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1. İnvestisiya resurslarının formalaşmasının borc vəsaiti mənbəyidir:

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

2. İnvestisiya bazarıdır:

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

3. Kapital qoyuluşu formasında aparılan investisiyadır

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

4.    Mərkəzi Bankın passiv əməliyyatıdır:

√ banknot emissiyası
• hesablaşmaların təşkili.
•      dövlət qiymətli kağızlarına qoyuluşlar
• banklara qısa müddətli ssuda verilməsi
• kassa əməliyyatları

5.     Mərkəzi Bankın kapitalı ibarətdir:

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

6.    Mərkəzi Bankın hesabat ilinin mənfəəti ilk növbədə yönəldilir:

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

7. Mərkəzi Bankın ehtiyat kapitalı formalaşır:

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

8.    Mərkəzi Bankın kapital ehtiyatı müəyyən edilir:

• nizamnamə kapitalının 10% miqdarında
• tədavülə buraxılmış nağd milli valyutanın 5% miqdarında



•   tədavüldəki nağd pulların 8% miqdarında
√ tədavülə buraxılmış nağd milli valyutanın 15 % miqdarında
•   tədavüldəki nağd pulların 3% miqdarında

9.   Mərkəzi Bankın yenidən maliyyələşmə əməliyyatıdır.

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

10. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası kapitalı

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

11. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının kapitalı

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

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

• Kommersiya bankları
• Banklar Assosasiyası
• Maliyyə Nazirliyi
• Mərkəzi Bank
√ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

13. Kredit təşkilatlarını lisenziyalaşdırır

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

14. Bir pilləlibank sisteminin xarakterik xüsusiyyətidir

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

15. Müasir   bank sisteminin yaranma prinsipidir:

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



16. Azərbaycanın bank sistemi ibarətdi:

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

17. Kredit təşkilatlarının ittifaqı və assosasiyası

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

18. Xidmət sferasına görə banklar bölünürlər:

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

19. Funksional təyinatına görə banklar bölünürlər:

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

20. 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.

21. 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

22. Bölüşdürücü bank sistemi:

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

23. Kredit təşkilatının əsas məqsədidir:

• müəssisələri kreditlə təmin etmək
√ mənfəət əldə etmək



• səhmdarlara dividend ödəmək
• hesablaşmaları həyata keçirmək
• müəssisələrə kassa xidməti göstərmək

24. 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

25. Bankda əməyin həvəsləndirilməsi mənbəyidir:

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

26. Bankın etibarlılığını əks etdirir:

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

27. Bankın mənsub olduğu bütün əmlakın pul ilə ifadəsidir:

• bankın fondları
√ xüsusi kapital
• nizamnamə fondu
• ehtiyat və sığorta fondu
• kapitalın yetərliliyi

28. Lisenziya əsasında geniş bank əməliyyatlarını yerinə yetirir:

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

29. Dövlətin rəsmi pul kredit siyasətini həyata keçirir:

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

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

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



31. Bankların mənafeyini müdafiə etmək üçün yaradılır:

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

32. Pul vəsaitlərinin cəmləşdirilib yerləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılır:

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

33. Müasir bank sistemi:

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

34. Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə bank sistemi ola bilər:

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

35. Bank sisteminin yenidən qurulması:

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

36. Azərbaycanda hal-hazırda kommersiya banklarının sayı:

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

37. Universal bank:

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

38. Bankın mahiyyəti ondadır ki, o:

• nağdsız dövriyyənin təşkili etməklə tədavüldəki pul küləsini artırır
√ maliyyə vasitəçiliyi üzrə ixtisaslaşır



• nağdsız dövriyyəni təşkil etməklə tədavüldəki pul kütləsini azaldır
• pul  nişanələrinin emissiyasını həyata keçirir
• əmanətlərin qəbulu ilə məşğul olur

39. Mərkəzi Bank ona məxsus əmlakın:

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

40. 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

41. Mərkəzi Bankın funksiyası deyildir:

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

42. 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

43. 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

44. Mərkəzi Bankın əsas məqsədidir:

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

45. Mərkəzi Bankın əmlakı:

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



46. Bir qayda olaraq Mərkəzi Bankın müştəriləridirlər:

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

47. 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

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

• 0.4
• büdcəyə köçürülmüş
• 0.6
• 0.8
√ sərbəst qalığı

49. 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

50. Mərkəzi Bank öz xərclərini həyata keçirir:

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

51. Mərkəzi Bank hesabat verir:

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

52. Mərkəzi Bankın nizamnamə kapitalının səviyyəsidir.

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

53. Mərkəzi Bankın balansının passiv maddəsidir:

• qiymətli kağızlar
• ehtiyatda olan nağd pullar



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

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

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

55. Məcburi ehtiyyatların səviyyəsi müəyyən edilir:

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

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

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

57. Son kreditor mərhələsi qismində Mərkəzi Bank:

• banklararası bazarda vəsait cəlb edə bilməyən  kommersiya banklarına kredit verir
• maliyyə çətinliyi çəkən milli müəssisələr kreditləşdirir
• mürəkkəb vəziyyətlərdə hökümətə kreditlər verir

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

• vətəndaşlara istehlak kreditləri verir

58. Mərkəzi Bankın funksiyası deyildir:

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

59. Mərkəzi Bankın əsas resurs mənbəyidir:

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

60. Mərkəzi Bankın əsas müştəriləri kimlərdir?

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



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

•    restruksion
• investion
• devalvasion
√ ekspansionist
• kommersion

62. Kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsi nədir

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

63.   Mərkəzi Bankın pul siyasəti alətidir:

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

64.      Mərkəzi Bankın aktiv əməliyyatıdır:

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

65.    Mərkəzi Bankın passiv əməliyyatıdır:

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

66.   Mərkəzi Bankın fərqləndirici xüsusiyyətidir:

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

67. Bankın fəaliyyət növünə aid deyildir:

• tələbli və müddətli depozitlərin qəbulu
√ topdan satış və ya pərakəndə ticarət
• qiymətli metalların əmanətə qəbulu
• düz cavab yoxdur
• fiziki və hüquqi şəxslərə hesabların açılması

68. Bankın təsis yığıncağı təsisçilərin .. iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır.

• 0.95



√ hamısı
• 0.75
• düz cavab yoxdur
• sadə səs çoxluğu olduqda

69. Qeyri-kommersiya təşkilatları bankın səhmdarı ola bilərlər:

• ola bilərlər.
√ ola bilməzlər
• Nazirlər Kabinetinin razılığı ilə ola bilərlər.
• maliyə nazirinin cavabı
• Mərkəzi Bankın icazəsi ilə ola bilərlər

70. bank olmayan kredit təşkilati

• depozit cəlb etməklə kredit verə bilər
√ öz vəsaiti hesabına yalnız pul formasında kredit verə bilər
• publik hüquqi şəxsdir
• mərkəzi bankın vəsaiti hesabına kredit vere bilər
• öz vəsaiti hesabına yalnız natural formada kredit verə bilər

71. Bankın şöbəsi

• Hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərir
√ respublika ərazisində köçürmə,hesablaşma-kassa əməliyyatlarını aparır
• Respublika ərazisindən kənarda depozit qəbul edir
• Mərkəzi bankın verdiyi səlahiyyət daxilində fəaliyyət göstərir
• Bankın öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşıyır

72. Bankın filialı

• Bankin öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşıyan bölmədir
• Mərkəzi bankın verdiyi səlahiyyət daxilində fəaliyyət göstərir
• istənilən bank əməliyyatlarını yerinə yetirir
• hüquqi şəxsdir
√ banka icazə verilmiş bank fəaliyyətinin hamısını yerinə yetirən bölmədir

73. AR. Bank sistemində xarici bank kapitalının iştirak limitini kim müəyyən edir:

• Maliyyə Nazirliyi
√ Mərkəzi Bank
• bankların özləri
• cavablar səhvdir
• Nazirlər Kabineti

74. Bankın yaradılmasının ilkin şərtidir:

• qiymətli kağızların satın alınması
√ xüsusi resursların formalaşması
• əhalinin vəsaitlərinin cəlb olunması
• səhmdarların razılıqı
• lizinq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi

75. Bank qanunçuluğu kommersiya banklarına qadağan edir:

• veksellərin uçotunu
√ istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olmağı
• müəssisələr arasında hesablaşmaların təşkilini
• müştərilərə hesab almaq
• fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsini



76. Kommersiya bankları əməliyyatlarını yerinə yetirirlər:

• ölkənin qızıl valyuta fonduna xidmət göstərir.
√ təşkilatların səhmlərini investisiyalaşdırmaq.
• Mərkəzi Banka kassa xidməti
• dövlətə kassa xidməti
• dövlətin qiymətli kağızlarını buraxır.

77. Bankın aktiv əməliyyatı hesab edilir:

• çoxlu depozit cəlb etmək
√ cəlb etdiyi vəsaitləri yerləşdirmək
• banklardan borc almaq
• digər banklarla alınan vəsait
• fondlar yaratmaq

78. Bank yaradılır:

• ilkin kapitalı ödəmək imkanına malik olan fərdi şəxs tərəfindən
√ ən azı üç hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən
• ən azı beş hüquqi şəxs tərəfindən
• M B dəstəyi ilə
• dövlət dəstəyi olan istənilən hüquqi şəxs tərəfindən

79. Bankların xüsusi kapitalı yaradılır:

•    bankın yaranma anında Mərkəzi Bankın vəsaiti hesabına
√ bankın yaranması anında təsisçilərin vəsaiti hesabına
• bankın yaranma anında dövlət vəsaiti hesabına
• qonşu bankların vəsaiti
• bank yarandıqdan sonra təsisçilər tərəfindən

80. Bankın passiv əməliyyatıdır:

• təsərrüfatlar arasında hesablaşmaları təşkil etmək
√ vəsait mənbələrini formalaşdırmaq
• duz cavab yoxti
• müştərilərə kassa xidməti göstərmək
•      müştərilərə bankda hesablar açmaq

81. Bankın xüsusi kapitalının funksiyasıdır:

• işgüzarlıq
√ Müdafiə
• sərəncamlaşdırmaq
• duz cavab yoxti
• qaytarılmaqlıq

82. Kommersiya banklarının Nizamnamə Kapitalının minimum həcmi

•   10 mln. manatdır
√ 50 mln. manatdır
• məhdudiyyət qoyulmur.
• duz cavab yoxti
•     40 mln. manatdır.

83.    Bankın nizamnaməsində dəyişiklik ... edilir:

• səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı ilə



√ Mərkəzi Bankın yazılı icazəsi ilə
• Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə
• duz cavab yoxti
• mühüm iştirak payı olan səhmdarların qərarı ilə

84.   Bankın səhmdarı ola bilərlər:

• siyasi partiyalar
√   heç biri
• fondlar
• dövlət orqanları
•    ictimai birliklər

85.     Azərbaycanda banklar hansı formada yaradılır:

√ açıq tipli səhmdar cəmiyyəti formasında
• kooperasiya formasıdır
•    səhmdar cəmiyyəti formasında
• qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında
• məhdud məsuliyyətli cəmiyyət formasında

86. Depozit əməliyyatları kim tərəfindən yerinə yetirilə bilər:

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

87.    Bank qanunçuluğu kommersiya banklarına icazə vermir:

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

88.      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

89. 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

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

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



91. Kommersiya bankları……………subyektdir

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

92.      Bankın aktiv əməliyyatlarında əsas yer tutur:

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

93.     Müasir kommersiya bankları xidmət göstərirlər:

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

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

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

95.     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

96.   Kommersiya bankında idarəetmənin maliyyə blokuna daxildir:

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

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

• Maliyyə
√ Kommersiya
• İnzibati
• iqtisadi
• Təsərrüfat

98. Kommersiya bankının funksiyasıdır

• Kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət



√ Müştərilərə hesablaşma-kassa xidməti göstərmək
• Mərkəzi bankın kreditləşdirilməsi
• Banknot emissiyası
• İstiqrazlar buraxmaq

99.    Bankın idarə heyətinə daxil deyildir:

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

100.     Kommersiya bankının funksiyası deyildir:

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

101. 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

102. Kommersiya banklarının fəaliyyəti nizamlaşdırılır:

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

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

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

104.   Kommersiya banklarının funksiyalarından biri

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

105.    Kommersiya bankı funksiyanı yerinə yetirir

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



106.    Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsiplərindən biri

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

107.     Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsiplərindən biridir

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

108.      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

109.    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

110.    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

111.    Bankın passiv əməliyyatıdır:

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

112. Bankın passiv əməliyyatıdır:

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

113.   Cəlb olunan vəsaitlərin depozit mənbəsinə daxildir:

• Mərkəzi Bankın kreditləri



√ əhalinin əmanətləri
• istiqraz buraxılışı
• səhmlər
• depozit sertifikatlarının satışı

114. Bankın passividir:

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

115.   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

116.     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

117.    Güzəşt hüququna malik səhmlərin adi səhmlərdən fərqi nədədir?

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

118.    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

119.    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

120.     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



121.    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

122. 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

123.   Kommersiya bankı

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

124. Pul çeki icra üçün qəbul edildikdən sonra çekin nəzarət markası

• bankda qalır.
√ müştəriyə verilir
• əməliyyat işçisinə verilir.
• çeklə birlikdə kassaya göndərilir
• kassaya göndərilir.

125. Kassadakı nağd pulun alınma məqsədi göstərilir

• çekin üz tərəfində
√ çekin arxa üzündə
• çekin yan tərəfində
• çekdə göstərilmir
• çek kitabçasında

126. Kassadan nağd pulun alınmasının vacib şərtləri

• hesablaşma sənədinin mövcudluğu
√ müəssisənin hesabında lazımi vəsait mövcudluğu
• bank işçisinin lazımlığı
• pul çekinin mövcudluğu
• müəssisə işçilərinin sayı

127. Pul çeki

• adi sənəddir.
√ ciddi hesabat sənədidir.
• pul qəbulu sənədidir.
• hesablaşma sənədidir
• pul köçürmə sənədidir.

128. Əməliyyat günü başa çatdıqdan sonra nağd pulu qəbul edir.

• inkassator



• gündüz kassası
√ axşam kassası
• pul sayma kassası
• Məxaric kassası

129. Pul banderolu nədir?

• pul bağlamaq üçün adi lent
√ pul dəstləri bağlamaq üçün Mərkəzi Bank tərəfindən təsdiq edilmişvahid formalı lent
• pul dəstləri bağlamaq üçün vahid formalı kağız lent
• eyni nominal dəyərdən olan əskinaz toplusu
• pulları saxlamaq üçün xüsusi yer

130. Dövriyyə kassasından ehtiyat fonduna vəsait köçürülməsi

• Nazirlər Kabinetinin  razılığı olmalıdır.
√ Kredit idarələri tərəfindən sərbəst həyata keçirilir.
• Mərkəzi Bankın yazılı sifarişi ilə
• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının sərəncamı ilə
• Mərkəzi Bankın yazılı sərəncamı əsasında

131. Bankın məxaric kassası

• nağd pulları saymır.
√ nağd pulları verir.
• akkreditivləri ödəyir.
• nağd pulları bağlayır
• nağd pulları qəbul edir.

132. . Bankın mədaxil kassası

• nağd pulları saymır.
√ nağd pulları qəbul edir.
• pulları nağdsızlaşdırır.
• pulları təsnifləşdirir
• nağd pulları verir.

133. Kommersiya banklarının kassa əməliyyatıdır:

• qiymətli kağızların satın alınması
√ nağd pulların qəbulu və verilməsi
• veksellərin uçotu
• pul çekləri
• zəmanət vermək

134. Bankın kassasından nağd pul ... əsasında verilir.

• akkreditiv
√ pul çeki
• hesablaşma çeki
• veksel
• ödəniş tapşırığı

135. Kassa əməliyyatlarını aparmaq üçün bankda açılır:

• ssuda hesabı
√ kassa
• mərkəz
• cari hesab
• akkreditiv hesab



136. Bankın kassasına nağd pul qəbulu sənədidir:

• akkreditivlər
√ elanlar
• çeklər
• sertifikatlar
• ödəniş tələbnaməsi

137. Kassir iş yerini müvəqətti tərk etdikdə pul və qiymətliləri açıqda saxlaya bilərmi?

• bəli saxlaya bilər
√ saxlaya bilməz
• stolun daxilində saxlaya bilər.
• seyfdə saxlaya bilər
• taxta skafda saxlaya bilər.

138. Kassa sənədlərini imzalayan məsul şəxslərin imza nümunələri kassa işçilərində olmalıdırmı?

• xeyir ehtiyac yoxdur.
√ olmalıdır.
• vəzifə sənədləri üzrə olmalıdır.
• .  olmaya da bilər
• göstəriş olduqd

139. Xəzinənin üçüncü açarı hansı məsul şəxsdə olur:

• Müşahidə Şurasının sədrində
√ kredit təşkilatının baş mühasibində
• kredit təşkilatının müdirində
• mühafizəçidə
• kassa müdirində

140. Xəzinə necə açarla bağlanıb açılır:

• bir açarla
√ üç açarla
• dörd açarla
• düzgün cavab yoxdur
• iki açarla

141. Xəzinə hansı ardıcıllıqla bağlanıb açılır:

• kassa rəhbəri, baş mühasib, bank müdiri
√ kassa rəhbəri, bank müdiri , baş mühasib
• bank müdiri, baş mühasib, kassa rəhbəri
• baş mühasib, bank müdiri, kassa rəhbəri
• baş mühasib, kassa rəhbəri, bank müdiri

142. Bank xəzinəsi hansı texniki şərtlərə cavab verməlidir:

• yanğın –siqnalizasiya avadanlığı ilə
√ dəmir şkaf, yanğın siqnalizasiya, silahlı mühafizə
• bronlaşdırılmış dəmir seyflər
• mühafizə olunma
• ikiqat qapı ilə bağlanmalıdır.

143. Bankda pul saxlanan yer necə adlanır:

• mədaxil,məxaric kassası



√ xəzinə
• kassa otağı
• . şkaf
• kassa

144. Kredit təşkilatının xəzinəsinin ehtiyat açarları harada saxlanılır:

• bankda
√ MB və ya yaxın kredit təşkilatında
• yerli maliyyə orqanında
• baş mühasibdə
• Bankın rəhbərinin evində

145. Bankın müştəriləri tərəfindən nağdsız hesablaşma formaları seçilir:

• Mərkəzi bankın göstərişi ilə
√ müştəri tərəfindən sərbəst
• yuxarı təşkilatın sərəncamına əsasən
• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının sərəncamı ilə
• xidmət göstərdiyi bankın sərəncamı ilə

146. Başqa bankın bu bankda hesabı dedikdə -bu :

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

147. Cari hesabın ssuda hesabı ilə birləşdirilərək müştərinin nağdsız hesablaşması aparılan hesabdır:

• onkol
√ kontokorrent
• ssuda
• cari hesabdır
• kommersiya

148. Bir bankın başqa bankda müxbir hesabı dedikdə - bu:

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

149. Beynəlxalq hesablaşmalarda kim aparıcı rol oynayır:

• klirinq şirkətləri
√ kommersiya bankları
• investisiya şirkətləri
• investisiya fondları
• valyuta birjaları

150. SWIFT nədir:

• beynəlxalq hesablaşma pul vahidi
√ ümumdünya banklararası maliyyə telekommunikasiya şəbəkəsi
• Avropa Mərkəzi Bankının maliyyələşdirmə stavkası
• Mərkəzi Bankın kreditləşmə əməliyyatları
• Avropa banklarası kredit stavkası



151. Hesablaşmalar sahəsində əsas nəzarət edən orqan kimdir:

• AR Vergilər Nazirliyi
√ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
• AR. Maliyyə Nazirliyi
• AR. Mərkəzi Bankı
• AR. Hesablama palatası

152. Müxbir münasibətlərinin predmetini nə təşkil edir:

• xüsusi banklararası əməliyyatlar
√ müştərilərə xidmət üzrə əməliyyatlar
• ssuda hesabları üzrə əməliyyatlar
• cari hesab üzrə əməliyyatlar
• hesablaşma hesabları üzrə əməliyyatlar

153. İnkasso sərəncamı neçə nüsxədə yazılır:

• beş nüsxədə
• altı nüsxədə
• iki nüsxədə
• dörd nüsxədə
√ üç nüsxədə

154. Başqa bankda hesab açan və bu hesabdakı vəsaitin bölüşdürücüsü necə adlanır:

• müvəkkil bank
√ respondent –bank
• emissiya bankı
• klirinq-bank
• müxbir –bank

155. Hesablaşma –kassa mərkəzi . hesablaşma-kassa xidmətini göstərir:

• yerli hakimiyyət orqanlarına
√ kommersiya banklarına
• təşkilatlara
• əhaliyə
• yuxarı təşkilatlara

156. Kommersiya bankının qarşılıqlı hesablaşma apardığı dövr  adlanır:

• klirinq sessiyası
√ klirinq seansı
• klirinq yığıncağı
• klirinq bazarı
• klirinq laqası

157. Başqa bankda hesabı açılan bank adlanır:

• müvəkkil bank
√ müxbir bank
• respondent bank
• borclu bank
• qeyri-bank klirinq təşkilatı

158. Klirinq hesablaşması ………ola bilər:

• çoxtərəfli



√ Ikitərəfli
• üçtərəfli
• heç biri
• birtərəfli

159. Nağdsız hesablaşma əks etdirir.

• pul öhdəliklərini
√ hüquqi və fiziki şəxslərin pul nişanlarından istifadə etmədən öhdəliklərini ödəmələrini
• kredit öhdəliklərini
• ödəniş öhdəlikləri
• ödəyici və pul alan arasındakı məlumat münasibətini

160. Ödənişin ilkin və baza formasıdır:

• nağdsız ödəniş
√ nağd ödəniş
• çeklə ödəniş
• kartla ödəniş
• borc ödənişi

161. Müştərinin hesabı üzrə aparılan əməliyyatların sübutudur:

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

162. Bankla kredit münasibətləri olan şəxslərə açılır:

• cari hesab
√ ssuda hesabı
• kredit hesabı
• akkreditiv hesabı
• hesablaşma hesabı

163. Ödəyicinin satıcı qarşısındakı borcunun müəyyən edilməsi prosesidir:

• likvidlik
√ hesablaşma
• ödənclik
• təminatlılıq
• hesablama

164. Hesablaşmaların əvvəlcədən ödəniş formasıdır:

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

165. Bank hesabından mübahisəsiz qaydada silinmə sənədidir:

• hesablaşma çeki
√ inkasso sərəncamı
• ödəniş tələbnaməsi
• tələbnamə-tapşırıq
• ödəniş tapşırığı



166. Nağdsız hesablaşmaların vəziyyətini hansı göstəricilər xarakterizə edir:

√ hesablardakı vəsaitlərin dövriyyəsi
• hesablaşmaların rentabelliyi
• debitor və kreditor borcları göstəriciləri
• hesablaşmaların qüsursuzluğu
• hesablaşmaların mənfəətliliyi

167. Ödəniş tələbnamə tapşırığı vəsait alan tərəfindən

• iki nüsxədə tərtib edilir.
√ üç nüsxədə tərtib edilir.
• məbləğdən asılı olaraq
• iştirakçıların sayından asılı olaraq
• beş nüsxədə tərtib edilir.

168. AR nağdsız hesablaşmalar tənzimlənir:

• AR konstitusiyası ilə
√ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən
• vergi aktı ilə
• Banklar vasitəsi ilə
• vətəndaşlıq aktları ilə

169. 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

170. Hesablaşma obyekti hesab edilir:

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

171. 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.

172. .… hesablaşma nağdsız hesablaşma formasına aid edilmir:

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

173. Hesablaşma sənədi qüsurlu hesab edilir:

• sənədlərin müddəti keçdikdə



√ bütün göstərilən hallarda
• üzərində düzəliş edildikdə
• sənəd imzalanmadıqda
• sənnəddəki rekvizitlərdə uyğunsuzluq olduqda

174. Ödəniş tapşırığı tərtib edilir:

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

175. Ödəniş tapırıqları hansı sənəd əsasında yazılır:

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

176. 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

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

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

178. 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

179. Kassa sənədidir:

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

180. 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



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

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

182. 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

183. 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

184. Daha  çox yayılmış nağdsız hesablaşma formasına aiddir:

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

185. Tədavül vasitəsi kimi pul:

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

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

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

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

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

188. Nağdsız dövriyyə … ödənişləri əhatə edir:

• yalnız əmtəə



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

189. Hesablaşma xidməti üçün  banklar ilə müştəri arasında bağlanılır:

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

190. Hesablaşmaların əvvəlcədən ödəniş formasıdır:

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

191. Banklarda müxbir hesablar açılır:

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

192. Xalq  təsərrüfatında iqtisadi proseslər əsasən … dövriyyədə aparılır:

• nağd
√ nağdsız
• valyuta
• klirinq
• mövsümi

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

• loro
√ müxbir
• büdcə
• ssuda
• nostro

194. Nağdsız hesablaşmanın aparılmasının zəruri şərtidir:

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

195. Nağdsız dövriyyədə pul hansı keyfiyyətdə  çıxış edir:

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



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

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

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

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

198. bankda cari hesabın acılması nə ilə rəsmiləşdirilir

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

199. müştərinin cari hesabındaki qalıq nəyi göstərir

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

200. subyektin hüquqi şəxs kimi tanınması üçün .. Olmalıdır

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

201. Bank hesabından mübahisəsiz qaydada silinmə sənədidir:

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

202. Ödəniş dövriyyəsi həyata keçirilir:

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

203. Hüquqi və fiziki şəxslər arasında nağdsız hesablaşmalar aparır:

• küçə bankomatları



• bankın kassaları
• hesablaşma-kassa mərkəzləri
• region depozitariləri
√ kommersiya bankları

204. 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

205. Kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsi aparılır.

• banklar arası kredit bazarında
√ Mərkəzi Bank tərəfindən
• bankların özləri tərəfindən
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
• qiymətli kağızlar bazarında

206. Banklarası kreditin cəlb olunmasında məqsəd:

• kassadakı nağd pulun artırılması
√ kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının genişləndirilməsi
• sənəd dövriyyəsinin sürətləndirilməsi
• kraditləşmənin sürətləndirilməsi
• inkassasiya fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması

207. Banklararası kredit üzrə sövdələşmə aparılır:

• valyuta bazarında
√ banklarası bazarda
• bank ssudaları bazarında
• ipoteka bazarında
• qiymətli kağızlar bazarında

208. Hüquqi və fiziki şəxslərin müddətli əmanətləri bank vekseli kimi rəsmiləşdirilə bilərmi:

• rəsmiləşdirilə bilməz.
√ rəsmiləşdirilə bilər.
• Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə bilinər.
• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının razılığı ilə bilinər
• Mərkəzi Bankın razılığı ilə rəsmiləşdirilə bilər.

209. Bank sertifikatlarından

• mallar üzrə hesablaşmalarda ödəniş vasitəsi kimi istifadə olunur.
√ ödəniş vasitəsi kimi istifadə oluna bilməz.
• Mərkəzi Bankın icazəsi ilə ödəniş vasitəsi kimi istifadə oluna bilər.
• Maliyyə Nazirliyinin icazəsi ilə ödəniş vasitəsi kimi istifadə oluna bilər
• xidmətlər üzrə hesablaşmalarda ödəniş vasitəsi kimi istifadə olunur.

210. Depozit əməliyyatının obyektividir:

• Əhalinin əlində olan pul vəsaitləri
√ banka qoyulan pul vəsaitləri
• Bankdakı götürülən pullar
• Xəzinə öhdəlikləri.
• Banklararası bazardakı vəsaitlər



211. Depozit əməliyyatının subyektidir:

• lombardlar
√ banklar pul sahibləri
• yalnız pul sahibləri
• Bankın əmanətçiləri.
• yalnız banklar

212. Depozit əməliyyatlarını həyata keçirə bilərlər:

• İstənilən kredit təşkilatları
√ yalnız banklar.
• Yalnız Mərkəzi Bank
• Yalnız hökumət təşkilatları
• Bank olmayan kredit təşkilatları

213. Bankın xüsusi vəsaitinə bərabər tutulur:

• Büdcə və ictimai təşkilatlarının vəsaitləri
• Cari hesablardakı vəsait qalığı
• Təminatlı ödənişlər üzrə bronlaşdırılan vəsait
√ bölüşdürülənədək bankın dövriyyəsində qalan mənfəət
• Banklararası hesablaşmalarda olan vəsait.

214. Xüsusi kapitalın artırılma mənbəidir:

• Hesablaşma sənədlərinin tərtibindən əldə edilən gəlir
√ əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir.
• Əmək haqqı fondunun vəsaitləri
• Sığorta fondunun vəsaitləri
• Ssuda fondunun istifadə olunmamış hissəsi

215. Ehtiyat fondunun maksimal səviyyəsinə çatmaq üçün:

• Bank illik xalis mənfəətinin 3%-i bu fonda köçürür
√ bank illik xalis gəlirin 5%-ni bu fonda köçürür
• Bank illik gəlirin 7%-ni bu fonda köçürür
• Bank illik gəlirin 5%-ni bu fonda köçürür.
• Bank illik xalis mənfəətinin 10%-ni bu fonda köçürür

216. Bankların ikinci dərəcəli (əlavə) kapitalın elementidir:

• Kapital artıqlığı
√ cari ilin mənfəəti
• Kapital ehtiyatları
• Tam ödənilmiş müddətsiz imtiyazlı səhmlər.
• Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş xalis mənfəəti

217. Bankın birinci dərəcəli kapitalına daxildir:

• Dövriyyə buraxılıb tam ödənilməmiş səhmlər
√ Dövriyyəyə buraxılıb tam ödənilmiş adi səhmlər
• Kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər
• Gələcək dövrün gəlirləri.
• Cari ilin mənfəəti

218. Bankın birinci dərəcəli kapitalının (əsas kapitalı) məbləği:

• Bankın məcmu kapitalının 60%-dən az olmamalıdır



√ bankın məcmu kapitalının 50%-dən az olmamalıdır
• Bankın nizamnamə kapitalının 70%-dən az olmamalıdır
• Bankın məcmu kapitalının 40%-ə qədər olmalıdır
• Bankın nizamnamə kapitalının 50%-dən az olmamalıdır.

219. Bankın məcmu kapitalının əsas məqsədidir:

• Bankın hesablaşmalardakı rolunu artırmaq
√ bankın biznes strategiyasının dəstəklənməsi
• Bankın müştəri ilə münasibətini tənzimləmək.
• Kreditləri məqsədil təyinatına yönətlmək
• Bankı hüquqi şəxs kimi tanıtmaq

220. 66. Depozit sertifikatı verilə bilər:

• fiziki şəxslərə
√ yalnız hüquqi şəxslərə
• bankın səhmdarlarına
• istənilən şəxsə
• fiziki və hüquqi şəxslərə

221. Hüquqi şəxslərin depoziti hesab edilir:

• müştərinin ssuda hesablarındakı vəsait.
√ müştərilərin cari hesablarındakı vəsait.
• dəyəri ödənilməmiş yola salınan mallar.
• yolda olan pul vəsaitləri
• bankın kassasında olan vəsait.

222. Bankın əlavə kapitalının mənbəyidir:

• yalnız xidmətlərdən gələn mənfəət
√ əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindən əldə edilən artım
• bankın əsas vəsaitlərinin köhnəlməsə
• bank faizləri
• amortizasiya fondu

223. Nizamnamə kapitalı yaradıla bilər:

• yalnız maddi aktivlər formasında
√ yalnız pul vəsaiti formasında
• yalnız xarici valyuta formasında
• yuxarı təşkilatın vəsaiti formasında
• pul vəsaiti və maddi aktivlər formasında

224. Kredit təşkilatının emissiya gəliri yaradılır:

• bankın mənfəəti hesabına
√ xarici valyutanın rəsmi kursu ilə manat arasındakı müsbət fərq hesabına
• yalnız kreditə görə faizlər hesabına
• borcların yığılması hesabına
• bankın mənfəətinin sərbəst qalığı hesabına

225. Xüsusi təyinatlı fond yaradılır:

• bankın xüsusi vəsaiti hesabına
√ cari ilin xalis gəliri hesabına
• keçmiş illərin mənfəəti hesabına
• bankın ümumi gəliri hesabına
• yalnız faizlərin hesabına



226. Bank yaradılan zaman onun nizamnamə kapitalına reqlament qoyulması xüsusi kapitalın:

• bölüşdürücü funksiyasıdır
• əməli funksiyasıdır.
√ nizamlaşdırıcı funksiyasıdır.
• bölüşdürücü funksiyasıdır.
• mühafizə funksiyasıdır.

227. Kredit təşkilatının yaranma qaydası xüsusi kapitalın:

• mühafizə funksiyasıdır.
• əməli funksiyasıdır.
√ nizamlaşdırıcı funksiyasıdır.
• nizamlaşdırıcı funksiyasıdır.
• bölüşdürücü funksiyasıdır

228. Filial şəbəkəsinin genişləndirilməsi maliyyə ehtiyatlarının yaradılması bankın:

• xüsusi kapitalın mühafizə funksiyasıdır.
• xüsusi kapitalın bölüşdürücü funksiyasıdır.
• xüsusi kapitalın nəzarət funksiyasıdır
• xüsusi kapitalın nizamlaşdırıcı funksiyasıdır.
√ xüsusi kapitalının əməli funksiyasıdır.

229. Bankın ləğvi zamanı əmanətçilərə kompensasiyanın verilməsi:

• xüsusi kapitalın nizamlaşdırıcı funksiyasıdır.
• xüsusi kapitalın etibarlılıq funksiyasıdır
• xüsusi kapitalın əməli funksiyasına daxildir.
• xüsusi kapitalın bölüşdürücü funksiyasıdır.
√ xüsusi kapitalın mühafizə funksiyasıdır.

230. Kredit təşkilatının fəaliyyətinə dəqiq iqtisadi normativlərin müəyyən edilməsi:

• xüsusi kapitalın əməli funksiyasıdır.
• xüsusi kapitalın nəzarət funksiyasıdır
• xüsusi kapitalın bölüşdürücü funksiyasıdır.
√ bankın xüsusi kapitalının nizamlaşdırıcı funksiyasıdır.
• xüsusi kapitalının mühafizə funksiyasıdır

231. Ehtiyat yaratmaq yolu ilə bankın ödəmə qabiliyyətinin saxlanılması daxildir:

• xüsusi vəsaitlərin əməli funksiyasına
• xüsusi vəsaitlərin etibarlılıq funksiyasına
• xüsusi vəsaitlərin nizamlaşdırıcı funksiyasına
√ xüsusi vəsaitlərin mühafizə funksiyasına
• xüsusi vəsaitlərin bölüşdürücü funksiyasına

232. Xüsusi kapitalın nizamlaşdırıcı funksiyası reallaşdırılır:

• bank binalarının əldə edilməsi ilə
• hesablaşmaları təmin etməklə
• əmanətçilərə kompensasiya verilməsi imkanı ilə
• bankın ödəmək qabiliyyətinin saxlanılması ilə
√ bank əməliyyatlarının dəqiq yerinə yetirilməsi qaydalarının təsdiqi və aparılması yolu ilə

233. Bankın xüsusi kapitalının funksiyasıdır:

• yenidən bölüşdürmə



• hesablaşma
• nəzarət
• bölüşdürücü
√ nizamlaşdırıcı

234. Müştərilərin cari hesablarındakı vəsait hesab edilir:

√ bankın cəlb etdiyi vəsait
• bankın aktiv vəsaiti
• bankın xüsusi vəsaiti
• bankın passivləri
• bankın borc aldığı vəsait

235. Sığorta ehtiyatı daxildir:

• bankın borc vəsaitlərinə
• düzgün cavab yoxdur
• bankın aktiv əməliyyatlarına
√ bankın xüsusi vəsaitlərinə
• bankın cəlb etdiyi vəsaitlərə

236. Bölüşdürülməmiş mənfəət daxildir:

• bankın cəlb etdiyi vəsaitinə
• bankın borc vəsaitinə
• bankın bronlaşdırılan vəsaitinə
• bankın hesablaşma vəsaitinə
√ bankın xüsusi vəsaitinə

237. Bank resursu deyildir:

• bankın kapitalı
• ehtiyat fondu
• cəlb olunmuş vəsaitlər
√ əmək haqqı fondu
• borc vəsaitləri

238. Borc vəsaiti hesab edilmir:

• Mərkəzi Bankın kreditləri
• əhalinin əmanətləri
• istiqrazların emissiyası
√ sığorta ehtiyatları
• banklararası kredit

239. Bankın xüsusi vəsaiti hesab edilmir:

• ehtiyat fondu
• bankın Nizamnamə kapitalı
• bölüşdürülməmiş mənfəət
√ istiqrazların emissiyası
• sığorta ehtiyatları

240. Bank resurslarından istifadə olunur:

√ kreditləşmədə
• maddi maraq fondunun yaradılmasında
• hesablaşmaların aparılmasında
• kapital qoyuluşu fondunun yaradılmasında
• iqtisadi həvəsləndirmə fondunun təşkilində



241. Cəlb olunmuş vəsaitlər aiddir:

• bankın vasitəçilik əməliyyatlarına
• bankın kredit əməliyyatlarına
• bankın hesablaşma əməliyyatlarına
√ bankın passiv əməliyyatlarına
• bankın aktiv əməliyyatlarına

242. Tədavülə sertifikat buraxmağı banklar:

• regional depozitariya ilə razılaşırlar
• Maliyyə Nazirliyindən razılıq alır
• digər kommersiya bankları ilə razılaşırlar.
• Mərkəzi Bankdan razılıq alırlar.
√ özləri müəyyənləşdirirlər.

243. Bankın ehtiyat fondundan istifadə olunur.

• işçilərə əməkhaqqı ödənilməsinə
√ ilin yekununa görə itkilərin ödənilməsinə
• xeyriyyəçiliyə
• işçilərin mükafatlandırılmasına
• avadanlığın alınmasına

244. Bank resurslarının yaradılmasının qeyri-depozit mənbəyidir.

• əhalinin əmanətləri
√ banklar arası və MB alınan kredit
• emissiya gəliri
• xüsusi təyinatlı fondun vəsaitləri
• müəssisələrin cari hesablarındakı vəsait

245. Kommersiya banklarının passivlərinə daxildir.

• ödənilməyən sənədlər toplusu
√ dövriyyə kassasındakı vəsait
• digər kommersiya banklarından alınan borclar
• ehtiyat kassasından vəsait
• qiymətli kağızlara investisiya

246. Kommersiya banklarının passiv əməliyyatlarına aiddir.

• kreditlərin verilməsi
√ fiziki və hüquqi şəxslərin cari hesablarına vəsaitin cəlb edilməsi
• qiymətli kağızların satın alınması
• emissiya əməliyyatı
• müştərilərə hesablaşma-kassa xidməti

247. Fiziki şəxs tərəfindən kommersiya bankında vəsaitin yerləşdirilməsi..... ilə rəsmiləşdirilir.

• yalnız əmanət kitabçası ilə
√ əmanət kitabçası və əmanət müqaviləsi
• girov müqaviləsi ilə
• öhdəçiliklə
• yazılı formada ikitərəfli müqavilə ilə

248. Xüsusi kapitalın vacib mənbəyi hesab edilir.

• Hüquqi şəxslərin depozitləri



√ mənfəət
• ehtiyat fondu
• qiymətli kağızların emissiyası
• fiziki şəxslər tərəfindən pul köçürmələri

249. Banka pul qoyuluşu anından qüvvədə olur:

• kredit müqaviləsi
√ real müqavilə
• resurs müqaviləsi
• hesablaşma müqaviləsi
• bank əmanəti müqaviləsi

250. Pul resurslarının artırılması əməliyyatıdır.

• akkreditiv əməliyyatları
• hesablaşma əməliyyatları
√ passiv əməliyyatlar
• kreditləşmə əməliyyatları
• aktiv əməliyyatlar

251. Əhalinin pul əmanətlərinin saxlanılması məqsədi ilə fiziki şəxslərin bank qoyuluşudur.

• pul əməliyyatları
√ əmanət qoyuluşu
• əmanət müqaviləsi
• hesablaşma əməliyyatı
• . əmanətin qaytarılması

252. Səhmlərin buraxılıb alıcılar arasında yerləşdirilməsi əməliyyatıdır.

• bank əmanəti əməliyyatları
√ xüsusi kapitalın yığılması əməliyyatı
• spesifik əməliyyat
• hesablaşma əməliyyatı
• aktiv əməliyyatlar

253. Pul resurslarının artırılmasına yönəldilən əməliyyatdır.

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

254. Kommersiya bankının əlavə kapitalının mənbəyidir.

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

255. Kommersiya bankının əsas kapitalının mənbəyidir

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



256. Əmanət sertifikatı ola bilməz

• iştirakçıya
√ müddətsiz
• təqdim edənə
• müddətli
• adlı

257. Azərbaycan kommersiya banklarının depozit sertifikatları buraxılır.

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

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

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

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

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

260. Xüsusi kapitalın elementi deyildir:

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

261. Bankın xüsusi kapitalının əməli funksiyası .... deməkdir.

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

262. Bankın xüsusi kapitalı .. əmlakdır.

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

263. Kommersiya bankının cəlb etdiyi vəsaitdir.

• Nizamnamə kapitalı



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

264. Kommersiya bankının resurslarına daxildir.

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

265. Lombard krediti..... müddətə verilir.

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

266. Banklararası kredit bazarının subyektləridir.

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

267. mənfəət hesabına yaradılır:

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

268. Kommersiya bankları....... sertifikatlarını buraxa bilər.

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

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

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

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

• əməli
√ müdafiə
• nəzarət
• hesablaşma
• nizamlaşdırma



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

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

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

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

273. Bank aktivlərinin yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində yaranır.

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

274. Ehtiyat fondunun səviyyəsi necə müəyyən edilir:

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

275. Ehtiyat fondu.......məqsədilə yaradılır.

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

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

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

277. Depozit dedikdə ... başa düşülür.

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

278. passiv əməliyyat nəticəsində

• bankın resursları azalır.



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

279. Bankın xüsusi kapitalı deyildir:

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

280. Bankın resurslarına daxildir:

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

281. Kapitalın yetərlilik əmsalı müəyyən edilir:

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

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

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

283. Passiv əməliyyatlar bank .....gətirir.

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

284. Kommersiya bankının passiv əməliyyatıdır:

• kreditləşmə
√ depozit
• innovasiya
• maliyyələşmə
• hesablaşma

285. Kreditlər üzrə bank zəmanətçi kimi çıxış edə bilərmi

• təminatsız kreditlər üzrə çıxışedə bilər
• yalnız Mərkəzi Bankın razılığı ilə çıxış edə bilər.
• çıxış edə bilməz
√ .digər banklar tərəfindən verilən kreditlər üzrə çıxış edə bilər.
• Mərkəzi Bankın lisenziyası olduğu halda çıxış edə bilər.



286. Daşınmaz əmlaka verilən kredit adlanır

• aqrar kredit
√ ipoteka krediti
• dövlət krediti
• kommersiya krediti
• lombard krediti

287. Blank kreditinin təminatıdır

• qiymətli kağızlar
√ təminat yoxdur.
• mal-material qiymətliləri
• daşınmaz əmlak
• hazır məhsul

288. Kreditləşmənin birinci mərhələsidir:

• müştərinin kredit qabiliyyətinin müəyyənləşdirilməsi
• kredit müqaviləsinin imzalanması
√ kredit sifarişlərinə baxılması
• kreditlərin verilməsi
• gəlirlilik səviyyəsinin müəyyən edilməsi

289. Girov əmlakı qismində maddi aktivlərə aiddir:

• qızıl və qiymətli metallar
• yola salınmış dəyəri ödənilməmiş məhsul
• qiymətli kağızlar və xarici valyuta
• intellektual mülkiyyətə sahiblik hüququ
√ istehsal ehtiyatları, hazır məhsul

290. Girov əmlakı kimi maliyyə aktivlərinə aiddir:

• bitməmiş istehsal
• hazır məhsul
√ qiymətli kağızlar
• əmlak hüququ
• istehsal ehtiyatları

291. Girov amili hesab edilir:

• yalnız qiymətli kağızlar
• dövriyyədən çıxarılmış əmlak
√ girov qoyan tərəfindən özgəninkiləşdirilə bilər.
• ipoteka
• kreditorun şəxsiyyəti ilə əlaqədar olan əmlak

292. Borc alanın kredit qabiliyyətidir

√ ssuda, ssudalara görə faizlər üzrə borc öhdəliklərin tam və müddətində ödənilməsi
• kredit müqaviləsinə əməl edilməsi
• öhdəliklərin vaxtında ödənilməsi
• ssuda üzrə bankın borc öhdəliklərinin ödənilməsi
• faizlər üzrə öhdəliklərin ödənilməsi

293. Borc limitidir:

√ bir kreditorun kredit müqaviləsi üzrə vahid borcun maksimum həcmi



• bir neçə obyekt üzrə məcmu borc
• bir neçə kredit müqaviləsi üzrə kredit borclarının maksimum məbləği
• kredit verilməsi üzrə maksimum dövriyyə məbləği
• bütün borcun maksimum məbləği

294. Kreditləşmə limitidir.

• müştərinin bankla bütün kredit müqavilələri üzrə minimum borc
• kreditləşmə həddi
• kreditin verilməsi üzrə maksimum məbləğ dövriyyəsi
√ müştərinin bankla bağladığı bütün kredit müqavilələri üzrə borcun maksimum məbləği
• kreditin verilməsi üzrə məbləğ dövriyyəsi

295. Kreditləşmə obyektləri müəyyənləşdirilir:

• Mərkəzi Bank tərəfindən
√ kommersiya bankları tərəfindən sərbəst
• müştərilər tərəfindən
• yuxarı təşkilatlar tərəfindən
• kommersiya bankları tərəfindən Mərkəzi Bankın razılığı ilə

296. Bankın faiz dərəcəsi asılıdır:

• kreditin təminatından
√ kreditin məbləğindən
• kredit münasibətlərinin səviyyəsindən
• bankın xarakterindən
• borcalanın maliyyə vəziyyətindən

297. Kreditləşmə prinsipidir:

• bölüşdürücülük
√ təminatlılıq
• sərbəstlik
• idarəçilik
• nəzarətçilik

298. Kommersiya banklarında kredit münasibətlərinin əsas subyektidir

• yalnız ev təsərrüfatları
√ bazar təsərrüfatları
• yalnız kənd təsərrüfatı
• yalnız istehlak malları
• yalnız ticarət və sənaye

299. Bank debitor qismində çıxış edir:

• subyektləri kreditləşdirdikdə
• öz səhmlərini reallaşdırdıqda
√ vəsaitləri cəlb etdikdə
• ipoteka kreditləşməsi zamanı
• əhalinin kreditləşməsi zamanı

300. Bank kreditor kimi çıxış edir:

• sərbəst vəsaitləri cəlb etdikdə
√ vəsait verdikdə
• mənfəət əldə etdikdə
• əməliyyata görə faiz əldə etdikdə
• qiymətli kağızları satın aldıqda



301. Kredit sövdələşməsində kredit münasibətlərinin subyektləri həmişə çıxış edirlər:

• yalnız kreditor qismində
√ kreditor və borcalan qismində
• nəzarətçi qismində
• yalnız səhmdar qismində
• yalnız borcalan qismində

302. Bank krediti və kredit münasibətlərinin subyektidir:

• yalnız təsərrüfat təşkilatları
√ göstərilənlərin hamısı
• yalnız dövlət
• düzgün cavab yoxdur
• yalnız əhali

303. Bank krediti hesab edilir:

• mal formasında verilən kredit
√ pul formasında verilən kredit
• yalnız əhaliyə verilən kredit
• sertifikat formasındakı kredit
• istiqraz formasında hökumətə verilən kredit

304. Banka girov qoyulmuş əmlak sığortalanır

• Girov götürən tərəfindən
√ Girov qoyan tərəfindən
• Sığorta kampaniyası
• dövlət tərəfindən
• Üçüncü şəxs

305. Ssuda üzrə öhdəliyin zəmanətçisi kimi hansı subyekt çıxış edə bilər

• Yalnız banklar
√ Maliyyə cəhətcə möhkəm təşkilatlar və bank
• Yalnız sığorta kompaniyalar
• investisiya fondları
• Müxtəlif fondlar

306. Xüsusi ssuda hesabından verilən kreditlər ödənilir

• Birdəfəlik qaydada
√ Hesaba vəsait daxil olduqca
• Ödəniş vaxtı çatdıqca
• əlavə kreditlər verildikcə
• Müqavilədə göstərilən müddətlərdə

307. Kontokorrent hesab açılır

• Sənaye müəssisələrinə
√ Bankın etimadını qazanan təşkilatlara
• Pis işləyən təşkilatlara
• rentabelli müəssisələrə
• Ticarət təşkilatlarına

308. Kontokorrent hesabda kredit qalıqı nəyi göstərir

• Hesabda vəsaitin azalmasını



√ hesabda sərbəst vəsait olmasını
• Müəssisənin gəlirliliyini
• təminatsız borcu
• banka borcunu

309. Kontokorrent hesab

• Aktiv hesabdır
√ Aktiv passiv hesabdır
• Müxbir hesabdır
• Nastro hesabıdır
• Passiv hesabdır

310. Ssuda hesabının debet qalıqı nəyi göstərir

• Müəssisənin sərbəst vəsaitini
√ Müəssisənin banka borcunu
• Müəssisənin rentabelliyini
• müəssisənin gəlirliliyini
• Müəssisənin mənfəətliliyini

311. Təsərrüfat subyektləri üçün ümumi xarakter daşımayan obyektdir

• Mal material qiymətliləri
√ Heyvandarlıq
• Əmək haqqının ödənilməsi xərcləri
• istehsalın genişləndirilməsi
• Dövriyyə vəsaitlərinin tamamlanması

312. Təminatsız kredit………..adlanır

• Müvəqqəti ehtiyaclala kredit
√ Blank krediti
• Birbaşa kredit
• ankol kredit
• Mövsümi xərclərə kredit

313. Verilmə qaydasına görə bank krediti………xarakter daşıyır

• Müddətli
• Birbaşa
• Fasiləli
√ Ödəmə
• təminatlı

314. Dövriyyə vəsaitlərinin təşkilinə verilən kredit

• Müddətsizdir
√ Qısa müddətlidir
• Uzun müddətlidir
• orta və uzun müddətlidir
• Orta müddətlidir

315. Kreditləşmə prinsipi deyildir

• Müddətlilik
• qaytarılmaqlıq
√ Kreditin məbləği
• Təminatlılıq
• Differensial münasibət



316. Kreditin qiyməti adlanır

• Verilən məbləğ
• kreditin həcmi
• Vaxtı keçmiş borc
√ Bankın faiz dərəcəsi
• Ödənilən məbləğ

317. Kreditə olan tələb kreditə görə faiz dərəcəsini

• Dəyişməz qalır
• Ədədi silsilə ilə azalır
• Həndəsi silsilə ilə artır
√ Artırır
• Azaldır

318. İnflyasiya səviyyəsi yüksəldikcə kreditə görə faiz dərəcələri

• Azalır
• sürüşkən olur
• Həndəsi silsilə ilə artır
√ Artır
• Sabit qalır

319. Kreditləşmə prosesində bankın müştəriyə fərqli yanaşmasında…………..əsas götürülür

• Maliyyə vəziyyəti
• işgüzarlılığı
• Yararlılığı
√ Kredit qabiliyyəti
• Təminatı

320. Kreditin təminat formasıdır

• kredit sifarişi
• Xüsusi təyinatlı fondlar
√ Maddi qiymətlilər
• Əmək haqqı fondu
• Borc alanın mənfəəti

321. Bank faizi müəyyənləşdirilərkən bank nəzərə almır

• Ölkədə pul tədavülünün vəziyyəti
• Müştərilərlə depozitlərə görə ödənilən orta faiz dərəcəsi
• əmanətlərə görə faiz dərəcəsi
√ Bankın gəlirlilik səviyyəsi
• Kreditə olan tələb

322. Bankın faiz dərəcəsinə təsir edir

• bankın müştəri ilə münasibəti
• Kreditin təminatlılığı
• Bankın vəziyyəti
√ Kredit resurslarının quruluşu
• Müştərinin vəziyyəti

323. Kreditləşmənin ödənclik prinsipi tələb edir

• Kredit təminatlı olsun



• kreditdən səmərəli istifadə olunsun
• Zaminlik olsun
√ Kreditə görə haqq ödənilsin
• Kredit qaytarılsın

324. Kreditləşmə prosesində rəhbər tutulan prinsiplərdən biridir

• İstifadəçilik
• Bölüşdürücülük
• yetərlilik
• Likvidlik
√ Müddətlilik

325. Kredit riskinin idarə olunma metodlarından biri aktivlər portfelinin

• idarə olunmasıdır
• Stabilləşdirilməsidir
• Azalmasıdır
√ Diversifikasiyasıdır
• Artmasıdır

326. Overdraft dedikdə

• əmək haqqına kredit
√ Ödəmə krediti
• Dövriyyə vəsaitlərinə tələb olunanadək kredit
• Birdəfəlik müddəti kredit
• Blank krediti

327. Kommersiya bankının kredit siyasətini müəyyən edən bank daxili amil

• Müştəri bazası
• Rəqib bankların mövcudlduğu
√ İşçilərin bacarığı və təcrübəsi
• Mərkəzi Bankın pul-kredit siyasəti
• likvidlik

328. Borc verilmə prosesində bank kreditinin sövdələşmə obyektidir

• Qiymətldi metallar
• D,Malmaterial qiymətliləri
• vaxtı keçmiş borclar
√ Pul vəsaitləri
• Daşınmaz əmlak

329. Blank ssudalarının təminatıdır

• Zəmanət
• havadarlıq
• Girov
√ Kredit müqaviləsi
• Himayədarlıq

330. Bank krediti alətidir

√ ) qaytarılmaqlıq
• vaxtı keçmiş borc
• kredit müqaviləsi
• mal-material qiymətliləri
• bank hesabı müqaviləsi



331. Kredit üzrə öz borcunu vaxtında və tam ödəmək qabiliyyətidir.

• likvidlik qabiliyyəti
• risklik qabiliyyəti
• hesablaşma qabiliyyətliliyi
• ödəmə qabiliyyətliliyi
√ ) kredit qabiliyyətliliyi

332. Avanslaşdırılmış dəyərin kreditordan borcalana və əksinə hərəkətidir.

• hesablaşma
• c veksel
• hesab müqaviləsi
√ kredit
• kredit müqaviləsi

333. Kommersiya krediti alətidir.

• səhmlər
• ödəmə tapşırıqları
• çeklər
√ veksellər
• istiqrazlar

334. Müştərinin tapşırığı ilə onun öz adından öz hesabına aparılan əməliyyatdır

• aksept əməliyyatı
√ komission əməliyyatı
• ssuda əməliyyatları
• lombard əməliyyatı
• kreditləşmə əməliyyatı

335. Borc alanın kredit qabiliyyəti müəyyənləşdirilərkən nəzərə alınmalıdır:

• ancaq likvidlik əmsalları
√ likvidlik əmsalları və maliyyə möhkəmliyi
• likvidlik əmsalları və xərclərdən istifadə
• likvidlik əmsalları və ona riayət olunması
• likvidlik əmsalı və dövriyyə aktivlərinin dövriyyəsi

336. Müəssisənin kredit qabiliyyətidir:

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

337. Girov qismində çıxış edə bilər:

• ehtiyatlar, qiymətli kağızlar və gələcək dövrün gəlirləri
√ əsas fondlar, ehtiyatlar və qiymətli kağızlar
• gələcək dövrün gəlirləri və nizamnamə kapitalı
• ehtiyat fondu və gələcək dövrün gəlirləri
• qiymətli kağızlar gələcək dövrün gəlirləri və xərc ehtiyatlar

338. Bankın kredit potensialıdır

• Bank tərəfindən səfərbər edilən vəsaitlərin ümumi məbləği



√ Bank tərəfindən səfərbər edilən vəsaitdən likvidlik ehtiyatı çıxıldıqdan sonra qalan məbləğ
• Bankın nizamnamə kapitalı
• bankın mənfəət hesabına yaradılan fondları
• Bank tərəfindən cəlb edilmiş vəsait

339. Daşınmaz əmlakın girov olduğu kredit adlanır

• kontokorrent
• Blank
√ İpoteka
• Dövlət
• Qısamüddətli

340. Kreditin qaytarılmağını təmin edən forma deyildir

• Girov
√ Dövlət əmlakı
• Himayədarlıq
• havadarlıq
• Bank zəmanəti

341. Banklar aşağıdakı prinsiplərə riayət edildikdə kredit verir

• təminatlılıq,qaytarılmaqlıq, müddətlilik, məqsədlilik
√ qaytarılmaqlıq, müddətlilik, ödənclik, təminatlılıq, fərdi yanaşma
• Təminatlılıq, qaytarılmaqlıq, müddətlilik, məqsədlilik, fərdi yanaşma
• qaytarılma və təminatlılıq
• müddətlilik, ödənclik, təminatlılıq, məqsədlilik,fərdi yanaşma

342. Bank tərəfindən müştərinin hesabındakı vəsait qalığından artıq vəsait silinməsi yolu ilə aparılan kreditləşmə formasıdır

• Faktorinq
√ Overdraft
• Kredit xətti
• forfeytinq
• Akseptli kredit

343. Kommersiya bankının aktiv əməliyyatının əsas növüdür

• Kassa əməliyyatı
√ Ssuda əməliyyatı
• Xarici valyutanın satın alınması
• trast əməliyyatları
• Lizinq faktorinq

344. Borcalanlara dövriyyə kapitalının tamamlanmasına, əsas kapitala qoyuluşa, fond birjalarının vasitəçilərinə verilən kreditlər……..üzrə
təsnifləşdirilir

• Verilmə müddəti
√ Kreditləşmənin məqsədi
• Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydası
• kreditlərin qaytarılma müddəti
• Təminatı

345. Müddət baxımından ən geniş yayılmış kredit növüdür

• Ortamüddətli kreditlər
√ Qısamüddətli kreditlər
• Tələb edilmədən kreditlər (onkol kredit)
• lombard kreditləri



• Uzunmüddətli kreditlər

346. Bank kreditinin ilkin ödəniş mənbəyidir

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

347. Kredit verilən zamanı girov qoyulmuş əmlakın dəyəri

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

348. Likvidlik səviyyəsi və gəlirliliyinə görə bankın aktiv əməliyyatıdır

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

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

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

350. Bankın nisbətən yüksək likvidli aktivlərinə aiddir

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

351. Bank istehlak krediti verir:

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

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

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

353. Kredit riskindən irəli gələn itkilərin mümkün maliyyələşmə mənbəyi



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

354. Kredit riskinin minimumlaşdırılması üsuludur

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

355. Kredit üzrə faiz dərəcəsi asılı deyil:

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

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

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

357. Banka girov qoyulmuş əmlakı . sığortalamalıdır.

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

358. Kredit verilməsinin ilkin mərhələsidir:

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

359. Kommersiya bankları iri müştərilərin müştərək kreditləşməsinə üstünlük verir

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

360. Bankın kredit siyasətinə təsir göstərən daxili amildir:

• banklararası rəqabətin vəziyyəti
√ bankın likvidliyi
• bank qanunçuluğunun inkişaf səviyyəsi
• kredit bazarı



• bank infrastrukturunun inkişaf səviyyəsi

361. Bankın kredit portfelidir:

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

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

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

363. Yüksək likvidli aktivlərə aiddir:

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

364. Gəlirsiz aktivlərə daxildir:

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

365. Bankın kredit potensialının artırılması yolları

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

366. Problemli kreditin yaranma səbəbləri:

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

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

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

368. Bankın kredit siyasətinə təsir edən kənar amillər:



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

369. Kommersiya banklarının aktivlərinə daxil edilir:

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

370. Kommersiya banklarının kassa aktivlərinə aiddir:

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

371. Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının əsasını təşkil edir:

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

372. Kommersiya banklarının aktivlərinə daxil deyildir:

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

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

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

374. Kassa aktivləri:

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

375. Kommersiya banklarının aktivləri hesaba alınır:

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



• Buraxılmış borc öhdəlikləri

376. İpotekanın predmeti kimə məxsus olmalıdır:

• mülkiyyət formasında kommersiya bankına
• banka
√ girov qoyana
• müəssisə və təşkilatlara
• dövlətə

377. İpoteka kreditində kreditin qaytarılmasına zəmanət kimi çıxış edir:

• mal-material qiymətlilərinin girovu
• düzgün cavab yoxdur
• qiymətli kağızların girovu
√ daşınmaz əmlakın girovu
• qiymətli metalların girovu

378. İnvestisiya layihəsinin maliyyə təminatıdır:

• təsərrüfat sahəsində iqtisadi vəziyyətin təsdiqi
• mənfəət bölüşdürmə planı və rentabellik
• gəlir çıxar balansı
√ maliyyə planı
• risklərin qiymətləndirilməsi planı və onların sığortalanması üsulları

379. Spessifik investisiya riskidir:

• xarici iqtisadi
• bank fəaliyyəti
• inflyasiya riski
√ investisiya portfeli riski
• daxili iqtisadi

380. İnvestisiya riski dedikdə nə başa düşülür

• mənfəətin xüsusi təyinatlı fondlara köçürülməsi
• normativlərin düzgün müəyyən olunmaması
• vəsaitlərin normadan artıq xərclərə yönəldilməsi
√ investisiya itkiləri və gəlirlərin əldə edilməməsi
• investisiya tədbirlərinin maya dəyərinin artması

381. Bankın investisiya kreditləşməsinin obyektidir:

√ real sektor təşkilatlarının investisiya layihəsi
• qeyri real sektorun əsas fondları
• real sektorun mal-material qiymətliləri
• görülən işlər
• real sektorun əmlakı

382. Bankın investisiya kreditinin geri qaytarılması təmin edilir:

• müəssisənin mənfəəti hesabına
√ müəssisənin pul axını hesabına
• layihənin maya dəyərinin aşağı salınması hesabına
• rentabelliyin yüksəlməsi hesabına
• bankın ssudası hesabına

383. Bankın investisiya kreditləşməsi zamanı bank:



• investisiya layihələrinin reallaşması ilə əlaqədar riskləri bank öz üzərinə götürür.
√ investisiya layihələrinin reallaşması ilə əlaqədar riskləri öz üzərinə qəbul etmir.
• investisiya layihələrinin reallaşması ilə əlaqədar məsuliyyət daşıyır.
• qayda Mülki Məcəllə ilə müəyyən edilir
• qayda Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilir.

384. İnvestisiya bank kreditləşməsidir.

• bank resurslarının sənayeyə uzun müddətə qoyuluşu
√ real investisiyalaşmaya bank resurslarının qoyuluşu
• vəsaitlərin iqtisadiyyatın real sektoruna qoyuluşu
• bank resurslarının kənd təsərrüfatına qoyuluşu
• bank resurslarinin sosial-nəzəri tədbirlərə qısa müddətə qoyuluşu

385. 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

386. 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

387. Fond bazarında ən sərrast və təhlükəsiz hesab edilir:

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

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

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

389. Qiymətli kağızlar portfelinə daxildir

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

390. 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

391. 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

392. 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

393. 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

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

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

395. Bankın investisiya portfelidir:

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

396. Obyektin smeta dəyərinin müəyyənləşdirməyə əsas verir:

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

397. Obyektin smeta dəyəri müəyyənləşdirilir:

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

398. İnvestor hansı investisiya fəaliyyətini həyata keçirir:

• obyektin inşası



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

399. Əsaslı tikinti dedikdə ...başa düşülür.

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

400. İnvestisiya krediti rəsmiləşdirilərkən əsasən girov kimi çıxış edir.

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

401. 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.

402. İnvestisiya kreditləşməsi nə ilə müşayiət edilir:

• maddi qiymətlilərin qalığı haqqında məlumatla
√ texniki iqtisadi əsaslandırma
• kredit planı ilə
• kredit sifarişi ilə
• müddətli öhdəçiliklə

403. 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

404. Maliyyə investisiyası dedikdə ..... vəsait qoyuluşubaşa düşülür.

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

405. 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



406. Vəsait qoyuluşu obyektləri üzrə investisiyaya aiddir:

• portfel
√ real
• mövcud
• dolayı
• birbaşa

407. İnvestisiya bankinqinə daxildir:

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

408. 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

409. 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

410. 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

411. İnvestisiya dedikdə başa düşülür:

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

412. Kapital qoyuluşu formasıdır:

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

413. Kapital qoyuluşu dedikdə başa düşülür:

• ümumi daxili məhsulun sosial mədəni tədbirlərə xərclənməsi



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

414. İnvestisiyanın texnoloji quruluşunda istifadə edilmir

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

415. Aşağıdakılardan investisiyanını maliyyələşmə mənbələrinə aiddir

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

416. Milli valyutanin emitentidir.

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

417. Müxbir hesab adlanır:

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

418. Banklar arasındakı müxbir münasibətdir.

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

419. Opsion:

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

420. Forvard sövdələşməsi dəqiq 10 gün ərzində icra olunmalı olan

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



421. 32. Spot sövdələşməsi həyata keçirilir.

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

422. Tomorrow sövdələşməsidir.

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

423. Nağd valyuta sövdələşməsinin bir növüdür.

• stop
• svap
• fyuçers
√ spot
• mondey

424. Tranzit valyuta hesabından pul vəsaiti silinir:

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

425. Müştərnin tranzit valyuta hesabına daxil edilir:

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

426. Hesablaşma və tranzit hesabların açılmasında məqsəd

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

427. Hesablaşma və tranzit hesablar açılır:

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

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

• ssuda hesabları



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

429. 21.Bankın cari valyuta əməliyyatıdır:

• rezidentlər tərəfindən xarici qiymətli kağızlara görə öhdəliklərin icrası
• rezidentlərin qeyri-rezidentlərdən daxili qiymətli kağızların əldə edilməsi hüquqi üzrə əməliyyatlar
• banklararası hesablaşmaların təşkili
√ 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

430. 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

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

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

432. Bankların öz mənafeləri naminə həyata keçirdiyi valyuta əməliyyatıdır:

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

433. Banklar öz mənafeləri naminə əməliyyat aparır:

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

434. Müştərinin mənafeini müdafiə edən bank əməliyyatıdır

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

435. Müştərinin mənafeinə xidmət edən valyuta əməliyyatıdır:

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



436. Müştərilərin mənafei naminə həyata keçirilən valyuta əməliyyatıdır

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

437. Müştərinin xeyrinə aparılan valyuta əməliyyatı hesab edilir

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

438. Bankın valyuta əməliyyatı hesab edilir:

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

439. Bankın valyuta əməliyyatıdır:

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

440. Valyuta qiymətliləri ilə bank əməliyyatıdır.

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

441. Valyuta qiymətliləri ilə bank əməliyyatına daxildir:

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

442. Funksional baxımdan valyuta bazarı:

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

443. Valyuta bazarının əsas iştirakçısı kimi çıxış edir

• bank olmayan kredit təşkilatları



√ Mərkəzi Bankları
• yalnız kommersiya bankları
• xəzinədarlıq
• Maliyyə nazirliyi

444. Valyuta bazarının iştirakçısı hesab edilir:

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

445. Valyuta bazarının iştirakçısıdır

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

446. Valyuta bazarıdır:

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

447. Səhmlərin yerləşdirilmə üsuludur:

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

448. Kredit təşkilatının buraxdığı səhmlər dövlət qeydiyyatı keçirilir:

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

449. Səhmlər ...... qərarı ilə buraxılır.

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

450. Banklar səhm buraxmaq hüququna malikdirmi:

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

451. Səhm buraxmaq yolu ilə banklar:



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

452. Qiymətli kağızların emissiyasında məqsəd:

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

453. Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı kimi bank fəaliyyətidir:

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

454. Bankın investor fəaliyyətidir:

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

455. Bankın investor fəaliyyətinə daxildir:

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

456. Bankın investor kimi fəaliyyətidir:

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

457. Bankın investor kimi fəaliyyətidir:

• bankın qiymətli kağızlarla mülki- hüquqi sövdələşmə aparması
• emitent bankın fəaliyyəti haqqında məlumat vermək
√ Qiymətli kağızların ödənilməsinə görə faizlərin, dividendlərin əldə edilməsi
• bankın öz adından qiymətli kağızların alqı satqı sövdələşməsinin aparılması

458. Bank emitent kimi çıxış etdikdə

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

459. İnvestor kimi bankın fəaliyyətinə daxildir:

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



460. Bankın investor kimi fəaliyyəti hesab edilir:

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

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

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

462. Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyətinə daxildir:

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

463. Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyəti hesab edilir:

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

464. 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

465. Qiymətli kağızların emitenti kimi bank fəaliyyəti hesab edilir:

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

466. Emitent kimi bank fəaliyyətidir:

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

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

• hüquqşünas
• müşahidəçi
√ iştirakçı
• təşkilatçı

468. Qiymətli kağızlar bazarında bank fəaliyyəti hesab edilir:

• bankın vasitəçi kimi fəaliyyəti



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

469. Qiymətli kağızlar bazarında bank fəaliyyətidir:

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

470. Üçtərəfli lizinq əməliyyatı aparılırmı

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

471. Hüquqi şəxslərə trast xidmətinə aiddir:

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

472. 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

473. 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.

474. 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

475. 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.



476. Faktorinq əməliyyatında müştəri qismində çıxış edir:

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

477. Faktor- vasitəçi rolunda çıxış edə bilər:

• Mərkəzi Bankın faktorinq idarəsi
√ bankın faktorinq bölməsi
• bankın uçot şöbəsi
• bankın baş mühasibi
• bankın kredit şöbəsi

478. 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

479. 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

480. 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

481. Faktorinq əməliyyatlarının aparılmasında məqsəd

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

482.     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

483. 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.

484. 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.

485. 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

486. Lizinq........ spesifik formasıdır:

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

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

• nağd pul
√ əmlak
• pul
• veksel
• nağdsız pul

488. 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.

489. Lizinq əməliyyatında iqtisadi subyekt hesab edilir:

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

490. 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



491. Lizinq əməliyyatlarında subyekt kimi çıxış edir:

• malgöndərən
√ istehsalçı
• borcalan
• əmanətçi
• kreditor

492. Bankın vasitəçilik əməliyyatına daxildir:

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

493. Bankın vasitəçilik əməliyyatı hesab edilir:

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

494. Kommersiya banklarının vasitəçilik əməliyyatıdır:

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

495. Ekspansiv reklam yönəldilir

• müştərilərin saxlanmasına
• yeni xidmətlərin mövcudluğuna
• tələbin ixtisarına
√ yeni müştərilərin cəlb edilməsinə
• bank və onun məhsulları ilə tanışlığı

496. Faiz riskinin idarə edilməsinə daxildir

• kredit qoyuluşunun idarə edilməsi
• düzgün cavab yoxdur
• borc öhdəliklərinin idarə edilməsi
√ aktivlərin və öhdəliklərinin idarə edilməsi
• borc vəsaitlərinin idarə edilməsi

497. Bank passivlərinin idarə edilməsidir

• qeyri-bank xidmətlərinin genişləndirilməsi
• faiz dərəcələrinin optimallaşdırılması
• kreditləşmənin məhdudlaşdırılması
• müştəri şəbəkəsinin genişləndirilməsi
√ bankın depozit əməliyyatlarının genişləndirilməsi

498. Bank menecmentinin vəzifəsidir:

• müştərilərin ödəmə qabiliyyətini təmin etmək



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

499. Balansdan kənar riskə aiddir:

• A kapitalın quruluş riski
• ödəniş riski
• D likvidlik riski
√ valyuta sövdələşməsi riski
• B kredit riski

500. Mərkəzi Bankı idarə edir:

• B Mərkəzi Bankın İdarə heyətinin sədri
• A səhmdarların ümumi yığıncağı
√ Mərkəzi Bankın İdarə heyəti
• Mərkəzi Bankın aparatı
• D Direktorlar şurası


