir:

• Mərkəzi Bankın kreditləri
√ əhalinin əmanətləri
• istiqraz buraxılışı
• səhmlər



• depozit sertifikatlarının satışı

91. Bankın passividir:

• Mərkəzi Bankda yerləşdirilən ehtiyyatlar
√ buraxılmış depozit sertivikatları
• digər banklara verilən ssudalar
• palataya ödəmələr
• nağdıyyat

92.   Bank nizamnamə kapitalını artıra bilər:

• təsisçilərin qərarı ilə istənilən vaxt
√ yalnız təsisçilərin ümumi yığıncağının qərarı ilə
• yalnız Mərkəzi Bankın razılığı ilə
• yalnız Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının təkidi ilə
• bankın fəaliyyətə başlamasından bir il keçdikdən sonra

93.     Bankın ehtiyat fondunun vəsaitləri istifadə olunmalıdır:

• bankın səhmlərinə görə dividentlərin veriləmsinə
√ hesabat ilinin itgilərin ödənilməsinə
• nizamnamə kapitalının artırılmasına
• maddi maraq fondunun artırılmasına
• əmanətlərə görə hesablanmış faizlərin ödənilməsinə

94.    Güzəşt hüququna malik səhmlərin adi səhmlərdən fərqi nədədir?

• risklidirlər
√ nisbətən çox likvidlidirlər
• idarəetmədə iştirak etməyə imkan verir.
• faiz ödənilmir
• çoxlu gəlir gətirir.

95.    Bankın nümayəndəliyi açılır:

• bir sıra bank əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün
√ əlaqə yaradıb münasibət qurmaq üçün
• valyuta əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün
• kassa əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün
• reklam funksiyasını yerinə yetirmək üçün

96.    Kredit təşkilatının təsisçisi ola bilər:

• istənilən hüquqi şəxs
√ müəyyən tələblərə  cavab verən hüquqi və fiziki şəxslər
• istənilən hüquqi və ya fiziki şəxs
• iş təcrübəsinə malik hüquqi şəxs
• istənilən fiziki şəxs

97.     Kredit təşkilatının gələcək rəhbərinə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının  tələbi:

• namizədin ali təhsilli olması
√ namizədin ali iqtisadi və ya hüquqi təhsilə malik olub bankda rəhbər iş təcrübəsi olması
• namizədin ali hüquqi təhsilə malik olması
• Bankda uzun müddət rəhbər iş təcrübəsinə malik olması
• namizədin ali iqtisadi təhsilə malik olması

98.    Kredit təşkilatı yaradılarkən təsisçilər nizamnamə kapitalına köçürə bilərlər:



• yalnız pul vəsaitləri və bina (otaq)
√ yalnız pul vəsaitləri
• pul vəsaitləri, bina (otaq), qeyri-pul formasında əmlak
• əmlak və məhdud miqdarda pul
• Mərkəzi Bank tərəfindən təsdiq olunan siyahıya əsasən yalnız pul vəsaitləri və qeyri-pul formasında əmlak

99. Kommersiya bankları öz ödənişlərini həyata keçirirlər:

• hesablaşma kassa mərkəzlərindən müxbir hesablar vasitəsilə aparmağa məcbur deyillər
√ hesablaşma kassa mərkəzindəki müxbir hesablar vasitəsilə aparmağa borcludurlar
• Mərkəzi Bank vasitəsilə
• dövlətin deposit siyasətini həyata keçirir
• yalnız iri məbləğ olduqda hesablaşma kassa mərkəzlərindəki müxbir hesablar vasitəsilə apara bilərlər

100.   Kommersiya bankı

• Dövlətin kredit siyasətini həyata keçirir
√ Fiziki və hüquqi şəxslərin kreditorudur
• Regional kassa hesablaşma mərkəzidir
• dövlətin deposit siyasətini həyata keçirir
• Dövlətin xəzinədarıdır

101. Hesabdakı pul vəsaiti bütün tələbləri yerinə yetirməyə kifayət etmədikdə ilk növbədə silinir:

• verilmiş kreditlər
√ həyata və sağlamlığa vurulmuş zərər və aliment tutulması haqqında tələblər
• əməkhaqqı və ona bərabər ödənişlə
• vaxtı keçmiş borclar
• dövlət büdcəsinə ödənişlər

102. Hesablaşma obyekti hesab edilir:

• büdcəyə haqq
√ əmtəə və xidmətlər
• banklar və kredit təşkilatları
• Mərkəzi Bank
• əhaliyə

103. Ödəyicinin hesabındakı vəsait ödənişi təmin etmədikdə:

• ödəniş tapşırığı icraya qəbul edilmir.
√ bank hesabı kreditləşərsə qəbul edilir.
• müddətli ödənişə qəbul edilir.
• vaxtı keçmiş sənəd kimi qəbul edilir
• ödəniş tapşırığı qəbul edilərək 2 №-li kartotekada yerləşdirilir.

104. .… hesablaşma nağdsız hesablaşma formasına aid edilmir:

• akkreditivlə
√ səhm və istiqraz vərəqəsi
• ödəniş tələbnamə-tapşırıqları
• düz cavab yoxdur
• ödəniş tapşırığı ilə

105. Hesablaşma sənədi qüsurlu hesab edilir:

• sənədlərin müddəti keçdikdə
√ bütün göstərilən hallarda
• üzərində düzəliş edildikdə
• sənəd imzalanmadıqda



• sənnəddəki rekvizitlərdə uyğunsuzluq olduqda

106. Ödəniş tapşırığı tərtib edilir:

• satıcı tərəfindən
√ ödəyici tərəfindən
• inzibati orqanlar tərəfindən
• baş idarə tərəfindən
• bank tərəfindən

107. Ödəniş tapırıqları hansı sənəd əsasında yazılır:

• müqavilə əsasında
√ hesab qaimə əsasında
• teleqram əsasında
• bank sertifikatı əsasında
• bank hesabı əsasında

108. Ödəniş tapşırığı icraya qəbul edilir:

• istənilən vaxttəqdim edildikdə
√ yazıldığı günü nəzərə alınmadan üç iş günü ərzində
• yazıldığı günü nəzərə alınmaqla üç iş günü ərzində
• məhdudiyyət qoyulmur
• yazıldığı gündən beş iş günü ərzində

109. Banklar müştərilərin hesabları üzrə əməliyyatları … əsasında həyata   keçirirlər:

• uyğunluq sertifikatı ilə
• hesab-faktura
• nəqliyyat qaiməsi
√ hesablaşma sənədləri
• qəbul aktı ilə

110. Ödəniş tapşırığı bank tərəfindən icraya qəbul edilir:

• Müştərinin yazılı zəmanəti olduqda
√ hesabda kifayət qədər vəsait olduqda
• müştərinin banka borcu olmadıqda
• vaxtı keçmiş borcu olmadıqda
• sənəd düzgün tərtib olunduqda

111. Kassa sənədidir:

• səhmlər
• hesablaşma çekləri
• qəbzlər
√ pul çekləri
• akkreditivlər

112. Akkreditiv hesablaşma formasının üstünlüyünə aiddir:

• sazişin rəsmiləşdirilməsinin sadəliyi
√ məhsul göndərən üçün ödənişin zəmanətliliyinin təmin edilməsi
• yüksək olmayan qaimə xərcləri
• hesablaşmanın sürətli olması
• mal dövriyyəsinin tezliyi

113. Akkreditiv üzrə fəaliyyət müddəti və hesablaşma qaydası … tərəfindən müəyyən edilir:



• AR Mərkəzi Bankı
√ ödəyici və satıcı arsındakı müqavilə ilə
• AR Vergilər Nazirliyi
• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
• AR Maliyyə Nazirliyi

114. Akkreditivdən nağd pulla ödənilməsinə:

• icazə verilir
√ icazə verilmir
• yerli hakimiyyətin idarəçiliyi zamanı icazə veriləndə buraxılır.
• Mərkəzi Bankın icazəsi ilə
• emitent-bankın icazəsi zamanı  icazə verilir

115. Akkreditiv hesablaşma forması zamanı məhsulun dəyəri ödənilir:

• onun yüklənib yola salınmasına qədər
√ onun yüklənib yola salınmasından sonra
• avans ödənişində
• akkreditiv açılan kimi
• onu alıcı alandan sonra

116. Daha  çox yayılmış nağdsız hesablaşma formasına aiddir:

• akkreditiv
• aksept
• çek
√ ödəniş tapşırığı
• ödəniş tələbnaməsi

117. Tədavül vasitəsi kimi pul:

• dəyər ölçüsü funksiyası ilə yanaşı nağdsız dövriyyədə istifadə edilir.
• düzgün cavab yoxdur
√ nağdsız dövriyyədə istifadə edilə bilməz
• nağdsız dövriyyənin əsasını təşkil edir
• nağdsız dövriyyədə istifadə edilə bilər

118. İqtisadiyyatın bazar modelində nağdsız pulun emissiyası … tərəfindən həyata keçirilir:

• kredit ittifaqları
• dövlət bankları
• təsərrüfat subyektləri
• hesablaşma-kassa mərkəzləri
√ kommersiya bankları

119. Nağd dövriyyə ilə müqayisədə nağdsız pul dvriyyəsində tədavül xərcləri:

√ həddən azdır
• həddən çoxdur
• kifayət qədərdir
• həddən çox böyükdür
• tamamilə yoxdur

120. Nağdsız dövriyyə … ödənişləri əhatə edir:

√ əmtəə və qeyri-əmtəə
• vergi ödənişlərini
• yalnız maliyyə
• yalnız qeyri-əmtəə



• yalnız əmtəə

121. Hesablaşma xidməti üçün  banklar ilə müştəri arasında bağlanılır:

• kassa müqaviləsi
• kredit müqaviləsi
• pul vəsaitinin qəbuluna müqavilə
√ bank hesabı müqaviləsi
• trast müqaviləsi

122. Hesablaşmaların əvvəlcədən ödəniş formasıdır:

• çeklər
• ödəniş tapşırıqları
• akkreditiv
√ heç biri
• inkasso sərəncamı

123. Banklarda müxbir hesablar açılır:

• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının təkidi ilə
• AR Mərkəzi Bankının göstərişi üzrə
• bələdiyyənin göstərişi üzrə
√ banklararası razılaşma əsasında
• AR Maliyyə Nzarliyinin  göstərişi üzrə

124. Xalq  təsərrüfatında iqtisadi proseslər əsasən … dövriyyədə aparılır:

• klirinq
• valyuta
• nağd
• mövsümi
√ nağdsız

125. Banklar və başqa kredit  təşkilatları ölkə daxilində hesablaşma aparmaq üçün bir-birlərində … hesab açırlar:

• nostro
• loro
√ müxbir
• büdcə
• ssuda

126. Nağdsız hesablaşmanın aparılmasının zəruri şərtidir:

• nağdsız hesablaşmanın aparılmasına hüquqi lisenziya
• AR Mərkəzi Bankın lisenziyası
• dövriyyə kassasının limiti
• AR Mərkəzi Bankının baş lisenziyası
√ bank hesabı

127. Nağdsız dövriyyədə pul hansı keyfiyyətdə  çıxış edir:

• yığım vasitəsi
• tədavül vasitəsi
• dəyər ölçüsü
• dünya pulu
√ ödəniş vasitəsi

128. hesab müqaviləsi bağlamaqla bank ................... Öhdəliyini qəbul edir.



• müştərinin digər banklarla
• müştərini lazimi təlim aktlarla təmin etmək
• müştərinin Mərkəzi Bankla münasibətlərini qurmaq
√ müştərinin hesabı üzrə əməliyyatların  sirrliliyini qorumaq
• müştərinin istənilən vaxt vəsaitlə təmin etmək

129. hesab müqaviləsi bağlamaqla bank ................... Öhdəlik qəbul edir.

• müştəriyə kredit vermək
• müştərinin istənilən vaxt vəsaitlə təmin etmək
• müştərini lazimi təlim aktlarla təmin etmək
• müştərinin Mərkəzi Bankla münasibətlərini qurmaq
√ mütamadi olaraq müştəriyə hesabdan çıxarış vermək

130. bankda cari hesabın acılması nə ilə rəsmiləşdirilir

• hesablaşma hesabının mövcudluğu ilə
• hesablaşma sənədləri ilə
• xüsusi ssuda hesabının açılması ilə
√ bank hesabı müqaviləsinin bağlanması ilə
• kredit münasibətlərinin qurulması  qaydası ilə

131. müştərinin cari hesabındaki qalıq nəyi göstərir

• bankın Mərkəzi Banka ödəyəci məbləği
• AR Mərkəzi Bankın lisenziyası
• müştərinin banka olan borcunu
• müştərinin tərəfdaşlarına olan borcunu
√ müştərinin sərbəst pul vəsaitlərinin olmasını

132. subyektin hüquqi şəxs kimi tanınması üçün .. Olmalıdır

• mərkəzi bankın razılığı
• bankdan kredit almaq hüququ
• mal alışı və satışı müqaviləsi
• banklarla müqaviləsi
√ bankda hesabı

133. Bank hesabından mübahisəsiz qaydada silinmə sənədidir:

• ödəniş tələbnaməsi
• akkreditiv
• hesablaşma çeki
• ödəniş tapşırığı
√ inkasso sərəncamı

134. Ödəniş dövriyyəsi həyata keçirilir:

• yalnız nağd qaydada
• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının müəyyən etdiyi nağdsız qaydada
• AR Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi nağd forma qaydasında
√ nağd və nağdsız qaydada
• yalnız nağdsız qaydada

135. Hüquqi və fiziki şəxslər arasında nağdsız hesablaşmalar aparır:

• hesablaşma-kassa mərkəzləri
• bankın kassaları
• küçə bankomatları
√ kommersiya bankları



• region depozitariləri

136. Nağdsız pul dövriyyəsində əmtəə və pul vəsaitlərinin qarşılıqlı hərəkəti:

• dövri olaraq baş verir
• hər rübün sonunda baş verir
• daim baş verir
• saziş subyektlərinin razılaşması əsasında baş verir
√ heç vaxt baş vermir

137. Pul resurslarının artırılmasına yönəldilən əməliyyatdır.

• uğurlu əməliyyatlar
√ passiv əməliyyatlar
• akkreditiv əməliyyatları
• inkasso əməliyyatı
• hesablaşma əməliyyatları

138. Kommersiya bankının əlavə kapitalının mənbəyidir.

• mərkəzləşdirilmiş kredit
• Mərkəzi Bankın vəsaiti
• sığorta fondu
√ banklararası
• ssudalar üzrə ola biləsi itkilər üçün ehtiyat

139. Kommersiya bankının əsas kapitalının mənbəyidir

• Nizamnamə kapitalı
• bazarda yerləşdirilən səhmlərdən gələn emissiya gəlir
• cəlb etdiyi vəsaitlər
• keçmiş illərin mənfəəti
√ adlı səhmlər

140. Əmanət sertifikatı ola bilməz

• iştirakçıya
• müddətli
• təqdim edənə
√ müddətsiz
• adlı

141. Azərbaycan kommersiya banklarının depozit sertifikatları buraxılır.

• həm Azərbaycan həm xarici valyutada
• istənilən valyutada
• yalnız evro ilə
√ yalnız manatla
• yalnız ABŞ dollarında

142. Fiziki şəxslərin vəsaitlərini ... banklar cəlb edə bilərlər.

• bazarda 3 ildən çox müddətdə iştirak edən
• AR hökumətindən icazəsi olan
• Beşdən çox filialı olan
√ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasından lisenziyası olan
• Mərkəzi Bankın xüsusi lisenziyası olan

143. Bankın cari fəaliyyəti zamanı meydana çıxan itkilər .. hesabına ödənilir.



√ ehtiyat fondu
• yığım fondu
• sığorta fondu
• bölünməz fond
• ictimai təminatlı fond

144. Xüsusi kapitalın elementi deyildir:

• qiymətli kağızlara qoyuluşun qiymətdən düşməsinə görə ehtiyat
• qiymətli kağızlardan gələn gəlir
• səhmlərin bazarda yerləşdirilməsi zamanı əldə edilən emissiya gəlir.
√ müştərilərin hesablaşma və cari hesablarındakı vəsait qalığı
• keçmiş və cari ilin mənfəəti

145. Bankın xüsusi kapitalının əməli funksiyası .... deməkdir.

• əmanətçilərin mənafeyinin müdafiəsindən başlıca vasitə
• bankın özünün müflisləşmədən müdafiəsi
• bankın hesablaşma bazarı
• bütün bank sisteminin nizamlaşdırılması
√ bankın maddi bazasının formalaşma mənbəyi

146. Bankın xüsusi kapitalı .. əmlakdır.

• öhdəlikdən azad olmayan
• Mərkəzi Bankın vəsaitidir
• banklararası bazada əldə olunan
√ bankın yarandığı zaman formalaşan
• bankın formalaşmasında lazım olan

147. Kommersiya bankının cəlb etdiyi vəsaitdir.

• bölüşdürülməmiş mənfəət
• ehtiyat fondu
• Nizamnamə kapitalı
√ banklararası kredit
• bankın emissiya gəliri

148. Kommersiya bankının resurslarına daxildir.

• yalnız borc vəsaitləri
• yalnız xüsusi kapital
• yalnız fiziki və hüquqi şəxslərin qaytarılmaq şərti ilə cəlb olunduğu pul vəsaitləri
√ xüsusi kapital və cəlb olunmuş vəsait
• yalnız Nizamnamə kapitalı

149. Lombard krediti..... müddətə verilir.

• müddət razılıq əsasında müəyyən edilir
√ üç gündən otuz günədək
• iki gündən beş günədək
• altı ayadək
• 1 ilə qədər

150. Banklararası kredit bazarının subyektləridir.

• fiziki və hüquqi şəxslər
• Mərkəzi Bank və fiziki şəxslər
• Bank olmayan kredit təşkilatları
• Mərkəzi Bank və ərazi idarələri



√ kommersiya bankları və Mərkəzi Bank

151. mənfəət hesabına yaradılır:

• xüsusi kapital
• ixtisaslaşmış fondlar
• istismar fondu
• bölünməz fondlar
√ yığım fondu

152. Kommersiya bankları....... sertifikatlarını buraxa bilər.

• yalnız əmanət
• yalnız dövr etməyən
• uduşlu
√ depozit və əmanət
• yalnız depozit

153. Kommersiya banklarına səhm və istiqrazların eyni vaxtda buraxılması...... aparılır.

• yalnız Mərkəzi Bankın icazəsi ilə
• yalnız birillik fəaliyyətdən sonra icazə verilir.
√ icazə verilmir.
• beşillik fəaliyyətdən sonra icazə verilir.
• Yalnız Maliyyə Nazirliyinin icazəsi ilə

154. Xüsusi kapitalın ... funksiyası kommersiya bankının ləğvi zamanı kreditorlara itgilərin bərpasına zəmanət verir.

• əməli
• nizamlaşdırma
• hesablaşma
• nəzarət
√ müdafiə

155. Kommersiya bankları üçün nizamnamə kapitalının minimum məbləği .. tərəfindən müəyyən edilir.

• Mərkəzi Bank
• kommersiya bankının özü
• Maliyyə Nazirliyi
• Nazirlər Kabineti
√ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

156. Kommersiya bankının nizamnamə fondunun minimum məbləği ..manat müəyyən edilmişdir.

• 75 mln.
• 40 mln.
√ 50 mln.
• 12 mln.
• 8 mln.

157. Bank aktivlərinin yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində yaranır.

• bankın fondu
• Nizamnamə kapitalı
√ əlavə kapital
• ehtiyat kapitalı
• bölüşdürücü kapital

158. Ehtiyat fondunun səviyyəsi necə müəyyən edilir:



• mütləq məbləğdə
• ümumi kapitala nisbətən
• gəlirlərə nisbətdə
• xərclərə nisbətən
√ Nizamnamə kapitalına nisbətdə

159. Ehtiyat fondu.......məqsədilə yaradılır.

• əmanətçilərin mənafeyinin müdafiə edilməsi
• kreditləşmənin genişləndirilməsi
• bankın istehsal inkişafının təmin olunması
• yeni avadanlığın alınması
√ cari fəaliyyət zamanı zərər və itkilərin örtülməsi

160. Hüquqi şəxs kimi bankın malik olduğu əmlakın pul ilə ifadəsi:

• xüsusi kapital
• tənzimləmə fondu
• yığım fondu
√ nizamnamə kapitalı
• ehtiyat fondu

161. Depozit dedikdə ... başa düşülür.

• fiziki şəxslərin pul vəsaiti
• sığorta
• əmanət sertifikatları, veksellər, istiqrazlar
√ fiziki və hüquqi şəxslərin əmanətləri
• hüquqi şəxslərin pul vəsaiti

162. passiv əməliyyat nəticəsində

• hesablaşmalar ləngiyir.
• banka təsir etmir
• bankın resursları azalır.
• hesablaşmalar sürətlənir.
√ bankın resursları artır.

163. Bankın xüsusi kapitalı deyildir:

• ehtiyat fondu
• həvəsləndirmə fondu
• Nizamnamə kapitalı
• əlavə kapital
√ banklararası kredit

164. Bankın resurslarına daxildir:

√ ehtiyat fondu
• kapital qoyuluşu
• amortizasiya fondu
• innovasiya fondu
• gələcək dövrün xərcləri fondu

165. Kapitalın yetərlilik əmsalı müəyyən edilir:

• xüsusi kapitalın nizamnamə kapitalına nisbəti ilə
• xüsusi kapitalın passivlərin nisbəti ilə
• aktivlərin passivlərə nisbəti
√ risk dərəcəsi nəzərə alınmaqla xüsusi kapitalın aktivlərin məbləğinə nisbəti ilə



• risk dərəcəsi nəzərə alınmaqla aktivlərin xüsusi kapitala nisbəti

166. Kommersiya bankının passiv əməliyyatı dedikdə .....başa düşülür.

• kreditləşmə əməliyyatları
• hesablaşma əməliyyatları
• inkasso əməliyyatları
• kassa hesablaşma əməliyyatları
√ resursların formalaşması ilə əlaqədar əməliyyatlar

167. Passiv əməliyyatlar bank .....gətirir.

• gəlir
• itgilərə
• pulu qiymətdən salır.
√ xərc
• banka təsir etmir.

168. Kommersiya bankının passiv əməliyyatıdır:

• kreditləşmə
• maliyyələşmə
• innovasiya
√ depozit
• hesablaşma

169. Qiymətli kağızlar bazarında kredit təşkilatları ………kimi çıxışıdır

• Sığortalayan,sığortalanan
• kredit bölüşdürücüsü
√ Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı, investor, emitent
• Rezident və qeyri rezident
• Büdcə vəsaitinin bölüşdürücüsü

170. Bankın nisbətən yüksək likvidli aktivlərinə aiddir

• bankın ehtiyatında olan kapital
• əhaliyə verilən kreditlər
• bankın əmanətçilər qarşısındakı öhdəliklər
√ kassa aktivləri, Mərkəzi Bankdakı məcburi ehtiyatlar fondundakı vəsait
• bankın əsas vəsaitə qoyuluşu

171. Bank istehlak krediti verir:

• tikinti təşkilatlarına
• kənd təsərrüfatına
• ticarət təşkilatlarına
√ əhaliyə
• sənaye müəssisələrinə

172. Bir borc alana və ya qarşılıqlı borcalanlar qrupuna maksimum risk hesablanır:

• bankın yüksək likvidli aktivlərinin tələb edilənədək əmanətlər üzrə bankın öhdəliklərinin məbləğinə nisbəti kimi.
• bank öhdəliklərinin bankın aktivlərinə nisbəti
• bankın buraxdığı xüsusi veksellərin bankın kapitalına nisbəti
√ borc alanlara bankın ümumi tələbinin bankın kapitalına nisbəti kimi
• bankın xüsusi vəsaitlərinin (kapitalın) bankın aktivlərinə nisbəti

173. Kredit riskindən irəli gələn itkilərin mümkün maliyyələşmə mənbəyi



• bank xidmətlərin maya dəyəri
• bankın xüsusi gəlirləri
• mənfəətdən verginin azaldılması
√ ssudalar üzrə mümkün itkilərə görə ehtiyat vəsait
• Mərkəzi Bankdakı məcburi ehtiyatlar hesabındakı vəsait

174. Kredit riskinin minimumlaşdırılması üsuludur

√ kreditin qaytarılmasının etibarlı formalarının tətbiq edilməsi
• kredit xəttindən geniş istifadə
• kredit üzrə faiz dərəcələrinin artırılması
• ssuda fondundan istifadə
• kreditləşmənin ayrı subyektlərdə mərkəzləşdirilməsi

175. Kredit üzrə faiz dərəcəsi asılı deyil:

• banklararası kreditə görə faizlərdən
√ bankın ixtisaslaşmasından
• cəlb olunmuş resursların dəyərindən
• Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsindən
• əmanətlərin dəyərindən

176. Borc alanın kredit qabiliyyətinin təhlili nəticələrindən .. məsələlərin həllində istifadə olunur.

• kreditin məqsədinin müəyyənləşdirilməsi
• kredit müqaviləsi şərtinin pozulmasına görə cəza tətbiqində
• kreditin qaytarılmasının müəyyən edilməsi
• kreditin ödəncliyinin müəyyən edilməsi
√ kreditləşmə şərtinin müəyyən edilməsi

177. Banka girov qoyulmuş əmlakı . sığortalamalıdır.

• sığorta kompaniyaları
• bank
• girov götürən
• üçüncü şəxs
√ girov qoyan

178. Kredit verilməsinin ilkin mərhələsidir:

• kreditin düzgün rəsmiləşdirilməsinə nəzarət
• kredit portfelinin idarə olunması
• kredit potensialı
√ borc alanın kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi
• kredit verilməsinin texnoloji qaydası

179. Kommersiya bankları iri müştərilərin müştərək kreditləşməsinə üstünlük verir

• müştəri müştərək olduqda
• mənfəətin artırılması məqsədi ilə
√ sərbəst kredit resursları çatışmadıqda
• borcalanın ödəmə qabiliyyətinə inam olmadıqda
• hesablaşmalar ləngidildikdə

180. Bankın kredit siyasətinə təsir göstərən daxili amildir:

• banklararası rəqabətin vəziyyəti
• bank infrastrukturunun inkişaf səviyyəsi
• kredit bazarı
• bank qanunçuluğunun inkişaf səviyyəsi



√ bankın likvidliyi

181. Bankın kredit portfelidir:

• bankın kredit potensialı
• kredit resursları
• müxtəlif əlamətlərə görə strukturlaşdırılmış bank passivləri
• müxtəlif əlamətlərə görə strukturlaşdırılmış bank aktivləri
√ müxtəlif əlamətlərə görə strukturlaşdırılmış bankın kredit qoyuluşu

182. Bank kreditinin ilkin ödəniş mənbəyidir

• Əmlakın satışından gəlir
• borc alanın mal ehtiyatı
• Girov qoyulmuş əmlak
• Maliyyə bazarından cəlb olunan pul vəsaiti
√ Məhsul satışından (iş və xidmətdən)gələn gəlir

183. Kredit verilən zamanı girov qoyulmuş əmlakın dəyəri

• Kredit məbləğinə bərabər olmalıdır
• kreditin məbləğindən aşağı ola bilər
• Kreditin məbləğindən aşağı olmamalıdır.
• Borc alan müəssisənin nizamnamə kapitalına müvafiq olmalıdır
√ Verilmiş kreditin məbləğindən yüksək olmalıdır

184. Likvidlik səviyyəsi və gəlirliliyinə görə bankın aktiv əməliyyatıdır

• Ödəniş müddəti 30 günədək olan bank ssudaları
• faktorinq əməliyyatı
• Əsas vəsaitlər, qeyri maddi aktivlər, təsərrüfat malları
√ Bankın kassasındakı nağdı pul, qiymətli metallar,Mərkəzi Bankdakı müxbir hesabdakı vəsait qalıqı
• Uzunmüddətli ssudalar, lizinqə qoyulmuş vəsait, qiymətli kağızlara uzun müddətli qoyuluş

185. Bankın .. kimi çıxış etdiyi fəaliyyət kredit siyasətidir:

• vasitəçi
• əmanətçi
• kreditor və borc alan
√ kreditor
• borcalan

186. Yüksək likvidli aktivlərə aiddir:

• əsas vəsaitlər
• hesablaşmalarda olan vəsaitlər
• uzun müddətli kreditlər
√ kassa və ona bərabər tutulan vəsaitlər
• Mərkəzi Bankdakı məcburi ehtiyatlar hesabı

187. Gəlirsiz aktivlərə daxildir:

• dövlətin borc öhdəliklərinə qoyuluş
• ödəniş vaxtı çatmamış kreditlər
• ödəniş vaxtı keçmiş kreditlər
• müəssisə və təşkilatların nizamnamə kapitalına köçürülən vəsaitlər
√ Mərkəzi bankdakı müxbir hesab

188. Bankın kredit potensialının artırılması yolları



• kreditləşmənin təşkilinin təkmilləşdirilməsi
• kreditləşmə prinsiplərinə riayət
• kredit qoyuluşunun artırılması
• tələblərin minimal ehtiyatlarının artırılması
√ cəlb olunmuş vəsaitlərin həcminin artırılması

189. Problemli kreditin yaranma səbəbləri:

• Bankın borc alana ciddi münasibəti
√ ssudanın qeyri-qənaətbəxş quruluşu
• Yüksək faiz dərəcəsi
• Kredit məbləğinin çoxluğu
• Kreditləşmə posesinə qeyri-ciddi yanaşm

190. Borc alanın maliyyə vəziyyəti bank tərəfindən ???? əsasında qiymətləndirilir:

• İnvestisiya layihəsinin texniki iqtisadi əsasları
• Ödəniş təqdimi
• Likvidlik səviyyəsinə görə.
• Trast əməliyyatları.
√ Qarşıdakı fəaliyyətin biznes planına

191. Bankın kredit siyasətinə təsir edən kənar amillər:

• Bankın resurs bazasında onun quruluşu
• Bankın kredit qabiliyyətliliyi.
• Bankın ixtisaslaşması
√ ölkədəki siyasi vəziyyət
• Bankın likvidliyi

192. Kommersiya banklarının aktivlərinə daxil edilir:

• Hesabat ilinin mənfəətindən hesablanan dividentlər
• Gələcək dövrün gəlirləri
• Borc öhdəlikləri.
• Qeydiyyata alınmış bank səhmləri
√ kredit təşkilatlarındakı vəsaitlər

193. Ödəniş müddəti 30 gündən artıq olan kreditlərə aid edilir:

• Likvid aktivləri
• Likvid olmayan aktivlər.
• Uzun müddətli likid aktivlər
√ aşağı likvidli aktivlər
• Yüksək likvidli aktivlər

194. Kommersiya banklarının kassa aktivlərinə aiddir:

• Faktorinq əməliyyatları
• Trast əməliyyatları.
• Ssuda və ona bərabər tutulan vəsaitlər
• Məcburi ehtiyatlar fondunun vəsaitləri
√ digər kommersiya banklarındakı müxbir hesabları

195. Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının əsasını təşkil edir:

• Müştərilərin kreditləşdirmə əməliyyatları
• Müştərilərlə hesablaşma əməliyyatları.
• Balans arxası öhdəliklər
• Hüquqi şəxslərdən cari hesaba cəlb olunan vəsaitlər



√ depozit əməliyyatları

196. Kommersiya banklarının aktivlərinə daxil deyildir:

• Əsas vəsaitlər
• Qeyri-maddi aktivlər.
• Hesablanmış faizlər
• Dövlətin borc öhdəlikləri
√ hüquqi şəxslərin hesablarına cəlb olunan vəsaitlər

197. Risk dərəcəsinə görə kommersiya bankı aktivlərinin birinci qrupuna aiddir:

• Qiymətli kağızlara qoyuluşlar
• Hesablaşmalara qoyulan vəsait.
• Sığorta kompaniyalarına kredit tələbi
√ bankda saxlanılan qiymətli metallar
• Borc öhdəliklərinə qoyuluşlar

198. Kassa aktivləri:

• Banka gəlir gətirir
• Banka gəlir gətirmir.
• Gələcəkdə gəlir əldə edilməsini təmin edir
√ Bankın likvidliyini təmin edir
• Bankın təsərrüfat fəaliyyətini təmin edir

199. Kommersiya banklarının aktivləri hesaba alınır:

• Depitorlarla hesablaşmalar üzrə mümkün itkilərə görə ehtiyat
• Ssudalara görə itkilər üzrə ehtiyat.
• Gələcək dövrün gəlirləri
• Buraxılmış borc öhdəlikləri
√ pul vəsaitləri

200. İnvestisiyanın birbaşa kreditləşdirilməsinin təşkili üzrə bank işində əsas yer tutur.

• investisiya prosesinin təminatı
√ investisiya layihələrinin səmərəliliyi
• borc alanın ödəmə qabiliyyəti
• investisiya portfeli
• layihə smeta sənədlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

201. Qiymətli kağızlar uçota qəbul edilirlər:

• onların əldə edilməsinə plan xərcləri üzrə
√ onların əldə edilməsinə faktiki xərclərlə
• onların reallaşmasına olan plan xərcləri əsasında
• onların rentabellik səviyyəsi ilə
• onlara olan tələb və təklif əsasında

202. Fond bazarında ən sərrast və təhlükəsiz hesab edilir:

• bankın səhmləri
√ dövlətin borc öhdəlikləri
• bələdiyyələrin səhmləri
• kompaniyaların səhmləri
• müştərilərin sertifikatları

203. Bankın qiymətli kağızlar portfeli investisiya kompaniyalarının portfelindən nə ilə fərqlənir



• o tamamlana bilmir.
√ o tamamlana biləndir.
• o geri çağrilandır.
• o dəyişməzdir
• o sürüşkəndir.

204. Nəyin əsasında banklar qiymətli kağızlar portfelinin hər bir növlərini formalaşması qaydasını müəyyənləşdirir:

• Mərkəzi Bankın lisenziyası ilə
√ sərbəst özləri
• bankın sədrinin qərari ilə
• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası vasitəsilə
• Maliyyə Nazirliyinin qərarı ilə

205. Qiymətli kağızlar portfelinə daxildir

• sənaye portfeli
√ investisiya portfeli
• pul portfeli
• kredit portfeli
• səhmdar portfeli

206. Bankın qiymətli kağızlar portfelinin funksiyasıdır:

• qiymətli kağızların satışının təmin edilməsi
√ likvidlik ehtiyatının yaradılması
• rentabelli fəaliyyətin təmin edilməsi
• qiymətli kağızların buraxılışı
• reallaşdırılmış qiymətli kağızların vaxtında qaytarılması

207. Qiymətli kağızların likvidliyi onun sahibi üçün nə deməkdir

• onlardan tez istifadə olunması
√ bu qiymətli kağızların pula çevrilməsi
• işlərin mənfəətliliyinin təmin edilməsi
• qoyulmuş vəsaitlərin təminatlılığı
• qoyulmuş vəsaitlərin vaxtında qaytarılması

208. İnvestor kimi bankın əsas məqsədlərindən biridir:

• vəsaitlərin vaxtında geri qaytarılması
√ qoyuluşların təhlükəsizliyi və onların artımı
• vəsaitlərin ödəncliyini təmin etmək
• vəsaitlərin müddətliliyinin qorunması
• vəsaitlərdən maksimum istifadə etmək

209. Bir investor kimi bankın əsas məqsədlərindən biridir:

• vəsaitlərin geri qaytarılmasının təmin edilməsi
√ vəsaitlərin qorunub saxlanmasının təmin edilməsi
• vəsaitlərin müddətliliyinin təmin edilməsi
• rentabelliyin təmin edilməsi
• vəsaitlərin ödəncli olması

210. Hansı halda qiymətli kağızlar bank investisiyasının obyekti ola bilərlər:

• debitor borcu hesab edildikdə
• kreditor borcu hesab edildikdə
√ borc öhdəlikləri kimi çıxış etdikdə
• hesablaşma əməliyyatı obyekti hesab edildikdə



• bank kreditləşməsinin obyekti olduqda

211. Bankın investisiya portfelidir:

• bankın passiv əməliyyatları nəticəsində əldə etdiyi qiymətli kağızların məcmusu
√ bankın aktiv əməliyyatları nəticəsində əldə etdiyi qiymətli kağızların məcmusu
• kassa əməliyyatları nəticəsində əldə edilən kredit pulların məcmusu
• xarici bankların yerləşdirdiyi vəsait
• hesablaşma əməliyyatları nəticəsində bankın əldə etdiyi qiymətli kağız

212. Obyektin smeta dəyərinin müəyyənləşdirməyə əsas verir:

• maliyyələşdirən bankın normativ sənədləri
• Maliyyə Nazirliyinin normativ sənədləri
√ layihə və işçi sənədləri
• obyekt və lokal hesablaşmalar

213. Obyektin smeta dəyəri müəyyənləşdirilir:

• sifarişçi tərəfindən
√ layihə təşkilatı tərəfindən
• maliyyələşdirən bank tərəfindən
• mühasib tərəfindən
• podratçı tərəfindən

214. İnvestor hansı investisiya fəaliyyətini həyata keçirir:

• obyektin inşası
√ tikinti obyektini maliyyələşdirir.
• kommunikasiya işlərini yerinə yetirir
• tikinti-quraşdırma işləri
• yeralti işlərin görülməsini

215. Əsaslı tikinti dedikdə ...başa düşülür.

• yalnız istehsal təyinatlı əsas fondların yaranması
• tikinti-quraşdırma işləri
• istehsal və qeyri-istehsal təyinatlı fondların yaranması.
√ istehsal və qeyri- istehsal təyinatlı əsas fondlarının yaradılması prosesi
• yalnız qeyri- istehsal təyinatlı əsas fondların yaranması

216. İnvestisiya krediti rəsmiləşdirilərkən əsasən girov kimi çıxış edir.

• mal material qiymətliləri
√ daşınmaz əmlak
• yola salınmış mallar
• ambardakı mal material qiymətliləri
• yolda olan mallar

217. Ssuda müddətində qeyd olunmuş faiz dərəcələri

• vəziyyətdən asılı olaraq dəyişə bilir.
√ dəyişilmir.
• kreditləşmə obyektindən asılı olaraq dəyişir.
• maliyyə vəziyyəti ilə əlaqədar dəyişir
• üzən dərəcədə olur.

218. İnvestisiya kreditləşməsi nə ilə müşayiət edilir:

• maddi qiymətlilərin qalığı haqqında məlumatla



√ texniki iqtisadi əsaslandırma
• kredit planı ilə
• kredit sifarişi ilə
• müddətli öhdəçiliklə

219. İnvestisiya resurslarının formalaşmasının borc vəsaiti mənbəyidir:

• kommersiya strukturlarının əvəzsiz verdikləri vəsait
√ firmanın istiqrazlarının emissiyası
• Nizamnamə kapitalına investisiya köçürmələri
• xüsusi təyinatlı fondlar
• xalis mənfəət

220. İnvestisiya bazarıdır:

• qiymətli kağızların alınıb satıldığı bazar
√ investisiya fəaliyyəti subyektlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti
• investisiya bazarının konyukturası
• investisiya bazarının təşkili
• investisiya təklifləri

221. Kapital qoyuluşu formasında aparılan investisiyadır

• real investisiya
√ sosial investisiya
• maliyyə investisiyası
• qoruyucu investisiya
• portfel investisiyası

222. Portfel investisiyasıdır:

• maliyyə aktivlərinə vəsait qoyuluşu
√ gəlir əldə etmək məqsədi ilə iqtisadi aktivlərə vəsait qoyuluşu
• müəssisələrin nizamnamə kapitalına qoyuluşları
• rentabelliyin yüksəldilməsinə vəsait qoyuluşu
• maddi və qeyri maddi aktivlərə vəsait qoyuluşu

223. Maliyyə investisiyası dedikdə ..... vəsait qoyuluşubaşa düşülür.

• rentabelliyin yüksəldilməsinə
• müəssisələrin nizamnamə kapitallarına
√ qiymətli kağızlara bank depozitlərinə
• qeyri maddi aktivlərə
• investisiya obyektlərinin bazar dəyərinin artmasına

224. Real investisiya dedikdə vəsait qoyuluşu başa düşülür:

• müxtəlif maliyyə aktivlərinə qoyuluş
√ maddi resurslara qoyuluş
• investisiya obyektlərinin bazar qiymətlərinin artımına qoyuluş
• nizamnamə kapitalının artırılması
• müəssisələrin nizamnamə kapitalına qoyuluş

225. Vəsait qoyuluşu obyektləri üzrə investisiyaya aiddir:

• portfel
√ real
• mövcud
• dolayı
• birbaşa



226. İnvestisiya bankinqinə daxildir:

• qiymətli kağızların buraxılışı
√ kompaniyanın qiymətli kağızlarının ilkin yerləşdirilməsinin təşkili
• xüsusi təyinatlı fondların yaradılması
• qiymətli kağızların emissiyası
• bankın nizamnamə kapitalının formalaşması

227. İnvestisiya bankinqin əsas ilkin funksiyasıdır:

• yalnız qiymətli kağızların emissiyası(buraxılışı)
√ qiymətli kağızların emissiyası və ilkin yerləşdirilməsi
• qiymətli kağızların yalnız təkrar bazarda yerləşdirilməsi
• qiymətli kağızlardan istifadə
• yalnız qiymətli kağızların yerləşdirilməsi

228. İnvestisiya bankinqinə daxil edilən xidmətdir:

• qiymətli kağızların yalnız ilkin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar xidmət
√ qiymətli kağızların ilkin və təkrar yerləşdirilməsi ilə əlaqədar xərclər
• qiymətli kağızlar bazarının formalaşması xidməti
• qiymətli kağızların hazırlanması xərcləri
• yalnız təkrar qiymətli kağızlar bazarındakı xidmət

229. İnvestisiya fəaliyyəti hesab edilir:

• kredit resurslarının formalaşması
√ vəsait qoyuluşu prosesi ilə gələcəkdə gəlir əldə etməyin vəhdəti
• dövriyyə vəsaitlərinə vəsait qoyuluşu
• hesablaşmaların sürətləndirilməsi
• real sektorun kreditləşdirilməsi

230. İnvestisiya dedikdə başa düşülür:

• mənfəət əldə etmək məqsədi ilə vəsait qoyuluşu
√ gələcəkdə mənfəət əldə etmək məqsədi ilə iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi
• ehtiyat fondlarının yaranmasına vəsait qoyuluşu
• düzgün cavab yoxdur
• bank fondlarının formalaşmasına vəsait qoyuluşu

231. Kapital qoyuluşu formasıdır:

• bankın ehtiyat fondunun yaradılması
√ yeni əsas fondların yaradılması
• bankların rentabelliyinin yüksəldilməsi
• maya dəyərinin aşağı salınması
• bankın ümui kapitalının formalaşması

232. Kapital qoyuluşu dedikdə başa düşülür:

• ümumi daxili məhsulun sosial mədəni tədbirlərə xərclənməsi
√ ümumi daxili məhsulun əsas fondların təkrar istehsalına istifadə olunması
• bankın nizamnamə kapitalının formalaşması
• istehlaka vəsait qoyuluşu
• fondların formalaşmasına vəsait qoyuluşu

233. İnvestisiyanın texnoloji quruluşunda istifadə edilmir

• tikinti-quraşdırma işlərinə xərclər



√ istehsl sahələrinə kapital qoyuluşu
• sair tikinti işləri və xərclərə
• işçilərə əmək haqqı
• maşın,avadanlıq,alətlər alınmasına

234. Aşağıdakılardan investisiyanını maliyyələşmə mənbələrinə aiddir

• fiziki şəxs
√ uzunmüddətli ssuda
• xarici fiziki şəxs
• qısa müddətli ssuda
• hüquqi şəxs

235. Aşağıdakılardan kapital qoyuluşu subyektinə aid olanları göstərin

• korporasiyalar
√ sifarişçilər
• bələdiyyələr
• istehlakçılar
• neftayırma zavodu

236. Milli valyutanin emitentidir.

• Milli kommersiya bankları
√ ölkənin Mərkəzi Bankı
• Maliyyə Nazirliyi
• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
• Beynəlxalq valyuta-kredit təşkilatı

237. Müxbir hesab adlanır:

• hesablaşma hesabı
√ Nastro hesabı
• xüsusi ssuda hesabı
• cari hesab
• kontokorrent hesabı

238. Banklar arasındakı müxbir münasibətdir.

• yalnız iki kredit təşkilatı arasındakı müqavilə münasibətidir.
√ iki və ya bir neçə kredit təşkilatı arasındakı müqavilə münasibətidir.
• lizinq xidməti üzrə bir neçə bank arasındakı müqavilədir.
• trast əməliyyatları ilə əlaqədar münasibətdir
• yalnız iki kredit təşkilatı arasında kassa xidməti göstərilməsi üzrə olan müqavilədir.

239. Opsion:

• öhdəçilikdir.
√ hər hansı dəqiq tarixə valyuta alqı-satqısına hüquqdur.
• doğru cavab yoxdur.
• kreditləşmədir
• mütləq reallaşmadır.

240. Forvard sövdələşməsi dəqiq 10 gün ərzində icra olunmalı olan

• valyuta vəsaitlərinin alqı-satqı kontraktıdır.
√ gələcəkdə dəqiq bir tarixdə icra olunmalı olan valyuta vəsaitlərinin alqı-satqı kontraktıdır.
• 20 iş günü ərzində icra olunmalı olan valyuta vəsaitlərinin alqı-satqı kontraktıdır.
• qeyri-müəyyən tarixdə icra olunmalı kontraktdır
• beş iş günü ərzində icra olunmalı olan valyuta vəsaitlərinin alqı-satqı kontraktıdır.



241. Xarici valyutanın alınıb satılmasının müddətli sövdələşməsinin əsas növlərindən biridir.

• tomorrov
√ forvard
• stop
• siap
• spot

242. 32. Spot sövdələşməsi həyata keçirilir.

• xarici valyutanın satılıb alınması üzrə öhdəliklərin sövdələşmə günündə icrası
√ xarici valyutaların satılıb alınması üzrə öhdəliklərin sövdələşmə günündən iki iş günü ərzində icrası
• xarici valyutaların satılıb alınması üzrə öhdəliklərin sövdələşmə gününün səhəri icrasıdır.
• sövdələşmənin istənilən vaxt icrası
• xarici valyutanın satılıb alınması üzrə öhdəliklərin sövdələşmə günündən sonra beşinci gün ərzində icrası

243. Tomorrow sövdələşməsidir.

• valyutaların alqı-satqısı üzrə öhdəliklərin sövdələşmə günündə icrası
√ valyutaların alqı-satqısı öhdəliklərinin sövdələşmə günündən sonrakı iş günündə icrası
• valyutaların alınıb satılması üzrə öhdəliklərin sövdələşmə günündən beş iş günündən beşinci iş günündə icrası
• sövdələşmə sərbəst istənilən müddətdə aparılır
• valyutaların alınıb-satılması üzrə öhdəliklərin sövdələşmə günündən ikinci iş günündən sonra icrası

244. Nağd valyuta sövdələşməsinin bir növüdür.

• stop
√ spot
• fyuçers
• svap
• mondey

245. Tranzit valyuta hesabından pul vəsaiti silinir:

• hesablaşma hesabına daxil olmalara görə
√ xarici valyutanın satışı üçün
• vəsaitlərin bronlaşdırılmasına
• valyutada hesablaşmalara görə
• inkassasiya məqsədi ilə

246. Müştərnin tranzit valyuta hesabına daxil edilir:

• bir rezidentin hesablaşma valyuta hesabından həmən rezidentin digər valyuta hesabına daxil olmalar
• bir rezidentin hesablaşma valyuta hesabından daxil olmalar
• hesabın açıldığı müvəkkil bankdan daxil olmalar
√ bütün xarici valyuta daxil olmaları
• etibarlı valyutaların daxil edilməsi

247. Hesablaşma və tranzit hesabların açılmasında məqsəd

• mənfəət əldə etmək
√ rezidentlərin xeyrinə daxil olan xarici valyutanın eyniləşdirilməsi
• sintetik uçotun aparılması
• balansda nəzərə almaq
• analitik uçotun aparılması

248. Hesablaşma və tranzit hesablar açılır:

• milli valyutalara görə



√ bütün valyuta növlərinə görə
• yalnız bir valyuta növünə görə
• rentabelli təşkilatlara
• xarici valyutalara görə

249. Rezidentlərin xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olması məqsədilə bank onlara açır:

• ssuda hesabları
√ hesablaşma və tranzit hesabı
• tranzit hesabı
• cari ssuda hesabı
• hesablaşma hesabı

250. Kapitalın hərəkəti ilə əlaqədar valyuta əməliyyatları Mərkəzi Bank tərəfindən nizamlaşdırılır

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

251. Kapitalın hərəkəti ilə əlaqədar olan valyuta əməliyyatları Mərkəzi Bank tərəfindən nizamlaşdırılır:

• maliyyə kreditlərinin alınıb-satılması
• verilmiş kreditlərin təminatlılığı ilə
• ölkəyə və ölkədən qeyri əmtəə xarakterli hesablaşmalarla
√ xarici və milli valyutada kreditlərin verilməsi ilə əlaqədar hesablaşma və köçürmə əməliyyatı ilə
• rezidentlərin qeyri rezidentlərə kommersiya krediti verilməsi ilə əlaqədar onların arasındakı köçürmə və hesablaşma ilə

252. 21.Bankın cari valyuta əməliyyatıdır:

• rezidentlərin qeyri-rezidentlərdən daxili qiymətli kağızların əldə edilməsi hüquqi üzrə əməliyyatlar
√ faizlərin, dividentlərin və digər gəlirlərin ölkəyə və ölkədən əmanətə köçürülməsi ilə əlaqədar köçürmələr
• xarici və milli valyutada olan kreditlərin ödənilməsi ilə əlaqədar hesablaşma və köçürmələr
• banklararası hesablaşmaların təşkili
• rezidentlər tərəfindən xarici qiymətli kağızlara görə öhdəliklərin icrası

253. Cari valyuta əməliyyatı hesab edilir:

• milli və xarici valyutada kreditlərin verilməsi ilə əlaqədar hesablaşma və köçürmələr
• xarici valyutaların qəbul edilməsi
• rezidentlərin qeyri-rezidentlərdən daxili qiymətli kağızların əldə edə bilməsi hüquqi ilə əlaqədar əməliyyatlar
√ malların idxalı və ixracı üzrə hesablaşmaların aparılması üçün ölkədən və ölkəyə xarici valyutanın köçürülməsi
• bank əməliyyatı müstəsna olmaqla kredit təşkilatlarının əməliyyatları

254. Aşağıdakı valyuta əməliyyatını bank öz mənafei naminə həyata keçririr:

• sənədli akkreditivlərin emissiyası
• məsləhətləşmə xidməti göstərmək
• kredit xidməti göstərmək
• məlumat xidməti göstərmək
√ xarici iqtisadi fəaliyyətə görə risklərin sığortalanması

255. Bankların öz mənafeləri naminə həyata keçirdiyi valyuta əməliyyatıdır:

• məlumat xidməti göstərmək
• investisiya qoymaq
• beynəlxalq hesablaşmalar aparmaq
√ xarici valyutaların alışı və satışı
• məsləhətləşmə xidməti göstərmək



256. Banklar öz mənafeləri naminə əməliyyat aparır:

• beynəlxalq hesablaşmaların həyata keçirilməsi üzrə
• akkreditiv əməliyyatı
• məsləhət xidmətləri
√ depozitlərin cəlb edilməsi üçün banklar arası əməliyyat
• xarici valyutada kreditlər verilməsi

257. Bütün müştərilərin mənafeini müdafiə edən valyuta əməliyyatıdır:

• resursların formalaşması ilə əlaqədar banklar arası əməliyyatlar
• valyuta vəsaitlərinin ölkə daxilində cəlb olunub yerləşdirilməsi
• valyuta ilə hesablaşmaq
√ sənədli akkreditivlərin emissiyası və beynəlxalq hesablaşmalar çərçivəsində inkasso əməliyyatları
• daxili bazarda xarici valyutaların alışı və satışı

258. Müştərinin mənafeini müdafiə edən bank əməliyyatıdır

√ rezident və rezident olmayanlara xarici valyutada kredit verilməsi
• möhtəkir qiymətlər xarici valyutanın satın alınması
• xarici ticarət fəaliyyəti üzrə risklərin sığortalanması
• valyuta hesabının açılması
• möhtəkirlik qiyməti ilə xarici valyutaların satılması

259. Müştərinin mənafeinə xidmət edən valyuta əməliyyatıdır:

• depozitlərin cəlb edilməsi üzrə banklar arası əməliyyatlar
• xarici valyutanın alınıb satılması
• resursların formalaşması üzrə banklararası əməliyyatlar
√ məsləhət və informasiya xidmətlərinin göstərilməsi
• xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə risklərin sığortalanması əməliyyatı

260. Müştərilərin mənafei naminə həyata keçirilən valyuta əməliyyatıdır

• xarici-iqtisadi-fəaliyyət risklərinin heclənməsi
• valyuta vəsaitlərinin cəlb olunub yerləşdirilməsi
• kursunun müəyyən edilməsi
• xarici valyutanın alınıb satılması
√ beynəlxalq hesablaşmaların aparılması

261. Müştərinin xeyrinə aparılan valyuta əməliyyatı hesab edilir

• xarici valyutanın alınıb satılması
• onun rentabelliyinin müəyyən edilməsi
• kredit resurslarının xarici valyutada yerləşdirilməsi
√ müştərilərin idxal-ixrac əməliyyatlarını yerinə yetirmək
• xarici iqtisadi fəaliyyət risklərinin sığortalanması əməliyyatı

262. Beynəlxalq pul bazarında depozit və konversion əməliyyatların aparılması bankın hansı əməliyyatıdır.

• hesablaşma
• ssuda
• vasitəçilik
√ valyuta
• kredit

263. Bankın valyuta əməliyyatı hesab edilir:

• valyuta portfelinin müəyyən edilməsi



√ valyuta vəsaitlərinin cəlb edilərək ölkə daxilində yerləşdirilməsi
• valyuta vəsaitlərinin cəlb edilərək beynəlxalq bazarda yerləşdirilməsi
• beynəlxalq valyuta bazarında xarici valyutanın satın alınması
• düzgün cavab yoxdur

264. Bankın valyuta əməliyyatıdır:

• yalnız beynəlxalq valyuta bazarında xarici valyutanın satın alınması
• xarici valyuta ilə mal alışı və satışı
√ xarici valyutanın daxili bazarda satılıb alınması
• xarici valyutanın beynəlxalq valyuta bazarında satılıb-alınması
• yalnız daxili bazarda xarici valyutanın satışı

265. Valyuta qiymətliləri ilə bank əməliyyatıdır.

• beynəlxalq hesablaşmalar
• bazarın təşkili
• yalnız mal və xidmətlərin icrası ilə əlaqədar
√ mal və xidmətlərin idxalı və ixracı
• bütün pul hesablaşmaları

266. Valyuta qiymətliləri ilə bank əməliyyatına daxildir:

• sahələrin kreditləşdirilməsi
• bank menecmenti
• valyuta məzənnəsi
√ müştərilərə xarici valyutada hesabların açılması və əməliyyatlar
• xarici dövlətlərlə iqtisadi mnasibətlər

267. Funksional baxımdan valyuta bazarı:

• qiymətli kağızların alınıb-satılma bazarıdır
• aktiv pul bazarıdır
• kredit təşkilatlarının məcmusudr
√ valyuta kursunun formalaşmasını təmin edən mexanizmdir
• auksiondur

268. Valyuta bazarının əsas iştirakçısı kimi çıxış edir

• Maliyyə nazirliyi
• xəzinədarlıq
• yalnız kommersiya bankları
√ Mərkəzi Bankları
• bank olmayan kredit təşkilatları

269. Valyuta bazarının iştirakçısı hesab edilir:

√ kredit təşkilatı hesab edilən maliyyə institutları
• lombardlar
• bütün maliyyə institutları
• qeyri-bank kredit təşkilatları
• xəzinədarlıq

270. Valyuta bazarının iştirakçısıdır

• lisenziyası olan lombardlar
• bütün kredit təşkilatlar
• ərazı idarələri
√ bu əməliyyatı aparmağa lisenziyası olan kommersiya bankları
• xəzinədarlıq



271. Valyuta bazarıdır:

• bank olmayan kredit təşkilatları
• Maliyyə Nazirliyi
• Mərkəzi Bank
• yalnız kommersiya bankları
√ Valyuta əməliyyatını həyata keçirən müxtəlif subyektlər

272. Səhmlərin yerləşdirilmə üsuludur:

• b onların yalnız xarici valyutaya satışı
√ Hesablanmış ancaq ödənilməmiş dividendlərin kapitallaşdırılması
• onların əmlakda yerləşdirilməsi
• onların əmanətə yerləşdirilməsi

273. Səhmlər ..... yolu ilə yerləşdirilir.

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

274. Kredit təşkilatının buraxdığı səhmlər dövlət qeydiyyatı keçirilir:

• kommersiya banklarında
• Mərkəzi Bankda
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
• Nazirlər Kabinetində
√ Maliyyə Bazarlarına nəzarət palatası

275. Səhmlər ...... qərarı ilə buraxılır.

• bankın idarə heyətinin
• direktorlar şurası
• Müşahidə Şurasının
√ səhmdarların ümumi yığıncağının

276. Banklar səhm buraxmaq hüququna malikdirmi:

• yalnız adı səhm
√ adı və imtiyazlı səhm
• yalnız imtiyazlı səhm
• buraxmaq hüququ yoxdur

277. Səhm buraxmaq yolu ilə banklar:

• bank fəaliyyətinə lisenziya alırlar
• qiymətli kağızlar bazarında iştirak edirlər
• qiymətli kağızlarla əməliyyat aparmaq hüququ əldə edirlər
√ nizamnamə kapitalını formalaşdırırlar

278. Qiymətli kağızların emissiyasında məqsəd:

• mənfəət əldə etmək
• bankın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək
√ xüsusi kapitalı formalaşdırmaq
• qiymətli kağızlar bazarında iştirak

279. Qiymətli kağızlar bazarına xidmət ilə əlaqədar bankın ənənəvi əməliyyatı hesab edilir:



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

280. Bankların qiymətli kağızlar bazarında iştirakı təmin olunur:

• d səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı ilə
• hökumətin qərarı ilə
• Maliyyə Nazirliyinin qərari ilə
√ Maliyyə Bazarlarına nəzarət palatası
• Mərkəzi Bankın lisenziyası ilə

281. Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı kimi bank fəaliyyəti hesab edilir:

• cəmiyyətin ləğvi zamanı çatası əmlak payının əldə edilməsi
• xüsusi qiymətli kağızların emissiya əməliyyatı
• əldə olunmuş qiymətli kağızların girovuna görə kredit alınması
√ depozitar fəaliyyət

282. Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı kimi bankın fəaliyyətidir:

√ klirinq fəaliyyəti
• bankın müflisləşməsi prosesində kreditor və səhmdar qismində iştirak
• faiz və dividendlərin ödənilməsi
• səhm sahiblərinin bankın idarə edilməsində iştirakına şərait yaratmaq

283. Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı kimi bank fəaliyyətidir:

• səhm sahiblərinin bankın idarəçiliyində iştirakına şərait yaratmaq
• xüsusi qiymətli kağızların emissiyası
√ brokerlik
• əldə edilmiş qiymətli kağızların girovu müqabilində kreditlər cəlb etmək

284. Bankın investor fəaliyyətidir:

√ cəmiyyətin ləğvi zamanı çatası əmlak payının alınması
• vaxtı çatdıqda borc qiymətli kağızlarının ödənişi
• broker fəaliyyəti
• diler fəaliyyəti

285. Bankın investor fəaliyyətinə daxildir:

• dilerlik
• brokerlik
• vaxtı çatdıqda borc qiymətli kağızlarının ödənilməsi
√ kreditor və ya səhmdar qismində müflisləşmə prosesində iştirak

286. Bankın investor kimi fəaliyyətidir:

√ emitent- səhmdar cəmiyyətinin idarəçiliyində iştirak
• emitent bankın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək
• Səhm sahiblərinin bankın idarə olunmasında şərait yaratmaq
• diler fəaliyyəti

287. Bankın investor kimi fəaliyyətidir:

• emitent bankın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək
• bankın qiymətli kağızlarla mülki- hüquqi sövdələşmə aparması



• bankın öz adından qiymətli kağızların alqı satqı sövdələşməsinin aparılması
√ Qiymətli kağızların ödənilməsinə görə faizlərin, dividendlərin əldə edilməsi

288. Bank emitent kimi çıxış etdikdə

• başqalarının qiymətli kağızlarını əldə edir.
• başqalarının qiymətli kağızlarını satır.
• öz qiymətli kağızlarını satın alır.
√ öz qiymətli kağızlarını buraxır.

289. İnvestor kimi bankın fəaliyyətinə daxildir:

√ əldə edilmiş qiymətli kağızların girovu üzrə kredit cəlb etmək
• bankın öz adından öz hesabına qiymətli kağızların alınıb satılması üzrə bank sövdələşməsi
• faizlərin və dividendlərin ödənişi
• emitent bankın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək

290. Bankın investor kimi fəaliyyəti hesab edilir:

• öz qiymətli kağızlarının emissiyası əməliyyatları
• faizlərin və dividendlərin ödənilməsi
• diler əməliyyatı
√ öz portfelinə qiymətli kağızların alınıb satılmasi əməliyyatları

291. Bankın qiymətli kağızların emitenti kimi çıxışı ondadır ki, o:

• müflisləşmə zamanı kreditor kimi iştirak edir
√ vaxtı çatdıqda borc qiymətli kağızlarının ödənişini aparır
• əldə olunmuş qiymətli kağızların girovuna görə kredit almaq
• diler kimi çıxış edir

292. Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyətinə daxildir:

• broker fəaliyyəti
• törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar
• bankın öz adından qiymətli kağızların alqı satqısı üzrə sövdələşmələr etmək
√ emitent bankın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək

293. Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyəti hesab edilir:

√ səhm sahiblərinin bankın idarəçiliyində iştiraka şərait yaratmaq
• diler əməliyyatı
• qiymətli kağızlarının alqı satqısını öz portfelinə daxil etmək üçün əməliyyatlar
• cəmiyyətin ləğvi zamanı çatası əmlak payının əldə edilməsi

294. Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyətinə daxildir:

• bank tərəfindən qiymətli kağızlar üzrə mülki- hüquqi sövdələşmə aparmaq
• cəmiyyətin ləğvi zamanı çatası əmlakın əldə edilməsi
√ vaxtı çatdıqda borc qiymətli kağızlarının ödənilməsi
• əldə edilmiş qiymətli kağızların girovuna əsasən kreditlərin cəlb edilməsi

295. Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyəti hesab edilir:

• qiymətli kağızların ödənilməsı zamanı çatası dividend və faizlər
√ faiz və dividendlərin ödənilməsi
• əldə edilmiş qiymətli kağızların girovu üzrə kreditlər cəlb etmək
• qiymətli kağızların öz adından alışı və satışını təşkil etmək

296. Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyətinə daxildir:



• əldə olunmuş qiymətli kağızların girovu üzrə kreditlər cəlb etmək
• səhmdar cəmiyyətin idarə edilməsində iştirak
• qiymətli kağızların alınıb satılması üzrə sövdələşmə aparmaq
√ qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsi

297. Emitent kimi bank fəaliyyətidir:

√ qiymətli kağızların emissiyası
• diler əməliyyatı
• qiymətli kağızların alınıb satılması
• broker əməliyyatı

298. Qiymətli kağızlar bazarında bank . kimi çıxış edir:

• bazarın məsləhətçi hüquqşünası
• hesablaşmaların aparılmasında vasitəçi
• qiymətli kağızlar bazarının təşkilatçısı
√ qiymətli kağızlar bazarına xidmət göstərən

299. Qiymətli kağızlar bazarında bank .. kimi çıxış edir:

√ iştirakçı
• müşahidəçi
• hüquqşünas
• təşkilatçı

300. Qiymətli kağızlar bazarında bank fəaliyyəti hesab edilir:

• bankın vasitəçi kimi fəaliyyəti
• bankın hüquqşünas kimi fəaliyyəti
• butun cavblar düzdü
• bankın müşahidəçi kimi fəaliyyəti
√ bankın investor kimi fəaliyyəti

301. Qiymətli kağızlar bazarında bank fəaliyyətidir:

• bankın müşahidəçilik fəaliyyəti
• bütün kapitalın cəminə nisbətən faizlə
• bankın hüquqşünas kimi fəaliyyəti
• bankın vasitəçilik fəaliyyəti
√ bankın emitentlər kimi fəaliyyəti

302. Etibarlı lizinq müqaviləsinin birinci müddəti başa çatdıqdan sonra lizinqin hansı formasında davam etdirilir

• uzadılmış lizinq
• müddətli lizinqdə
• baş lizinqdə
√ bərpa olunan lizinqdə
• standart lizinqdə

303. Bir dəfəlik sövdələşmə lizinqin hansı formasına aiddir

• həmişəlik lizinqə
• bərpa olunan lizinqə
• standart lizinqə
√ müddətli lizinqə
• qeyri-standart lizinqə

304. Üçtərəfli lizinq əməliyyatı aparılırmı



• yox
• yalnız Mərkəzi Bankın razılığı ilə
• yalnız Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının razılığı ilə
• yalnız Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə
√ bəli

305. Hüquqi şəxslərə trast xidmətinə aiddir:

√ korporasiyanın likvidliyinin idarə edilməsi
• mənfəətdə iştirak
• xüsusi fondların yaradılmasında iştirak
• qiymətli kağızlar portfelinin idarə edilməsi
• ehtiyat fondunun yaradılmasında iştirak

306. Bankın trast şöbələri öz xidmətinə görə alırlar:

• differensial əmək haqqı
• faiz
• möhkəm əmək haqqı
• dividend
√ komission mükafat

307. Hüquqi şəxslərə trast xidmətidir:

• korporasiyanın maliyyə nəticələrinin idarə edilməsi
• korporasiyanın işçi heyətinin idarə edilməsi
• bankın likvidliyinin idarə edilməsi
√ korporasiyanın pensiya fondunun idarə edilməsi
• firmanın rentabelliyinin idarə edilməsi

308. Trast əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi bankın funksiyasıdır.

• sığorta orqanlarına trast xidmətinin göstərilməsi
• digər kommersiya banklarına trast xidməti göstərmək
√ fiziki şəxslərə trast xidməti göstərmək
• maliyyə orqanlarına trast xidməti göstərmək
• ictimai təşkilatlara yardım etmək

309. Kapitalın və ya mirasın idarə edilməsi necə adlanır

• fiziki şəxs
• köməkçi şəxs
√ etibarlı şəxs
• hüquqi şəxs
• kreditor

310. Bankın trast şöbələri vasitəsi ilə aparılır:

• kreditləşmə əməliyyatı
• sənayenin investisiyalaşdırılması
• sertifikatlara investisiyalaşma
√ qiymətli kağızlara investisiyalaşma
• bütün sahələrin investisiyalaşdırılması

311. Bankın trast şöbələri vasitəsi ilə:

√ ssuda kapitalı saxta kapitala çevrilir.
• ssuda kapitalı ipoteka kapitalına çevrilir.
• maliyyə kapitalı ssuda kapitalına çevrilir.



• ssuda kapitalı nizamnamə kapitalına çevrilir
• ipoteka kapitalı ssuda kapitalına çevrilir.

312. Trast əməliyyatlarını həyata keçirməklə kommersiya bankları yerinə yetirirlər:

• bölüşdürücü funksiyanı
√ pul kapitallarının yığılıb istehsala yönəldilməsi
• pul vəsaitlərinin mənfəət əldə etmək məqsədilə yerləşdirilməsi
• hesablaşma əməliyyatlarını sürətləndirməkdə
• nəzarət funksiyasını

313. Trast xidmətlərinin sürətlə artmasına səbəb:

• bankın iqtisadiyyata təsirinin artması
√ banklararası bazarda bankların vəziyyətinin yaxşılaşması və bankın imicinin yüksəlməsi
• bankların qeyri-bank kredit təşkilatları arasındakı iqtisadi münasibətlərin inkişafı
• bank imicinin yüksəlməsi
• bankların likvidliyinin inkişafı

314. Bankların trast xidmətinin təqdim etməsi və onun sürətlə artması nə ilə əlaqədardır

• bankların iqtisadiyyata təsirinin artması
√ xalis bank əməliyyatlarından əldə edilən gəlirin azalması
• kredit resurslarının artırılması zərurəti
• bankların fəaliyyət sferasını genişləndirmək
• kommersiya strukturlarında bankların hörmətinin aşağı düşməsi

315. Trast işi vasitəsi ilə bankların təsir dairəsi artır:

• yalnız qiymətli kağızlar bazarına
√ qiymətli kağızlar bazarı və fond birjalarına
• iqtisadi vəziyyətə
• əhaliyə
• yalnız fond birjalarına

316. Trast əməliyyatıdır:

• kommersiya banklarının digər banklara göstərdikləri etibar etmə əməliyyatı
√ kommersiya banklarının öz müştərilərinə göstərdiyi etibar etmə xidməti
• kredit ittifaqlarına yardım etmək
• qeyri-bank kredit təşkilatlarının öz müştərilərinə göstərdiyi hesablaşma xidməti
• kommersiya banklarının qeyri-kommersiya təşkilatlarına göstərdiyi etibar etmə xidməti

317. Trast əməliyyatının təşəkkülünə səbəb:

• sığorta orqanlarının qeyri-bank təşkilatları ilə rəqabəti
√ kommersiya bankları ilə digər kredit-maliyyə institutları arasındakı rəqabət
• kommersiya bankları arasındakı rəqabət
• sığorta orqanlarının bu əməliyyatda iştirakını azaltmaq
• kommersiya bankları ilə digər kredit-maliyyə institutları arasındakı rəqabət

318. Forfeytinq faktorinqdən onunla fərqlənir ki,

• forfeytinq dövriyyə kapitalının dövriyyəsində qısa müddətli kreditləşmə ilə iştirak edir.
√ forfeytinq yalnız əldə edilmiş veksellərə aiddir.
• forfeytinq satıcının borc öhdəliklər portfelinin idarə edilməsində iştirak edir.
• düzgün cavab yoxdur
• forfeytinqdə banklar ödənməmək riskini nisbətən öz üzərinə götürürlər.

319. Forfeytinq faktorinqdən fərqlənir:



• dövriyyə kapitalının dövriyyəsinin qısa müddətli  kreditləşməsi həyata keçirilir.
√ forfeytinq zamanı əsas fondların hərəkətinin qısa və uzun müddətli kreditləşməsi həyata keçirilir.
• forfeytinq borc öhdəlikləri portfelinin ümumi idarə edir.
• Bütün cavablar düzdür
• forfeytinq zamanı banklar və ixtisaslaşmış kompaniyalar ödəməmək riskini nisbətən öz üzərinə götürürlər.

320. Forfeytinq dedikdə başa düşülür:

• bank kreditinin kommersiya kreditinə cevrilməsi forması
√ kommersiya kreditinin bank kreditinə çevrilmə forması
• kommersiya kreditinin ipoteka kreditinə çevrilməsi forması
• kreditləşmə prinsiplərini təmin etmək
• bank kreditinin veksel kreditinə çevrilmə forması

321. Forfeytinq nədir:

• kreditləşmə yolu ilə ixracatçını maliyyələşdirmək
√ veksellərin satın alınması yolu ilə ixracı kreditləşdirmək
• ixrac əməliyyatlarının uçotunu aparmaq.
• ixrac əməliyyatlarına nəzarəti təmin etmək
• istiqrazların satın alınması yolu ilə ixracatçını kreditləşdirmək

322. Adətən kredit firmaları satıcı faktordan alır:

• yola salınmış malların dəyərinin 50-60%-ni
√ yola salınmış malların dəyərinin 80-90%-ni
• yola salınmış malların dəyərini tam (100%)
• düzgün cavab yoxdur
• yola salınmış malların dəyərinin 60-70%-ni

323. Faktorinq zamanı faktor müştəriyə :

• kreditin ödənilməsi üzrə güzəştli şərait yaradır.
√ malların dəyərinin vaxtından əvvəl ödənilməsi formasında maliyyələşdirir.
• vaxtında ödənilməmiş malların dəyərini ödəyir.
• sənədləri kartotekada saxlamaq hüququ verir
• yola salınmış malların dəyərinin ödənilməsi müddətini uzadır.

324. Faktorinq əməliyyatı zamanı müştəri ödəniş etmək hüququnu güzəştə gedir:

• sığorta kompaniyalarına
√ vasitəçilərə
• borc alanlara
• təşkilatçılara
• maliyyə orqanlarına

325. Faktorinq əməliyyatında müştəri qismində çıxış edir:

• bank olmayan kredit təşkilatları
√ sənaye və ticarət firmaları
• bankın uçot sektoru
• bankın kredit idarəsi
• sığorta kompaniyaları

326. Faktor- vasitəçi rolunda çıxış edə bilər:

• Mərkəzi Bankın faktorinq idarəsi
√ bankın faktorinq bölməsi
• bankın uçot şöbəsi



• bankın baş mühasibi
• bankın kredit şöbəsi

327. Faktorinq əməliyyatı zamanı satıcı üstünlük əldə edir:

• malların vaxtından əvvəl satışında
√ bankın balansının quruluşunun sadələşdirilməsində
• kreditlərin vaxtından əvvəl ödənilməsində
• borc öhdəliklərinin idarə olunmasında
• vergilərin ödənilməsində

328. Faktorinq zamanı satıcı üstünlük əldə edir:

• borc öhdəliklərinin kartotekada saxlanmasında
√ ödənilməmək riskindən azad olmaqda
• malların vaxtından əvvəl satışında
• müqaviləyə riayət olunmasında
• hesablaşmaların aparılmasında vəsaitlə qənaətdə

329. Faktorinq satıcıya aşağıdakı üstünlüyü verir:

• satıcıya güzəştli ssuda almaq imkanı verir.
√ borc öhdəliklərinin vaxtından əvvəl reallaşması
• malların vaxtından əvvəl satılması
• debitor borclarının azaldılması
• borc öhdəliklərinin 2№ li kartotekada saxlanması

330. Faktorinq əməliyyatlarının aparılmasında məqsəd

• depozit əməliyyatlarının genişləndirilməsi
√ ödənişlərin ləngiməsinin qarşısını almaq
• bankın maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
• hesablaşmaların səmərəli olması
• kredit əməliyyatlarının genişləndirilməsi

331.     Faktorinq dedikdə ....başa düşülür.

• debitor borclarının alıcıya satılması əməliyyatları
√ vasitəçi tərəfindən satıcının debitor borclarının alınıb satılması
• vasitəçi tərəfindən satıcının kreditor borclarının alınıb və satılması
• vasitəçi tərəfindən hesablaşma aparmaq
• satıcının debitor borclarının satın alınması əməliyyatı

332.    Vasitəçi-faktorun müştəri ilə qarşılıqlı münasibətinin əsasını təşkil edən hüquqi müqavilədə göstərilir.

√ ) faktorinqin növü
• müqavilə növü
• güzəşt əmlakı
• bütün göstərilənlər
• krediti

333.     Faktorinq fəaliyyətini müəyyənləşdirən amildir:

• borc öhdəliklərinin icarəyə verilməsi
√ borc öhdəliklərinin qabaqcadan ödənilməsi üçün kredit formasında olan pul    vəsaiti
• borc öhdəliklərinin qabaqcadan ödənilməsinə verilən nağd pul
• borc öhdəliklərinin istənilən şəxs tərəfindən ödənilməsi
• hesablaşma sənədlərinin Mərkəzi Bankın hesabına ödənilməsi

334. 1.     Əməli lizinqin müqavilə müddəti başa çatdıqda:



• lizinq əşyası lizinq alanın əmlakına çevrilir.
• lizinq əşyasının yalnız 30% lizinq verənə qaytarılır
• mülkiyyət hüququnun keçməsi mümkün deyil.
√ lizinq əşyası lizinq verənə qaytarılır.
• lizinq əşyasının bir hissəsi lizinq verənə qaytarılır.

335. Maliyyə lizinqinin müddəti başa çatdıqda:

• lizinq əşyası lizinq verəndə qalır.
√ lizinq əşyası tamamilə lizinq alanda qalır.
• lizinq əşyasının yalnız 50% -i lizinq alanda qalır.
• lizinq əşyasının yalnız köhnəlməyən hissəsi lizinq verəndə qalır
• lizinq əsyasının bir hissəsi lizinq verənə verilir.

336. Lizinq obyekti lizinq alana əvvəlcədən müəyyən olunan müddətə icarəyə verildikdə icarədar

• geri almaq hüququ yoxdur.
• əsas fondları bazar qiyməti ilə geri ala bilər
√ əsas fondları qalıq dəyərində geri ala bilər.
• Əsas fondları müqavilə qiyməti ilə geri ala bilər
• əsas fondları tam dəyəri ilə geri ala bilər.

337. Lizinq obyekti lizinq alana əvvəlcədən müəyyən olunmuş müddətə verildikdə lizinqalan:

• əsas fondların yalnız bir hissəsini qaytara bilər.
√ əsas fondları lizinq verənə qaytara  bilər.
• əsas fondların istifadə olunmamış hissəsini qaytara bilər.
• köhnəlmə qiymətində qaytara bilər
• əsas fondları qaytara bilməz.

338. Maliyyə lizinqinin maksimum müddəti......əsasında müəyyən edilir.

• lizinq əmlakının amortizasiyasının 50% müddəti ilə
√ ) əmlakın amortizasiyası müddəti
• lizinq alanın rentabellik səviyyəsinin təmin olunduğu müddətlə
• tərəflər arasındakı müqavilə
• lizinq müddəti onun iqtisadiyyatdakı ömrünə uyğun olmur.

339. Lizinqverən ... şəxsdir:

• yalnız öz şəxsi vəsaiti hesabına əmlak əldə edib lizinq alana təqdim edən
√ öz vəsaiti və borc vəsaiti hesabına əldə edilən əmlakın lizinq əşyası qismində lizinq alana təqdim edən
• öz vəsaiti və cəlb olunmuş vəsait hesabına mülkiyyət əldə edib lizinq alana     satan
• istehsalçılar
• yalnız cəlb olunmuş  vəsait hesabına əmlak əldə edib başqasına təqdim edən

340. Lizinq........ spesifik formasıdır:

• mal-material qiymətlilərinin kreditləşməsinin
√ kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsinin
• əsaslı tikintinin maliyyələşdirilməsinin
• hesablaşmaların
• yola salınmış malların kreditləşməsinin

341. Lizinq alanların aldıqları kredit....... formasında olar:

• nağd pul
√ əmlak
• pul



• veksel
• nağdsız pul

342. Lizinq mahiyyətcə

• lizinq alana verilən bank kreditidir.
√ lizinq verənin lizinq alana verdiyi kreditdir.
• lizinq alana verilən ipoteka kreditidir.
• bankın banka verdiyi kreditdir
• lizinq verənə verilən bank kreditidir.

343. Lizinq əməliyyatında iqtisadi subyekt hesab edilir:

• alıcı
√ satıcı
• bankın baş mühasibi
• kredit müqaviləsi
• kredit müfəttişi

344. Lizinq əməliyyatında iştirak edir:

• yalnız lizinq alan fiziki şəxs
√ lizinq alan istənilən hüquqi şəxs
• hüquqi şəxs kimi lizinq verən
• Mərkəzi Bank
• hüquqi şəxs olan lizinq göndərən

345. Lizinq əməliyyatlarında subyekt kimi çıxış edir:

• malgöndərən
√ istehsalçı
• borcalan
• əmanətçi
• kreditor

346. Bankın vasitəçilik əməliyyatına daxildir:

• test əməliyyatları
√ trast əməliyyatları
• tibet əməliyyatları
• blank əməliyyatları
• kredit qabiliyyətinin müəyyən etmək əməliyyatı

347. Bankın vasitəçilik əməliyyatı hesab edilir:

• kreditləşmə obyektlərinin müəyyən olunma əməliyyatı
√ faktorinq əməliyyatı
• bankda hesabların açılması
• kreditlərin rəsmiləşdirilməsi əməliyyatı
• maliyyə əməliyyatları

348. Kommersiya banklarının vasitəçilik əməliyyatıdır:

• sahələrin kreditləşdirilməsi
√ lizinq əməliyyatları
• loptinq əməliyyatları
• sığorta əməliyyatları
• kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsi

349. Bank menecmentinin vəzifəsidir:



• bankın rentabelli işini təmin etmək
• bankın mənfəətli fəaliyyətini təmin etmək
• bankın likvidliyini qorumaq
• müştərilərin ödəmə qabiliyyətini təmin etmək
√ mümkün risk səviyyəsində bankın mənfəətliliyini təmin etmək


