
 

      Саволномаи тестӣ аз фанни «ИДОРАКУНИИ МОЛИЯВӢ» барои 

донишҷӯёни курси 3-юм ихтисоси 260103-идоракунии давлатӣ ва 

иқтисодиёт. 

 

@1.Арзиши ояндаи сармоягузорӣмуайян карда шавад, агар арзиши 

ҷории сармоягузорӣ-2000000 сомонӣ ба мӯҳлати 5 сол гузошта шуда, 

ҳисоби меъёри мураккаби фоизҳо 10%-и солона бошад? 

$A) 3222000; 

$B) 10000000; 

$C) 3200000; 

$D) 11000000; 

$E) 54300000; 

 

@2.Системаи идоранамоии ташкил, тақсим, истифодабарии захирахои 

молиявии субъектхои хоҷагидорӣ ва гардиши самаранокии воситаи 

пулии онҳоро чӣ меноманд? 

$A) идоракунии молиявӣ; 

$B) идоракунӣ; 

$C) идоранамоии равандҳои иқтисодӣ; 

$D) иҷтимоии фаъолияти сохибкорӣ; 

$E) идоранамоии раванди маблағгузории фаъолияти соҳибкорӣ; 

 

@3.Кадоме аз ҳолатҳои зерин вазифанокии идоракунии молиявиро 

таъмин мекунад? 

$A) нархгузории бозорӣ ва худмаблағгузории фаъолият; 

$B) идоранамоии нақшавӣ; 

$C) идоранамоии нақшавии фаъолияти соҳибкорӣ; 

$D) бозори молиявӣ; 

$E) иқтисоди бозорӣ; 

 

@4.Гирифтани фоидаи зиёдтарин бохароҷоти камтарин ва сатҳи 

таваккали паст чист? 

$A) мақсади идоракунии молиявӣ; 

$B) масъалаҳои идоракунии молиявӣ; 

$C) мақсади идоранамоии ташкилот; 

$D) мақсади бозори молиявӣ; 

$E) масъалаҳои иқтисоди бозорӣ; 

 

@5.Кадоме аз вазифаҳои зерин баӯҳдаи менеҷери молиявӣ мебошад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) ҳалли масъалахои сармоягузорӣ; 

$C) муайян намудани сиёсати андоз, тайёр намудани ҳисоботҳои молиявӣ 

оид ба андоз ва андозсупорӣ; 

$D) идоранамоии захирахои молиявии корхона; 



$E) муайян намудани сиёсати ҳисобгирии бухгалтерӣ, тайёр намудани 

ҳисоботи молиявӣ ва гузаронидани ревизияхои дохилӣ; 

 

@6.Кадоме аз масъалаҳои зерин ба идоракунии молиявӣ таалуқ 

надорад? 

$A) муайян намудани қурби асъор дар бозори молиявӣ; 

$B) Таъминотиҳаҷми зарурии захираҳои молиявӣ вобаста ба талаботи 

корхона ва стратегияи рушди он; 

$C) Яклухткунии гардиши пулӣ ва сиёсати ҳисобии корхона; 

$D) Таъмини истифодабарии самараноки захираҳои молиявӣ дар қисми 

фаъолияти асосӣ; 

$E) Афзоиши фоида бо сатҳи таваккали (хавфи) молиявии имконпазир ва 

сиёсати дурусти зарурии андозсупорӣ; 

 

@7.Кадоме аз элементҳои зерин ба объекти идоракунӣ дахл надорад? 

$A) Таъминоти ахборотӣ; 

$B) Гирдгардиши пулӣ; 

$C) Захирахои молиявӣ; 

$D) Гирдгардиши сармоя; 

$E) Муносибатхои молиявӣ; 

 

@8.Менечменти молиявӣ дар асоси кадоме аз усулхои зерин (принсипхо) 

ташкил карда мешавад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) ташкилу истифодаи самаранокона ва назорати фондхои пулии таъиноти 

махсусдошта; 

$C) таксими муттаносиби фондхои пулии таъиноти махсус ба максади 

таъмин кардани гирдгардиш ва гардиши сармоя; 

$D) ташкилу барохмонии фаъолияти сохибкорӣ дар асоси муайян намудани 

бахои ширкатхо, ки воситаи баркарор намудани алокахои иктисодӣ байни 

субъектхои хочагӣ мебошад; 

$E) баркарор намудани фазои ягонаи психологӣ ва муносибати 

инфиродӣ дар коллектив бо максади истифодаи кобилияти зехнии онхо; 

 

@9.Аз арзиши изофа ҳамаи хароҷотҳои пардохти музди мехнат ва 

пардохтхои хатмии ба он алокаманд, инчунин хамаи пардохтхои андозии 

корхона ба ғайр аз андоз аз фоидаро тарх намоем кадом нишондиҳанда 

пайдо мешавад? 

$A) брутто – натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$B) нетто – натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$C) арзиши изофа; 

$D) маржаи тиҷоратӣ; 

$E) зариби шакливазкунӣ; 

 

@10.Арзиши изофа чист? 



$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) фарқи байни даромад ва хароҷот; 

$C) фарқи байни нархи фурӯш ва арзиши аслии маҳсулот; 

$D) фарқи байни фоида ва зарар; 

$E) фарқи байни фоидаи балансӣ ва андоз аз даромади корхона; 

 

@11Аз нишондихандаи брутто натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ хамаи 

харочотхои баркарорнамоии воситахои асосиро тарх намоем кадом 

нишондиҳанда пайдо мешавад? 

$A) нетто – натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$B) брутто – натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$C) Арзиши изофа; 

$D) Маржаи тиҷоратӣ; 

$E) Зариби шакливазкунӣ; 

 

@12.Кадоме аз нишондиҳандаҳои зерин хамчун фоида то супоридани 

карзхо ва андоз аз фоида баромад мекунад? 

$A) нетто – натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$B) брутто – натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$C) Арзиши изофа; 

$D) Маржаи тиҷоратӣ; 

$E) Зариби шакливазкунӣ; 

 

@13.Кадоме аз нишондиҳандаҳои зеринро фоидаи балансӣ низ номбурда 

мешавад? 

$A) нетто – натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$B) Маржаи тиҷоратӣ; 

$C) брутто – натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$D) фоиданокии иқтисодии активҳо; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@14.Фоидаи соф чист? 

$A) фарқи мусбии байни фоидаи балансӣ ва андоз аз даромади корхона; 

$B) фарқи мусбии байни даромад ва хароҷот; 

$C) фарқи мусбии байни нархи фурӯш ва арзиши аслии маҳсулот; 

$D) фарқи байни фоида ва зарар; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@15.Таносуби нетто натичаи истифодаи сармоягузорӣ ба дороӣ чиро 

гувоҳӣ медиҳад? 

$A) фоиданокии иқтисодии дороиҳо; 

$B) Маржаи тиҷоратӣ; 

$C) брутто – натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$D) нетто – натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$E) зариби шакливазкунӣ; 



 

@16.Дар кадом ҳолат самаранокии фишанги молиявӣ дар корхона ҷой 

дорад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) агар воситаҳои худӣ аз воситаҳои қарзӣ зиёд бошад; 

$C) агар фоиданокии воситаҳои худӣ аз фоизи қарз зиёд бошад; 

$D) агар фоиданокии  воситаҳои худӣ аз фоиданокии воситаҳои қарзӣ зиёд 

бошад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@17.Фоиданокӣ чист? 

$A) таносуби нетто натичаи истифодаи сармоягузорӣ ба дороӣ; 

$B) таносуби нетто натичаи истифодаи сармоягузорӣба воситаи қарзӣ; 

$C) таносуби даромад ба хароҷот; 

$D) таносуби воситаҳои қарзӣба воситаҳои худӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@18.Ҳисоботе, ки дар асоси нишондиҳандаҳои хуччатхои асосноки 

бахисобгирии молиявӣ сохта шуда, бо максади ба истифодабарандагон 

дар намуди мувофик ва фаҳмо пешниход намудан, равона шудааст 

кадоме аз шаклҳои зерини ҳисобот мебошад? 

$A) ҳисоботи молиявӣ; 

$B) ҳисоботи таъҷилӣ; 

$C) ҳисоботи солона; 

$D) ҳисоботи оморӣ; 

$E) ҳисобот оид ба андоз; 

 

@19.Истифодабарандагони ҳисоботи молиявӣба чанд категория ҷудо 

мешаванд? 

$A) 2; 

$B) 1; 

$C) 3; 

$D) 4; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@20.Ҳолати молиявии корхона бояд дорои кадоме аз ахбороти зерин 

бошад? 

$A) баҳои ҳолати ҷории молиявӣ, активҳо, ӯҳдадорӣ ва сармояи худӣ, 

инчунин бахои тағирдихии ин моддахо; 

$B) бахои чараёнхои пулии корхона, суммаи он, вакти зиедшавӣ ва камшавӣ 

вобаста ба омилхои таваккал; 

$C) халли масъалахои сармоягузорӣ; 

$D) интихоби манбаъҳои маблағгузорӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 



@21.Нишондихандахои асосии холати молиявии корхонаро 

инъикоскунанда дар кадоме аз ҳуҷҷатҳои зерини корхона дарҷ шудаанд? 

$A) дар тавозуни корхона; 

$B) дар ҳисоботи таъҷилӣ; 

$C) дар ҳисоботи солона; 

$D) дар ҳисоботи оморӣ; 

$E) дар ҳисоботи молиявӣ; 

 

@22.Ҳуҷҷате, ки ҳолати захирахои молиявии корхонаро дар мухлати 

муайян бо арзиши пулӣ, аз як чониб актив ва аз чониби дигар пассив, 

яъне сарчашмаи маблаггузории он нишон медихад, чӣ ном дорад? 

$A) тавозун; 

$B) ҳисоботи таъҷилӣ; 

$C) ҳисоботи солона; 

$D) ҳисоботи оморӣ; 

$E) ҳисоботи молиявӣ; 

 

@23.Дараҷаи фоиданокии фаъолияти корхонаро кадом зариб нишон 

медихад? 

$A) Зариби фоиданокӣ; 

$B) Зариби фаъолияти корбарӣ; 

$C) Зариби пардохткунӣ; 

$D) Зариби фаъолнокии бозорӣ; 

$E) Зариби бозоргирӣ; 

 

@24.Имконияти пардохтнокии корхонаро кадом зариб нишон медихад? 

$A) Зариби пардохткунӣ; 

$B) Зариби фаъолияти корбарӣ; 

$C) Зариби фоиданокӣ; 

$D) Зариби фаъолнокии бозорӣ; 

$E) Зариби бозоргирӣ; 

 

@25.Таносуби фоидаи соф ба сармояи саҳомӣ чист? 

$A) фоиданокии софи сармояи саҳомӣ; 

$B) Маржаи тиҷоратӣ; 

$C) фоиданокии иқтисодии дороиҳо; 

$D) фоидаи саҳмия; 

$E) даромаднокии саҳмия; 

 

@26.Таносуби байни дивиденди саҳмия ба арзиши бозории саҳмия чист? 

$A) фоиданокии саҳмия; 

$B) дивидендисаҳмия; 

$C) фоидаи саҳмия; 

$D) арзиши балансии саҳмия; 

$E) нормаи дивиденд; 



 

@27.Барои идоранамоии захирахои молиявӣ кадоме аз талаботхои 

муайяни зерин гузошта мешавад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) марказикунонии захирахои молиявӣ; 

$C) риояи чиддии муомилотхои шартномавӣ; 

$D) коркарди накшахо аз рӯи воридшавии воситахои пулӣ; 

$E) муайян намудани талабот ба захирахои молиявӣ дар мӯхлати муайян; 

 

@28.Қисми захирахои молиявие, ки бо максади гирифтани фоида ба 

истеҳсолот маблағгузорӣ карда мешавад чӣ номида мешавад? 

$A) сармоя; 

$B) фоида; 

$C) пассив; 

$D) актив; 

$E) вомбарг; 

 

@29.«Амонатбонк» амонатро ба пасандози таъҷилӣ, ба мӯҳлати 6 моҳ аз 

рӯи меъёри 11% солона қабул мекунад. Даромади мизоҷҳангоми 

гузоштани 10000 сомонӣ, барои мӯҳлати мазкур ҳисоб карда шавад? 

$A) 650 сомонӣ; 

$B) 200 сомонӣ; 

$C) 450 сомонӣ; 

$D) 550 сомонӣ; 

$E) 750 сомонӣ; 

 

@30.Арзише, ки арзиши изофаро ба миён меорад чӣ номида мешавад? 

$A) сармоя; 

$B) вомбарг; 

$C) фоида; 

$D) пассив; 

$E) актив; 

 

@31.Вазифаи менечер оид ба идораи воситахои гардон аз чӣ иборат аст? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) аз муайян намудани таносуби оптималии воситахои худӣ ва карзӣ; 

$C) кам кардани мухлати воридшавии маблағхо; 

$D) таносуби маблағҳои нақдӣ ва гайринакдӣ; 

$E) зиёд намудани вакти хисоббаробарнамоӣ бо кредиторхо; 

 

@32.Пардохти пулие, ки барои истифодаи пул дода мешавад чӣ ном 

дорад? 

$A) фоиз; 

$B) қарз; 

$C) кредит; 



$D) ҳаққусаҳм; 

$E) ҳамаи ҷавоб нодуруст; 

 

@33.Бузургие, ки характери даромаднокии ҳисоб кардани фоизро нишон 

медиҳад чист? 

$B) фоизи қарз; 

$A) меъёри фоиз; 

$C) марҳилаи ҳисобӣ; 

$D) фоизи оддӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@34.Фоиз аз чӣ муайян карда мешавад? 

$A) аз ҳаҷми қарз; 

$B) аз меъёри фоиз; 

$C) аз мӯҳлати қарз; 

$D) намуди меъёри фоизӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@35.Фосилаи вақте, ки дар давоми он фоиз ҳисоб карда мешавад чист? 

$A) марҳилаи ҳисобӣ; 

$B) меъёри фоиз; 

$C) ихтисори қарз; 

$D) таърихи қарз; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

  

@36.«Амонатбонк» амонатро ба пасандози таъҷилӣ, ба мӯҳлати 1 моҳ аз 

рӯи меъёри 10% солона қабул мекунад. Даромади мизоҷҳангоми 

гузоштани 5000 сомонӣ, барои мӯҳлати мазкур ҳисоб карда шавад? 

$A) 41,66 сомонӣ; 

$B) 50 сомонӣ; 

$C) 55,66 сомонӣ; 

$D) 45,66 сомонӣ; 

$E) 40 сомонӣ; 

 

@37.Фарз кардем, масалан соҳибкор дар бонк пасандози амонатӣ ба 

маблағи 134 сомонӣ аз рӯи фоизи оддӣ дар ҳаҷми 6% мегузорад ва 

мехоҳад, ки ин маблағро ба мӯҳлати 4 сол маҳфуз дорад. Дар охири соли 

чорум маблағи фоизҳои ҷамъшуда чӣ қадармешавад? 

$A) 32,16; 

$B) 169,17; 

$C) 321,6; 

$D) 166,16; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@38.Арзиши маблағи пулии дар замони ҳозира буда (ё пардохтҳои 



пайдарҳам) , ки дар ягон лаҳзаи вақти оянда бо ҳисобгирии гузоштани 

меъёри фоизӣ баҳогузорӣ мешавад чист? 

$A) арзиши вақтии пул; 

$B) арзиши ҳозираи пул; 

$C) арзиши оянда; 

$D) фоизи оддӣ; 

$E) кампаудинг; 

 

@39.Ин формула чӣ ном дорад, - FVn=P0+SI=P0+P0(i) (n) = P0[1+P0(i) (n)? 

$A) арзиши ояндаи пул бо ҳисоби меъёри оддӣ; 

$B) арзиши ҳозираи пул бо ҳисоби меъёри оддӣ; 

$C) арзиши ояндаи пул бо ҳисоби меъёри мураккаб; 

$D) арзиши ҳозираи пул бо ҳисоби меъёри мураккаб; 

$E) компаудинг; 

 

@40.Саҳмияҳои имтиёзнок ҳуқуқи овоздиҳиро доранд? 

$A) Доранд; 

$B) Ҳуқуқи овоздиҳӣ надоранд; 

$C) Дар маҷлиси умумӣиштирок мекунанд; 

$D) Аз ҷониби корхона иштирок мекунанд; 

$E) Аз ҷониби эмитент иштирокмекунанд; 

 

@41.Фоизҳое, ки ба ҳамагуна фоизҳои пештар ҳисобшуда ва маблағи 

асосӣ зам карда мешаванд чӣ ном доранд? 

$A) фоизи мураккаб; 

$B) меъёри фоиз; 

$C) фоизи оддӣ; 

$D) арзиши вақтии пул; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@42.Арзиши ояндаи 1999 сомониро бо гузашти 10 сол аз рӯи ҳисоби 

мураккаби фоизҳои 10%-и солона муайян кунед? 

$A) 5184,89; 

$B) 5285,4; 

$C) 5385,4; 

$D) 1999,4; 

$E) 1999; 

 

@43.Арзиши ояндаи 1 сомониро ҳангоми истифодаи меъёри мураккаби 

15%-и солона барои 5 сол муайян намоед? 

$A) 2,011; 

$B) 1,999; 

$C) 1,749; 

$D) 2,660; 

$E) 2,313; 



 

@44.Арзиши ояндаи 1сомониро баъди гузашти 9 сол бо истифодаи 

меъёри мураккаби фоизҳои 8 % - солонамуайян намоед? 

$A) 1,999; 

$B) 1,851; 

$C) 1,749; 

$D) 1,714; 

$E) 2,011; 

 

@45.Бузургии суммаи афзоишӣ муайян карда шавад, агар сармояи 

аввалия -1000 сомонӣ ба мӯҳлати ним сол гузошта шуда, ҳисоби меъёри 

одии фоизҳо 20%-и солона бошад? 

$A) 1100; 

$B) 1000; 

$C) 1200; 

$D) 1110; 

$E) 1120; 

 

@46.Соҳибкори инфиродӣ дар соли 1994 ба маблағи 1400 доллари ИМА 

хонаи 2-ҳуҷрагӣ харид. Агар ӯ ин маблағро бо 9%-и солонаи фоизи 

мураккаб ба бонк мегузошт сармояаш то соли 2018 чӣқадар мешуд? 

$A) 11075,51; 

$B) 10161,06; 

$C) 12072,34; 

$D) 13158,88; 

$E) 9322,04; 

 

@47.Қатори пардохтҳои (воридшавӣ ё сарфашавӣ) пулии баробар, ки 

дар фосилаи вақти (марҳилаи) баробар амалӣ мегарданд, чӣ номида 

мешаванд? 

$A) аннуитет; 

$B) арзиши ҳозираи пул; 

$C) арзиши вақтии пул; 

$D) фоизи мураккаб; 

$E) кампаудинг; 

 

@48.Арзиши ояндаи аннуитети оддии 1, -ро барои 1 марҳила, ҳангоми 

i=8% ва n=6 сол муайян намоед? 

$A) 5,867; 

$B) 6,851; 

$C) 7,336; 

$D) 7,714; 

$E) 6,011; 

 

@49.Эҳтимолияти талаф додани захираҳои молиявӣ, яъне воситаҳои 



пулӣ кадом шакли таваккал мебошад? 

$A) таваккали молиявӣ; 

$B) таваккали техникӣ; 

$C) таваккали сиёсӣ; 

$D) таваккали соҳибкорӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@50.Эҳтимолияти аз даст додани воситаҳои молиявӣ дар натиҷаи 

тағйир ёфтани қурби асъор кадом намуди таваккал мебошад? 

$A) асъорӣ; 

$B) қарзӣ; 

$C) сиёсӣ; 

$D) соҳибкорӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@51.Мақсади идоракунии таваккали молиявӣ чист? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) ҳимоя корхона аз талафоти қарзӣ; 

$C) рақобатпазирӣ ва ба даст овардани имконияти пардохткунӣ; 

$D) пешгирии муфлисшавӣ; 

$E) самаранокии муҳити дохилӣ ва ҳимояи фаъолияти корхона аз 

номунтазамии муҳити атроф; 

 

@52.Эҳтимолияти тамоюли манфӣ ё мусбӣ байни натиҷаҳои нақшавӣ ва 

ҳақиқӣ чӣ номида мешавад? 

$A) таваккал; 

$B) муфлисшавӣ; 

$C) бӯҳрони молиявӣ; 

$D) зарар; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@53.Кадоме аз методҳои зерин ба идоракунии таваккал мансуб аст? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) Барҳамдиҳӣ; 

$C) Суғуртакунонӣ; 

$D) Худҳимоякунӣ; 

$E) Пешгирии зарар ва назорати он; 

 

@54.Нархи ҷории саҳмия 1000 сомонӣ буда, фоидаи саҳмия 400 сомонӣ 

мебошад. Муҳлати баровардани харҷро муайян намоед? 

$A) 2,5 сол; 

$B) 2 сол; 

$C) 3 сол; 

$D) 3,5 сол; 

$E) 4 сол; 



 

@55.Фарқи мусбии байни маблағи фурӯши маҳсулот бо нархҳои амалӣ 

(бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) ва хароҷоти истеҳсол ва 

фурӯши маҳсулот чӣ мебошад? 

$B) зарар; 

$A) фоида; 

$C) ӯҳдабароӣ; 

$D) фоиданокӣ; 

$E) пардохтпазирӣ; 

 

@56.Фонди андӯхт барои чӣ сарф мешавад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) корҳои илмӣ–тадқиқотӣ; 

$C) ҳифзи табиат ё муҳити зист; 

$D) маблағгузорӣ барои воситаҳои гардон; 

$E) бо техникаи нав таъминамоӣ; 

  

@57.Истилоҳи сармоягузории таваккалӣ кадом аст? 

$A) сармояи венчурӣ; 

$B) сармояи саҳомӣ; 

$C) сармояи мустақим; 

$D) аннуитет; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@58.Корпоратсия, компания, ширкати болоӣ, ки фаъолияти дигар 

корхонаҳо ё ширкатҳоро вобаста ба миқдори саҳмияҳои доштааш идора 

ва назорат менамояд чӣ ном дорад? 

$A) холдинг; 

$B) корхонаи воҳидӣ; 

$C) муассиса; 

$D) фирма; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@59.Фарқи байни фоидаи балансӣ ва андоз аз фоидаву фоизи қарз чист? 

$A) фоидаи балансӣ; 

$B) самараи молиявӣ; 

$C) левериҷи молиявӣ; 

$D) фоидаи соф; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@60.Принсипҳои асосии асосии идоракунӣ инҳоянд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) асоснокии илмӣ; 

$C) низомнокӣ ва комплексӣ; 

$D) ҳамдигарфаҳмӣ; 



$E) асоснокии илмӣ, низомнокӣ ва комплексӣ; 

 

@61.Дар кадом ҳолат самаранокии фишанги молиявӣ дар корхона ҷой 

надорад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) агар воситаҳои худӣ аз воситаҳои қарзӣ зиёд бошад; 

$C) агар фоиданокии воситаҳои худӣ аз фоизи қарз зиёд бошад; 

$D) агар фоиданокии воситаҳои худӣ аз фоиданокии воситаҳои қарзӣ зиёд 

бошад; 

$E) хамаи ҷавобҳо дурустанд; 

  

@62.Идоракунии молиявӣ чист? 

$A) низоми идоранамоии ташкил, тақсим, истифодабарии захирахои 

молиявии субъектхои хоҷагидорӣ ва гардиши самаранокии воситаи пулии 

онҳо мебошад; 

$B) намуди идоранамоии равандҳои иқтисодӣ - иҷтимоии фаолияти 

сохибкорӣ ва ташкилотхои тиҷоратӣ; 

$C) маънии роҳбарӣ, идора ва худмудириятро дорад; 

$D) идоракунии фондҳои мақсадноки корхона; 

$E) танзимкунии раванди ташкилу тақсими сармоя ва истифодабарии 

захирахои молиявии субъектхои хоҷагидориро дар бар мегирад; 

 

@63.Кадоме аз ин ҳолатҳо вазифанокии идоракунии молиявиро таъмин 

менамояд? 

$A) пайдоиши нархгузории бозорӣ; 

$B) пайдоиши хусусигардонӣ дар воситаҳои истеҳсолӣ; 

$C) худхизматгузории фаъолияти соҳибкорӣ; 

$D) пайдоиши бозори пул, қарз ва мол; 

$E) ташкили роҳбарии маъмурии зинахои ба ҳам алокаманди 

дохилистеҳсолию соҳавӣ; 

 

@64.Кадоме аз ҳолатҳои зерин вазифанокии идоракунии молиявиро 

таъмин намекунад? 

$B) нархгузории бозорӣ ва худмаблағгузории фаъолият; 

$A) пайдоиши бозори маҳсулот; 

$C) худмаблағгузории фаъолият; 

$D) пайдоиши нархгузории бозорӣ; 

$E) пайдоиши моликияти хусусӣ; 

 

@65.Бо хароҷоти камтарин ва сатҳи таваккали паст таъмин намудани 

фоида чӣ маъно дорад? 

$A) ҳадафҳои асосии идоракунии молиявӣ; 

$B) мақсади устувори ширкати  молиявӣ; 

$C) мақсади идоранамоии муассиса; 

$D) мақсади бозори молиявӣ; 



$E) масъалаҳои иқтисоди бозорӣ; 

 

@66.Кадоме аз вазифаҳои зерин ба ӯҳдаи менеҷери молиявӣ мебошад? 

$A) ҳалли масъалахои сармоягузорӣ; 

$B) тайёр намудани ҳисоботҳои молиявӣ оид ба фаъолияти соҳибкорӣ; 

$C) ташкили назорати таваккали молиявии корхона; 

$D) муайян нанамудани сиёсати ҳисобгирии бухгалтерӣ, тайёр намудани 

ҳисоботи молиявӣ ва нагузаронидани ревизияхои дохилӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@67.Кадоме аз элементҳои зерин ба объекти идоракунӣ дахл надорад? 

$A) кадрҳо, яъне менеҷерҳо; 

$B) Гирдгардиши пулӣ; 

$C) Захирахои молиявӣ; 

$D) Гирдгардиши сармоя; 

$E) Муносибатхои молиявӣ; 

 

@68.Менечменти молиявӣ дар асоси кадоме аз усулхои зерин 

(принсипхо) ташкил карда намешавад? 

$A) ташкилу барохмонии фаъолияти миёнаравӣ дар асоси муайян намудани 

бахои ширкатхо, ки воситаи баркарор намудани алокахои иктисодӣ байни 

субъектхои бозор мебошад; 

$B) ташкилу истифодаи самаранокона ва назорати фондхои пулии таъиноти 

махсусдошта; 

$C) таксими муттаносиби фондхои пулии таъиноти махсус ба максади 

таъмин кардани гирдгардиш ва гардиши сармоя; 

$D) баркарор намудани фазои ягонаи психологӣ ва муносибати инфиродӣ 

дар коллектив бо максади истифодаи кобилияти зехнии онхо; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@69.Фоида чист? 

$A) фарқи мусбии байни нархи фурӯш ва арзиши аслии маҳсулот; 

$B) фарқи манфии байни даромад ва хароҷот; 

$C) фарқи байни фоида ва зарар; 

$D) фарқи байни фоидаи балансӣ ва андоз аз даромади корхона; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@70.Кадоме аз нишондиҳандаҳои зерин хамчун фоида то супоридани 

карзхо ва андоз аз фоида баромад мекунад? 

$A) Фоидаи балансӣ; 

$B) брутто натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$C) Арзиши изофа; 

$D) Маржаи тиҷоратӣ; 

$E) Зариби шакливазкунӣ; 

 



@71.Кадоме аз нишондиҳандаҳои зеринро фоидаи балансӣ низ мегӯянд? 

$A) нетто натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$B) даромаднокии тиҷоратӣ; 

$C) брутто натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$D) фоиданокии иқтисодии дороиҳо; 

$E) фоида пас аз пардохти андоз; 

 

@72.Нисбати фоидаи балансӣ ба актив чиро гувоҳӣ медиҳад? 

$A) фоиданокии иқтисодии дороиҳо; 

$B) Маржаи тиҷоратӣ; 

$C) БНИС; 

$D) ННИС; 

$E) зариби шакливазкунӣ; 

 

@73.Таносуби дороӣ ба гардиши сармоя чиро гувоҳӣ медиҳад? 

$A) Маржаи тиҷоратӣ; 

$B) брутто натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$C) фоиданокии иқтисодии дороиҳо; 

$D) нетто натиҷаи истифодаи сармоягузорӣ; 

$E) зариби шакливазкунӣ; 

 

@74.Ҳисоботи молиявӣ чист? 

$A) ҳисоботе, ки дар асоси нишондиҳандаҳои хуччатхои асосноки 

бахисобгирии молиявӣ сохта шуда, бо максади ба истифодабарандагон дар 

намуди мувофик ва фаҳмо пешниход намудан равона шудааст; 

$B) ҳисоботи таъҷилие, ки дар асоси ададҳои хуччатхои асосноки 

бахисобгирии қарзӣ сохта шуда, бо максади ба истифодабарандагон дар 

намуди мувофик ва фаҳмо пешниход намудан равона шудааст; 

$C) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$D) ҳисоботи оморие, ки дар асоси нишондиҳандаҳои хуччатхои асосноки 

бахисобгирӣ сохта шуда, бо максади ба истифодабарандагон дар намуди 

мувофик ва фаҳмо пешниход намудан равона шудааст; 

$E) ҳисоботи андозие, ки дар асоси нишондиҳандаҳои хуччатхои асосноки 

бахисобгирии молиявӣ сохта шуда, бо максади ба истифодабарандагон дар 

намуди мувофик ва фаҳмо пешниход намудан, равона шудааст; 

 

@75.Истифодабарандагони ҳисоботи молиявӣба чанд категория ҷудо 

мешаванд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) 1; 

$C) 5; 

$D) 3; 

$E) 4; 

 

@76.Кадоме аз ҳуҷҷатҳои зерин натиҷаи молиявии фаъолиятро гувоҳӣ 



медиҳад? 

$A) тавозуни корхона; 

$B) ҳисоботи таъҷилӣ; 

$C) ҳисоботи солона; 

$D) ҳисоботи оморӣ; 

$E) ҳисоботи фоида ва зарар; 

 

@77.Тавозун чист? 

$A) Ҳуҷҷате, ки ҳолати захирахои молиявии корхонаро дар мухлати муайян 

бо арзиши пулӣ, аз як чониб актив ва аз чониби дигар пассив, яъне 

сарчашмаи маблағгузории он нишон медихад; 

$B) Ҳуҷҷате, ки ҳолати захирахои молиявии корхонаро дар мухлати 

номуайян бо арзиши пулӣ, аз як чониб актив ва аз чониби дигар пассив, яъне 

сарчашмаи маблағгузории он нишон медихад; 

$C) Ҳуҷҷате, ки ҳолати захирахои молиявии корхонаро дар мухлати муайян 

бо арзиши молӣ, аз як чониб актив ва аз чониби дигар пассив, яъне 

сарчашмаи маблағгузории он нишон медихад; 

$D) ҳисоботе, ки ҳолати захирахои истеҳсолии корхонаро дар мухлати 

муайян бо арзиши пулӣ нишон медихад; 

$E) Ҳуҷҷате, ки даромад ва манбаи онро нишон медихад; 

 

@78.Қисми фоидае, ки ба саҳомон дода мешавад? 

$A) дивидед; 

$B) фоиз; 

$C) мукофот; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@79.Таносуби фоидаи соф ба сармояи саҳомӣчист? 

$A) фоиданокии софи сармояи саҳомӣ; 

$B) Маржаи тиҷоратӣ; 

$C) фоиданокии иқтисодии дороиҳо; 

$D) фоидаи саҳмия; 

$E) даромаднокии саҳмия; 

 

@80.Қарз дар ҳаҷми 40000 сомонӣ барои ним сол, аз рӯи меъёри оддии 

30% солона дода шудааст. Маблағи афзоиширо муайян намоед? 

$A) 46000; 

$B) 45600; 

$C) 52000; 

$D) 56000; 

$E) 56600; 

 

@81.Амонатгузор имконият дорад, ки воситаҳои пулиро дар андозаи 

5000 сомонӣ, ба пасандоз дар бонки тиҷоратӣ ба мӯҳлати 2 сол аз рӯи 



меъёри 11% солона гузорад. Коэффисиенти афзоиширо ҳангоми ҳисоби 

фоизҳои мураккаб муайян намоед? 

$A) 1,2321; 

$B) 1,11; 

$C) 1,3676; 

$D) 1,518; 

$E) 1,68; 

 

@82.Деҳқон ба бонк пасандози амонатӣ ба маблағи 1300 сомонӣ аз рӯи 

фоизи оддӣ дар ҳаҷми 7% мегузорад ва мехоҳад, ки ин маблағро ба 

мӯҳлати 3 сол маҳфуз дорад. Дар охири соли сеюм маблағи фоизҳои ҷамъ 

шуда чӣ қадар мешавад? 

$A) 1592,55; 

$B) 1573; 

$C) 372,273; 

$D) 273; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@83.Формула чӣ ном дорад P0[1+P0(i) (n) ]? 

$A) арзиши ояндаи пул бо ҳисоби меъёри оддӣ; 

$B) арзиши ҳозираи пул бо ҳисоби меъёри оддӣ; 

$C) арзиши ояндаи пул бо ҳисоби меъёри мураккаб; 

$D) арзиши ҳозираи пул бо ҳисоби меъёри мураккаб; 

$E) компаудинг; 

 

@84.Арзиши ояндаи 4000 сомониро бо гузашти 10 сол аз рӯи ҳисоби 

мураккаби фоизҳои 8%-и солона муайян кунед? 

$A) 8636; 

$B) 8385,4; 

$C) 8999,4; 

$D) 8999; 

$E) 8185,4; 

 

@85.Фоиданокии иқтисодии дороиро чӣ тавр муайян менамоянд? 

$A) таносуби нетто натиҷаи истифодаи сармоя ба дороӣ; 

$B) таносуби брутто натиҷаи истифодаи сармоя ба дороӣ; 

$C) таносуби фоидаи балансӣ ба сармояи қарзӣ; 

$D) таносуби фоидаи балансӣ ба сармояи худӣ; 

$E) таносуби брутто натиҷаи истифодаи сармоя ба нетто натиҷаи истифодаи 

сармоя; 

 

@86.Аккредатив бештар ба кадом сифат истифода мешавад? 

$A) ҳамчун кафолати пардохт аз рӯи ӯҳдадориҳои қарзӣ; 

$B) ҳамчун гарав барои гирифтани қарз; 

$C) ҳамчун кафолати бонкӣ барои пардохт аз рӯи ӯҳдадориҳои ҷорӣ; 



$D) ба сифати ҳисоббаробарнамоӣ ба вомбарг; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@87.Аккредатив чист? 

$A) ӯҳдадории бонк ҳангоми бо шартҳои муайян ба ягон шахс пардохтани 

маблағи муайян; 

$B) ӯҳдадории кафолати пардохт аз рӯи ӯҳдадориҳои қарзӣ; 

$C) ӯҳдадории бонк ҳамчун гарав барои гирифтани қарз; 

$D) ӯҳдадории бонк ҳангоми бо шартҳои муайян ба ягон шахс пардохтани 

маблағи номуайян; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@88.Муфлисшавӣ чист? 

$A) ноӯҳдабароии ширкат ҳангоми саривақт пардохта натавонистани 

ӯҳдориҳои қарзӣ; 

$B) ӯҳдадории ширкат ҳангоми саривақт пардохтани ӯҳдориҳои қарзӣ; 

$C) ноӯҳдабароии ширкат ҳангоми саривақт пардохта тавонистани 

ӯҳдориҳои қарзӣ; 

$D) ноӯҳдабароии ширкат ҳангоми ба вуқӯъ омадани бӯҳрони қарзӣ; 

$E) ӯҳдабароии ширкат ҳангоми саривақт пардохта натавонистани ӯҳдориҳои 

қарзӣ; 

 

@89.Молия дар маънои маҳдуд ин воситаҳои пулӣ мебошад, яъне 

воситаҳои пулӣ дар кадоме аз шаклҳои зерин? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) Қарзҳои дебиторӣ, дар баъзе ҳолат кредиторӣ; 

$C) Коғазҳои қимматнок; 

$D) Ғайринақдӣ; 

$E) Нақдӣ; 

 

@90.Хароҷотҳоеро, ки аз ҳаҷми фурӯш вобаста нестанд, чӣ меноманд? 

$A) Доимӣ; 

$B) Тағирёбанда; 

$C) Мустақим; 

$D) Ғайримустақим; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@91.Фонди истеҳлок аз кадом ҳисоб ташаккул меёбад? 

$A) Ҳиссаҷудонамоиҳои фарсудашавии ҳармоҳа; 

$B) Қарзи бонкҳо; 

$C) Ҳиссаҷудонамоиҳои фарсудашавии ҳаррӯза; 

$D) Ҳаққи аъзопулии муассисон; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@92.Кадом ҳуҷҷат бавуҷудоӣ ва тағирёбии фоидаро нишон медиҳад? 



$A) Тавозуни даромад ва хароҷотҳои пулӣ; 

$B) Графики нуқтаи безарарнокӣ; 

$C) Стратегияи маблағгузорӣва таҳлили рушд; 

$D) Ҷадвали (таблитсаи) даромад ва хароҷотҳо; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@93.Суммаи фоизҳои ҳисобшуда ва суммаи қарзи пардохтшударо ҳисоб 

намоед, агар қарз дар ҳаҷми 20000 сомонӣ ба муҳлати 1 сол, ҳангоми 

ҳисоби фоизҳои оддӣ аз рӯи меъёри 15%солона дода шуда бошад? 

$A) 23000; 

$B) 22000; 

$C) 20200; 

$D) 25000; 

$E) 23500; 

 

@94.Суммаи фоизҳои ҳисобшуда ва суммаи қарзи пардохтшударо ҳисоб 

намоед, агар қарз дар ҳаҷми 25000 сомонӣ ба муҳлати 1 сол, ҳангоми 

ҳисоби фоизҳои оддӣ аз рӯи меъёри 15%солона дода шуда бошад? 

$A) 28750; 

$B) 27825; 

$C) 25501; 

$D) 26550; 

$E) 27850; 

 

@95.Суммаи фоизҳои ҳисобшуда ва суммаи қарзи пардохтшударо ҳисоб 

намоед, агар қарз дар ҳаҷми 3000 сомонӣ ба муҳлати 1 сол, ҳангоми 

ҳисоби фоизҳои оддӣ аз рӯи меъёри 15%солона дода шуда бошад? 

$A) 3450; 

$B) 4560; 

$C) 2650; 

$D) 3550; 

$E) 2550; 

 

@96.Суммаи фоизҳои ҳисобшуда ва суммаи қарзи пардохтшударо ҳисоб 

намоед, агар қарз дар ҳаҷми 20000 сомонӣ ба муҳлати 1 сол, ҳангоми 

ҳисоби фоизҳои оддӣ аз рӯи меъёри 20%солона дода шуда бошад? 

$A) 24000; 

$B) 25500; 

$C) 36500; 

$D) 26000; 

$E) 45210; 

@97.Суммаи фоизҳои ҳисобшуда ва суммаи қарзи пардохтшударо ҳисоб 

намоед, агар қарз дар ҳаҷми 20000 сомонӣ ба муҳлати 2 сол, ҳангоми 

ҳисоби фоизҳои оддӣ аз рӯи меъёри 15%солона дода шуда бошад? 

$A) 26000; 



$B) 25000; 

$C) 36000; 

$D) 23000; 

$E) 25300; 

@98.Молия ин? 

$A) маљмўи муносибатњои иќтисодї оиди ташкил таќсим ва аз 

навтаќсимкунии фондњои пулии марказонидашуда ва 

ѓайримарказонидашуда; 

$B) тамоми шакл ва усулхои ташкили истифодабарии  фондњои пулии 

таъминоти махсусдошта, молия номида мешавад; 

$C) механизми иќтисодие мебошад, ки даромадњоро таќсим мекунад; 

$D) механизми назоратї оиди  истифодаи фондхои пулї мебошад; 

$E) категорияи иқтисодиемебошад, кидороихусусуятимуҳлатнокӣ, 

фоизнокӣвабозгардонӣмебошад; 

 

@99.Маљмўи муносибатњои пулї вобаста ба ташаккул, таќсим ва 

истифодаи фондњои љамъшудаи воситањои пулї ва дигар захирањои 

молиявї тавассути буљети љумњуриявї, буљетњои мањаллї ва фондњои 

маќсадноки давлатї, ки аз љониби маќомоти њокимият ва идоракунии 

давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти 

худидоракунии шањрак ва дењот барои иљрои вазифањои ба зиммаи 

онњо вогузоргардида истифода бурда мешаванд? 

$A) молияи давлатї; 

$B) низоми молияи давлатии Љумњурии Тољикистон; 

$C) буљети давлатї; 

$D) кўмаки молиявии беподош (дотатсия); 

$E) фонди маќсадноки давлатї; 

 

@100.Доираи муайяни муносибатњои молиявї, ки дар љараёни онњо 

маблаѓњои пулї  ташаккул меёбанд ва истифода бурда мешаванд? 

$A) низоми молияи давлатии Љумњурии Тољикистон; 

$B) ќарзгирї; 

$C) молияи давлатї; 

$D) кўмаки молиявии беподош (дотатсия); 

$E) фонди маќсадноки давлатї; 

 

@101.Фонди асосии маблаѓњои пулї, шакли ташаккул ва харољоти 

маблаѓњои пулии маќомоти давлатии љумњуриявї, маќомоти иљроияи 

мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва 

дењот ва фондњои маќсадноки буљетии Љумњурии Тољикистон 

мебошад? 

$A) буљети давлатї; 

$B) фонди маќсадноки давлатї; 

$C) кўмаки молиявии беподош (дотатсия); 

$D) молияи давлатї; 



$E) низоми молияи давлатии Љумњурии Тољикистон; 

 

@102.Маблаѓњои буљетие, ки ба буљети сатњи дигари низоми буљетии 

Љумњурии Тољикистон барои пўшонидани харољоти љорї беподошу 

бебозгашт људо карда мешаванд? 

$A) кўмаки молиявии беподош (дотатсия); 

$B) молияи давлатї; 

$C) низоми молияи давлатии Љумњурии Тољикистон; 

$D) буљети давлатї; 

$E) фонди маќсадноки давлатї; 

 

@103.Маблаѓњои буљетие, ки ба буљети сатњи дигари низоми буљетии 

Љумњурии Тољикистон ё шахси њуќуќї барои анљом додани харољоти 

муайян беподошу бебозгашт људо карда мешаванд? 

$A) мусоидати молиявї (субвенсия); 

$B) ќарзгирї; 

$C) фонди маќсадноки давлатї; 

$D) буљети давлатї; 

$E) низоми молияи давлатии Љумњурии Тољикистон; 

 

@104.Маблаѓњои буљетие, ки ба буљети сатњи дигари низоми буљетии 

Љумњурии Тољикистон, инчунин ба шахсони воќеї ва њуќуќї бо шарти 

маблаѓгузории њиссавии харољоти маќсаднок дода мешаванд? 

$A) кўмаки молиявї (субсидия); 

$B) фонди маќсадноки давлатї; 

$C) ќарзгирї; 

$D) буљети давлатї; 

$E) низоми молияи давлатии Љумњурии Тољикистон; 

 

@105.Фонди маблаѓњои пулие, ки мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон аз њисоби даромадњо ё бо роњи људо кардани маблаѓ аз 

намудњои мушаххаси даромад ташкил ёфта, барои амалї гардонидани ин 

ё он маќсад истифода мешаванд? 

$A) фонди маќсадноки давлатї; 

$B) кўмаки молиявї (субсидия); 

$C) ќарзгирї; 

$D) буљети давлатї; 

$E) низоми молияи давлатии Љумњурии Тољикистон; 

 

@106.Маблаѓњое, ки мутобиќи шартнома гирифта, ба њамон андоза бо 

фоиз ё бе фоиз барои истифодаи он баргардонида мешаванд  ё маблаѓњое, 

ки аз рўи онњо ба ќарздињанда фоиз ё пардохти дигари вобаста ба 

ќарзгирї дода мешаванд? 

$A) кўмаки молиявї (субсидия); 

$B) молияи давлатї; 



$C) буљети давлатї; 

$D) фонди маќсадноки давлатї; 

$E) ќарзгирї; 

 

@107.Маблаѓе, ки ба буљети сатњи дигари низоми  буљети давлатї ё 

шахсони воќеї ба мўњлати муайян ва ба тариќи бозгашт дода мешава? 

$A) ќарзи буљетї; 

$B) буљети давлатї; 

$C) фонди маќсадноки давлатї; 

$D) сармоягузорї (инвеститсия); 

$E) интиќоли маблаѓ (трансфертњо); 

 

@108.Маблаѓњое, ки аз љониби маќомоти идоракунии давлатї ё 

маќомоти идоракунии давлатии дигар давлатҳо ва ё аз ташкилотњои 

байналмилалии молиявї беподош ва бе ќабул кардани ўњдадорї оид ба 

љуброни онњо барои дастгирии самти алоњидаи сиёсати иќтисодї дода 

мешаванд? 

$A) грантњо; 

$B) интиќоли маблаѓ (трансфертњо); 

$C) кўмаки молиявї (субсидия); 

$D) фонди маќсадноки давлатї; 

$E) буљети давлатї; 

 

@109.Маблаѓњое, ки барои сохтмони асосї, хариди воситањои асосї ва 

коѓазњои ќиматнок, пурра кардани захира ва манбаъњои моддии 

давлатї равона карда мешаванд? 

$A) сармоягузорї (инвеститсия); 

$B) ќарзи буљетї; 

$C) кўмаки молиявї (субсидия); 

$D) фонди маќсадноки давлатї; 

$E) низоми молияи давлатии Љумњурии Тољикистон; 

 

@110.Маблаѓњои буљетии барои маблаѓгузории пардохтњои љорию 

асосии ањолї дар шакли нафаќа, стипендия, ёрдампулї, љубронпулї ва 

дигар пардохтњои иљтимоии муќаррарнамудаи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон, ки аз рўи маблаѓњои мазкур њељ гуна 

ўњдадорї оид ба пардохт пеш намеояд? 

$A) интиќоли маблаѓ (трансфертњо); 

$B) кўмаки молиявї (субсидия); 

$C) ќарзгирї; 

$D) буљети давлатї; 

$E) ќарзи буљетї; 

 

@111.Фаъолияти маќомоти  давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатї ва дигар иштирокчиёни љараёни буљетї оид ба 



тањия ва баррасии лоињаи буљетњо, фондњои маќсадноки давлатї, 

тасдиќ ва иљрои онњо, инчунин оид ба назорати иљрои буљетњо, ки 

тавассути санадњои ќонунгузорї ба танзим дароварда мешаванд? 

$A) љараёни буљетї; 

$B) аудити дохилї дар соњаи молияи давлатї; 

$C) таќсимкунандаи асосї; 

$D) таќсимкунанда; 

$E) гирандаи маблаѓњои буљетї; 

 

@112.Фаъолияти мустаќил ва объективї оид ба гузаронидани санљиш, 

бањодињї ва машваратдињии низомњои идоракунї ва дигар низомњо, ки 

бо маќсади мусоидат намудан ба фаъолияти ќонунї, самаранок ва 

натиљабахши ташкилотњои бахши давлатї анљом дода мешавад? 

$A) аудити дохилї дар соњаи молияи давлатї; 

$B) гирандаи маблаѓњои буљетї; 

$C) таќсимкунанда; 

$D) ташкилоти буљетї; 

$E) таќсимкунандаи асосї; 

 

@113.Маќомоти њокимият ва идоракунии давлатї, ки маблаѓњои 

буљети давлатиро ихтиёрдорї карда, онњоро дар байни сохторњои тобеи 

худ таќсим мекунанд? 

$A) таќсимкунандаи асосї; 

$B) гирандаи маблаѓњои буљетї; 

$C) аудити дохилї дар соњаи молияи давлатї; 

$D) љараёни буљетї; 

$E) ташкилоти буљетї; 

 

@114.Маќомоти њокимият ва идоракунии давлатї ё ташкилоти буљетї, 

ки маблаѓњои буљетиро аз таќсимкунандаи асосї мегиранд ва њуќуќи 

таќсим ва назорати истифодаи маблаѓњои буљетиро ба ташкилотњои 

тобеи худ, ки маблаѓњои буљетиро мегиранд, доранд? 

$A) таќсимкунанда; 

$B) ташкилоти буљетї; 

$C) љараёни буљетї; 

$D) гирандаи маблаѓњои буљетї; 

$E) аудити дохилї дар соњаи молияи давлатї; 

 

@115.Ташкилотњои буљетї, ки дар тобеияти  таќсимкунандаи асосї ва 

таќсимкунандаи воситањои буљетї ќарор гирифта, њуќуќи аз њисоби 

буљети дахлдор маблаѓгузорї шуданро доранд? 

$A) гирандаи маблаѓњои буљетї; 

$B) аудити дохилї дар соњаи молияи давлатї; 

$C) љараёни буљетї; 

$D) ташкилоти буљетї; 



$E) таќсимкунанда; 

 

@116.Ташкилоти таъсисдодаи маќомоти њокимият ва идоракунии 

давлатии Љумњурии Тољикистон ва мақомоти иљроияи мањаллии 

ҳокимияти давлатї барои амалї сохтани вазифањои идоракунї, иљтимої, 

фарњангї, илмию техникї ва вазифањои дигари хусусияти 

ѓайритиљоратидошта, ки фаъолияти он на кам аз 70 фоиз аз њисоби 

буљети дахлдор ё буљети фонди маќсадноки давлатї  маблаѓгузорї карда 

мешавад? 

$A) ташкилоти буљетї; 

$B) таќсимкунандаи асосї; 

$C) гирандаи маблаѓњои буљетї; 

$D) аудити дохилї дар соњаи молияи давлатї; 

$E) љараёни буљетї; 

 

@117.Давраи банаќшагирии буљетї? 

$A) буљети давлатї барои соли навбатии молиявї ва ду соли минбаъдаи он 

тартиб дода мешавад; 

$B) фаъолияти мустаќил ва объективї оид ба гузаронидани санљиш, 

бањодињї ва машваратдињии низомњои идоракунї; 

$C) таъмини фаъолияти љории маќомоти њокимият ва идоракунии давлатї, 

маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии 

шањрак ва дењот; 

$D) ба гурўњњо људо кардани даромаду харољот, манбаъњои маблаѓгузории 

касри буљетњо, ки барои тартиб додан ва иљро кардани буљетњои сатњњои 

гуногун; 

$E) иљро кардани буљетњои сатњњои гуногуни низоми буљети давлатии 

Љумњурии Тољикистон; 

 

@118.Ба гурўњњо људо кардани даромаду харољот, манбаъњои 

маблаѓгузории касри буљетњо, ки барои тартиб додан ва иљро кардани 

буљетњои сатњњои гуногуни низоми буљети давлатии Љумњурии 

Тољикистон истифода бурда мешавад? 

$A) гурўњбандии буљетї; 

$B) даромадњои буљети; 

$C) харољоти буљетӣ; 

$D) таќсимкунандаи асосї; 

$E) гирандаи маблаѓњои буљетї; 

 

@119.Қисми харољоти буљет, ки барои таъмини фаъолияти љории 

маќомоти њокимият ва идоракунии давлатї, маќомоти иљроияи 

мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва 

дењот, ташкилотњои буљетї ва фондњои маќсадноки давлатї муќаррар 

гардидааст? 

$A) харољоти љорї; 



$B) гирандаи маблаѓњои буљетї; 

$C) таќсимкунандаи асосї; 

$D) таќсимкунандаи асосї; 

$E) љараёни буљетї; 

 

@120.МоҳиятииқтисодиибуҷетидавлатииҶумҳурииТоҷикистон? 

$A) фонди махсуси маблағгузории давлатӣ буда, даромад ва хароҷоти мақсадноки 

давлатиро таъмин менамояд; 

$B) фонди махсуси маблағгузориидавлатӣ буда, руйпуш кардани қарзи давлатиро 

таъмин менамояд; 

$C) фонди мааказонида шудае, ки  андешидани тадбирҳо ҷиҳати пардохти 

маблағҳо иборат мебошад; 

$D) таъмини нақш ва вазифаҳои макомоти назоратию тафтишоти дар амали 

шавии сиёсати иқтисодӣ; 

$E) таъмини мавҷудият, баланд бардоштани самаранокии хоҷагии халқ ва 

бадастовардани натиҷаи дилхоҳи молиявии давлатӣ мебошад; 

 

@121.Раванди буҷетидавлатӣ? 

$A) таҳия, баррасӣ, тасдиқ ва иҷроиш; 

$B) иҷроиш, тасдиқ, баррасӣ; 

$C) коркард, тасдиқваиҷроиш; 

$D) баррасӣ, тасдиқваиҷроиш; 

$E) баррасӣ, иҷроиш, таҳия, тасдиқ; 

 

@122.Асоси ғанигардидани қисми даромади буҷети давлатӣ? 

$A) воридоти андозию ғайри андози; 

$B) фондҳоимахсусимарказонидашудаидавлатӣ; 

$C) фондҳоиғайримарказонидашудаидавлатӣ; 

$D) музди меҳнат, нафақа, стипендиявапардохтҳоикоммуналӣ; 

$E) воридоти гумрукӣ, пардохтҳоииҷтимоӣ; 

 

@123.Моддаҳои ҳимояшаванда дар низоми молияи давлатӣ? 

$A) музди меҳнат, нафақа, стипендиявапардохтҳоикоммуналӣ; 

$B) фондҳоимахсусимарказонидашудаидавлатӣ; 

$C) қисми даромади махсуси ташкилоту муассаҳоидавлатӣ; 

$D) қарзҳои давлатӣ; 

$E) суғуртаииҷтимоӣ, ҳиссаҷудокуниҳоииҷтимоӣ; 

 

@124.Идоракунии буҷетҳоимаҳаллӣ? 

$A) бо қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳру ноҳияҳо қабул ва амалӣ карда 

мешавад; 

$B) бо қарори маҷлиси вакилони Маҷлиси Олӣ қабул ва амалӣ карда мешавад; 

$C) бо қарори маҷлиси вакилони Маҷлиси Миллӣ қабул ва амалӣ карда мешавад; 



$D) бо қарори маҷлисивакилони Маҷлиси Намояндагон қабул ва амалӣ карда 

мешавад; 

$E) бо қарори Ҳукмати ҶТ қабул ва амалӣ карда мешавад; 

 

@125.Шаклњои муомилоти пулиро нишон дињед? 

$A) наќдї ва ѓайринаќдї; 

$B) наќдї; 

$C) ғайри наќдї; 

$D) ҳисоббаробаркуни; 

$E) ҳисоббаробаркуни ва наќдї; 

 

@126.Њисоббаробаркунии ѓайринаќди бо воситаи кадом маќомот 

гузаронида мешавад? 

$A) бонкњо; 

$B) кумитаи андоз; 

$C) кумитаи гумрук; 

$D) вазорати молия; 

$E) агенти назорати молиявї; 

 

@127.Танзими молиявї бо каддом  усулњо амали гардонида мешавад? 

$A) мустаќим, ѓайримустаќим; 

$B) ҷумњуриявї ва мањалї; 

$C) минтаќави  ва ноњиявї; 

$D) шањри  ва вилоятї; 

$E) давлатї ва сунъї; 

 

@128.Низоми буљети Љумњурии  Тољикистон  ба кадом  сатњ људо 

мешавад? 

$A) ҷумњуриявї ва мањалї; 

$B) минтаќави ва ноњиявї; 

$C) шањри  ва вилоятї; 

$D) ҳамаи љавобњо дуруст аст; 

$E) ҷавоби дуруст нест; 

 

@129.Буљет кадом вазифањоро иљро мекунад? 

$A) ҳамаи љавобњо дурустаст; 

$B) фискалї (хазинапуркунї) – ташкили заминаи молиявии фаъолияти давлат; 

$C) иќтисодї ба амалбарории  сиёсати  иќтисодии давлат; 

$D) њавасмандгардонии  инкишофи  иќтисодиёт; 

$E) иљтимої  азнавтаќсимкунии даромадњо, њалли масъалањои инкишофи 

иљтимої; 

 

@130.Низоми буљети  мамлакат чанд зинагї ба њисоб меравад? 

$A) 2; 

$B) 5; 



$C) 7; 

$D) 4; 

$E) 3; 

 

@131.Ба захирањои худи молиявї дохил мешаванд? 

$A) даромадњо, фоида аз фаъолияти асосї, фоида аз дигар фаъолият, 

њиссаљудокунињои амортизатсионї; 

$B) даромадњо, харољотњо, ќарзњо, ўњдадорињо; 

$C) ќарзњо, фоида аз фаъолияти асосї, њиссаљудокунињои амортизатсионї; 

$D) даромадњо, харољотњо, ќарзњо; 

$E) фоида, зара, даромад, сармоягузорињо; 

 

@132.Принсипњои ташкили молияро номбар кунед? 

$A) принсипи мустаќилияти хољагидорї, принсипи худмолиякунонї, 

принсипи масъулияти моддї, принсипи манфиатдорї, принсипи таъмини 

захирањои молиявї; 

$B) принсипи бозгардонидан, принсипи мўњлатнокї, принсипи мустаќилияти 

хољагидорї; 

$C) принсипи музднокї, принсипи таъминотї; 

$D) принсипи манфиатдорї, принсипи маќсаднокї, принсипи мустаќилияти 

хољагидорї, принсипи худмолиякунонї, принсипи масъулияти моддї; 

$E) принсипи бозгардонидан, принсипи мўњлатнокї, принсипи манфиатдорї, 

принсипи таъмини захирањои молиявї; 

 

@133.Сохтори молияи Љумњурии Тољикистонро нишон дињед? 

$A) молияи корхонањо, муассисава ташкилотњо, суѓурта ва молияи давлат; 

$B) молияи корхонањо, вазорати молия, андоз; 

$C) суѓурта ва молияи давлат; 

$D) молияи корхонањо, муассиса ва ташкилотњо; 

$E) молияи давлат ва корхонањо; 

 

@134.Унсурњои асосии молияи давлатро номбар кунед?  

$A) буљети давлатї ва фондњои маќсадноки давлатї; 

$B) буљети давлатї, ќарзи давлатї, фондњои маќсадноки давлатї; 

$C) буљети давлатї, ва ќарзи давлатї; 

$D) суѓуртаи давлатї, молияи давлатї ва буљети давлатї; 

$E) қарзи давлатї ва фондњои маќсадноки давлатї; 

 

@135.Дар њисоббаробаркунии наќдї кадом субъектњо иштирок 

мекунад? 

$A) харидор ва фурўшанда; 

$B) харидор, фурўшанда, сармоягузор, бонк; 

$C) харидор, фурўшанда, бонк; 

$D) одамон, муаллимон, донишљўён, бонк; 

$E) харидор, хориљињо, боѓбон; 



 

@136.Њисоббаробаркунии ѓайринаќдї чист? 

$A) дар њисоббаробаркунии ѓайринаќдї харидор, фурўшанда ва бонк 

иштирок намуда, маблаѓи пулї аз як суратњисоб ба суратњисоби дигар 

интиќол дода мешавад; 

$B) дар њисоббаробаркунии ѓайринаќдї харидор ва фурўшанда иштирок 

намуда, маблаѓи пулї дар шакли наќд пардохта мешавад; 

$C) дар њисоббаробаркунии ѓайринаќдї фаќат бонк иштирок намуда, маблаѓи 

пулї дар шакли наќд дода мешавад; 

$D) дар њисоббаробаркунии ѓайринаќдї фаќат харидор иштирок намуда, 

маблаѓи пулї аз як суратњисоб ба суратњисоби дигар интиќол дода мешавад; 

$E) дар њисоббаробаркунии ѓайринаќдї фаќат фурўшанда иштирок намуда, 

маблаѓи пулї аз як суратњисоб ба суратњисоби дигар интиќол дода мешавад; 

 

@137.Дар њисоббаробаркунии ѓайринаќдї кадом субъектњо ширкат 

меварзанд? 

$A) харидор, фурўшанда, бонк; 

$B) харидор ва фурўшанда; 

$C) харидор, фурўшанда, андозсупоранда, бонк; 

$D) харидор, таъминкунанда, андозсупоранда; 

$E) фурўшанда, андозсупоранда; 

 

@138.Њуљљатњои асосии њисоббаробаркунии ѓайринаќдиро номбар 

кунед? 

$A) талаботномаи пардохти пул, супоришномаи пардохти пул, чек, 

аккредитив, супоришномаи инкассавї; 

$B) чек, сањмия, шартномаи ќарзї, аккредитив; 

$C) вомбарг, сањмия, тасдиќномаи амонатї, чек; 

$D) супоришномаи инкассавї, чек, аккредитив, вомбарг, сањмия; 

$E) талаботномаи пардохти пул ва супоришномаи пардохти пул; 

 

@139.Барои кушодани суратњисоб дар бонк аз тарафи корхона кадом 

њуљљатњо пешнињод мегардад? 

$A) ариза оиди кушодани њисоб, нусхаи оинномаи корхона, нусхаи муњр, 

вараќа бо намунаи имзоњо; 

$B) ариза ба номи роҳбари корхона, чек, аккредитив; 

$C) нусхаи оинномаи корхона, нусхаи муњр, вараќа, чек, сањмия; 

$D) нусхаи муњр, вараќа бо намунаи имзоњо, супоришномаи пардохти пул; 

$E) нусхаи оинномаи корхона, нусхаи муњр, вараќа бо намунаи имзоњо, 

талаботномаи пардохти пул, вомбарг; 

 

@140.Буљет аз кадом ќисмњо иборат аст? 

$A) даромад ва харољот; 

$B) андўхт, даромад  ва харољот; 

$C) истењсол, даромад ва андўхт; 



$D) даромад харољот ва арзиши иловашуда; 

$E) андўхт даромад ва ќарз; 

 

@141.Касри буљет чист? 

$A) барзиёдии харољот аз даромад; 

$B) барзиёдии даромад аз харољот; 

$C) ҳолати тавозуни; 

$D) кам дохил шудани андозњо ба буљет; 

$E) барзиёдии дохилшавии андозњо ба буљет; 

 

@142.Навъњои банаќшагирии молиявиро номбар кунед? 

$A) ҷавобњо дурустанд; 

$B) банаќшагирии молиявии перспективї; 

$C) банаќшагирии молиявии љорї; 

$D) банаќшагирии молиявии фаврї; 

$E) ҳамаи љавобњо нодуруст; 

 

@143.Маќсадњои тањлили молиявиро нишон дињед? 

$A) ҳамаи љавобњо дуруст; 

$B) нишон додани таѓйиротњои нишондињандањои њолати молиявї; 

$C) муайян намудани омилњои ба њолати молиявии корхона таъсирбахш, 

бањодињии таѓйиротњои миќдорї ва сифатии њолати молиявї; 

$D) бањодињии вазъи молиявии корхона ба санаи муайян; 

$E) муайян намудани тамоюли таѓйироти њолати молиявии корхона; 

 

@144.Сохти таркибии механизми молиявиро нишон дињед? 

$A) методњои молияви, фишангњои молиявї, таъминоти њуќуќи, таъиноти 

меъёри,таъминоти иттилооти; 

$B) методњои молиявї, андоз, љаримањо; 

$C) таъминоти иттилооти, ќонунхо, ќарорњо; 

$D) таъминоти њуќуќи, таъиноти меъёрӣ; 

$E) таъиноти меъёрӣ, таъминоти иттилоотӣ; 

 

@145.Стратегияи молиявї чист? 

$A) сиёсати дарозмудати молиявї, ки ба њалли масъалањои дар пеш истода 

нигаронида шудааст; 

$B) сиёсати љории корхона; 

$C) наќшаи молиявии корхона; 

$D) тактикаи молиявї аст; 

$E) њамаи љавобхо нодурустанд; 

 

@146.Аз руи шакли фаъолият назорати молиявї ба кадом намудњо људо 

мешавад? 

$A) љорї, пешакӣ, нақшавӣ; 

$B) пешаки, љорї; 



$C) љорї, дарозмудат; 

$D) моддӣ, пулӣ, иќтисодї; 

$E) сиёсї, иќтисодї; 

 

@147.Буљети давлатї то кадом таърих бояд барраси карда шуд? 

$A) то 1 ноябр; 

$B) то 1 январ; 

$C) то 1 март; 

$D) то 1 декабр; 

$E) то 31 декабр; 

 

@148.Секвестери буљети чї маъно дорад? 

$A) њангоми кам шудани даромад, харољотњо барои соњањои алоњида кам 

карда мешаванд; 

$B) њангоми зиёд шудани даромад, харољотњо барои соњањои алоњида зиёд 

карда мешаванд; 

$C) њангоми кам шудани даромад, харољотњо барои соњаи алоњида зиёд 

карда мешаванд; 

$D) њангоми зиёд шудани даромад, харољотњо барои соњаи алоњида кам 

карда мешавад; 

$E) њамаи љавобњои овардашуда нодурустанд; 

 

@149.Сиёсати молияви чист? 

$A) қисми таркиби сиёсати иќтисодї буда, чораю тадбирњоро нисбат ба 

дурнамои ташкил, таќсим истифода ва натиљаи дилхоњи молиявї ифода 

менамояд; 

$B) қисми сиёсати иќтисоди буда барои бењтар намудани њолати иљтимои 

нигаронида шудааст; 

$C) сиёсати иќтисоди буда, ташкил ва таќсими фондњои пулиро дар бар 

мегирад; 

$D) сиёсати иќтисодӣ буда, дурнамои фаъолияти соњибкориро ифода 

мекунад; 

$E) баробарии иќтисодиро дар сатњи микро ва макро ифода мекунад; 

 

@150.Кадом аз ин  амлиётњо дурнамои молиявиро муайян мекунанд? 

$A) тањлили њолати молиявии субъектњои иқтисодї; 

$B) омузиши ќонунњои иќтисодї ва арзёби талаботи онњо; 

$C) муайян намудани сабабњои таѓйирёбии таќозо ва арза; 

$D) муайян намудани ќурби пул; 

$E) ҳамаи љавобњо нодурустанд; 

 

@151.Фишангњои молиявӣ кадомњоянд? 

$A) даромад, фоида, истењсол, нарх, иҷорапули, дивидент, фоизи ќарз, 

њисогузорињо; 

$B) даромад ва ќарз; 



$C) даромад истењсол, нарх ва њисагузорињо; 

$D) дивидент ва фоида; 

$E) иљорапули, фоида ва нарх; 

 

@152.Фарќият байни даромади пулї ва пардохти пулї, дар охир ва авали 

давраи њисоботї чи номида мешавад? 

$A) фоида; 

$B) фонди оинномавӣ; 

$C) ҳиссаљудокунии амортизатсионї; 

$D) андоз аз аризиши иловашуда; 

$E) молия; 

 

@153.Харољотњои истењсолии корхона аз руи таъинот ба кадом 

гурўњњо људо мешаванд? 

$A) харољотњои музди мењнат, харољотњои моддї, суѓуртаи иљтимої, фонди 

амортизатсиони; 

$B) харољотхои доимї ва таъгиёбанда; 

$C) харољотњои муомилот ва борхати; 

$D) харољот барои хариди ашё ва борхатї; 

$E) харочот умумихољагї ва умумиистењсолї; 

 

@154.Сарчашмањои молиявии ташакулёбии фондњои маќсадноки 

давлатиро номбар кунед? 

$A) Маблаѓњои ќарзи  ва гарантњои давлатињои хориљи; 

$B) Андозњои иљтимоии шахсони њуќуќи ва воќеъи; 

$C) Бољи давлати; 

$D) Фоидаи корхонањо ва муассисањо; 

$E) Бойгари ва сарватњои табии; 

 

@155.Ба љои нуќтахо калимаи даркориро монед. Фаъолияте, ки дар 

натиљаи он эхтимолияти таъсири хатар бардошта шуда амният таъмин 

мегардад……. номида мешавад? 

$A) Бехатари; 

$B) Андоз; 

$C) Ќарз; 

$D) Бољи давлати; 

$E) Хатар; 

 

@156.Молия аз пул бо чи фарќ мекунад? 

$A) Аз рўи вазифањояш фарќ мекунад; 

$B) Фарќ намекунад; 

$C) Аз рўи  хусусияташ фарќ мекунад; 

$D) Аз рўи шакл фарќ мекунад; 

$E) Аз рўи шакл ва хусусияташ фарќ мекунад; 

 



@157.Кадоме аз вазифањои дар поён номбаршуда ба вазифањои молия 

дохил мешавад? 

$B) Пули љањони; 

$C) Муомилот; 

$A) Таќсимот; 

$D) Ченаки арзиш; 

$E) Воситањои муомилот; 

 

@158.Низоми молиявӣ чист? 

$A) Маљмуи соњањои гуногун ва муасиссањое, ки байни њам муносибатњои 

молияви дорад; 

$B) Маљмуи соњањои гуногун ва муасиссањое, ки байни  њам муносибатњои 

иќтисоди дорад; 

$C) Маљмуи соњањои гуногун ва муасиссањое, ки байни  њам муносибатњои 

сиёси дорад; 

$D) Маљмуи соњањои гуногун ва муасиссањое, ки байни  њам 

муносибатњои ќарзи дорад; 

$E) Маљмуи соњањои гуногун ва муасиссањое, ки байни  њам муносибатњои 

буљави дорад; 

 

@159.Идоракунии молия чист? 

$A) Низоми тадбирњои ташкилњои иќтисоди ва њуќуќи ба танзимгирифтани 

муносибатњои молияви; 

$B) Низоми тадбирњои ташкилњои иќтисоди ва њуќуќи ба танзимгирифтани 

иќтисоди; 

$C) Низоми тадбирњои ташкилњои иќтисоди ва њуќуќи ба танзимгирифтани 

сиёси; 

$D) Низоми тадбирњои ташкилњои иќтисоди ва њуќуќи ба танзимгирифтани 

иљтимои; 

$E) Низоми тадбирњои ташкилњои иќтисоди ва њуќуќи ба  танзимгирифтани 

буљави; 

 

@160.Яке аз вазифањои  молияро нишон дињед? 

$A) Назорати; 

$B) Муомилоти; 

$C) Ченаки арзиш; 

$D) Сатњи бекори; 

$E) Дараи шуѓл; 

 

@161.Вобаста ба маънои иќтисоди њисоббаробаркунии ѓайринаќдї ба 

кадом гуруњњо људо мешавад? 

$A) Аз руи амалиётњои пули ва уњдадорињои молиявї; 

$B) Аз руи амалиётњои моли; 

$C) Аз руи уњдадорињои  молиявї; 

$D) Аз руи амалиётњои моли ва уњдадорињои молиявї; 



$E) Аз руи амалиётњои моли ва уњдадории љорї; 

 

@162.Аз руи уњдадорињои молиявї чи гуна пардохтњо гузаронида 

мешавад? 

$A) Пардохти андоз; 

$B) Пардохти маош; 

$C) Пардохти ќарз; 

$D) Пардохти фоизи бонк; 

$E) Пардохти чек; 

 

@163.Ба активњои молияви дохил мешаванд? 

$A) Њамаи воситањои пулие, ки дар љараёни истењсолот истифода бурда 

мешаванд; 

$B) Шакли љисмони доранд; 

$C) Бо пул ифода карда мешаванд; 

$D) Фарќ надоранд; 

$E) Таъиноти меъёрӣи, таъминоти иттилоотӣ; 

 

@164.Маќсади асосии идоракунии молиявї чист? 

$A) Њавасмандї устуворияти пули миллї; 

$B) Назорат ва идораи давлатї; 

$C) Назорат ва идораи дохилшавї; 

$D) Назорати фоида ва даромади ањолї; 

$E) Таъмини даромади буљет; 

 

@165.Кадоме аз ин усулњо ба идоракунии молиявї таълуќ доранд? 

$A) Ташкили низоми раќобатпазири иќтисодёт; 

$B) Иљозатномадињии фаъолияти соњибкорї; 

$C) Ташкили монополияи давлати; 

$D) Усули бањодињи эксперти; 

$E) Молияи хољагињои хонавода; 

 

@166.Љараёни маќсадноки фаъолияти молиявї чї номида мешавад? 

$A) Идоракунии моливї; 

$B) Соњибкорї; 

$C) Фароњамории буљет; 

$D) Назорати молиявї; 

$E) Ташкили суѓуртаи давлатї; 

 

@167.Ба љои нуќтањои љавоби дурустро гузоред.Љараёни коркард ва 

ќабули самтњои маќсадноки миќдорї ва сифатии роњњои муайянкунии 

самаранок дастрас кардани маќсади муайян….. номида мешавад? 

$A) Банаќшагирї; 

$B) Низоми молиявї; 

$C) Молия; 



$D) Андоз; 

$E) Иќтисодиёт; 

 

@168.Объекти банаќшагирии молиявї? 

$A) Захирањои молиявї; 

$B) Захирањои пулї; 

$C) Захирањои иќтисодї; 

$D) Низоми пулї; 

$E) Низоми молиявї; 

 

@169.Дар сатњи давлатї кадом намуди наќшањои молиявї тартиб дода 

мешаванд? 

$A) Дарозмудат ва тавозуни молиявї; 

$B) Кўтоњмудат ва тавозуни ањолї; 

$C) Дарозмудат ва захирањои молиявї; 

$D) Кўтоњмудат ва захирањои  мењнатї; 

$E) Тартиб дода намешаванд; 

 

@170.Маљмўи даромад ва харољоти Љумњурии Тољикистон чї номида 

мешаванд? 

$A) Тавозуни захирањои молиявї; 

$B) Буљети давлатї; 

$C) Назорати молиявї; 

$D) Низоми бонкї; 

$E) Тавозуни захирањои бонкї; 

 

@171.Пешгўикунии молиявї чист? 

$A) Асосноккунии нишондодњои молиявї, пешбинињои њолати молиявї; 

$B) Асосноккунии  пулию молї пешбинињои њолати молиявї; 

$C) Асосноккунии илмию амалї пешбинињои њолати молиявї; 

$D) Пешгуикунии вазъи бозорњо пешбинињои њолати молиявї; 

$E) Тањлили вазъи молиявї; 

 

@172.Маќсади пешгўйикунии молиявї? 

$A) Муайян карданї њаљми имконии захирањои молиявї; 

$B) Муайян кардани љойњои корњои холї; 

$C) Муайян кардани вазъи иќтисодї; 

$D) Муайян кардани даромади асосї; 

$E) Мутаносибияти алоќамандии нишондодњои молиявї; 

 

@173.Аз рўи субъект намуди назоратро нишон дињед? 

$A) Давлатї, ташкилотї, беѓараз, ќарзї; 

$B) Буљетї, ѓайрибуљети, андозї, ќарзї, гумрукї; 

$C) Пешакї, љорї, пайдарпай; 

$D) Њатмї, иќдомї, дохилї ва берунї; 



$E) Асъорї ва миллї; 

 

@174.Вазифаи институтњои молиявї чист? 

$A) Ташкили њаракати воситањои молиявї; 

$B) Ташкили љараёни фуруши молњо; 

$C) Ташкили савдои активњо ва ўњдадорињо; 

$D) Алоќамандии байни харидор ва фурушанда; 

$E) Самаранокии фаъолияти бозорњои молиявї; 

 

@175.Вазифаи асосии молияи корхонањо чист? 

$A) Ба вуљудорї, таќсим ва истифодаи захирањои молиявї, назорат; 

$B) Ба вуљудорї, таќсим ва истифодаи захирањои мењнатї; 

$C) Таъмини устуворияти молиявї; 

$D) Таъмини устуворияти пули миллӣ; 

$E) Таъмини соњибистиќлолии љумњурї; 

 

@176.ахирањои молиявї ин? 

$A) маљмўи тамоми воситањои пулї фањмида мешавад, ки хољагињои 

оилавї, корхонањо, муассисаю ташкилотњо ва давлат дар ихтиёри худ 

доранд; 

$B) воситањои пулї фањмида мешавад, ки хољагињо барои истеъмоли 

оилавї, истифода намудаанд; 

$C) маљмўи тамоми воситањои молї дар шакли моддї фањмида мешавад, ки 

хољагињои оилавї, корхонањо, муассисаю ташкилотњо ва давлат дар 

ихтиёри худ доранд; 

$D) ҳамаи  љавобњо дуруст аст; 

$E) чавоби дуруст нест; 

 

@177.Захирањои молиявї ҷудо мешавад мешаванд ба?  

$A) марказонидашуда, ѓайримарказонидашуда; 

$B) давлатї ва сунъї; 

$C) маъмурї-фармоишї; 

$D) мустаќим, ѓайримустаќим; 

$E) ҳамаи ҷавобњо дуруст аст; 

 

@178.Ба идоракунандагони  ќарзи  давлатӣ  дохил  мешавад? 

$A) Маљлиси намояндагони МО Љумњурии Тољикистон, Њукумати 

Љумњурии Тољикистон; 

$B) Маљлиси милли  МО Љумњурии Тољикистон, БМТ ва бонкњои 

тиљоратї; 

$C) БМТ, вазорати молия ва Вазорати корњои хориља  

Љумњурии Тољикистон БМТ, Вазорати молия; 

$D) Маљлиси  намояндагони  МО Љумњурии Тољикистон, Њукумати 

Љумњурии Тољикистон БМТ; 



$E) Вазорати молия ва вазорати Вазорати рушдии иќтисод ва савдо; 

 

@179.Шаклњои кумакњои молиявї  кадомњоянд? 

$A) Њамаи љавобњо  дурустаст; 

$B) Дотатсия; 

$C) Субвенсия; 

$D) Субсидия; 

$E) ҷавоби дуруст нест; 

 

@180.Нақш ва вазифаҳои макомоти назоратию тафтишотӣ дар амалишавии 

сиёсати иқтисодӣ? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) Ташкил ва амалигардонии санҷиш ва тафтиши иҷрои қисми даромад ва 

хароҷоти буҷетҳои ҷумҳурияви ва маҳаллӣ; 

$C) Назорати маблағгузории саривақти ва пурраи барномаҳоидавлатӣваиҷтимоӣ; 

$D) Гузаронидани тафтишҳои комплекси ва 

санҷишҳоимавзӯиоидбаиҷроибуҷетҳоиҷумҳуриявӣвамаҳаллӣ; 

$E) Назорати истифодаи мақсадноки захираҳои қарзи ва  сармоягузориҳои хориҷи 

азҷонибиҲукуматиҶТ; 

 

@181.Мафҳуми бўҳрони молиявӣ дар корхона? 
$A) Надоштани воситаҳои пули барои пардохти ўҳдадориҳо; 

$B) Истеҳсолимолҳоикамталаб; 

$C) Таъсири бўҳрони умуми ҷаҳони; 

$D) Нарасидани мутахассисони идоракунӣ; 

$E) Ҳамаиҷавобҳонодуруст; 

 

@182.Сиёсати монетарӣ (пулииқарзӣ) инба? 

$A) Амали ҳукуматбатаъсиррасонибаҳаҷмипулидармуомилот; 

$B) Калон шудани бозорҳоифурӯшимаҳсулот; 

$C) Васеъ шудани истеҳсолот; 

$D) Ташаккули инеститсияҳоихориҷӣ; 

$E) Васеъ шудани истеҳсолотваташаккулиинеститсияҳоихориҷӣ; 

@183.Сиёсати монетарӣ аз тарафи  кадом сохтори давлат гузаронида 

мешавад? 
$A) Бонки миллии ҶТ; 

$B) Вазорати молияи ҶТ; 

$C) Вазорати иқтисод ва рушди савдои ҶТ; 

$D) Бонки умумиҷаҳонӣ; 

$E) Хазинаи байналмиллалии асъор (ХБА); 

 

@184.Хароҷоти пули нақд бо воситаи ҳуҷҷат барасмият дароварда 

мешавад? 

$A) Ордери хароҷоти хазинавӣ; 



$B) Китоби хазина; 

$C) Китоби асосӣ; 

$D) Журнали бакайдгирии амалиёт; 

$E) Ордери даромади хазина; 

 

@185.Аз рўи  самти фарогири  барўйхатгирї људо мешавад? 

$A) Пурра ва ќисман; 

$B) Ба наќшавї ва ќисман; 

$C) Наќшавї ва ногањонї банохост; 

$D) Пешанки ва љорї; 

$E) Ѓайри наќшави ва минбаъда; 

 

@186.Боби 1- уми наќшаи њисобњо чи ном дорад? 

$A) Дороиҳо; 

$B) Маблаѓњои муассисањо; 

$C) Мањсулоти тайёр; 

$D) Њисобаробаркунињо; 

$E) Маблаѓгузори аз буљет; 

 

@187.Иҷораимолиявӣ чист? 

$A) Иљораи мошин, тањљизот ва воситањои наќлиёт, ки аз тарафи  ширкати; 

$B) Иљораи дарозмуддат аст; 

$C) Иљораи кўтоњмуддат аст; 

$D) Хўрдашавии воситањои наќлиётї лизинг номида мешавад, лизингї ба 

иљорахоњон дода мешавад; 

$E) Хўрдашавии воситањои асосї иҷораи молиявӣ номида мешавад; 

 

@188.Ба манбаъњои қарзии амволи корхона кадоме аз инњо тааллуќ 

доранд? 

$A) Ўњдадорињо; 

$B) Ќарзи кўтоњмуддати бонк; 

$C) Ќарзи дебиторон; 

$D) Фоида; 

$E) Сармоя; 

 

@189.Гардиши њуљљат чист? 

$A) Аз њолати тартиб додани онњо, санљиш, коркарди бухгалтерї то 

супоридан ба бойгонї; 

$B) Аз њолати тартиб додан, то супоридани онњо ба нозироти андоз; 

$C) Аз њолати тартиб додани онњо то ба имзо расонидани роњбари 

ташкилот; 

$D) Аз њолати навиштан то супоридани онњо ба роњбарияти ташкилот; 

$E) Аз њолати тартибдодан то супоридани онњо ба дигар маќомотњо; 

 

@190.Қисмитартибдиҳиифеҳристазчи иборат аст? 



$A) аз имзои шахсоне иборат аст, ки барои дуруст тартиб додан ва 

эътимоднок буданк маълумотҳоифеҳристҷавобгармебошад; 

$B) аз рӯйисарфи вақт барои иҷрои кор, хизматирасонида шуда муайян карда 

мешавад; 

$C) ин ҷадвалҳои алохида босутунҳои махсус, ки аз қоғаз ё картони тунук 

тайёр карда шудаанд ва барои қайди амалиётҳои бухгалтерӣ таъин шудаанд, 

мебошанд; 

$D) аз рӯйи сарфи вақт барои иҷрои кор; 

$E) Маљмўи элементњои усули бањисобгирии бухгалтерї; 

 

@191.Даромади пули нақд бо кадом ҳуҷҷат барасмият дароварда 

мешавад? 

$A) Ордери даромади хазина; 

$B) Китоби хазина; 

$C) Ордери хароҷотихазинавӣ; 

$D) Журнали бакайдгирии амалиёт; 

$E) Китоби асосӣ; 

 

@192.Нисбати наќша  барўйхатгири мешавад? 

$A) Наќшави ва ѓайринаќшавї; 

$B) пурра ва ќисман; 

$C) Пешаки ва минбаъда; 

$D) Љорї ва ќисман; 

$E) Пешаки ва минбаъда; 

 

@193.Чанд намуди ҳисоботроазҳамдигарфарқмекунанд? 

$A) Солона, семоња , моњона; 

$B) Як моњ, њаррўза, семоња; 

$C) Њаруза , солона ,њармоња; 

$D) Чормоња, шашмоња, солона; 

$E) Њармоња, њаштмоња, семоња; 

 

@194.Дар китоби хазина кадом методи ислоњкуни истифода карда 

мешавад? 
$A) ислоњ карда намешавад; 

$B) усули корректурї; 

$C) навишти иловагї; 

$D) тарафи сурх; 

$E) усули корректурї, навишти иловагї; 

 

@195.Бањисобгирии бухгалтерї кадом талаботњоро доро мебошад? 
$A) ягонагї, сариваќтї, дуруст, обьективона, пурра, оммафањм ва 

сарфакорона; 

$B) њуљљатноккунонї, счётњо ва навишти дутарафа дар онњо, баланс; 

$C) бањодињї ва калкулятсия, баруйхатгирї ва њисобот; 



$D) натуравї, мењнатї ва пулї, таъљилї, оморї; 

$E) Объективона ва сарфакорона бухгалтерї; 

 

@196.Аз рўи манбаъњои ташаккулёбї амволи чи хел тасниф карда 

мешавад? 

$A) Амволи худї ва ќарзњо; 

$B) Ќарзњо ва воситањои љалб кардашуда; 

$C) Амволи вобаста кардашуда ва ќарзї; 

$D) Маблаѓгузории молиявї; 

$E) Ашё ва масолењ, мањсулоти тайёр ва молњо; 

 

@197.Дар Љумњурии Тољикистон бањодҳии амвол бо кадом арз сурат 

мегирад? 

$A) Бо сомонї ва дирам; 

$B) Дирам; 

$C) Бо доллари амрикої; 

$D) Бо рубл; 

$E) Рубл ва сомонї; 

 

@198.Њисоботи бухгалтерӣ чист? 

$A) Маљмўъи нишондињандањои амвол ва њолати молиявии корхона аз рўи 

натиљањои фаъолияти хољагї дар давраи њисоботї; 

$B) Љамъбасткунии њолати амволи корхона; 

$C) Объекти кории бухгалтер; 

$D) Сохтани баланс, њисобот дар бораи натиљаи молиявї; 

$E) Њуљљати асосии бухгалтерї; 

 

@199.Таснифоти њуљљатро аз рўи таъинот муайян кунед? 
$A) Ибтидої ва љамъбастї; 

$B) Барои як бор ва љамъбастї; 

$C) Барасмиятдарории сарфакорона, сафедкунанда, бухгалтерї; 

$D) Пешаки ва љорї; 

$E) Љори ва оянда; 

 

@200.Шаклњои њисобгирии бухгалтериро нишон диҳед? 
$A) Ордерї- мимориалї, ордерї-журналї, автоматї кунонидашуда, содда 

кардашуда; 

$B) Ордери гардиши, ордери шахмотї,  содда кардашуда; 

$C) Љадвалї, компютерї, дастї; 

$D) Журнал- ордеої, сода кардашуда; 

$E) Мемориал-ордерї, дастї, компютерї; 

 

 @201.Барўйхатгирии воситањои пулї дар чанд вақт як маротиба 

гузаронида мешавад? 

$A) Дар 1 моҳ; 



$B) Дар ду сол; 

$C) Дар се сол; 

$D) Дар чор сол; 

$E) Дар як сол; 

 

@202.Натиҷаи баруйхатгирӣ дар чи инъикос меёбад? 
$A) санади муқоисавӣ; 

$B) ведомост; 

$C) баланс; 

$D) ҳисобот; 

$E) инвентаризатсия; 

 

@203.Нақшаи счётҳои ҳисобгирии бухгалтерӣ чист? 

$A) барои гурўҳбандииамвол, инъикоси ҷорӣ ва назорат аз болои маълумоти 

амалиёти хоҷагидорӣ, аз  рўйи аломатҳои сифатии монанд пешбинӣ шудаанд; 

$B) барои инъикоскунии маълумоти ҷамъбастӣ оиди амалиёти хоҷагидорӣ 

дар давраи ҳисоботӣ пешбинӣ шудаанд; 

$C) барои инъикоскунии ҷорииамалиёти хоҷагидории соли ҳисоботӣ 

пешбинӣ шудаанд; 

$D) счёт - ин усули баҳисобгирии нишондиҳандаҳои анлитикӣ (ҷузъӣ); 

$E) ҳолат ва истифодаи воситањои ташкилот дар раванди татбиќи фаъолияти 

хољагї аст; 

 

 @204.Бањодињии амвол ва уњдадорињои ташкилот дар бањисобгирии 

бухгалтерї ва њисоб бо кадом шакл ифода меёбад? 

$A) Пули; 

$B) Мењнат; 

$C) Натуравї; 

$D) натурави ва мењнати; 

$E) Мењнатї, пулї; 

 

@205.Дар њамаи њуљљатњои бухгалтерї, ки бо иљроиши харљнамои 

даромад ва харољотњои аз рўи маблаѓњои буљетї ва фонди ѓайри буљетї 

гирифта шудаанд имзо мегузорад? 

$A) Роњбар, сармуњосиб; 

$B) Сармуњосиб, инженер; 

$C) Хазинадор; 

$D) Љонишини роњбар, хазинадор; 

$E) Муњосиб оид ба молу амвол ва нафаќа; 

 

@206.Вараќањои шахси кормандон, фармонњо оид ба фаъолияти асосї 

њуљљатњои бино, нишоот ва таљњизот ба муњлати чанд сол нигоњ 

дошта мешаванд? 

$A) 75 сол; 

$B) 30 сол; 



$C) 25 сол; 

$D) 78 сол; 

$E) 85 сол; 

 

@207.Бањодиҳии воситањои асосї, дороињои ѓайримоддї чї тавр сурат 

мегирад? 
$A) бо арзиши ибтидоӣ; 

$B) бо арзиши асли њаќиќї; 

$C) бо нархи њисобгирї; 

$D) бо нархи фурўш; 

$E) бо арзиши бадасторї;  

 

@208.Ченакҳое, ки дар бањисобгирӣ истифода мешаванд? 

$A) Мењнатї, пулї, аслӣ; 

$B) Мењнатї; 

$C) Аслї; 

$D) Пулї; 

$E) Пулї-аслї; 

 

@209.Кадоме аз намудњои бањисобгирї бо таври њуљљатикунонї, 

бетанаффус ва пурра бурда мешавад? 

$A) Бухгалтерї; 

$B) Оморї; 

$C) Фаврї; 

$D) Оморї, фаврї; 

$E) Бухгалтерї, оморї; 

 

@210.Истифодабарандагони ахбороти бањисобгирии бухгалтерї ба чанд 

гурўњ људо мешаванд? 
$A) Ду; 

$B) Панљ; 

$C) Чор; 

$D) Шаш; 

$E) Се; 

 

@211.Кадоме аз ин хусусиятњо ба бањисобгирии бухгалтерї хос аст? 

$A) Бетанаффус; 

$B) Дар аввали моњ; 

$C) Дар як сол як маротиба; 

$D) Семоња; 

$E) Солона; 

 

@212.Чанд намуди таѓирёбии баланс вуљуд дорад? 

$A) Чор; 

$B) Ду; 



$C)  Се; 

$D) Њашт; 

$E) Панч; 

 

@213.Ба манбаъњои худии амволи корхона кадоме аз инњо тааллуќ 

доранд? 

$A) Фоида; 

$B) Ќарзи кўтоњмуддати бонк; 

$C) Ќарзи дебиторон; 

$D) Ўњдадорињо; 

$E) Сармоя; 

 

@214.Бањисобгирии бухгалтерї –ин? 

$A) Батартибдарории низоми љамъоварї, баќайдгирї ва љамъкунии ахборот 

бо ифодаи пулї оид ба амвол ва ўњдадорињои  ташкилот ва њаракати онњо, 

бо шакли муайян даровардани њуљљатњо, бо роњи пурра, бефосила ва дар 

асоси бањисобгирии њамаи амалиётњои хољагї мебошад; 

$B) Низоми бефосила ва боњамалоќаманди инъикос кардани ахбороти 

иќтисодї бо маќсади идора кардан ва назорат аз рўи фаъолияти молиявии 

хољагї њаст; 

$C) Низоми инъикоси миќдор ва хусусияти сифати љараёни истењсолоти 

моддї аст; 

$D) Њолат ва истифодаи воситањои ташкилот дар раванди тадбиќи 

фаъолияти хољаги аст; 

$E) Инъикоси амалиётњои хољагї ва љамъбасти раќамњои бањисобгирии 

бухгалтерї; 

 

@215.Ба манбаъњои ќарзии ташаккулёбии амволи корхона дохил 

мешавад? 

$A) Ўњдадорињои дебиторї ва кредитории ташкилот; 

$B) Сармояи оинномавї ва захиравии ташкилот; 

$C) Маблаѓгузории молиявї; 

$D) Ќарзи дебитори ва кредиторї; 

$E) Воситањои асосї, активњои ѓайримоддї ва воситањои пулї; 

 

@216.Ба талаботи бањисобгирии бухгалтерї дохил мешавад? 

$A) Мукаммал ва оќилона, эњтиёткорона, афзалиятнок,  бемухолифат; 

$B) Бефосилагї, мустаќилияти амвол, пай дар пайи ќабули низоми њисобгирї; 

$C) Муваќќатан муайян кардани омилњои фаъолияти хољагї, мустаќилияти 

амвол, бемухолифат; 

$D) Мастаќилияти амвол, маблаѓгузории дарозмудат, воситањоит асосї; 

$E) Сармояи оиноми, захирањои молиявї ва ќарзњои дебиторї; 

 

@217.Дар кадом ҳолат баланси бухгалтерї баробар аст? 

$A) Љамъи умумии ќисми актив ва пассив; 



$B) Баробарии љамъи ќисми дуюмї ва чоруми тавозун; 

$C) Баробарии љамъи ќисми якуми актив ва ќисми панљуми пасиви тавозун; 

$D) Баробарии љамъи актив ва пасиви тавозун; 

$E) Баробарии ќисми якум ва чоруми тавозун; 

 

@218.Дар корхонањо барои ташкил кардани сиёсати бањисобгирї кї   

љавобгар аст? 

$A) Сарбухгалтери корхона; 

$B) Роњбари корхона; 

$C) Иќтисодчиёни корхона; 

$D) Коргарони корхона; 

$E) Шўъбаи бањисобгирии корхона; 

 

@219.Ба сиёсати бањисобгирии ташкилот дар давоми соли њисоботї 

мумкин аст,  таѓйирот ворид кардан дар њолатњои? 

$A) Таѓйирот дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ё санадњои меъёрї 

оиди бањисобгирии бухгалтерї  аз тарафи ташкилот, тањия кардани тарзи  

нави пешбурди бањисобгирї ба амал омаданд;  

$B) Иваз шудани роњбар ва суроѓаи њуќуќии ташкилот; 

$C) Таѓйирёбии номгўйи мањсулоти баровардашуда; 

$D) Маљмўи элементњои усулу бањисобгирии бухгаклтериро тартиб додан; 

$E) Системаи фењристи бањисобгири ва тарзи пур кардани онњоро тартиб 

додан; 

 

@220.Тафтиши расмии њуљљати муҳосибӣ ин? 

$A) Ќонунї будани амалиётњои ба вуљуд омада; 

$B) Дида баромадани онњо; 

$C) Дуруст тартибдињии онњо; 

$D) Љо ба љо гузории онњо;  

$E) Пурра ифода кардани нишондињандахо (реквизитњо); 

 

@221.Ба активњои  ѓайригардон дохил  мешавад? 

$A) Воситањои асосии активњои ѓайримоддї, сармояи асосї,  маблаѓгузории 

дарозмуддат; 

$B) Ашё ва масолењ, мањсулоти тайёр ва молњо барои аз нав  фурўхтан,  

истењсолоти нотамом; 

$C) Воситањои дар њисоби њисоббаробаркунии ташкилот буда; 

$D) Захирањои истењсолї, воситањои пулї, ќарзњои дебиторї; 

$E) Уњдадорињои дебиторї ва кредитории ташкилот; 

 

@222.Китоби бухгалтерӣ? 

$A) ин варақаҳои дорои сутунҳои махсуси гурӯҳбандӣ ва муқова бандӣ шуда 

мебошад; 

$B) ин ҷадвалҳои алохида бо сутунҳои махсус, ки аз қоғаз ё картони тунук 

тайёр карда шудаанд ва барои қайди амалиётҳои бухгалтерӣ таъин шудаанд, 



мебошанд; 

$C) аз имзои шахсоне иборат аст, ки барои дуруст тартиб додан ва 

эътимоднок будан маълумотҳои феҳрист ҷавобгар мебошад; 

$D) аз рӯйи сарфи вақт барои иҷрои кор, хизматирасони дашуда муайян 

карда мешавад; 

$E) ин варақаҳои дорои сутунҳои махсуси гурӯҳбандӣ ва муқова бандӣ шуда 

намебошад; 

 

@223.Фаъолона ҷалб намудани аҳли ҷомеа ба раванди буҷетӣ? 

$A) шаффофиятибуҷет; 

$B) ҳуқуқҳоибуҷетӣ; 

$C) ҳисоби(счёти)буҷетӣ; 

$D) ҳисоббаробаркуниитарафайн; 

$E) равандибуҷетӣ; 

 

@224.Деҳқон ба бонк пасандози амонатӣ ба маблағи 1300 сомонӣ аз рӯи 

фоизи оддӣ дар ҳаҷми 7% мегузорад ва мехоҳад, ки ин маблағро ба 

мӯҳлати 3 сол маҳфуз дорад. Дар охири соли сеюм маблағи пасандози 

амонатӣ чӣ қадармешавад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) 1573; 

$C) 372,273; 

$D) 1592,55; 

$E) 273; 

 

@225Маҷмӯи ҳуқуқу ӯҳдадориҳои давлат ва ҳамаи ташкилотҳои 

минтақавии ба он дохилшаванда дар соҳаи фаъолияти буҷетӣ, ки 

мақомоти дахлдори намояндагӣ ва иҷроияи ҳокимият амалӣ

 менамоянд? 

$A) ҳуқуқҳои буҷетӣ; 

$B) раванди буҷетӣ; 

$C) шаффофияти буҷет; 

$D) ҳисоби(счёти)буҷетӣ; 

$E) ҳисоббаробаркунии тарафайн; 

@226.Хароҷоти пули нақд бо воситаи ҳуҷҷат ба расмият дароварда мешавад? 

$A) Ордери хароҷоти хазинавӣ; 

$B) Китоби хазина; 

$C) Китоби асосӣ; 

$D) Журнали бакайдгирии амалиёт; 

$E) Ордери даромади хазина; 

 

@227.Боби 1- уми нақшаи ҳисобҳо чи ном дорад? 

$A) Дороиҳо; 

$B) Маблаѓҳои муассисаҳо; 

$C) Маҳсулоти тайёр; 



$D) Ҳисобаробаркуниҳо; 

$E) Маблаѓгузори аз буҷет; 

 

@228.Ҳисобе, ки ба корхона ҳангоми ба он ҷудо кардани маблағҳои пулӣ 

аз буҷети ҷумҳуриявӣ ё маҳаллӣ барои амалисозии фаъолияти муайян 

кушода мешавад? 

$A) ҳисоби(счёти) буҷетӣ; 

$B) ҳуқуқҳои  буҷетӣ; 

$C) шаффофияти буҷет; 

$D) равандибуҷетӣ; 

$E) ҳисоббаробаркуниитарафайн; 

 

@229.Амалиётҳо барои интиқоли маблағҳо аз як буҷет ба буҷети дигар 

аз сабаби бавуҷуд омадани тағйиротҳо дар рафти иҷрои буҷет? 

$A) ҳисоббаробаркунии тарафайн; 

$B) шаффофияти буҷет; 

$C) ҳуқуқҳоибуҷетӣ; 

$D) ҳисоби(счёти) буҷетӣ; 

$E) равандибуҷетӣ; 

 

@230.Тартиби бо қонун муқаррар ва муайяншудаи таҳия, баррасӣ, 

тасдиқва иҷрои буҷет? 
$A) равандибуҷетӣ; 

$B) ҳисоббаробаркуниитарафайн; 

$C) ҳисоби (счёти) буҷетӣ; 

$D) ҳуқуқҳоибуҷетӣ; 

$E) шаффофияти буҷет; 

 

@231.Доираи муайяни муносибатҳои молиявӣ, ки дар ҷараёни онҳо 

маблағҳои пулӣ ташаккул меёбанд ва истифода бурда мешаванд? 

$A) низоми (системаи) молияи давлатӣ; 

$B) равандибуҷетӣ; 

$C) назорати буҷетӣ; 

$D) маблағҳои махсус; 

$E) маблағҷудокунӣ; 

 

@232.Назорати давлатии молиявӣ, ки тавассути он дар рафти таҳияи 

лоиҳаи буҷет, баррасии он ва таҳияи ҳисобот дар бораи иҷрои он 

ташаккул, тақсим ва истифодаи маблағҳои буҷетӣтафтиш карда 

мешавад? 

$A) назорати буҷетӣ; 

$B) маблағҷудокунӣ; 

$C) низоми (системаи) молияи давлатӣ; 

$D) равандибуҷетӣ; 

$E) маблағҳои махсус; 



 

@233.Даромадҳои ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, ки аз 

фурӯшимолҳо,иҷрои корҳо, расондани хизматҳо ва ё иҷрои намудҳои 

дигари фаъолият ба даст оварда шудаанд, дар сурати вуҷуд доштани 

иҷозатномаҳое, ки мувофиқисанадҳои амалкунандаи меъёрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудаанд? 

$A) маблағҳои махсус; 

$B) маблағҷудокунӣ; 

$C) назорати буҷетӣ; 

$D) низоми (системаи) молияи давлатӣ; 

$E) равандибуҷетӣ; 

 

@234.Маблағҳои пулии мақсадноке, ки аз манбаъҳои давлатӣ ё аз 

манбаъҳои дигар барои эҳтиёҷоти муайян ба ташкилотҳо ё ашхоси 

мушаххас ҷудо карда мешаванд? 

$A) маблағҷудокунӣ; 

$B) равандибуҷетӣ; 

$C) низоми (системаи) молияи давлатӣ; 

$D) назорати буҷетӣ; 

$E) маблағҳои махсус; 

 

@235.Маблағҳои буҷетие, ки мувофиқи рӯихати буҷетӣбарои гиранда ё 

тақсимкунандаи маблағҳои буҷетӣпешбинӣгардидаанд? 

$A) маблағҷудокунии давлатӣ; 

$B) назорати буҷетӣ; 

$C) равандибуҷетӣ; 

$D) давраи буҷетӣ; 

$E) гурӯҳбандии функсионалии хароҷотҳои буҷетӣ; 

 

@236.Нақшаи барои соли молиявии навбатӣ пешниҳодшудаи даромаду 

хароҷоти буҷет? 

$A) лоиҳаи буҷет; 

$B) давраи буҷетӣ; 

$C) гурӯҳбандии иқтисодии хароҷотҳои буҷетӣ; 

$D) гурӯҳбандии идоравӣ; 

$E) равандибуҷетӣ; 

 

@237.Вақте, ки дар давоми он раванди буҷетӣ амал мекунад? 

$A) давраи буҷетӣ; 

$B) равандибуҷетӣ; 

$C) назорати буҷетӣ; 

$D) гурӯҳбандии иқтисодии хароҷотҳои буҷетӣ; 

$E) лоиҳаи буҷет; 

 

@238.Ба гурӯҳҳо ҷудо намудани хароҷотҳои буҷет мувофиқи самтҳои 



функсионалии истифодаашон – мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва 

идоракунӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва 

варзиш, хоҷагииманзилию коммуналӣ, кишоварзӣ? 

$A) гурӯҳбандии функсионалии хароҷотҳои буҷетӣ; 

$B) маблағҷудокунии давлатӣ; 

$C) давраи буҷетӣ; 

$D) равандибуҷетӣ; 

$E) лоиҳаи буҷет; 

 

@239.Ба гурӯҳҳо тақсим кардани хароҷотҳои буҷетӣ аз рӯи моҳияти 

иқтисодиашон – пардохти музди меҳнат ва ҳисса ҷудокуниҳо, харидани 

молу хизматҳо, хароҷотинигоҳдорӣва таъмир, пардохти хизматҳои 

коммуналӣва алоқа,субсидияҳо, харидани сармояи асосӣ? 

$A) гурӯҳбандии иқтисодии хароҷотҳои буҷетӣ; 

$B) лоиҳаи буҷет; 

$C) гурӯҳбандии идоравӣ; 

$D) маблағҷудокунии давлатӣ; 

$E) давраи буҷетӣ; 

 

@240Ба гурӯҳҳо ҷудо намудани хароҷотҳоибуҷетӣ аз рӯи аломатҳои 

идоравӣ? 

$A) гурӯҳбандии идоравӣ; 

$B) лоиҳаи буҷет; 

$C) маблағҷудокунии давлатӣ; 

$D) гурӯҳбандии функсионалии хароҷотҳои буҷетӣ; 

$E) давраи буҷетӣ; 

 

@241Гурӯҳбандии муайяни даромаду хароҷотҳоимуайяни мамлакат, 

манбаъҳои маблағгузории касри буҷет, ҳангомитаҳия ва 

иҷроибуҷетидавлатӣ, буҷетҳоимаҳаллӣ истифода бурда мешавад? 

$A) гурӯҳбандии буҷетӣ; 

$B) маблағҷудокунии давлатӣ; 

$C) назорати буҷетӣ; 

$D) гурӯҳбандии функсионалии хароҷотҳои буҷетӣ; 

$E) лоиҳаи буҷет; 

 

@242Ташкилотҳои буҷетӣ,ки дар тобеияти тақсимкунандаи асосӣ ва 

тақсимкунандаи воситаҳои буҷетӣ қарор гирифта, ҳуқуқи аз ҳисоби 

буҷети дахлдор маблағгузорӣ шуданро доранд? 

$A) гирандаи маблағҳоибуҷетӣ; 

$B) баҳисобгирии буҷетӣ; 

$C) гурӯҳбандии идоравӣ; 

$D) давраи буҷетӣ; 

$E) равандибуҷетӣ; 

 



@243Баҳисобгирии ҳамаи даромадҳои буҷет, манбаъҳои маблағгузории 

касри буҷет,  хароҷотҳои буҷет, инчунин амалиётҳое,  ки дар рафти 

иҷрои буҷет гузаронда мешаванд? 

$A) баҳисобгириибуҷетӣ; 

$B) гурӯҳбандии иқтисодии хароҷотҳои буҷетӣ; 

$C) маблағҷудокунии давлатӣ; 

$D) назорати буҷетӣ; 

$E) гирандаи маблағҳоибуҷетӣ; 

 

@244Моддаҳои ҳимояшаванда дар низоми молияи давлатӣ? 

$A) Музди меҳнат, нафақа, стипендиявапардохтҳоикоммуналӣ; 

$B) Фондҳои махсуси марказонидашудаи давлатӣ; 

$C) Қисми даромади махсуси ташкилоту муассаҳоидавлатӣ; 

$D) Қарзҳои давлатӣ; 

$E) Суғуртаи иҷтимоӣ, ҳиссаҷудокуниҳои иҷтимоӣ; 

 

@245Характери иҷтимоӣ доштани буҷети давлати чиро мефаҳмонад? 

$A) Зиёда аз 40% қисми хароҷоти буҷет басоҳаҳои иҷтимоӣ равона гардида аст; 

$B) Зиёда аз 67% қисми хароҷоти буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона гардида аст; 

$C) Зиёда аз56 % қисми хароҷоти буҷет басоҳаҳои иҷтимоӣ равона гардида аст; 

$D) Зиёда аз76 % қисми хароҷоти буҷет ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона гардида аст; 

$E) Зиёда аз 89 % қисми хароҷоти буҷет басоҳаҳои иҷтимоӣ равона гардида аст; 

 

@246Кумакњои молиявї  ба кадом шаклњоҷудо мешаванд? 

$A) Њамаи љавобњо  дурустаст; 

$B) Дотатсия; 

$C) Субвенсия; 

$D) Субсидия; 

$E) Љавоби дуруст нест; 

 

@247Танзими пулї - ќарзї кадом маќсадњоро дорост? 

$A) нигоњдории ќобилияти харидории воњиди пулї, мувозинати иќтисодиёт 

ва таъмини рушди устувори иќтисодї мебошанд; 

$B) нигоњдории ќобилияти харидории воњиди пулї, мувозинати иќтисодиёт 

ва таъмини рушди устувори низоми бонкї мебошанд; 

$C) нигоњдории ќобилияти харидории воњиди пулї, номувозинати 

иќтисодиёт ва таъмини рушди устувори сармоягузорї  мебошанд; 

$D) нигоњдории ќобилияти харидории захирањои асъори хориља, 

номувозинати иќтисодиёт ва таъмини рушди устувори сармоягузорї 

мебошанд; 

$E) ќобилияти харидории; 

 

@248Функсияи назорат барои кадоме аз се зинаи идоракунї муњим 

мебошад? 

$A) барои зинаи поёнии идоракунї; 



$B) барои зинаи олии идоракунї; 

$C) барои зинаи миёнаи идоракунї; 

$D) барои њамаашон муњим аст; 

$E) ҳамаичавобхоиболодуруст; 

 

@249Зери мафхуми __________истифодаи максадноки категория ва 

фишангњои  иктисодї барои фароњам овардани шароитњои мусоиди 

хочагидорї фахмида мешавад? 

$A) усулњои иќтисодии идоракунї; 

$B) усулњои маъмурии идоракунї; 

$C) усулњои иљтимоии идоракунї; 

$D) усулњои рухии идоракунї; 

$E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст; 

 

@250Фоидаи дорандаи сањмияро нишон дињед? 

$A) Дивидент; 

$B) Фоида; 

$C) Музди кор; 

$D) Фоизи бонки; 

$E) Даромад; 

 

@251Фишангҳои молиявї ва ё воситаҳои молиявї аз чиҳо иборатанд? 

$A) Даромад, фоида истеҳлок, муљозотҳои молиявї, нарх, иљорапулї, 

дивидент, меъёрҳои фоиз, ҳиссаи ҳиссагузорон, фоизҳои мақсаднок; 

$B) Даромад, фоида истеҳлок, муљозотҳои молиявї, нарх, иљорапулї; 

$C) Даромад, фоида истеҳлок, нарх, иљорапулї дивидент, меъёрҳои фоиз, 

ҳиссаи ҳиссагузорон, фоизҳои мақсаднок; 

$D) Даромад, фоида истеҳлок, иљорапулї андоз, меъёрҳои фоиз, ҳиссаи 

ҳиссагузорон, фоизҳои мақсаднок; 

$E) Њамаи љавобҳо дурустанд; 

 

@252Сиёсати молиявии љории Тољикистон ба чї нигаронида шудааст? 

$A) Бо тағйирдиҳии меъёри андоз, фоизи қарз, ҳаљми захираҳои ҳатмии 

бонкї, ташкили захираҳои молиявї ва дигар амалҳо барои рафъи бўҳрон, 

банқшагирии кўтоҳмўҳлат гирифтани пеши роҳи бўҳрон; 

$B) Ба рафъи оқибатҳои бўҳрони иқтисодї- молиявї; 

$C) Ба пеширии сатҳи таварруми пул; 

$D) Бо диверсификатсияи фаъолияти истеҳсолот; 

$E) Њамаи љавобҳо дар якљоягї дурустанд; 

 

@253Идораи молиявї молиявї чист? 

$A) Идораи молиявї ташкил, истифода ва идораи захираҳои молиявии 

таиноти махсус дошта ва муносибатҳои иқтисодии дар он раванд ба вуљуд 

оянда мебошад; 

$B) Идораи молиявї як қисми таркибии роҳбарии иқтисодї аст; 



$C) Идораи молиявї таҳияи сохтори муайян бо мақсади ташкили фаъолияти 

соҳибкорї аст; 

$D) Самаранок истифодабарии фондҳои таиноти хос дошта мебошад; 

$E) Њамаи љавобҳо нодуруст; 

 

@254Идораи молиявї дар асоси истифодаи чї ба амал бароварда 

мешаванд? 

$A) Истифодаи дониш, механизми молиявї ва таљрибаи молиявии инсоният 

андўхта; 

$B) Истифодаи дониши иқтисодї- молиявї; 

$C) Истифодаи дониш ва механизми млиявї; 

$D) Дар асоси истифодаи алоқаҳои хешу таборї ва дастгирии «Дўстон»; 

$E) Њамаи љавобҳо ҳақиқат доранд; 

 

@255Молияи давлатї дар асоси истифода аз кадом механизмҳо идораи 

мешаванд? 

$A) Аз механизмҳои дар сохтори молиявии давлатї љой дошта ба мисли 

буљти давлатї, қарзи давлатї, фондҳои мақсаднок, фондҳои ғайрибуљетї, 

механизми молияви корхонаву ташкилотҳо, суғуртаву аудит ва ғ; 

$B) Механизмҳое, ки дар сохтори давлатї љой доранд истифода шуда, идора 

ташкил карда мешавд; 

$C) Худи давлат идоракунанда аст, бинобар он аз механизмҳои идораи таҳия 

карда пешниҳод намудааш истифрла менамояд; 

$D) Аз механизмҳои молиявии дар истифода буда баҳра мебарорад; 

$E) Давлат вобаста ба сохтори љамъияти ҳукумрони мекунад ва аз ҳар 

механизм истифода мекунад; 

 

@256Фоидаи солона чист? 

$A) Аз фоидаи шаклҳои гуногуни фаъолият ба даст омада зарарҳо ва 

андозҳои пардохт кардашударо кам кунанд фоидаи солона боқї мемонад; 

$B) Фоидаи корхона таъмин намуда; 

$C) Фоидаи аз шаклҳои гуногуни фаъолияте, ки корхона ба амал 

баровардааст; 

$D) Фоидаи аз шаклҳои гуногуни фаъолияте, ки корхона таъмин намудааст 

ва аз он ҳамаи зарар ҳои љойдошта ва андозҳои пардохташударо кам 

кардааст; 

$E) Зарар ва андозҳои корхона супорида, ки аз фоидаи шаклҳои гуногуни 

фаъолият ба даст овардаш кам карда шудаанд; 

 

@257Силсилаи ҳаётии маблағгузориро муайян кунед? 

$A) Сармоягузорї, худпушонї, харољот, фоидагирї; 

$B) Даромад, харољот, фоида; 

$C) Самоягузорї, худпўшонї ва даромдокї; 

$D) Њарољотнамої,бозпасгардии харољот, фоиданокї; 

$E) Сармоягузорї, бозпастгардии сармоя, фоида; 



 

@258Барои маблағгузор кадом бузургиҳо нақши муайянкунандаро 

доранд? 

$A) Меъёри ҳадди аксари сармояи гузашташуда, суръати бозгашти сармоя, 

ҳаљми фоидаи умумии дар соли охирини маблағгузорї ба даст омада; 

$B) Меъёри ҳадди аксари сармояи гузашташуда, суръати бозгашти сармоя, 

ҳаљми фоидаи умумї; 

$C) Меъёри ҳадди аксари сармояи гузашташуда, суръати бозгашти сармоя, 

ҳаљми фоидаи умумии дар соли охирини маблағгузорї ба даст омада; 

$D) Меъёри ҳадди аксари сармояи гузашташуда, суръати бозгашти сармоя, 

ҳаљми фоидаи умумии дар соли охирини маблағгузорї; 

$E) ҳадди аксари сармояи гузашташуда, суръати бозгашти сармоя, ҳаљми 

фоидаи умумии; 

 

@259Фоидаи тавозун дар кадом ҳуљљати молиявїинъикос меёбад? 

$A) Њисобот оид ба натиљаҳои фаъолияти молиявию хољагї; 

$B) Тавозун; 

$C) Њисобот оид ба натиљаҳои дар корхона љойдошта; 

$D) Аз хамаи ҳуљљатҳои дар корхона љой дошта; 

$E) Фоида ин сири тиљоратї аст ва дар ҳуљљате нишон дода намешаванд; 

 

@260Фоидаи тавозунї байни киҳо тақсим мешавд? 

$A) Буљет, корхона, соҳибмулкон; 

$B) Байни субъектҳои иқтисодиёт; 

$C) Буљет, корхона, соҳибмулкон, вазоратҳо; 

$D) Буљет, корхона, соҳибмулкон, давлат; 

$E) Њамаи љавобҳо дуруст аст; 

 

@261Тахлилҳои молиявї оид ба чї ба амал баровада мешавад? 

$A) Оид ба ташкил, тақсим ва истифодабарии  фондҳои пули таъиноти хос 

дошта, ки дар мавриди тақсим ва аз нав тақсими маҳсулоти умумии миллї ба 

вуљуд меоянд; 

$B) Оид ба ташкил, тақсим ва самаранокии истифодаи фондҳои пулї; 

$C) Таҳияи љараёни пулҳо ва буљети намоёнҳоро таҳлил менамоянд; 

$D) Таҳлили молиявї як қисми таҳлили иқтисодї буда, оид ба муайяннамоии 

ҳолати молиявии субъектҳои иқтисодиёт мебошад; 

$E) Њамаи љавобҳо ҳақиқати иқтисодї доранд; 

 

@262Ќобилияти ҳисоббаробариро чї тавр муайян мекунанд? 

$A) Воситаҳои гардони корхонаро тақсим мекунанд ба ўҳдадориҳои 

кўтоҳмуддату дарозмуддат; 

$B) Воситаҳои гардони корхонаро ба ўҳдадориҳои кўтоҳмуддат тақсим 

мекунанд; 

$C) Воситаҳои гардони корхонаро тақсим мекунанд ба арзиши фондҳои 

асосї; 



$D) Воситаҳои гардонро тақсим мекунанд ба ҳаљми фурўши солона; 

$E) Њамаи љавобҳо нодурустанд; 

 

@263Таҳлили молиявии дохилистеҳсолии корхонаҳо ба кадом мақсад ба 

амалбароварда мешавад? 

$A) Бо мақсади гирифтани фоида; 

$B) Бо мақсади баланд гардонидани рақобатпазирии корхона; 

$C) Дар асоси факту рақамҳои дар ширкат љой дошта, инкишофи ояндаи 

онро майян мекунанд; 

$D) Дар асоси факту рақамҳои дар ширкат љой дошта,барои васеъ кардани 

сегменти бозории корхона; 

$E) Њамаи љавобҳо нодурустанд; 

 

@264Таҳлили фоидаро дар асоси чї ба амал мебароранд? 

$A) Дар асоси қонун ва тарзи баҳисобгирии харољотҳо, ки давлат онро 

муайян кардааст; 

$B) Дар асоси қонунҳое, ки давлат қабул кардааст; 

$C) Дар асоси низомномае, ки корхона оид ба баҳисобгирии харољотҳо 

пешбинї намудааст; 

$D) Дар асоси баҳисобгирии бухгалтерие, ки давлат муайян кардааст; 

$E) Дар асоси дастурамалҳои аз тарафи вазорат оид ба баҳисобгирии 

бухгалтерї пешбинї намуда; 

 

@265Таваккал чист? 

$A) Таваккал қонуни хоси иқтисодиест, ки ба иқтисодї бозорї мувофиқат 

намуда натиљанокии шуғли соҳибкориро ифода менамоянд; 

$B) Њамаи шаклҳои фаъолияти инсонї алоқаманди муносибатҳои  

иқтисодї мебошад ва ин муносибатҳо метавонанд халалдор шуда бошанд; 

$C) Њамаи шаклҳои фаъолияти инсонї оё бе монеа амалї мешаванд ё не; 

$D) Њамаи шаклҳои фаъолияти соҳибкорї ва раванди пай дар пайи онҳо 

монеаҳо љой дошта метавонанд; 

$E) Хамаи паҳлўҳои фаъолияти инсонї ба ин ё он сабаб эҳтимолияти 

халалдоршавиро дорад; 

 

@266Таваккали молиявї кадом муносибатҳоро дарбар мегирад? 

$A) Муносибатҳоро оид ба тақсим, ташкил ва истифодабарии фондҳои пули 

таинотї хос доштаро, дар бар мегирад; 

$B) Таваккали молиявмуносибатҳоро оид ба тақсим ва ташкили фондпулї дар 

бар мегиранд; 

$C) Муносибатҳоро оид ба тақсим, ташкил ва истифодабарии фондҳои пули 

таинотї хос доштаро, дар бар намегирад; 

$D) Муносибатҳоро оид ба таиноти фаъолияти соҳибкорї оид ба истифодаи 

манбаҳои молиявї дарбар мегиранд; 

$E) Њамаи љавобҳо нодурустанд; 

 



@267Кадоме аз инхо вазифаи менечерхои моляви мебошад? 

$A) Ҳамаи чавобхо дурустанд; 

$B) Тахлили моляви ва банакшагири; 

$C) Халли масъалахои сармоягузори; 

$D) Идоранамоии захирахои  молявии корхона; 

$E) Ҷавобидуруст нест; 

 

@268Ҳисоботи молявӣ чист? 

$A) ин мачмуи намуди хисоботе мебошад ки дар асоси нишондихандаи 

хучатхои асосноки бахисобгирии моляви сохта шуда бо максадим ба 

истифода барандагон дар намуди мувофик ва фахмо пешниход намудан 

равона шудааст; 

$B) ин банакшагирии хайати коргарон; 

$C) ин  банакшагирии чойи кори барои коргарон; 

$D) ин  чамоврии маълумот дар бораи хайати  коргарон ва банакшагирии 

чойи кори коргарон; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@269Сармоягузории молиявӣ чист? 

$A) маблағгузорӣ ба қоғазҳои қимматнок ва инчунин ҷайгиркунии онҳо дар 

бонк, ки онҳоро сармоягузориҳои портфели низ меноманд; 

$B) гирифтани пул аз шахси воқеи бо мақсадҳои гуногун ва бо кафолати 

бебозгашт; 

$C) ин пекаш намудани пул барои сохтмон ё ягон мақсад бе мӯҳлатнокӣ ва 

бебозгашт мебошад; 

$D) гузориши дарозмуддати воситаҳо (сармоя) бевосита барои васеъсозии 

таркиби воситаҳои истеҳсолот ва ашёҳои истеъмолӣ; 

$E) маҷмуи батанзимдарории асъори миллӣҳангоми  беқурбшавии пул 

мебошад; 

 

@270Ба идоракунандагони қарзи давлатӣ кадом мақомотҳо дохил 

мешаванд? 

$A) Маҷлиси намояндагони МО ҶТ, Ҳукумати ҶТ, Бонки миллии ҶТ, 

Вазорати молияи ҶТ; 

$B) Маҷлиси миллии МО ҶТ, Бонки миллии ҶТ; 

$C) Ҳукумати ҶТ, Дастгоҳи иҷроияи президенти ҶТ; 

$D) Кумитаи идораи амволи давлаӣ ва сармоягузории назди Президенти ҶТ; 

$E) Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориа бо коррупсия; 

 

@271.Активњои ғайримоддї чист? 

$A) Намуди пулї ва аслї надорад; 

$B) Намуди пулї ва натуралї доранд; 

$C) Намуди натуралї дораду пулї надорад; 

$D) Намуди пулї дораду натуралї надорад; 

$E) Пули натуралӣ доро ҳаст; 



 

@272.Тањлили сатњ ва динамикаи натиљаи молиявї аз рўи 

маълумотњои њисобот? 

$A) Суръати афзоиш; 

$B) Фарқияти мутлақ; 

$C) Даромад аз фурўш; 

$D) Таъғирёбии структура; 

$E) Сатњи њар як нишондод; 

 

@273.Даромаднокии иқтисодї чист? 

$A) Ин муносибати фоидаи соф ба арзиши аслии мањсулоти фурўхташуда; 

$B) Ин муносибати фоида соф ба сармояи худї; 

$C) Ин муносибати даромади соф ба сармояи қарзї; 

$D) Ин муносибати арзиши аслии мањсулот ба даромади соф; 

$E) Ин муносибати даромади умумї ба фоида; 

 

@274.Даромаднокии сармоя чист? 

$A) Ин муносибати фоидаи соф ба сармояи қарзї; 

$B) Ин муносибати фоидаи соф ба сармояи худї; 

$C) Ин муносибати даромади соф ба даромади умумї; 

$D) Ин зарби даромад аз фурўш ба арзиши аслии мањсулоти фурухташуда; 

$E) Ин фарқияти байни даромади умумї ва музди мењнат; 

 

@275.Фоида аз сањмия чиро нишон медихад? 

$A) Чанд њиссаи фоидаи соф ба як сањмияи оддї дар муомилот рост меояд, 

нишон медињад; 

$B) Фоидаи гирифтаи аз сармояро нишон медињад; 

$C) Аз як воњидаи харољот чї қадар гирифтани фоидаро нишон медињад; 

$D) Маблағи дивидендњое, ки ба њар як сањмияи оддї тақсим карда шудааст 

нишон медињад; 

$E) Њиссаи активњои корхонае, ки њар як дарандаи сањмияи оддї дар худ 

дорад, нишон медињад; 

 

@276Дивиденд аз сањмия чиро нишон медихад? 

$A) Маблағи дивиденде, ки ба њар як сањмияи оддї тақсим мешавад, нишонд 

медињад; 

$B) Намоишдењии қобилиятноки корхона, ки аз фоида дивиденд месупорад; 

$C) Њиссаи активњои корхонае, ки њар як дарандаи сањмияи оддї дар худ 

дорад, нишон медињад; 

$D) Чанд њиссаи фоидаи соф ба як сањмияи оддї дар муомилот рост меояд, 

нишон медињад; 

$E) Фоидаи гирифтаи аз сармояро нишон медињад; 

 

@277.Пардохти қарз чист? 

$A) Ин додани (њисоби нақдї)  ё ин ки гузаронидани (њисоби ғайринақдї) 



воситањои пулии ташкилот ба ташкилоти дигар; 

$B) Ин кам кардани манфиати иқтисодї дар вақти баровардани активњо 

њисобида мешавад; 

$C) Ин ифодаи пулии арзишии ягон мањсулот (неъматњои моддї, захирањои 

мењнатї, захирањои молиявї), ки дар вақти такрористењсолкунии васеъ 

истифода бурда мешавад; 

$D) Ин харољотњо ба як воњиди мањсулот дар як воњиди вақт; 

$E) Ин харољотњо барои истењсоли нотамом; 

 

@278.Беқурбшавии пул чї тавр ба маълумотњои њисоботи молиявї 

таъсир мекунад? 

$A) Манфї; 

$B) Ягон хел таъсир намекунад; 

$C) Мусбї; 

$D) Мусбї ва манфї; 

$E) Таъсир мерасонад вале кам; 

 

@279.Мафњуми «баланси бухгалтерї» дар кадоме аз ин шаклхо 

мебошад? 

$A) Шакли №1; 

$B) Шакли №2; 

$C) Шакли №5; 

$D) Шакли №3; 

$E) Шакли №1, 2 ва 5; 

 

@280.Истифодабарандагони берунаи њисоботи молиявї кихоянд? 

$A) Давлат, органњои мақомоти андоз, қарздењон, инвесторон, аудиторон ва 

ғ; 

$B) Роњбар ва сармуњосиб, идоракунандагони махсускардашуда; 

$C) Роњбари болоии ташкилот идоракунандагони махсускардашуда; 

$D) Идоракунандагони махсускардашуда, роњбар ва сармуњосиб; 

$E) Давлат, карздехон, рохбар ва мухосиб; 

 

@281.Истифодабарандагони дохилии њисоботи молиявї ки хоянд? 

$A) Роњбарони болоии ташкилот ва идоракунандагони махсускардашуда; 

$B) Давлат, органњои мақомоти андоз, аудиторон; 

$C) Ќарздењон, инвесторон, шахсони хориљї; 

$D) Мушовири саволњои молиявї; 

$E) Хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@282.Моњияти «замима ба баланси бухгалтерї» дар кадоме аз ин 

шаклхо мебошад? 

$A) Шакли №5; 

$B) Шакли №2; 

$C) Шакли №4; 



$D) Шакли №1; 

$E) Шакли №3; 

@283.Воридкунии воситањои пулї чиро мефахмонад? 

$A) Ин зиёд кардани даромадњои пулї дар вақти фаъолияти хољагидорї; 

$B) Ин кам кардани даромадњои пулї дар вақти фаъолияти хољагидорї; 

$C) Ин зиёд кардан ва кам кардани даромади пулї дар вақти фаъолияти 

хољагидорї; 

$D) Даромад кардан ва харољот кардани воситањои пулї ва эквивалентии 

онњо; 

$E) Тез ба фурўш равандаи кўтоњи маблағгузории молиявї; 

 

@284.Мафњуми «њисобот оиди њаракати воситањои пулї» дар кадоме аз 

ин шаклхо мебошад? 

$A) Шакли № 4; 

$B) Шакли № 1; 

$C) Шакли № 3; 

$D) Шакли № 5; 

$E) Шакли № 6; 

 

@285.Дараљаи даромаднокї чистЁ? 

$A) Ин муносибати фоида бо арзиши аслии мањсулоти фурўхташуда бо 

фоизаш; 

$B) Аз фоида гирифтани пардохти андоз ва фоизи қарзњо; 

$C) Аз даромад аз фурўш гирифтани арзиши аслии мањсулоти фурўхташуда; 

$D) Ин муносибати даромад нисбати харољотњои тиљоратї; 

$E) Ин муносибати даромади соф нисбати харољотњои истењсолї; 

 

@286.Маблағгузории молиявї чист? 

$A) Ин гузоштани воситањои пулї, моддї ва дигар масолењ ба қоғазњои 

қимматноки  шахсони ҳуқуқї; 

$B) Ин гузоштани воситањои пулї ва қоғазњои қимматноки дигар шахсони 

физикї ва юридикї; 

$C) Ин сармоягузорї ба сармояи худї; 

$D) Ин сармоягузорї ба воситањои корхона; 

$E) Ин тарзи таъсири муносибатњои молиявиро ба протсеси хољагидорї 

нишон медињад; 

 

@287.Натиљаи молиявї тавассути чї муайян мегардад? 

$A) Фоида, зарар ва дараљаи даромаднокї; 

$B) Фоида; 

$C) Зарар; 

$D) Дараљаи даромаднокї; 

$E) Харољотњо; 

 

@288.Аз рўи кадом нишондињандањо њолати молиявии корхонањо 



муайян карда мешавад? 

$A) Коэффитсиенти мустаќилият, коэффитсиенти вобастагии молиявї, 

коэффитсиенти ќарзњои љорї; 

$B) Коэффитсиенти ќарзпушонии сармоя; 

$C) Коэффитсиенти мустаќилият, коэффитсиенти ќарзпушонии сармоя; 

$D) Коэффитсиенти мустаќилият, коэффитсиенти ќарзпушонии сармояи 

худӣ; 

$E) коэффитсиенти ќарзпушонии сармояи худ; 

 

@289.Омилњое, ки фоидаи корхонањо аз онњо вобастагї дорад? 

$A) Арзиши аслї, нархи фурўш; 

$B) Њаљми фуруш, таркиби фуруш; 

$C) Дарачаи даромаднок; 

$D) Даромад; 

$E) Танњо њаљми фуруш; 

 

@290.Воситаи пулї дар кадом ќисми баланси бухѓалтерї дида мешавад?  

$A) Активњои моддї; 

$B) Активњои ѓайримоддї; 

$C) Сармоя ва захира; 

$D) Ўњдадории дарозмўњлат; 

$E) Ўњдадории кутоњмуддат; 

 

@291.Фоида аз амалиётњои ѓайри фурўш дар кадом њолат ба амал 

меояд? 

$A) Фоида аз сањмияњо, облигатсия ва депозитњо; 

$B) Фарќияти ќурби дар амалиётњо; 

$C) Фаркият курби боа сори хоричи; 

$D) Фоида танњо аз депозит; 

$E) Танњо аз сањмия; 

 

@292.Кадом усулњо ба сиёсати бањисобгирии натиљаи молиявї таъсир 

мерасонанд? 

$A) Усули истењлоки воситањои асосї; 

$B) Усулњои бањодињии захирањо; 

$C) Усули  бањодихии захирањои моддию молї; 

$D) Усули бањодињии воситаи асосї; 

$E) Усули бањодињии воситаи асосї; 

 

@293.Барои тањлил натиљањои молиявї кадом пешнињодњои фоида 

истифода мешаванд? 

$A) Фоидаи балансї; 

$B) Фоида аз дигар фурушњо, натиљаи молиявї; 

$C) Фоида аз дигар фурушњо, натиљаи молиявї аз амалиётњои ѓайри фуруш, 

фоидаи соф; 



$D) Танхо фоида; 

$E) Фоида аз дигар фурушњо; 

 

@294.Манбаи асосии маълумот барои гузаронидани ТЊМ чї ба њисоб 

меравад? 

$A) Њисоботи бухгалтерї; 

$B) Њисоботњои гузашта; 

$C) Њисоботи оморї; 

$D) Бањисобгирии фаврї; 

$E) Хисоботи љорї; 

 

@295.Фоидаи маќсаднок чист? 

$A) Фоидае, ки корхона маќсад гузоштааст дар оянда ба даст меорад; 

$B) Фоидае, ки корхона њарсол ба даст меояд; 

$C) Фоидае, ки аз сањмияи корхона гирифта мешавад; 

$D) Фоидаи таќсимнашудаи корхона дар соли љорї; 

$E) Фоида аз маблаѓгузорї; 

 

@296.Ба маблаѓгузорињои даромаднок ва маводњои ќимматнок чї 

мансуб дониста мешавад? 

$A) Даромади аз иљора ба дастомада, муваќќатан истифода бурдани ин ё он 

воситањо ба маќсади гирифтани фоида; 

$B) Даромад аз сањмия, облигатсия ва дигар ќоѓазњои ќимматнок; 

$C) Он маблаѓгузорињое, ки муњлаташон аз 1 сол зиёд аст; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) Њамаи чавобњо нодуруст; 

 

@297.Ўњдадорї чист? 

$A) Ќарздориест, ки онро бояд корхона пардохт кунад; 

$B) Ин ќарзњои дебитории корхона мебошад; 

$C) Ин ќарзњои дебиторї ва кредитории корхона мебошад; 

$D) Њама љавобњо дуруст; 

$E) Гардиши миёнаи ќарзи дебиторї; 

 

@298.Активњои ѓайри моддї дар кадом њолатњо эътироф карда 

мешавад? 

$A) Њуќуќи патентї доштан барои ихтироъкорї; 

$B) Њуќуќи муаллифї барои барномањои компютерї; 

$C) Хукуки муаллифи; 

$D) Њукук барои барномахои компютери; 

$E) Патент; 

 

@299.Омилњои «Даромад аз фурўш», «Арзиши аслї» ва «Харољоти 

иловагї» чиро мефањмонад? 



$A) Омилњое, ки ба њаљми фоида таъсир мерасонанд; 

$B) Омилњое, ки ба арзиши аслии мањсулот таъсир мерасонанд; 

$C) Ба самаранокии истењсолот таъсир мерасонанд; 

$D) Ба њосилнокии зироатњо таъсир мерасонанд; 

$E) Ба фурўши мањсулот таъсир мерасонанд; 

 

@300.Фоида таќсими арзиши аслї зарби 100 % чиро мефањмонад? 

$A) Дараљаи даромаднокї; 

$B) Фоида; 

$C) Харољотњои фурўши мањсулот; 

$D) Харољотњои истењсолї ва идоракунї; 

$E) Њамаи љавобњо дуруст; 

 

@301.Гузаштани воситањои пулї, моддї ва дигар масолењњо ба 

ќорѓазњои ќимматнок чиро мефањмонад?  

$A) Маблаѓгузории молиявї; 

$B) Дараљаи даромаднокї; 

$C) Маблаѓгузории маќсаднок; 

$D) Фоида; 

$E) Њама љавобњо нодуруст; 

 

@302.Харољотњое, ки ба њаљми истењсоли мањсулот вобастагї 

надоранд кадоме аз инњоянд? 

$A) Харољотњои доимї; 

$B) Харољотњои таъѓирёбанда; 

$C) Харољотњои идоравї; 

$D) Харољотњои тиљоратї; 

$E) Њама љавобњо нодуруст; 

 

@303.Додани ќарз ё ин ки гузаронидани онро ташкилот ба ташкилоти 

дигар чиро мефањмонад? 

$A) Пардохти ќарз; 

$B) Дивидент аз сармоя; 

$C) Инвеститсия; 

$D) Активњои соф; 

$E) Арзиши аслии воњиди мањсулот; 

 

@304.Маблаѓгузории молиявии дарозмуддат ба фаъолияти соњибкорон 

чиро мефањмонад? 

$A) Сармоягузорӣ; 

$B) Дивидент аз сармоя; 

$C) Активњои соф; 

$D) Арзиши аслии воњиди мањсулот; 

$E) Пардохти ќарз; 

 



@305.Фоидае, ки аз сањмия ба даст меояд, чиро мефањмонад? 

$A) Дивидент; 

$B) Вексел; 

$C) Сањмия; 

$D) Талабномаи пардохтї; 

$E) Чек; 

 

@306.Фоида ва зарар дар корхона аз рўи чи муайян карда мешавад? 

$A) Харољотњо; 

$B) Активњои ѓайримоддї; 

$C) Молия; 

$D) Арзиши аслї; 

$E) Њама љавобњо нодуруст; 

 

@307.Ќарзњои дебеторї ва воситањои пулї ба кадоме аз инњо дохил 

мешавад? 

$A) Активњои гардон; 

$B) Сармоя ва захира; 

$C) Уњдадорињои дарозмуддат; 

$D) Уњдадорињои кутоњмуддат; 

$E) Активњои ѓайри гардон; 

 

@308.Фонди соњаи иљтимої ба кадоме аз инњо дохил мешавад? 

$A) Сармоя ва захира; 

$B) Уњдадорињои дарозмуддат; 

$C) Уњдадорињои кутоњмуддат; 

$D) Активњои гардон; 

$E) Активњои ѓайри гардон; 

 

@309.Молиягузории маќсаднок ба кадоме аз инњо дохил мешавад? 

$A) Сармоя ва захира; 

$B) Уњдадорињои дарозмуддат; 

$C) Уњдадорињои кутоњмуддат; 

$D) Активњои гардон; 

$E) Активњои ѓайри гардон; 

 

@310.Активњое, ки намуди пулї ва ҷисмонї надоранд чиро 

мефањмонад? 

$A) Активњои ѓайримоддї; 

$B) Активњои моддї; 

$C)  Ќоѓазњои ќимматнок; 

$D) Дивидент; 

$E) Њама љавобњо нодуруст; 

 

@311.Воситаи асосї дар кадом ќисми баланси бухгалтерї дида мешавад? 



$A) Активњои моддї; 

$B) Активњои ѓайримоддї; 

$C) Сармоя ва захира; 

$D) Ўњдадории дарозмўњлат; 

$E) Ўњдадории кутоњмуддат; 

 

@312.«Бизнес – наќша» ин? 

$A) Наќшаи муфассали фаъолияти корхона барои ояндаи дидашаванда; 

$B) Фаъолияти иќтисодие, ки фоида меорад њамаи намуди фаъолияте 

мебошад, ки даромад меорад; 

$C) Шакли навъи биржаи молие, ки савдо дар он бо ёрии шартномањои 

фючерї мегузарад; 

$D) Банаќшагирии њамаи саволњои техникї ва технологї ва бо алоќамандии 

њисоботњои иќтисодї ва молиявї; 

$E) Њамаи он  боигарие, ки корхона дар натиљаи истењсол ва фуруши 

мањсулот дар як давраи мањдуд бо захирањои мањдуд дар худ дорад ва 

фоидаи захиравии корхона мебошад; 

 

@313.«Хизматрасонии ќарзї» ин? 

$A) Амалиётњое, ки бо баргардонидани воситањо ва њам пардохти фоизњо 

алоќамандї дорад, инчунин дигар амалиётњое, ки бо гирифтани пул дар 

шароитњои муайян алоќамандї дорад; 

$B) Додани воситањои пулї ба ягон корхона, фаъолият; 

$C) Љустуљўи манбањо барои тайёр кардани ягон наќшаи молиягузорї; 

$D) Ќарз дар намуди пулї ё молие, ки барои шароити баргардондани ва њам 

бо пардохт карлани фоизњо; 

$E) Њама љавобњо нодурустанд; 

 

@314.Ҳуљљатњои аввалияи бањисобгирии муњосибї, сиёсати 

бањисобгирї, наќшаи њисобњо, њисоботи молиявї, шартномањо ва 

њуљљатњои дигари марбути бањисобгирии муњосибї ва тартиб додани 

њисоботи молиявии ташкилотњо? 

$A) амалиёти хољагидорї; 

$B) дороињо; 

$C) њуљљатњои муњосибї; 

$D) стандартњои байналмилалї; 

$E) харољот;  

 

@315.Ҳуљљатњои шањодатдињандаи  амалиёт ё рўйдодњои ба 

анљомрасида ё њуќуќи ба анљом расонидани он дар њомилњои коѓазї ва 

электронї, ки дар асоси онњо бањисобгирии муњосибї сурат мегирад? 

$A) њуљљатњои аввалияи бањисобгирї; 

$B) стандартњои байналмилалї; 

$C) амалиёти хољагидорї; 

$D) харољот; 



$E) дороињо; 

 

@316.Муомила, рўйдод, шарт ва амалиёте, ки ба њолати молиявии 

ташкилот, натиљаи фаъолияти молиявии он ё муомилоти маблаѓ таъсир 

расонида метавонад? 

$A) амалиёти хољагидорї; 

$B) њуљљатњои аввалияи бањисобгирї; 

$C) њуљљатњои муњосибї; 

$D) дороињо; 

$E) стандартњои байналмилалї; 

 

@317.Стандартњо ва тафсирњое, ки Фонди стандартњои 

байналмилалии њисоботи молиявї ба нашр расонида, маќоми 

ваколатдори давлатї барои истифода тасдиќ намудааст? 

$A) стандартњои байналмилалї; 

$B) њуљљатњои муњосибї; 

$C) амалиёти хољагидорї; 

$D) дороињо; 

$E) даромад; 

 

@318.Захирањое, ки дар натиљаи амалиёти пешин тањти назорати 

шахсони воќеї ва њуќуќї ќарор дошта, гирифтани нафъи иќтисодї аз 

онњо дар назар аст? 

$A) дороињо; 

$B) харољот; 

$C) даромад; 

$D) њуљљатњои муњосибї; 

$E) амалиёти хољагидорї; 

 

@319.Ҳиссаи дороињои шахсони воќеї ва њуќуќие, ки пас аз тарњ 

кардани маблаѓи њамаи ўњдадорињо боќї мондааст? 

$A) сармоя; 

$B) харољот; 

$C) дороињо; 

$D) амалиёти хољагидорї; 

$E) даромад; 

 

@320.Афзоиши манфиати иќтисодии давраи њисоботї дар шакли 

воридшавї ё зиёдшавии дороињо ё худ камшавии ўњдадорињо, ки 

сармояи сањомии бо њиссагузорињои соњибмулкон вобастаро афзун 

мегардонад? 

$A) даромад; 

$B) харољот; 

$C) сармоя; 

$D) дороињо; 



$E) амалиёти хољагидорї; 

 

@321.Камшавии манфиати иќтисодї дар давраи њисоботї дар шакли 

хориљшавї ё камшавии дороињо ё худ зиёдшавии ўњдадорињо, ки ба 

камшавии сармояи сањомии бо њиссагузорињои соњибмулкон 

новобаста оварда мерасонад? 

$A) харољот; 

$B) сармоя; 

$C) даромад; 

$D) дороињо; 

$E) амалиёти хољагидорї; 

 

@322.Шакли ситонидани андоз? 

$A) пулї; 

$B) молї; 

$C) шакли ѓайринаќдї; 

$D) шакли наќдї; 

$E) њамаи љавобњо нодурустанд; 

 

@323Фаъолияти иќтисодї аз тарафи кињо амалї карда мешавад? 

$A) аз тарафи соњибкорони инфиродї ва ташкилотњои соњибкорї; 

$B) аз тарафи давлат ва шањрвандон; 

$C) аз тарафи маќомотњои дахлдор ва соњибкорон; 

$D) аз тарафи Вазорати адлия ва маќомоти андоз; 

$E) њамаи љавобњо нодурустанд; 

 

@324.Муносибатњои иќтисодї дар асоси чи ба вуљуд меоянд? 

$A) дар асоси шартнома; 

$B) дар асоси ќарордод; 

$C) дар асоси Коститутсияи Љумњурии Тољикистон; 

$D) дар асоси факти юридикї ва ќарордод; 

$E) њамаи љавобњо нодурустанд; 

 

@325.Фаъолияти аудиторї чи гуна фаъолият аст? 

$A) фаъолияти соњибкории шањрвандон ва шахсони њуќуќї; 

$B) фаъолияти давлат, шахсони њуќуќї ва шањрвандон; 

$C) фаъолияти соњибкорї; 

$D) фаъолияти шањрвандон ё шахсони воќеї, шахсони њуќуќї ва давлат; 

$E) њамаи љавобњо нодурустанд. 

 

@326.Лоињаи буљети давлатї аз тарафи кї тартиб дода мешавад? 

$A) аз тарафи Вазорати молия; 

$B) аз тарафи Вазорати адлия ва Бонки миллии Љумњурии Тољикистон; 

$C) аз тарафи Вазорати адлия; 

$D) аз тарафи Вазорати иќтисод ва савдо; 



$E) њамаи љавобњо дурустанд; 

 

@327.Намудњои андозњоро ёбед? 

$A) љумњариявї ва мањаллї; 

$B) давлатї ва љаъмиятї; 

$C) марказї ва мањаллї; 

$D) умуми ва мањаллї; 

$E) њамаи љавобњо нодурустанд; 

 

@328.Маќсади гирифтани ќарз аз тарафи давлат аз чи иборат аст? 
$A) пушонидани касри буљет; 

$B) барои харљњои њарбий; 

$C) пушонидани касри буљетихонаводањо; 

$D) барои љорабинињои фарњангї; 

$E) харилкунии технология; 

@329.Фоизи ќарз? 

 

$A) ин даромади соњибони сармояи пулї мебошад; 

$B) шакли асосии даромад ба њисоб меравад, ки дар шакли музди кор зоњир 

мегардад; 

$C) ин даромади соњаи (сектори)-и хусусї аз сармоя мебошад; 

$D) даромади соњибони сањмияњо мебошад; 

$E) Ин маљмўи даромадњои њамаи соњибони омилњои истењсолотро 

меноманд; 

 

@330.Дивидент? 

$A) даромади соњибони сањмияњо мебошад; 

$B) шакли асосии даромад ба њисоб меравад, ки дар шакли музди кор зоњир 

мегардад; 

$C) ин даромади соњаи (сектори)-и хусусї аз сармоя мебошад; 

$D) ин даромади соњибони сармояи пулї мебошад; 

$E) ин  маљмўи даромадњои њамаи соњибони омилњои истењсолотро 

меноманд; 

 

@331.Арзиши ибтидоӣ – ин? 

$A) арзиши (нархи) хариди намуди муайяни фондҳои асосӣ (дастгоҳ ё асбоб) 

бо хароҷоти интиқол, васл кардан ва дигар хидматрасониҳои пас аз фурӯш 

мебошад; 

$B) дар асосӣҳароҷоте, ки ба такрористеҳсолкунии фондҳои асосӣ дар 

замони ҳозира заруранд, муайян карда мешавад; 

$C)  арзиши ибтидоии фондҳои асосӣ тарҳи маблаuи фарсудашавӣ мебошад; 

$D) арзиши фурӯши фондҳои асосии фарсудашудаи аз истеҳсолот хориҷшуда 

мебошад; 

$E) он ашёҳои меҳнат мебошанд, ки барои дохил кардан ба ҷараёни 

истеҳсолӣ тайёр шудаанд; 



 

@332.Арзиши барқароркунӣ? 

$A) дар асосӣ ҳароҷоте, ки ба такрористеҳсолкунии фондҳои асосӣ дар 

замони ҳозира заруранд, муайян карда мешавад; 

$B) аз ҳисоби қарзҳои кредиторй (қарзҳои тиҶоратӣ) ва дигар пассивхо 

ташаккул меёбанд; 

$C) воситаҳое мебошанд, ки доиман дар ихтиёри корхонаанд ва аз ҳисоби 

захираҳои худи шакл мегиранд; 

$D) арзиши (нархи) хариди намуди муайяни фондҳои асосӣ (дастгоҳ ё асбоб) 

бо хароҷоти интиқол, васл кардан ва дигар хидматрасониҳои пас аз фурӯш 

мебошад; 

$E) арзиши ибтидоии фондҳои асосӣ тарҳи маблаuи фарсудашавӣ мебошад; 

 

@333.Арзиши бақиявӣ - ин? 

$A) арзиши ибтидоии фондҳои асосӣ тарҳи маблаuи фарсудашавӣ мебошад; 

$B) дар асосӣ ҳароҷоте, ки ба такрористеҳсолкунии фондҳои асосӣ дар 

замони ҳозира заруранд, муайян карда мешавад; 

$C) арзиши (нархи) хариди намуди муайяни фондҳои асосӣ (дастгоҳ ё асбоб) 

бо хароҷоти интиқол, васл кардан ва дигар хидматрасониҳои пас аз фурӯш 

мебошад; 

$D) он ашёҳои меҳнат мебошанд, ки барои дохил кардан ба ҷараёни 

истеҳсолӣ тайёр шудаанд; 

$E) воситаҳое мебошанд, ки доиман дар ихтиёри корхонаанд ва аз ҳисоби 

захираҳои худи шакл мегиранд; 

 

@334.Воситаҳои гардон аз рӯи сарчашмахои ташаккул чи гуна тасниф 

карда мешаванд? 

$A) воситаҳои гардони худи ва қарзй тақсим мешаванд; 

$B) воситаҳои гардон ва асосӣ тақсим мешаванд; 

$C) воситаҳои мутлақ ва нисбӣ тақсим мешаванд; 

$D) воситаҳои муомилот ва асосӣ тақсим мешаванд; 

$E) воситаҳои нсибӣ ва худи тақсим мешаванд; 

 

@335.Воситаҳои гардони худи ин? 

$A) воситаҳое мебошанд, ки доиман дар ихтиёри корхонаанд ва аз ҳисоби 

захираҳои худи шакл мегиранд; 

$B) аз ҳисоби қарзҳои кредиторй (қарзҳои тиҶоратӣ) ва дигар пассивхо 

ташаккул меёбанд; 

$C) он ашёҳои меҳнат мебошанд, ки барои дохил кардан ба ҷараёни 

истеҳсолӣ тайёр шудаанд; 

$D) арзиши фурӯши фондҳои асосии фарсудашудаи аз истеҳсолот хориҷшуда 

мебошад; 

$E) дар асосӣҳароҷоте, ки ба такрористеҳсолкунии фондҳои асосӣ дар 

замони ҳозира заруранд, муайян карда мешавад; 

 



@336.Воситаҳои гардони қарзй? 

$A) аз ҳисоби қарзҳои кредиторй (қарзҳои тиҷоратӣ) ва дигар пассивхо 

ташаккул  меёбанд; 

$B) воситаҳое мебошанд, ки доиман дар ихтиёри корхонаанд ва аз ҳисоби 

захираҳои худи шакл мегиранд; 

$C) он ашёҳои меҳнат мебошанд, ки барои дохил кардан ба ҷараёни 

истеҳсолӣ тайёр шудаанд; 

$D) арзиши фурӯши фондҳои асосии фарсудашудаи аз истеҳсолот хориҷшуда 

мебошад; 

$E) дар асосӣҳароҷоте, ки ба такрористеҳсолкунии фондҳои асосӣ дар 

замони ҳозира заруранд, муайян карда мешавад; 

 

@337.Дар амалия ба мақсади таҳлил, ҳисоб ва банақшагирии тамоми 

намудҳои хароҷоте, ки ба таркиби арзиши аслии маҳсулот дохил 

мешаванд, чанд намуди  таснифот истифода бурда мешавад? 

$A) Таснифот аз рӯи унсурҳои иқтисодӣ; таснифот аз рӯи моддаҳои 

ҳисоббарорӣ; 

$B) Таснифот аз рӯи воситаҳои гардони худи ва қарзӣ; 

$C) Таснифот аз рӯи усулхои иктисодии идоракуни, маъмурии идоракуни ва 

ичтимоию рухии идоракуни; 

$D) Таснифот аз рӯи тањлил, наќшагирї, љалб, интихоб, љобаљогузории 

оќилонаи кадрњо; 

$E) Таснифот аз рӯи наќшаи муфассали фаъолияти корхона барои ояндаи 

дидашаванда; 

 

@338.Ќисми муњими захирањои молияви,ки барои таъмин намудани 

доираи истењсолот ва гирифтани фоида нигаронида  шудаанд….номида 

мешавад? 

$A) Сармоя; 

$B) Пул; 

$C)  Ќарз; 

$D) Андоз; 

$E) Моликият; 

 

@339.Активњои корхона аз руи шакли моликият  ба кадом гуруњњо 

људо  мешаванд? 

$A) Худи ва ќарзи; 

$B) Модди ѓайримоди; 

$C) Асоси ва худи; 

$D) Молияви ва худи; 

$E) Асоси ва гардон; 

@340.Аз рўи шакли амалкуни активњои корхона ба кадом гуруњњо 

људо  мешаванд? 

$A) Модди, ѓайримоди ва молиявї; 

$B) Асоси ва худи; 



$C) Худи ва ќарзи; 

$D) Моли ва худи; 

$E) Асоси ва гардон; 

@341.Захирањои иќтисодии корхонаро номбар кунед? 

$A) Мехнатї, моддї, молиявї, иттилоотї; 

$B) Иттилоот, кормандон, пул, бино, роњбарият; 

$C) Молиявї, мехнатї, зеризаминї, об, қарзӣ; 

$D) Њамаи чавобхои боло нодурустанд; 

$E) Мењнатї, роњбарї, молиявї; 

 

@342.Даромади умумӣчист? 
$A) Даромади умумї ин фарќи байни арзиши мањсулоти умумї ва 

харољотњои моддї; 

$B) Даромади умумї ин ќудрати двигателњои механикї, электрикї,      

таљњизотњои электрикї ва миќдори чорвои корї (ба ќувваи 

механиконигардонидашуда); 

$C) Даромади умумї ин фарќи байни даромади умумї ва харољотњои музди 

мењнат; 

$D) Даромади умумї ин фарќи байни даромади пулї аз фурўши мањсулот      

ва арзиши аслии пурраи мањсулоти фурўхташуда; 

$E) Даромади умумї ин ба истењсоли пахта махсусгардаонии ноњияњо; 

 

@343.Банаќшагирї? 
$A) ин љараёни интихоби њадафњо ва карорњое мебошад, ки барои ба 

маќсад ноил гаштан равона карда мешавад; 

$B) пешравии низоми фаъолиятро бо рељаи барномаи пешбинишуда 

њамoњангу таъмин месозад; 

$C) љараёни иљрои наќшаи пешбинишуда тањти тањлили доими ќарор 

мегирад; 

$D) ин такмилдихии микдорию сифатии истехсолот ва зиёдшавии хачми 

махсулоти чамъиятиро меноманд; 

$E) ин афзоиши хачми мачмуи махсулоти милли аз хисоби истифодаи 

самаранок ва мукаммал намудани омилхои истехсолот мебошад; 

 

@344.Арзиш чист? 

$A) Харољотњои зарури љамъиятии дар мањсулот таљассум ёфтаро арзиш 

меноманд; 

$B) Харољотњои мењнати гузаштаи дар мањсулот таљассум ёфтаро арзиш 

меноманд; 

$C) Харољотњои мењнати зиндаи дар мањсулот таљассум ёфтаро арзиш 

меноманд; 

$D) Харољотњои мењнати гузашта ва зиндаи дар мањсулот таљассум ёфтаро 

арзиш меноманд; 

$E) Харољотњои дохили хољагиро арзиш меноманд; 

 



@345.Хурдашавии фондњои асосї чанд хел мешавад? 

$A) Љисмонї, маънавї; 

$B) Љисмонї; 

$C) Маънавї; 

$D) Мантиќї; 

$E) Љисмонї, мантиќї; 

 

@346.Нарх чист? 
$A) Нарх – ин арзиши бо пул ифода ёфтаи молест, ки дар тамоми соњањои    

истењсолоти моддї истењсол шудааст; 

$B) Нарх – ин сарчашмаи усулњои истењсолї, нигоњдорї ва истифодабарии 

хўроки чорво, ки њамаи намудњои хўроки чорво ва паррандањоро бо 

миќдори зарурии моддањои ѓизогї таъмин мекунад; 

$C) Нарх – ин ваќтест, ки дар давоми он њамаи корњои истењсолї аз аввали 

истењсолот то гирифтани мањсулоти тайёр иљро мегардад; 

$D) Нарх – ин истифодаи воситањои нисбатан мукаммал ва мењнати 

баландихтисос барои гирифтани њаљми зиёди мањсулоти хушсифат бе зиёд 

кардани майдони киштва саршумори чорво; 

$E) Нарх – ин самараи фоиданоки нињої аз истифодабарии воситањои 

истењсолот ва мењнати зинда, боздињии  маљмўи харољотњост; 

 

@347.Активхои  корхона   ба  кадом  гурух  чудо  мешаванд? 

$A) устувор ва ҷорӣ; 

$B) устувор; 

$C) ҷорӣ; 

$D) хамаи  чавобхо  нодурустанд; 

$E) гирифтани  фоида; 

 

@348.Ба активхои чори чихо дохил мешаванд? 

$A) захирахои истехсоли,карзхои  дебитори,пули  накд; 

$B) воситахои  асосии истехсолии  корхона; 

$C) пули  накд ва  активхои  гайримодди; 

$D) карзи  дебитори  ва  активхои  гайримодди; 

$E) гирифтани фоида; 

 

@349Мафхуми таваккал чи маъни дорад? 

$A) хатари  номусоиди  ягон  ходиса; 

$B) фоида  бадастомада; 

$C) саъю кушиш; 

$D) ракобат; 

$E) хамаи  чавобхо  дурустанд; 

 

@350.Ба захираҳои иқтисоди дохил мешаванд? 

$A) захираҳои модди, меҳнати, молиявї, иттилоотї; 

$B) нафақа, ҷубронпулї, музди меҳнат; 



$C) сифатнокї, даромаднокї; 

$D) миз, курсї, қалам; 

$E) тақсимот, истеъмол; 

 

@351.Воситањои пули дар корхонањо ба кадом гурўњњо људо 

мешаванд? 

$A) хамаи чавобњо дар якљоягї дурустанд; 

$B) воситањои худи; 

$C) воситањои ќарзї; 

$D) воситахои љамъкардашуда; 

$E) воситањои фаврии пули; 

 

@352.Фонди пули дар асоси ќонунгузорї ва њуљљатњои таъсисї 

ташкилшудаи корхона чї номида мешавад? 

$A) Фонди оинномави; 

$B) Иктисодиёт; 

$C) Њиссаљудокунии амортизатсионї; 

$D) Андоз аз аризиши иловашуда; 

$E) Молия; 

 

@353.Даромади умумии корхона аз кадом ќисмхои зерин иборат аст? 

$A) Даромади истењсолї, даромади молиявї, даромади тиљорати, даромад аз 

сармоягузорихо; 

$B) Даромад аз фуруши махсулот ва андозхо; 

$C) Даромади тиљорати ва иљрои амвол; 

$D) Даромад аз фуруши ќоѓазњои ќимматнок ва арзиши аслии махсулот  

$E) Њама љавобњои овардашуда нодурустанд; 

 

@354.Сармоя чист? 

$A) Сармоя- ин арзиши доимо афзоянда мебошад; 

$B) Арзиши пули молро сармоя иеноманд; 

$C) Эквивалени молхоро сармоя меноманд; 

$D) Ягон вариант чавоби дурустро надорад; 

$E) Сохахое, ки максади асосии онхо истехсол ва фоида ба даст овардан аст; 

 

@355.Воситаҳои гардони худи ин? 

$A) воситаҳое мебошанд, ки доиман дар ихтиёри корхонаанд ва аз ҳисоби 

захираҳои худи шакл мегиранд; 

$B) аз ҳисоби қарзҳои кредиторй (қарзҳои тиҶоратӣ) ва дигар пассивхо 

ташаккул меёбанд; 

$C) он ашёҳои меҳнат мебошанд, ки барои дохил кардан ба ҷараёни 

истеҳсолӣ тайёр шудаанд; 

$D) арзиши фурӯши фондҳои асосии фарсудашудаи аз истеҳсолот хориҷшуда 

мебошад; 



$E) дар асосӣҳароҷоте, ки ба такрористеҳсолкунии фондҳои асосӣ дар 

замони ҳозира заруранд, муайян карда мешавад; 

 

@356.Захирањои молиявї гуфта чиро мегўянд? 

$A) Захирањои молиявї гуфта, ин воситањои пулии дар ихтиёри давлат, 

корхона, ташкилот ва муасисаро мефањманд; 

$B) Захирањои молиявї гуфта, вомбаргњоро меноманд; 

$C) Захирањои молиявї гуфта, ин воситањои гардон дар ихтиёри шањрванд, 

коргар, ташкилот ва муасисаро мефањманд; 

$D) Захирањои молиявї гуфта, пули дар хазина бударо меноманд; 

$E) Захирањои молиявї гуфта, пули ба ќарз додаро меноманд; 

 

@357.Таърифи молияро шарҳ диҳед? 

$A) маљмўи муносибатњои иќтисодї оиди ташкил таќсим ва аз 

навтаќсимкунии фондњои пулии марказонидашуда ва 

ѓайримарказонидашуда; 

$B) тамоми шакл ва усулхои ташкили истифодабарии  фондњои пулии 

таъминоти махсусдошта, молия номида мешавад; 

$C) механизми иќтисодие мебошад, ки даромадњоро таќсим мекунад; 

$D) механизми назоратї оиди  истифодаи фондхои пулї мебошад; 

$E) категорияи иқтисодиемебошад, кидороихусусуятимуҳлатнокӣ, 

фоизнокӣвабозгардонӣмебошад; 

 

@358.Банаќшагирии буљетї чи тавр тартиб дода мешавад? 

$A) буљети давлатї барои соли навбатии молиявї ва ду соли минбаъдаи он 

тартиб дода мешавад; 

$B) фаъолияти мустаќил ва объективї оид ба гузаронидани санљиш, 

бањодињї ва машваратдињии низомњои идоракунї; 

$C) таъмини фаъолияти љории маќомоти њокимият ва идоракунии давлатї, 

маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии 

шањрак ва дењот; 

$D) ба гурўњњо људо кардани даромаду харољот, манбаъњои маблаѓгузории 

касри буљетњо, ки барои тартиб додан ва иљро кардани буљетњои сатњњои 

гуногун; 

$E) иљро кардани буљетњои сатњњои гуногуни низоми буљети давлатии 

Љумњурии Тољикистон; 

 

@359.Қисмидаромадибуҷетидавлатӣ аз кадом сарчашмаҳо асос меёбад? 

$A) воридоти андозию ғайриандози; 

$B) фондҳоимахсусимарказонидашудаидавлатӣ; 

$C) фондҳоиғайримарказонидашудаидавлатӣ; 

$D) музди меҳнат, нафақа, стипендиявапардохтҳоикоммуналӣ; 

$E) воридоти гумрукӣ, пардохтҳоииҷтимоӣ; 

 

@360.Усулњои амалишавии танзими молиявӣ? 



$A) мустаќим, ѓайримустаќим; 

$B) ҷумњуриявї ва мањалї; 

$C) минтаќави  ва ноњиявї; 

$D) шањри  ва вилоятї; 

$E) давлатї ва сунъї; 

 

@361.Ташкили молия  дар асоси кадом принсип ба роҳ монда мешавад? 

$A) принсипи мустаќилияти хољагидорї, принсипи худмолиякунонї, 

принсипи масъулияти моддї, принсипи манфиатдорї, принсипи таъмини 

захирањои молиявї; 

$B) принсипи бозгардонидан, принсипи мўњлатнокї, принсипи мустаќилияти 

хољагидорї; 

$C) принсипи музднокї, принсипи таъминотї; 

$D) принсипи манфиатдорї, принсипи маќсаднокї, принсипи мустаќилияти 

хољагидорї, принсипи худмолиякунонї, принсипи масъулияти моддї; 

$E) принсипи бозгардонидан, принсипи мўњлатнокї, принсипи манфиатдорї, 

принсипи таъмини захирањои молиявї; 

 

@362.Кадом субъектон дар њисоббаробаркунии ѓайринаќдї иштирок 

мекунанд? 

$A) харидор, фурўшанда, бонк; 

$B) харидор ва фурўшанда; 

$C) харидор, фурўшанда, андозсупоранда, бонк; 

$D) харидор, таъминкунанда, андозсупоранда; 

$E) фурўшанда, андозсупоранда; 

 

@363.Фондњои маќсадноки давлатӣ тавасути кадом сарчашмањо 

ташакулмеёбад? 

$A) Маблаѓњои ќарзи  ва гарантњои давлатињои хориљӣ; 

$B) Андозњои иљтимоии шахсони њуќуќи ва воќеъи; 

$C) Бољи давлати; 

$D) Фоидаи корхонањо ва муассисањо; 

$E) Бойгари ва сарватњои табии; 

 

@364.Системаи молиявиро муйян намоед? 

$A) Маљмуи соњањои гуногун ва муасиссањое, ки байни њам муносибатњои 

молияви дорад; 

$B) Маљмуи соњањои гуногун ва муасиссањое, ки байни  њам муносибатњои 

иќтисоди дорад; 

$C) Маљмуи соњањои гуногун ва муасиссањое, ки байни  њам муносибатњои 

сиёси дорад; 

$D) Маљмуи соњањои гуногун ва муасиссањое, ки байни  њам 

муносибатњои ќарзи дорад; 

$E) Маљмуи соњањои гуногун ва муасиссањое, ки байни  њам муносибатњои 

буљави дорад; 



 

@365.Раванди маќсадноки фаъолияти молиявї? 

$A) Идоракунии моливї; 

$B) Соњибкорї; 

$C) Фароњамории буљет; 

$D) Назорати молиявї; 

$E) Ташкили суѓуртаи давлатї; 

 

@366.Кумакњои молиявї  дар кадом шакл сурат мегиранд? 

$A) Њамаи љавобњо  дурустаст; 

$B) Дотатсия; 

$C) Субвенсия; 

$D) Субсидия; 

$E) Ҷавоби дуруст нест; 

 

@367.Сиёсати пулии қарзӣ ин? 

$A) Амали ҳукуматботаъсиррасонибаҳаҷмипулидармуомилот; 

$B) Калон шудани бозорҳоифурӯшимаҳсулот; 

$C) Васеъ шудани истеҳсолот; 

$D) Ташаккули инеститсияҳоихориҷӣ; 

$E) Васеъ шудани истеҳсолотваташаккулиинеститсияҳоихориҷӣ; 

 

@368.Лизинг чист? 

$A) Иљораи мошин, тањљизот ва воситањои наќлиёт, ки аз тарафи ширкати; 

$B) Иљораи дарозмуддат аст; 

$C) Иљораи кўтоњмуддат аст; 

$D) Хўрдашавии воситањои наќлиётї лизинг номида мешавад; 

лизингї ба иљорахоњон дода мешавад; 

$E) Хўрдашавии воситањои асосї иҷораимолиявӣ номида мешавад; 

 

@369.Намудҳоии ҳисоботромуайян намоед? 

$A) Солона, семоња , моњона; 

$B) Як моњ, њаррўза, семоња; 

$C) Њаруза , солона ,њармоња; 

$D) Чормоња, шашмоња, солона; 

$E) Њармоња, њаштмоња, семоња; 

 

@370Талаботњои асосии бањисобгирии муҳосибӣї кадомҳоянд? 
$A) ягонагї, сариваќтї, дуруст, обьективона, пурра, оммафањм ва 

сарфакорона; 

$B) њуљљатноккунонї, счётњо ва навишти дутарафа дар онњо, баланс; 

$C)  бањодињї ва калкулятсия, баруйхатгирї ва њисобот; 

$D) натуравї, мењнатї ва пулї, таъљилї, оморї; 

$E) Объективона ва сарфакорона бухгалтерї; 

 



@371.Воситањои асосї, активњои ѓайримоддї чї тавр бањодода 

мешаванд. мегирад? 
$A) бо арзиши ибтидоӣ; 

$B) бо арзиши асли њаќиќї; 

$C) бо нархи њисобгирї; 

$D) бо нархи фурўш; 

$E) бо арзиши бадасторї; 

 

@372.Истифодабарандагони иттилооти бањисобгирии муҳосибї ба чанд 

гурўњ тасниф мешаванд? 
$A) Ду; 

$B) Панљ; 

$C) Чор; 

$D) Шаш; 

$E) Се; 

 

@373.Ба сарчашмањои ќарзии корхона дохил мешавад? 

$A) Ўњдадорињои дебиторї ва кредитории ташкилот; 

$B) Сармояи оинномавї ва захиравии ташкилот; 

$C)  Маблаѓгузории молиявї; 

$D) Ќарзи дебитори ва кредиторї; 

$E) Воситањои асосї, активњои ѓайримоддї ва воситањои пулї; 

@374.Барои ташкил кардани сиёсати бањисобгирї дар корхонањо кї   

вазифадор аст? 

$A) Сармуҳосиби корхона; 

$B) Роњбари корхона; 

$C) Иќтисодчиёни корхона; 

$D) Коргарони корхона; 

$E) Шўъбаи бањисобгирии корхона; 

 

@375.Ҷалби фаъолонаи аҳлиҷомеабараванди буҷет чиро 

мефаҳмонад? 

$A) шаффофияти буҷет; 

$B) ҳуқуқҳоибуҷетӣ; 

$C) ҳисоби (счёти) буҷетӣ; 

$D) ҳисоббаробаркунии тарафайн; 

$E) равандибуҷетӣ; 

 

@376.Раванди муносибатҳои молиявӣ, ки дар ҷараёни онҳо маблағҳои 

пулӣ истифода бурда мешаванд ва ташаккул меёбанд? 

$A) низоми (системаи) молияи давлатӣ; 

$B) равандибуҷетӣ; 

$C) назорати буҷетӣ; 

$D) маблағҳои махсус; 

$E) маблағҷудокунӣ; 



 

@377.Таърифи идоракунии молиявиро муайян намоед? 

$A) Идоракунии молиявї ташкил, истифода ва идораи захираҳои молиявии 

таиноти махсус дошта ва муносибатҳои иқтисодии дар он раванд ба вуљуд 

оянда мебошад; 

$B) Идоракунии молиявї як қисми таркибии роҳбарии иқтисодї аст; 

$C) Идоракунии молиявї таҳияи сохтори муайян бо мақсади ташкили 

фаъолияти соҳибкорї аст; 

$D) Самаранок истифодабарии фондҳои таиноти хос дошта мебошад; 

$E) Њамаи љавобҳо нодуруст; 

 

@378.Фоидаи балансї байни ки тақсим карда мешавд? 

$B) Байни субъектҳои иқтисодиёт; 

$A) Буљет, корхона, соҳибмулкон; 

$C) Буљет, корхона, соҳибмулкон, вазоратҳо; 

$D) Буљет, корхона, соҳибмулкон, давлат; 

$E) Њамаи љавобҳо дуруст аст; 

 

@379.Даромаднокии иқтисодиро муайян намоед? 

$A) Ин муносибати фоидаи соф ба арзиши аслии мањсулоти фурўхташуда; 

$B) Ин муносибати фоида соф ба сармояи худї; 

$C) Ин муносибати даромади соф ба сармояи қарзї; 

$D) Ин муносибати арзиши аслии мањсулот ба даромади соф; 

$E) Ин муносибати даромади умумї ба фоида; 

 

@380.Ба истифодабарандагони берунаи њисоботи муҳосбї дохил 

мешаванд? 

$A) Давлат, органњои мақомоти андоз, қарздењон, инвесторон, аудиторон; 

$B) Роњбар ва сармуњосиб, идоракунандагони махсускардашуда; 

$C) Роњбари болоии ташкилот идоракунандагони махсускардашуда; 

$D) Идоракунандагони махсускардашуда, роњбар ва сармуњосиб; 

$E) Давлат, карздехон, рохбар ва мухосиб; 

 

@381.Буљети давлатии Љумњурии  Тољикистон  аз кадом  сатњҳо 

иборат аст? 

$A) ҷумњуриявї ва мањалї; 

$B) минтаќави  ва ноњиявї; 

$C) шањри  ва вилоятї; 

$D) ҳамаи љавобњо дуруст аст; 

$E) ҷавоби дуруст нест; 

 

@382.Аз руи таъинот харољоти истењсолии корхона ба кадом гуруњњо 

тақсим мешаванд? 

$A) харољотњои музди мењнат, харољотњои моддї, суѓуртаи иљтимої, фонди 

амортизатсиони; 



$B) харољотхои доимї ва таъгиёбанда; 

$C) харољотњои муомилот ва борхати; 

$D) харољот барои хариди ашё ва борхатї; 

$E) харочот умумихољагї ва умумиистењсолї; 

 

@383.Наќшањои молиявї дар сатњи давлатї? 

$A) Дарозмудат ва тавозуни молиявї; 

$B) Кўтоњмудат ва тавозуни ањолї; 

$C) Дарозмудат ва захирањои молиявї; 

$D) Кўтоњмудат ва захирањои мењнатї; 

$E) Тартиб дода намешаванд; 

 

@384.Дурнамои молиявї бо кадом мақсад амалӣ карда мешавад? 

$A) Муайян карданї њаљми имконии захирањои молиявї; 

$B) Муайян кардани љойњои корњои холї; 

$C) Муайян кардани вазъи иќтисодї; 

$D) Муайян кардани даромади асосї; 

$E) Мутаносибияти алоќамандии нишондодњои молиявї; 

 

@385.Таснифи захирањои молиявиро муайян намоед? 

$A) марказонидашуда,  ѓайримарказонидашуда; 

$B) давлатї ва сунъї; 

$C) маъмурї-фармоишї; 

$D) мустаќим,ѓайримустаќим; 

$E) ҳамаиҷавобњо дуруст аст; 

 

@386Сиёсати пулию қарзӣ аз тарафи  кадом мақомоти давлатӣамалӣ 

карда мешавад? 
$A) Бонки миллии ҶТ; 

$B) Вазорати молияи ҶТ;  

$C) Вазорати иқтисод ва рушди савдои ҶТ; 

$D) Бонки умумиҷаҳонӣ; 

$E) Хазинаи байналмиллалии асъор (ХБА); 

 

@387.Аз рўи таъинот њуљљати муҳосибӣ чи тавр тасниф мешаванд? 
$A) Ибтидої ва љамъбастї; 

$B) Барои як бор ва љамъбастї; 

$C) Барасмиятдарории сарфакорона, сафед кунанда, бухгалтерї; 

$D) Пешаки ва љорї; 

$E) Љорӣ ва оянда; 

 

@388.Дар бањисобгиррии муҳосибӣ кадом ченакҳоистифодамегарданд? 

$A) Мењнатї, пулї, аслӣ; 

$B) Мењнатї; 

$C) Аслї; 



$D) Пулї; 

$E) Пулї-аслї; 

 

@389.Дороињои  ѓайригардонро муайян намоед? 

$A) Воситањои асосии активњои ѓайримоддї, сармояи асосї,  маблаѓгузории 

дарозмуддат; 

$B) Ашё ва масолењ, мањсулоти тайёр ва молњо барои аз нав  фурўхтан,  

истењсолоти нотамом; 

$C) Воситањои дар њисоби њисоббаробаркунии ташкилот буда; 

$D) Захирањои истењсолї, воситањои пулї, ќарзњои дебиторї; 

$E) Уњдадорињои дебиторї ва кредитории ташкилот; 

 

@390.Идоракунии молиявї чї тавр амалӣ карда мешавад? 

$A) Истифодаи дониш, механизми молиявї ва таљрибаи молиявии; 

$B) Истифодаи дониши иқтисодї- молиявї; 

$C) Истифодаи дониш ва механизми млиявї 

инсоният андўхта; 

$D) Дар асоси истифодаи алоқаҳои хешу таборї ва дастгирии «Дўстон»; 

$E) Њамаи љавобҳо ҳақиқат доранд; 

 

@391.Дар кадом ҳуљљати молиявї фоидаи балансӣ инъикос меёбад? 

$A) Њисобот оид ба натиљаҳои фаъолияти молиявию хољагї; 

$B) Тавозун; 

$C) Њисобот оид ба натиљаҳои дар корхона љойдошта; 

$D) Аз хамаи ҳуљљатҳои дар корхона љой дошта; 

$E) Фоида ин сири тиљоратї аст ва дар ҳуљљате нишон дода намешаванд; 

 

@392.Истифодабарандагони дохилии њисоботи муҳосибиро муайян 

намоед? 

$A) Роњбарони болоии ташкилот ва идоракунандагони махсускардашуда; 

$B) Давлат, органњои мақомоти андоз, аудиторон; 

$C) Ќарздењон, инвесторон, шахсони хориљї; 

$D) Мушовири саволњои молиявї; 

$E) Хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@393.Тавассути чї натиљаи молиявї муайян карда мешавад? 

$A) Фоида, зарар ва дараљаи даромаднокї; 

$B) Фоида; 

$C) Зарар; 

$D) Дараљаи даромаднокї; 

$E) Харољотњо; 

 

@394.Барои гузаронидани таҳлили ҳисоботи мрлиявӣ сарчашмаи асосии 

маълумот чї маҳсуб меёбад? 

$A) Њисоботи муҳосбї; 



$B) Њисоботњои гузашта; 

$C) Њисоботи оморї; 

$D) Бањисобгирии фаврї; 

$E) Хисоботи љорї; 

 

@395.Дороињое, ки шаклии пулї ва ҷисмонї надоранд чӣ номида 

мешаванд? 

$B) Дороињои моддї; 

$A) Дороињои ѓайримоддї; 

$C) Ќоѓазњои ќимматнок; 

$D) Дивидент; 

$E) Дороињои ѓайримоддї ва ќимматнок; 

 

@396.Таҳияи лоињаи буљети давлатї аз тарафи кадом мақомот сурат 

мегирад? 

$A) аз тарафи Вазорати молия; 

$B) аз тарафи Вазорати адлия ва Бонки миллии Љумњурии Тољикистон; 

$C) аз тарафи Вазорати адлия; 

$D) аз тарафи Вазорати иќтисод ва савдо; 

$E) њамаи љавобњо дурустанд; 

 

@397.Аз руи шакли моликият  дороињои корхона ба кадом гуруњњо 

тасниф  мешаванд? 

$B) Моддӣ ѓайримодӣ; 

$C) Асосӣ ва худӣ; 

$A) Худӣ ва ќарзӣ; 

$D) Молиявӣ ва худӣ; 

$E) Асосӣ ва гардон; 

 

@398.Захирањои иќтисодиро муайян намоед? 

$A) Мехнатї, моддї, молиявї, иттилоотї; 

$B) Иттилоот, кормандон, пул, бино, роњбарият; 

$C) Молиявї, мехнатї, зеризаминї, об, қарзӣ; 

$D) Њамаи чавобхои боло нодурустанд; 

$E) Мењнатї, роњбарї, молиявї; 

 

@399.Ба дороихои ҷорӣ  дохил  мешаванд? 

$A) захирахои   истехсолӣ,карзхои дебиторӣ,пули накд; 

$B) воситахои  асосии истехсолии  корхона; 

$C) пули  накд ва  активхои  гайримодди; 

$D) карзи дебитори ва активхои  гайримодди; 

$E) гирифтани фоида; 

 

@400.Таърифи захирањои молиявирошарҳ диҳед? 

$A) Захирањои молиявї гуфта, ин воситањои пулии дар ихтиёри давлат, 



корхона, ташкилот ва муасисаро мефањманд; 

$B) Захирањои молиявї гуфта, вомбаргњоро меноманд; 

$C) Захирањои молиявї гуфта, ин воситањои гардон дар ихтиёри шањрванд, 

коргар, ташкилот ва муасисаро мефањманд; 

$D) Захирањои молиявї гуфта, пули дар хазина бударо меноманд; 

$E) Захирањои молиявї гуфта, пули ба ќарз додаро меноманд; 


