
Beynəlxalq kommersiya işi-0717(eyani 300) 
1. Sual: Beynəlxalq kommersiya sövdələşməsinin əlamətləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 sövdələşmə predmetinin satıcı ölkənin sərhədlərindən kənara hərəkət etməsi 

 ödənişin xarici valyuta ilə həyata keçirilməsi 

 müxtəlif milli tərəflər arasında sövdələşmənin həyata keçirilməsi 

 müəssisələri müxtəlif ölkələrdə yerləşən partnyorlar arasında 
sövdələşmənin həyata keçirilməsi 

 sövdələşmə predmetinin alıcı ölkənin sərhədlərindən kənara hərəkət etməsi 

 
 

2. Sual: Satıcının konkret alıcıya ünvanlanan və cavab üçün müddət göstərilən təklifi necə 
adlanır? (Çəki: 1) 

 ofert 

 aksept 

 möhkəm ofert 

 sərbəst ofert 

 möhkəm aksept

 
 

3. Sual: Əvvəllər başqa bazardan alınmış malın emal olunmadan xarici bazarda satışı necə 
adlanır? (Çəki: 1) 

 ixrac 

 idxal 

 təkrar ixrac 

 təkrar idxal 

 komissiya müqaviləsi

 
 

4. Sual: Firma tərəfindən maşın və avadanlıqların, texnologiyaların, bəzən isə zavodlar 
komplektinin qərara alınmış avadanlıqda buraxılan xammal, yarımfabrikatlara mübadilə 
ilə qarşılıqlı tədarüklə satışı nədir? (Çəki: 1) 



 barter 

 qarşılıqlı tədarük sövdələşmələri 

 lizinq 

 kompensasiya sövdələşmələri 

 Hayrinq 

 
 

5. Sual: Xaricdən gətirməklə əvvəllər ixrac olunmuş və emala məruz qalmamış əmtəənin 
(malın) satışı necə adlanır? (Çəki: 1) 

 barter 

 təkrar idxal 

 idxal 

 təkrar ixrac 

 əmtəə (mal) mübadiləsi

 
 

6. Sual: Əsas kommersiya əməliyyatlarına aid deyil: (Çəki: 1) 
 maddi formada əmtəə (mal) mübadiləsi 

 elmi-texniki biliklərlə mübadilə üzrə 

 icarə 

 texniki xidmətlərlə mübadilə üzrə 

 beynəlxalq əmtəə (mal) mübadiləsini təmin edən əməliyyatlar 

 
 

7. Sual: Texniki yardımın bilavasitə icraçıları hansı təşkilatdır? (Çəki: 1) 
 PROON 

 UNIDO 

 UNKTAD 



 UNESKO

 MOT 

 
 

8. Sual: Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü hansı müsbət nəticələr verə 
bilər: (Çəki: 1) 

 Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə tam təminat verilər 

 Azərbaycanın xarici borcları silinə bilər 

 Azərbaycana daha ağır şərtlərlə kreditlər ayrıla bilər 

 Azərbaycanın xarici ölkələrdə ticarətində məhdudiyyətlər aradan götürülər

 Azərbaycana investisiya axınları sürətlə artar 

 
 

9. Sual: İdxal rüsumlarının tətbiqindən kim itirir: (Çəki: 1) 
 idxal ölkəsinin istehlakçıları

 idxal ölkəsinin istehsalçıları 

 gömrük tarifi tətbiq edən ölkə 

 ixrac ölkəsinin istehlakçıları 

 ixrac ölkəsinin istehsalçıları 

 
 

10. Sual: ÜTT-nin əsas vəzifəsi nədir: (Çəki: 1) 
 İEÖ üçün əlverişli ticarət şəraiti yaratmaq 

 İqtisadi cəhətdən zəif olan ölkələrin xarici ticarət siyasətini formalaşdırmaq 

 Ticarət məhdudiyyətləri və gömrük tariflərinin liberallaşdırılmasından

 İEO-də gömrük tariflərinin yüksəldilməsi 

 Üzvü olmayan ölkələrə qarşı proteksionist siyasəti dəstəkləməkdən 

 
 

11. Sual: Aşağıdakılardan biri qeyri-tarif tənzimlənmənin gizli metodlarından deyil: (Çəki: 1) 



 dövlət alışları 

 texniki maneələr 

 vergi və yığımlar 

 subsidiyalar 

 yerli komponentlərin olması tələbi

 
 

12. Sual: Aşağıdakılardan yalnız biri xarici ticarət siyasətinin tarif vasitəsidir: (Çəki: 1) 
 vergi və yığımlar 

 gömrük rüsumları

 subsidiyalar 

 lisenziyalaşdırma 

 kreditləşdirmə 

 
 

13. Sual: Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 gömrük tarifləri 

 lisenziyalaşma 

 kvotalaşdırma 

 təkrar idxal 

 ixracın birbaşa subsidiyalaşdırılması

 
 

14. Sual: Gömrük rüsumlarına cəlb edilərək, həmin rüsumların dərəcəsini əks etdirən 
sistemləşdirilmiş əmtəə siyahısına: (Çəki: 1) 

 gömrük tarifinin növü deyilir

 gömrük rüsumları deyilir 

 gömrük tarifləri deyilir 



 aksiz vergisi deyilir 

 əlavə dəyər vergisi deyilir 

 
 

15. Sual: Gömrük tarifinin aşağıdakı forması vardır: (Çəki: 1) 
 əmtəənin ştrix-kodu və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 əmtəənin adı və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 mənsub olduğu ölkə, əmtəənin adı və gömrük rüsumunun dərəcəsi

 əmtəənin kodu, adı və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 əmtəənin ştrix-kodu, mənsubiyyəti və gömrük rüsumunun dərəcəsi 

 
 

16. Sual: Ticarət və tariflər üzrə Baş Sazişin ən əsas prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 gömrük tariflərinin tədricən artırılması 

 ən əlverişli rejim 

 inkişaf etməkdə olan ölkələrə preferesiyaların tətbiqi 

 gömrük tariflərinin tədricən azaldılması 

 ticarət sahəsində ölkələrə diskriminasiyanın tətbiq edilməməsi

 
 

17. Sual: «Məhsulun pay bölgüsü» sövdələşməsində sərmayəçinin mülkiyyət hüququ 
nəyədir: (Çəki: 1) 

 Bütün istehsal olunmuş məhsula 

 Əldə olunan bütün gəlirə 

 Sərmayə qoyulmuş obyektin bütün ərazi və resurslarına 

 Gəlirin bir hissəsinə 

 Bütün satılan məhsula 

 
 



18. Sual: «Məhsulun pay bölgüsü» sövdələşməsində, bu sövdələşmə üzrə görülən işlərin 
nəticəsində əldə olunan bütün dağ filiz nümunələri və əlavə məhsullara mülkiyyət 
hüququ aiddir: (Çəki: 1) 

 Sərmayəçinin özünə 

 Mədənlərin sahibinə 

 Dövlətə 

 Podrat təşkilatlara 

 Bərabərlik prinsipi ilə dövlətə və sərmayəçiyə

 
 

19. Sual: «Məhsulun pay bölgüsü» sövdələşməsi zamanı xarici sərmayəçi mədənlərdən 
istifadə üçün dövlətə birdəfəlik ödəmə edirsə bu: (Çəki: 1) 

 ƏDV-dir 

 Aksiz rüsumudur 

 İstehsal olunmuş məhsula vergidir

 Bonusdur 

 Mənfəət məhsuluna vergidir 

 
 

20. Sual: Beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarının əsas subyektinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 TMK 

 Məhsul və xidmətlər

 Firmalar 

 Sahibkar ittifaqları 

 Dövlət orqanları 

 
 

21. Sual: Adları çəkilən beynəlxalq təşkilatlardan hansı dünya bazarında kontragent kimi 
çıxış edir? (Çəki: 1) 

 YUNESKO 



 PROON 

 Dünya Bankı

 YUNKTAD 

 ÜTT 

 
 

22. Sual: Vyana konvensiyası neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1) 
 3 

 6 

 2 

 4 

 5 

 
 

23. Sual: Ümumi preferensiya sisteminin tətbiqinə dair qərar qəbul edən təşkilat hansıdır? 
(Çəki: 1) 

 ÜTT 

 BƏT 

 Beynəlxalq Gömrük Təşkilatı

 Beynəlxalq Ticarət Palatası 

 YUNKTAD 

 
 

24. Sual: Ümumi preferensiya sistemi neçənci ildən tətbiq edilir? (Çəki: 1) 
 1960

 1965

 1971

 1975



 1980

 
 

25. Sual: Valyutasız əsasda qarşılıqlı mübadilə edilən məhsulların qiyməti və miqdarı tərəflər 
arasında əvvəlcədən razılaşdırılırsa, bu sövdələşmə necə adlanır? (Çəki: 1) 

 barter 

 kommersiya əsasında kompensasiya sövdəlşmələri 

 birbaşa kompensasiya sövdələşmələri 

 istehsal əməkdaşlığına dair kompensasiya sövdələşməsi

 centlemen sövdələşmələri 

 
 

26. Sual: YUNKTİM sövdələşməsi nədir? (Çəki: 1) 
 qarşılıqlı alqı sövdələşməsi 

 qısamüddətli kompensasiya sövdələşməsi 

 uzunmüddətli avans alqıları 

 paralel sövdələşmələr 

 maliyyə öhdəliklərinin ötürülməsi sövdələşməsi

 
 

27. Sual: Qısamüddətli kompensasiya sövdələşməsinə aid deyil: (Çəki: 1) 
 ikitərəfli kompensasiya sövdələşməsi 

 hissə-hissə kompensasiya sövdələşməsi 

 tam kompensasiya sövdələşməsi 

 üçtərəfli kompensasiya sövdələşməsi 

 maliyyə öhdəliklərinin ötürülməsi sövdələşmələri

 
 

28. Sual: Beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarının növləri: (Çəki: 1) 
 Birbaşa və dolayı 



 Əsas və köməkçi (təminedici) 

 Birbaşa və köməkçi (təminedici) 

 Əsas və dolayı 

 Əsas, ikinci dərəcəcəli, əlavə 

 
 

29. Sual: Beynəlxalq ticarətdə malların və xidmətlərin alqı-satqısı üzrə müqavilə 
münasibətlərində iştirak edən tərəflər necə adlanır? (Çəki: 1) 

 agent 

 kontragent 

 kontroferta 

 broker 

 komissioner 

 
 

30. Sual: Vyana Konvensiyası hansı hissələrdən ibarətdir: (Çəki: 1) 
 Əsas müddəalar; tərəflər haqqında müddəalar; müqavilənin bağlanması; son 

müddəalar; 

 Tərəflərin adları; müqavilənin obyekti; tətəbiq sferası; nəticə; 

 Tətbiq sferası; tərəflər haqqında müddəalar; müqavilənin bağlanması; son 
müddəalar; 

 Tətbiq sferası və əsas müddəalar; müqavilənin bağlanması; məhsulun alqı-
satqısı; nəticə; 

 Əsas müddəalar; tərəflərin adları; müqavilənin obyekti; nəticə; 

 
 

31. Sual: Dempinq nədir? (Çəki: 1) 
 ticarət siyasətinin maliyyə qeyri-tarif metodu olaraq ixrac qiymətlərinin 

normal qiymətlərdən aşağı səviyyəyə salınması yolu ilə əmtəələrin xarici 
bazarlara ixracının dəstəklənməsini nəzərdə tutur 

 ticarət siyasətinin gizli qeyri-tarif metodu olaraq ixrac qiymətlərinin normal 



qiymətlərdən aşağı səviyyəyə salınması yolu ilə əmtəələrin xarici bazarlara ixracının 
dəstəklənməsini nəzərdə tutur 

 ticarət siyasətinin tarif metodu olaraq ixrac qiymətlərinin normal qiymətlərdən 
aşağı səviyyəyə salınması yolu ilə əmtəələrin xarici bazarlara ixracının 
dəstəklənməsini nəzərdə tutur 

 ticarət siyasətinin maliyyə qeyri-tarif metodu olaraq ixrac qiymətlərinin normal 
qiymətlərdən yuxarı qaldırılması yolu ilə əmtəələrin xarici bazarlara ixracının 
dəstəklənməsini nəzərdə tutur 

 ticarət siyasətinin gizli qeyri-tarif metodu olaraq ixrac qiymətlərinin normal 
qiymətlərdən yuxarı qaldırılması yolu ilə əmtəələrin xarici bazarlara ixracının 
dəstəklənməsini nəzərdə tutur 

 
 

32. Sual: “Məhsulun pay bölgüsü” üzrə sövdələşmələr hansı növ qarşılıqlı ticarət 
sövdələşmələrinə aiddir: (Çəki: 1) 

 Maliyyə öhdəliklərinin ötürüləməsi ilə bağlı sövdələşmələrə 

 Valyutasız mal mübadiləsi və kompensasiya sövdələşmələrinə 

 Kommersiya əsaslı kompensasiya sövdələşmələrinə 

 İstehsal əməkdaşlığı haqqında razılaşma əsasında kompensasiya 
sövdələşmələrinə 

 İcrası uzun müddətə nəzərdə tutulan sövdələşmələrə 

 
 

33. Sual: İstehsal əməkdaşlığı haqqında razılaşma əsasında kompensasiya sövdələşmələrinə 
aiddir: (Çəki: 1) 

 Məhsulların əks alışı ilə müşayiət olunan iri miqyaslı uzunmüddətli 
kompensasiya sövdələşmələri; “Məhsulun pay bölgüsü” üzrə sövdələşmələr ; 
“İnkişaf-idxal” sövdələşmələri 

 Məhsulların əks alışı ilə müşayiət olunan iri miqyaslı uzunmüddətli kompensasiya 
sövdələşmələri; Barter sövdələşmələri; Birbaşa kompensasiya sövdələşmələri; 

 Barter sövdələşmələri; Qarşılıqlı alış; Təcili avans alqısı 

 Birbaşa kompensasiya sövdələşmələri; “Məhsulun pay bölgüsü” üzrə 
sövdələşmələr ; “İnkişaf-idxal” sövdələşmələri 

 “Məhsulun pay bölgüsü” üzrə sövdələşmələr ; Birbaşa kompensasiya 



sövdələşmələri; Qarşılıqlı alış 

 
 

34. Sual: Firmanın əsas məqsədinə aiddir: (Çəki: 1) 
 Sahibkarların maraqlarını qorumaq 

 Mənfəət əldə etmək 

 Biznesmenlərin maraqlarını müdafiə etmək

 Məhsulun istehlakını həyata keçirmək 

 Sahibkarlara kömək etmək 

 
 

35. Sual: Məhsulların təsviri və kodlaşdırılmasının harmonikləşdirilmiş sistemi (HS) hansı 
tarixdən qüvvəyə minmişdir? (Çəki: 1) 

 1988-ci il yanvarın 1-dən

 1989-ci il dekabrın 1-dən 

 1994-cü il dekabrın 1-dən 

 1995-ci il yanvarın 1-dən 

 2000-ci il dekabrın 1-dən 

 
 

36. Sual: Antidempinq rüsumu nədir? (Çəki: 1) 
 ticarət siyasətinin maliyyə qeyri-tarif metodu olaraq ixrac qiymətlərinin normal 

qiymətlərdən aşağı səviyyəyə salınması yolu ilə əmtəələrin xarici bazarlara ixracının 
dəstəklənməsini nəzərdə tutur 

 əmtəənin daxili və xarici bazarlarda satış qiymətlərinin fərqi həcmində 
müəyyən edilməklə, idxal ölkəsi tərəfindən həyata keçirilən qeyri-ədalətli qiymət 
rəqabətinin mənfi nəticələrinin aradan qaldırmaq məqsədilə tətbiq edilir 

 ticarət siyasətinin tarif metodu olaraq ixrac qiymətlərinin normal qiymətlərdən 
aşağı səviyyəyə salınması yolu ilə əmtəələrin xarici bazarlara ixracının 
dəstəklənməsini nəzərdə tutur 

 ticarət siyasətinin gizli qeyri-tarif metodu olaraq ixrac qiymətlərinin normal 
qiymətlərdən aşağı səviyyəyə salınması yolu ilə əmtəələrin xarici bazarlara ixracının 
dəstəklənməsini nəzərdə tutur 



 ticarət siyasətinin kəmiyyət qeyri-tarif metodu olaraq ixrac qiymətlərinin normal 
qiymətlərdən aşağı səviyyəyə salınması yolu ilə əmtəələrin xarici bazarlara ixracının 
dəstəklənməsini nəzərdə tutur 

 
 

37. Sual: Birbaşa kompensasiya sövdələşmələri hansı növ qarşılıqlı ticarət sövdələşmələrinə 
aiddir: (Çəki: 1) 

 Maliyyə öhdəliklərinin ötürüləməsi ilə bağlı sövdələşmələr 

 Valyutasız mal mübadiləsi və kompensasiya sövdələşmələri 

 Kommersiya əsaslı kompensasiya sövdələşmələri 

 İstehsal əməkdaşlığı haqqında razılaşma əsasında kompensasiya sövdələşmələri

 İcrası uzun müddətə nəzərdə tutulan sövdələşmələr 

 
 

38. Sual: Paralel sövdələşmələr hansı növ qarşılıqlı ticarət sövdələşmələrinə daxildir və 
xarakterik xüsusiyyəti hansıdır: (Çəki: 1) 

 Kommersiya əsaslı kompensasiya sövdələşmələrə aid olub, bir müqavilə ilə 
rəsmiləşir 

 Kommersiya əsaslı kompensasiya sövdələşmələrə aid olub, iki ayrı müqavilə 
bağlanır 

 Valyutasız mal mübadiləsi və kompensasiya sövdələşmələrinə aid olub, iki ayrı 
müqavilə bağlanır 

 İstehsal əməkdaşlığı haqqında razılaşma əsasında kompensasiya 
sövdələşmələrinə aid olub, iki ayrı müqavilə bağlanır 

 İstehsal əməkdaşlığı haqqında razılaşma əsasında kompensasiya 
sövdələşmələrinə aid olub, bir müqavilə bağlanır 

 
 

39. Sual: Beynəlxalq statistikada idxal ixrac əməliyyatlarının uçotu zamanı məhsulların 
qiyməti nəyə əsasən uçota alınır: (Çəki: 1) 

 ticarət vasitəçilərinə verilən mükafata əsasən 

 alqı-satqı kontraktlarında göstərilən qiymətə əsasən 

 ticarət vasitəçilərinə verilən mükafata və alqı-satqı kontraktlarının qiymətinə 
əsasən 



 ticarət vasitəçilərinə verilən mükafatı toplamaqla 

 bütün cavablar doğrudur 

 
 

40. Sual: Aşağıdakılardan hansı köməkçi (təminedici) kommersiya əməliyyatıdır: (Çəki: 1) 
 Patent, lisenziya, «now-how» ticarəti formasında elmi-texniki biliklərlə mübadilə 

 Texniki xidmətlərlə mübadilə 

 İnformasiya və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi sahəsində məsləhət xidmətlərinin 
təqdim edilməsi 

 Yüklərin sığortalanması 

 Beynəlxalq turizm 

 
 

41. Sual: Möhkəm oferta: (Çəki: 1) 
 Müəyyən partiya məhsul satışı üzrə müddət qeyd edilməklə, oferent tərəfindən bir 

neçə alıcıya göndərilmiş və satıcının bu müddət ərzində öz təklifi ilə bağlılığını 
göstərən, digər alıcıya anoloji təklifi göndərə bilmədiyi yazılı təklifdir. 

 Müəyyən partiya məhsul satışı üzrə müddət qeyd edilməməklə, oferent tərəfindən 
bir mümkün alıcıya göndərilmiş və digər alıcıya anoloji təklifi göndərə bilmədiyi yazılı 
təklifdir. 

 Müəyyən partiya məhsul satışı üzrə müddət qeyd edilməməklə, oferent tərəfindən 
bir neçə alıcıya göndərilmiş və digər alıcıya anoloji təklifi göndərə bilmədiyi yazılı 
təklifdir. 

 Müəyyən partiya məhsul satışı üzrə müddət qeyd edilməklə, oferent tərəfindən bir 
neçə alıcıya göndərilmiş və satıcının bu müddət ərzində öz təklifi ilə bağlılığını 
göstərən, digər alıcıya anoloji təklifi göndərə bilmədiyi şifahi təklifdir. 

 Müəyyən partiya məhsul satışı üzrə müddət qeyd edilməklə, oferent 
tərəfindən bir mümkün alıcıya göndərilmiş və satıcının bu müddət ərzində öz 
təklifi ilə bağlılığını göstərən, digər alıcıya anoloji təklifi göndərə bilmədiyi yazılı 
təklifdir. 

 
 

42. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrinə tətbiq edilən hüquqi qaydalara dair 
konvensiya neçənci ildə qəbul edilmişdir? (Çəki: 1) 

 1975



 1980

 1985

 1990

 2000

 
 

43. Sual: Barter sövdələşmələri hansı növ qarşılıqlı ticarət sövdələşmələrinə aiddir: (Çəki: 1) 
 Maliyyə öhdəliklərinin ötürüləməsi ilə bağlı sövdələşmələrə 

 Valyutasız mal mübadiləsi və kompensasiya sövdələşmələrinə 

 Kommersiya əsaslı kompensasiya sövdələşmələrinə 

 İstehsal əməkdaşlığı haqqında razılaşma əsasında kompensasiya 
sövdələşmələrinə 

 İcrası uzun müddətə nəzərdə tutulan sövdələşmələrə 

 
 

44. Sual: Centlmen sövdələşmələri hansı növ qarşılıqlı ticarət sövdələşmələrinə daxildir və 
xarakterik xüsusiyyəti hansıdır: (Çəki: 1) 

 Kommersiya əsaslı kompensasiya sövdələşmələrə aid olub, ixracatçı öhdəliyində 
hüquqi qüvvəyə malikdir 

 Kommersiya əsaslı kompensasiya sövdələşmələrə aid olub, ixracatçı 
öhdəliyində hüquqi qüvvəyə malik deyil 

 Valyutasız mal mübadiləsi və kompensasiya sövdələşmələrinə aid olub, ixracatçı 
öhdəliyində hüquqi qüvvəyə malik deyil 

 İstehsal əməkdaşlığı haqqında razılaşma əsasında kompensasiya 
sövdələşmələrinə aid olub, ixracatçı öhdəliyində hüquqi qüvvəyə malikdir 

 İstehsal əməkdaşlığı haqqında razılaşma əsasında kompensasiya 
sövdələşmələrinə aid olub, ixracatçı öhdəliyində hüquqi qüvvəyə malik deyil 

 
 

45. Sual: Məhsulların istehsal və ya emal olunduğu, kənd təsərrüfatı məhsullarının 
yetişdirildiyi, faydalı qazıntıların hasil edildiyi, hazır məhsulların tam və ya qismən 
hazırlanmış olduğu ölkə necə adlanır? (Çəki: 1) 



 Təyinat ölkəsi 

 Mənşə ölkəsi

 İdxal ölkəsi 

 Tranzit ölkə 

 İxrac ölkəsi 

 
 

46. Sual: Əmtəənin ixracını və ya idxalını müəyyən müddət ərzində müəyyən edilmiş 
kəmiyyət və ya məbləğ həddində məhdudlaşdıran kəmiyyət qeyr-tarif vasitəsi nədir? 
(Çəki: 1) 

 lisenziya 

 kvota 

 dempinq 

 subsidiya 

 dövlət alışları

 
 

47. Sual: Aşağıdakılardan hansı əsas kommersiya əməliyyatıdır: (Çəki: 1) 
 Yüklərin beynəlxalq daşınması 

 Nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri 

 Yüklərin sığortalanması 

 Beynəlxalq daşımalarda yüklərin saxlanması

 Icarə əməliyyatları 

 
 

48. Sual: Beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin hansı metodları var: 
(Çəki: 1) 

 Birinci dərəcəli və ikinci dərəcəli 

 Birbaşa və qarşılıqlı 



 Birbaşa və dolayı 

 Əsas və köməkçi 

 Əsas və sonrakı 

 
 

49. Sual: Təkrar idxal nədir? (Çəki: 1) 
 ölkəyə şəxsi istehlak, sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı və digər müəssisələr üçün 

digər istehsalçı ölkələr və ya vasitəçi ölkələrdən məhsulların idxal edilməsi 

 ölkəyə şəxsi istehlak, sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı və digər müəssisələr üçün 
digər istehsalçı ölkələr və ya vasitəçi ölkələrdən məhsulların idxal edilməsi 

 ölkəyə əvvəllər gətirilmiş məhsulların emal olunmadan ölkədən çıxarılması 

 ölkədə istehsal olunmuş, yetişdirilmiş və ya hasil edilmiş məhsulların, həmçinin 
ölkəyə əvvəllər idxal olunmuş məhsulların emal olunmadan ölkədən ixrac edilməsi 

 əvvəllər ölkədən ixrac edilmiş məhsulların emal olunmadan yenidən ölkəyə 
idxal edilməsi 

 
 

50. Sual: Sərbəst oferta: (Çəki: 1) 
 Müəyyən partiya məhsul satışı üzrə müddət qeyd edilməməklə, oferent tərəfindən 

bir mümkün alıcıya göndərilmiş və satıcının bu müddət ərzində öz təklifi ilə bağlılığı 
olmayan yazılı təklifdir 

 Müəyyən partiya məhsul satışı üzrə müddət qeyd edilməməklə, oferent 
tərəfindən bir neçə mümkün alıcıya göndərilmiş və satıcının bu müddət ərzində 
öz təklifi ilə bağlılığı olmayan yazılı təklifdir 

 Müəyyən partiya məhsul satışı üzrə müddət qeyd edilməklə, oferent tərəfindən bir 
neçə mümkün alıcıya göndərilmiş və satıcının bu müddət ərzində öz təklifi ilə bağlılığı 
olan yazılı təklifdir 

 Müəyyən partiya məhsul satışı üzrə müddət qeyd edilməklə, oferent tərəfindən bir 
neçə mümkün alıcıya göndərilmiş və satıcının bu müddət ərzində öz təklifi ilə bağlılığı 
olan şifahi təklifdir 

 Müəyyən partiya məhsul satışı üzrə müddət qeyd edilməməklə, oferent tərəfindən 
bir neçə mümkün alıcıya göndərilmiş və satıcının bu müddət ərzində öz təklifi ilə 
bağlılığı olmayan şifahi təklifdir 

 
 



51. Sual: Tarif eskalasiyası dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1) 
 əmtəələrin emal səviyyəsi artdıqca onlara tətbiq edilən gömrük vergilərinin 

səviyyəsinin artımı 

 əmtəələrin emal səviyyəsi artdıqca onlara tətbiq edilən gömrük vergilərinin 
səviyyəsinin azalması 

 əmtəələrin emal səviyyəsinin artması 

 əmtəələrin emal səviyyəsinin azalması 

 əmtəələrin emal səviyyəsi artdıqca onlara tətbiq edilən gömrük vergilərinin 
səviyyəsinin sabit qalması 

 
 

52. Sual: Məktub-öhdəlik əsasında mal mübadiləsi haqqında razılaşmalar hansı növ qarşılıqlı 
ticarət sövdələşmələrinə aiddir: (Çəki: 1) 

 Maliyyə öhdəliklərinin ötürüləməsi ilə bağlı sövdələşmələr 

 Valyutasız mal mübadiləsi və kompensasiya sövdələşmələri 

 Kommersiya əsaslı kompensasiya sövdələşmələri 

 İstehsal əməkdaşlığı haqqında razılaşma əsasında kompensasiya sövdələşmələri

 İcrası uzun müddətə nəzərdə tutulan sövdələşmələr 

 
 

53. Sual: Emal səviyyəsinə görə məhsullar bölünür: (Çəki: 1) 
 Xammal, yarımfabrikat, hazır məhsul 

 Xammal, kənd təsərrüfatı məhsulu, sənaye məhsulu 

 kənd təsərrüfatı məhsulu, sənaye məhsulu 

 kənd təsərrüfatı məhsulu, sənaye məhsulu, hazır məhsul 

 xammal, yarımfabrikat, emal olunmamış məhsul, hazır məhsul

 
 
 

54. Sual: Beynəlxalq normalara uyğun olaraq beynəlxalq kommersiya sövdələşməsinin yazılı 
forması nə hesab edilir? (Çəki: 1) 



 müqavilə 

 kontragentlərin yazışması 

 ixracatçının təklifi və alıcının cavabı 

 ixracatçının təklifi və alıcının aksenti

 alıcının sorğusu və satıcının oferti 

 
 

55. Sual: Tədarük müddətli müqavilə “dərhal” yerinə yetirilir: (Çəki: 1) 
 müqavilə bağlanandan sonra növbəti gün 

 həftə ərzində 

 alıcının malı qəbul etməyə hazır olduğunu bildirən xəbərdarlıqdan sonra

 müqavilə bağlanan tarixdən 14 gün müddətində 

 müqavilə bağlanan tarixdən 1 ay müddətində 

 
 

56. Sual: Xarici ticarət müqavilələrində keyfiyyət üzrə hansı qeydlər istifadə olunur? (Çəki: 
1) 

 standarta uyğunluğu 

 texniki şərtlərə uyğunluğu 

 nümunəyə uyğunluğu 

 ilkin baxış əsasında keyfiyyətin müəyyən edilməsi 

 sadalananların hamısı doğrudur 

 
 

57. Sual: Müqavilədə tədarükün bazis şərtləri nəyi müəyyən edir? (Çəki: 1) 
 malın daşınması qaydasını 

 satıcı və alıcı arasında malın çatdırılması xərclərinin bölüşdürülməsi

 sövdələşmənin risk dərəcəsi 



 müqavilənin yerinə yetirilməsinə görə tərəflərin məsuliyyəti 

 riskin satıcıdan alıcıya keçməsi 

 
 

58. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrində qiymətin təsbit edilməsinin hansı 
üsullarından istifadə edilir? (Çəki: 1) 

 dəyişməz qiymət 

 növbəti təsbitetmələrlə qiymət 

 hərəkətli qiymət 

 sürüşkən qiymət 

 sadalananların hamısı doğrudur

 
 

59. Sual: Xarici ticarət müqavilələri üzrə mübahisələrə adətən harada baxılır? (Çəki: 1) 
 cavabdehin yerli məhkəməsində 

 ixtisaslaşdırılmış arbitrajda 

 müqavilənin imzalandığı yer üzrə ixtisaslaşdırılmış arbitrajda

 müqavilə tərəflərinin göstərdikləri arbitraj məhkəməsində 

 ziddiyyətlərə ad hoc arbitrajında baxılması 

 
 

60. Sual: Hansı vəziyyət fors-major sayıla bilər? (Çəki: 1) 
 mübahisələrin məhkəmə yolu ilə araşdırılmasının müəyyən edildiyi vəziyyət

 beynəlxalq ticarəti tənzimləmənin istənilən dövlət tədbirləri 

 tərəflərin qabaqcadan görə bilmədikləri fövqəladə xarakterli vəziyyət 

 müqavilənin yerinə yetirilməsinə əngəl olan vəziyyət 

 müxtəlif ticari-siyasi vəziyyətlər 

 
 



61. Sual: Beynəlxalq kommersiya sövdələşmələrində müqavilə qiymətlərini müəyyən etmək 
üçün istifadə olunmur: (Çəki: 1) 

 istehsalçının daxili qiymətləri 

 birja kotirovkaları 

 gömrük orqanlarının hesablama qiymətləri

 faktiki sövdələşmə qiymətləri 

 dünya əmtəə bazarlarının məlumat qiymətləri 

 
 

62. Sual: Alıcı satıcının bankında özünə xüsusi hesab (bank bu hesabdan satıcının əmrinə 
tam uyğun şəkildə ödəmələr həyata keçirir) açdıqda, ödəmə forması necə adlanır? (Çəki: 
1) 

 inkasso 

 çek 

 kredit 

 akkreditiv 

 bank köçürməsi

 
 

63. Sual: Xarici ticarətdə mübahisələrin baxılma ardıcıllığı necədir? (Çəki: 1) 
 fors-major 

 nou-hau 

 dempinq 

 arbitraj 

 cavabdehin yerli məhkəməsi

 
 

64. Sual: Əgər göndərilmə anına yaxın verilmiş əmtəənin (malın) bazar qiyməti dəyişirsə, 
müqavilə bağlanarkən müəyyən edilmiş, lakin sonralar yenidən baxıla bilən qiymət necə 
adlanır? (Çəki: 1) 

 dəyişkən qiymət 



 növbəti fiksasiyalı qiymət 

 faktiki sövdələşmə qiyməti 

 aralıq qiymət 

 hərəkətli qiymət 

 
 

65. Sual: Müəyyən olunmuş qiymətin yenidən baxılmadığı aralıqda bazar qiymətinin 
müqavilə qiymətindən mümkün kənarlaşma minimumu nə qədərdir? (Çəki: 1) 

 1–1,5%

 2–5% 

 6–7% 

 5–10% 

 3–5% 

 
 

66. Sual: İstehsal xərclərinin müqavilənin yerinə yetirildiyi müddətdə baş verən 
dəyişikliklərini nəzərə alaraq müqavilənin yerinə yetirildiyi anda müqavilə (bazis) 
qiymətinə yenidən baxılması yolu ilə hesablanmış qiymət necə adlanır? (Çəki: 1) 

 müqavilənin yerinə yetirilməsi prosesində fiksə olunmuş

 birja qiyməti 

 faktiki sövdələşmə qiyməti 

 sürüşkən qiymət 

 məlumat qiyməti 

 
 

67. Sual: Xüsusi və ya firma informasiya mənbələrində göstərilən qiymətlər necə adlanır? 
(Çəki: 1) 

 faktiki sövdələşmələrin qiymətləri 

 nəşr edilən qiymətlər 

 məlumat qiymətləri 



 birja kotirovkaları 

 iri firmaların təklif qiymətləri 

 
 

68. Sual: Əgər müqavilədə əmtəənin (malın) dərhal göndərilməsi nəzərdə tutulmuşdursa, bu, 
satıcının əmtəəni (malı) necə göndərməsi öhdəliyini bildirir? (Çəki: 1) 

 müqavilə imzalandıqdan dərhal sonra 

 hazırlığına əsasən 

 müqavilə imzalandıqdan sonrakı gün 

 iki həftədən çox olmayan müddət ərzində istənilən gün

 müqavilə imzalanan andan üç gün müddətində 

 
 

69. Sual: Beynəlxalq ticarətdə dünya qiymətlərini xarakterizə edən əsas əlamətləri qeyd edin: 
(Çəki: 1) 

 onlar kollektiv valyuta ilə müəyyən edilir 

 bu, beynəlxalq ticarətin orta qiymətləridir 

 bu, məhsulun ümumi həcmində əhəmiyyətli payı olan aparıcı 
istehsalçılarının (tədarükçülərinin) mallarının qiymətidir 

 onlar sərbəst bazar rəqabəti nəticəsində formalaşır 

 onlar xarici ticarət sövdələşmələri bağlanarkən xüsusi istiqamət kimi istifadə edilə 
bilər 

 
 

70. Sual: Aşağıda sadalanan qiymət növlərindən hansı kontrakt qiymətinə aid deyil? (Çəki: 
1) 

 dəyişkən qiymətlər 

 sonrakı fiksasiyalı qiymətlər 

 qarışıq qiymətlər 

 möhkəm fiksə olunmuş qiymətlər



 məlumat qiymətləri 

 
 

71. Sual: Şərtlərinə görə satıcının ən az öhdəliyə malik olduğu İnkoterms terminini göstərin: 
(Çəki: 1) 

 DDU 

 CFR 

 FCA 

 EXW 

 DDP 

 
 

72. Sual: Əsas daşımanın ödənildiyi İnkoterms terminini göstərin: (Çəki: 1) 
 CIP 

 FAS 

 EXW 

 CPT 

 FOB 

 
 

73. Sual: Satıcı müqavilələrdə hansı İnkoterms terminini istifadə etdikdə maksimal öhdəliyə 
malik olar? (Çəki: 1) 

 FOB 

 DES 

 DDP 

 FAS 

 DEQ

 
 

74. Sual: Alıcı əlavə risklər etmək istəmir, ona görə hansı varianta razılıq verə bilər? (Çəki: 
1) 



 FOB 

 CIF 

 DAF 

 DES 

 EXW 

 
 

75. Sual: Hansı İnkoterms terminindən istifadə etdikdə, əsas daşıma müqaviləsinin 
bağlanması satıcının vəzifəsinə aid olmur? (Çəki: 1) 

 CIF 

 FOB 

 FCA 

 FAS 

 CPT 

 
 

76. Sual: FCA bazis şərti malın harada təhvil verilməsini nəzərdə tutur: (Çəki: 1) 
 göndərmə limanında 

 təyinat limanında 

 adı çəkilmiş məntəqədə ilk daşıyana

 şərtləndirilən yerdə daşıyıcıya 

 gəmiçiliyə 

 
 

77. Sual: CFR bazis şərtinə əsasən dəniz daşımaları həyata keçirilir: (Çəki: 1) 
 satıcının hesabına və riskinə əsasən 

 satıcının riskinə əsasən, amma alıcının hesabına 

 alıcının riskinə əsasən, amma satıcının hesabına



 alıcının hesabına və riskinə əsasən 

 ekspeditor kontorunun riski hesabına 

 
 

78. Sual: CPT bazis şərtinə əsasən malın göndərilməsinə görə satıcının öhdəlikləri yerinə 
yetirilmiş sayılır: (Çəki: 1) 

 yükləmə limanında gəminin məhəccərini yüklə keçəndə 

 boşaltma limanında gəminin məhəccərini yüklə keçəndə 

 yük ilk daşıyana verildikdə 

 adı çəkilmiş təyinat məntəqəsində nəqliyyat vasitəsindən yükü boşaltdıqdan sonra 

 satıcı malın bir nəqliyyat vasitəsindən boşaldılıb digərinə yüklənməsi zamanı 
yaranan bütün xərcləri ödəyir 

 
 

79. Sual: CIP şərtinə əsasən müqavilə bağlayarkən malın göndərilməsinə görə satıcının 
öhdəlikləri yerinə yetirilmiş sayılır: (Çəki: 1) 

 mal ilk daşıyana verildikdə 

 mal müqavilədə göstərilən təyinat yerinə çatdığı anda 

 mal göndərmə məntəqəsində ekspeditor kompaniyasına verildikdə

 mal təyinat limanında verildikdə 

 satıcı daşınma müddətindəki risklərdən sığortalanmalıdır 

 
 

80. Sual: DDP bazis şərti hansı nəqliyyat növünün istifadəsini nəzərdə tutur? (Çəki: 1) 
 qarışıq nəqliyyatın 

 dəmiryol nəqliyyatının 

 nəqliyyatın istənilən növünün 

 avtomobil nəqliyyatının 

 quru daşımaları üçün istifadə edilir

 



 
81. Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı akkreditivin növlərinə aid deyil? (Çəki: 1) 

 revolver akkreditivi 

 bölünən və bölünməyən akkreditiv 

 multivalyuta akkreditivi 

 transfortabel akkreditivi 

 geri çağırılan və çağırılmayan akkreditiv

 
 

82. Sual: Beynəlxalq təcrübədə nağd pulla hesab hansı yolla həyata keçirilir? (Çəki: 1) 
 nağd kupyura ilə

 çeklərlə 

 veksellərlə 

 köçürmələrlə 

 inkasso 

 
 

83. Sual: Xarici ticarət kontraktının preambulasında göstərilməyən əsas məlumatı qeyd edin: 
(Çəki: 1) 

 müqavilə bağlayan tərəflərin tam hüquqi adları

 tərəflərdən hansının satıcı və alıcı olması 

 müqavilənin qeydiyyat nömrəsi 

 müqavilənin imzalandığı yer və tarix 

 tədarükün bazis şərtləri 

 
 

84. Sual: İnkoterms 2010-da hansı bazis şərtinə görə satıcı malı alıcının məntəqəsində təhvil 
verir? (Çəki: 1) 

 CFR 

 DAP



 CİP 

 FAS 

 FSA 

 
 

85. Sual: İnkoterms 2010-da hansı bazis şərtində satıcı malı alıcının ölkəsində terminala 
çatdırır? (Çəki: 1) 

 DAP 

 CPT 

 CFR 

 FAS 

 DAT 

 
 

86. Sual: Akkreditivin hansı forması ixracatçı üçün daha sərfəlidir? (Çəki: 1) 
 Revolver 

 Transferobel 

 Bölünən 

 Bölünməyən 

 Təsdiq edilməyən 

 
 

87. Sual: Hansı İnkoterms terminindən istifadə etdikdə daşıma yükləri maksimum səviyyədə 
satıcı tərəfindən sığortalanır? (Çəki: 1) 

 FAS 

 DDP

 CİP 

 CFR 

 CİF 



 
 

88. Sual: Dərc olunan qiymətlərin tərkibinə daxil deyil: (Çəki: 1) 
 arayış qiymətləri 

 birja kotirovkaları 

 firma qiymətləri 

 hərrac qiymətləri 

 faktiki sövdələşmə və kontraktların qiymətləri

 
 

89. Sual: Müqavilədə “gələcəkdə qiymət dəyişilməzdir” göstərilibsə təsbit etmə üsulu ilə 
göstərilən qiymət növünü müəyyən edin: (Çəki: 1) 

 Gələcəkdə qiymətin təsbit olması

 Dünya qiyməti 

 Dəyişən qiymət 

 Sabit qiymət 

 Vasitəçinin qiyməti 

 
 

90. Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq alqı-satqı kontraktında məhsulun keyfiyyətini 
müəyyən edən üsula aid deyil: (Çəki: 1) 

 milli standartlara görə 

 müqavilədə göstərilən spesifikasiyaya görə

 xalis çəkiyə görə 

 “tel-kel” üsuluna görə 

 nümunəyə görə 

 
 

91. Sual: Sığorta polisinin növlərinə hansılar aiddir: (Çəki: 1) 
 reys, baş, müəyyən 



 baş, qarışıq, qeyri-müəyyən 

 qarışıq, qeyri-müəyyən 

 baş, müəyyən,qeyri-müəyyən

 reys, baş, qarışıq 

 
 

92. Sual: Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə hesabların növləri: (Çəki: 1) 
 hesab-qaimə, hesab-spesifikasiya, ilkin hesab, hesab-proforma

 qarışıq hesab, nümunəvi hesab, ilkin hesab, hesab-proforma 

 hesab-qaimə, nümunəvi hesab, ilkin hesab, hesab-proforma 

 qarışıq hesab, hesab-spesifikasiya, ilkin hesab, nümunəvi hesab 

 hesab-qaimə, hesab-spesifikasiya, qarışıq hesab, nümunəvi hesab 

 
 

93. Sual: Netto çəki nəyi göstərir? (Çəki: 1) 
 Malın tarasız çəkisini 

 Malın tara ilə çəkisini 

 Malın daxili qablaşdırma ilə çəkisini 

 Malın xarici qablaşdırma ilə çəkisini 

 Malın daxili və xarici qablaşdırma ilə çəkisini

 
 

94. Sual: Qısamüddətli fors-major hallarına hansılar aiddir: (Çəki: 1) 
 müharibə, blokada, valyuta məhdudiyyətləri 

 ixracın qadağan edilməsi, müharibə, təbii fəlakətlər 

 idxalın qadağan edilməsi, valyuta məhdudiyyətləri, daşqın

 yanğın, daşqın, dənizin və ya limanın donması 



 təbii fəlakətlər, blokada, yanğın 

 
 

95. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktında əsas ödəniş şərtləri hansılardır: (Çəki: 1) 
 valyuta ilə ödəniş, avansla ödəniş, hesablaşma 

 nəğd ödəniş, hesablaşma, mal formasında ödəniş

 avansla ödəniş, 1 ilə qədər ödəniş 

 kreditlə ödəniş, valyuta ilə ödəniş 

 nəğd ödəniş, avansla ödəniş, kreditlə ödəniş 

 
 

96. Sual: Konosamentin hansı növləri var: (Çəki: 1) 
 adlı, order, təqdim edənə 

 adlı, qaimə, müəyyən 

 order,qeyri-müəyyən, müəyyən

 təqdim edənə, çarter, order 

 order,çarter, dok qəbzi 

 
 

97. Sual: Dəyişkən qiymətin xarakterik xüsusiyyətləri: (Çəki: 1) 
 müqavilə imzalandığı an müəyyən edilir və müqavilə qüvvədə olduğu anda 

dəyişdirilə bilməz 

 müqavilə imzalandığı an müəyyən edilir və müqavilənin qüvvədə olduğu anda 
dəyişdirilə bilər 

 müqavilə icra olunduğu müddətdə istehsal xərclərində dəyişikliklər nəzərə 
alınmaqla bazis qiymətinə yenidən baxılaraq hesablanır 

 müqavilə icra olunduğu an hesablanır 

 müqavilə imzalandığı an hesablanır 

 
 

98. Sual: Uzunmüddətli fors-major hallarına hansılar aiddir: (Çəki: 1) 



 müharibə, blokada, valyuta məhdudiyyətləri 

 ixracın qadağan edilməsi, müharibə, təbii fəlakətlər 

 idxalın qadağan edilməsi, valyuta məhdudiyyətləri, daşqın

 yanğın, daşqın, dənizin və ya limanın donması 

 təbii fəlakətlər, blokada, yanğın 

 
 

99. Sual: Aşağıdakılardan hansı əsas hesablaşma sənədi sayılır? (Çəki: 1) 
 hesab-qaimə 

 hesab-spesifikasiya 

 kommersiya hesabı

 ilkin hesab 

 hesab proforma 

 
 

100. Sual: Satıcılar tərəfindən malların xarici alıcılara satışı zamanı daxili bazar 
alıcılarına olan güzəştlərdən yüksək olan güzəştlər necə adlanır: (Çəki: 1) 

 xüsusi güzəştlər 

 ixracat güzəştləri

 gizli güzəştlər 

 diler güzəştləri 

 ümumi güzəştlər 

 
 

101. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktında malın göndərilməsi müddəti hansı 
üsullarla müəyyən edilmir? (Çəki: 1) 

 Göndərmənin təqvim günü müəyyən edilməklə 

 Göndərmə dövrü müəyyən edilməklə 

 Beynəlxalq ticarətdə qəbul olunmuş terminlər tətbiq edilməklə 



 günlərin sayı qeyri-müəyyən olmaqla 

 Günlərin, həftələrin, ayların sayı göstərilməklə 

 
 

102. Sual: Möhkəm qiymətin xarakterik xüsusiyyətləri: (Çəki: 1) 
 müqavilə imzalandığı an müəyyən edilir və müqavilə qüvvədə olduğu anda 

dəyişdirilə bilməz 

 müqavilə imzalandığı an müəyyən edilir və müqavilənin qüvvədə olduğu anda 
dəyişdirilə bilər 

 müqavilə icra olunduğu müddətdə istehsal xərclərində dəyişikliklər nəzərə 
alınmaqla bazis qiymətinə yenidən baxılaraq hesablanır 

 müqavilə icra olunduğu an hesablanır 

 müqavilə imzalandığı an hesablanır 

 
 

103. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktında məhsulun keyfiyyətinin ədalətli orta 
keyfiyyətə görə müəyyənləşdirilməsi üsulu daha çox hansı mallara tətbiq edilir: (Çəki: 1) 

 istehlak mallarına 

 dənli bitkilərə 

 xammala 

 meyvə və tərəvəzə

 əlvan metallara 

 
 

104. Sual: Prolonqasiya nədir? (Çəki: 1) 
 müqavilənin vaxtının uzadılması

 müqaviləyə xitam verilməsi 

 müqavilənin vaxtının qısaldılması 

 müqavilənin yerinə yetirilməsi 

 müqavilənin icra edilməsi 



 
 

105. Sual: Aşağıdakılardan hansılar malların miqdar göstəricisini əks etdirən 
kommersiya sənədlərinin növlərinə aiddir: (Çəki: 1) 

 kommersiya hesabı, təminat öhdəliyi, sınaq protokolu 

 spesifikasiya, təminat öhdəliyi, sınaq protokolu 

 təminat öhdəliyi, sınaq protokolu, texniki sənədlər 

 qablaşdırma vərəqi, təminat öhdəliyi, sınaq protokolu 

 spesifikasiya, texniki sənədlər, qablaşdırma vərəqi

 
 

106. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktının predmetində nə əks olunur? (Çəki: 1) 
 malın adı, xarakteristikası, çeşidi 

 malın adı, xarakteristikası, miqdarı 

 malın adı, xarakteristikası, keyfiyyəti

 malın adı, miqdarı, çeşidi 

 malın adı, növü, çeşidi, miqdarı 

 
 

107. Sual: Vasitəçilik razılaşmasında “müstəsna hüquq” haqqında qeyd nə deməkdir? 
(Çəki: 1) 

 ixracatçı öz məhsulunun satışı üçün müstəsna hüquqa malikdir 

 vasitəçi ixracatçının məhsulunu satmaq üçün müstəsna hüquq əldə edir

 vasitəçiyə ixracatçının məhsulunu seçmək üçün müstəsna hüquq verilir 

 ixracatçı konsiqnatorun anbarına əmtəə (mal) göndərir 

 vasitəçiyə müqavilə bağlamaq üçün müstəsna hüquq verilir 

 
 

108. Sual: Konsiqnasiya müqaviləsinə görə ixracatçının malları son istehlakçıya 
satılana qədər harada yerləşir? (Çəki: 1) 



 ixrac ölkəsində ixracatçının anbarında 

 idxal ölkəsində vasitəçinin anbarında 

 idxal ölkəsində ixracatçının anbarında 

 üçüncü ölkədə vasitəçinin anbarında 

 idxal ölkəsində idxalatçının anbarında 

 
 

109. Sual: İxracatçının konsiqnasiya müddəti ərzində konsiqnator tərəfindən 
satılmayan malları: (Çəki: 1) 

 ixracatçıya qaytarılır 

 konsiqnator tərəfindən alınır 

 silinir və ləğv edilir 

 istənilən başqa təyinat üzrə istifadə oluna bilər 

 ya ixracatçıya qaytarılır, ya da vasitəçi tərəfindən əldə edilir

 
 

110. Sual: İxracatçı ilə satmaq hüququ haqqında razılaşma bağlayan vasitəçi 
idxalatçıya malları kimin adından satır? (Çəki: 1) 

 ixracatçının adından və öz hesabına 

 öz adından və öz hesabına 

 öz adından və ixracatçının hesabına 

 ixracatçının adından və onun hesabına 

 sadalananların hamısı doğrudur 

 
 

111. Sual: Maliyyələşdirilən lizinq sövdələşməsində iştirak edir: (Çəki: 1) 
 icarədar və icarəyə götürülən avadanlığın istehsalçısı 

 icarədar və lizinq şirkəti 

 icarəyə götürülən avadanlığın istehsalçısı və lizinq şirkəti 



 icarədar, lizinq kompaniyası və icarəyə götürülən avadanlığın istehsalçısı

 lizinq şirkəti 

 
 

112. Sual: Beynəlxalq əmtəə birjalarında hansı məhsullar üzrə sövdələşmələr bağlanır? 
(Çəki: 1) 

 standartlaşdırılmış mallara, sənaye xammalına və kənd təsərrüfatı 
məhsullarına 

 sənaye avadanlığına 

 fərdi xüsusiyyətli xammal mallara 

 sənaye xammalına 

 standartlaşdırılmış 

 
 

113. Sual: “ad hoc” nədir? (Çəki: 1) 
 xarici ticarət sövdələşməsinin növü 

 gözlənilməyən vəziyyətin yaranması 

 daim fəaliyyətdə olan arbitraj 

 konkret müqavilə üzrə bir və ya bir neçə mübahisəli sualın həlli üçün 
yaradılmış arbitraj 

 xarici ticarət əməliyyatının növü 

 
 

114. Sual: Valyuta-maliyyə hesablaşmaları mexanizmi istifadə etmədən bir əmtəənin 
(malın) müəyyən miqdarının digərinə natural mübadiləsi nədir? (Çəki: 1) 

 qarşılıqlı tədarük sövdələşməsi

 konsiqnasiya sövdələşməsi 

 barter 

 “bay-bek” sövdələşməsi 

 komissiya sövdələşməsi 



 
 

115. Sual: Bir tərəf (müvəkkil) digər tərəfin (vəkil edən) adından və onun hesabına 
müxtəlif əməliyyatlar (xüsusilə xarici ticarət alqı-satqısı üzrə) etməyi öhdəsinə götürürsə, 
belə sövdələşmə necə adlanır? (Çəki: 1) 

 tapşırıq müqaviləsi 

 komissiya sövdələşməsi 

 konsiqnasiya sövdələşməsi

 vasitəçilik razılaşması 

 distribütor razılaşması 

 
 

116. Sual: Satıcının vasitəçinin anbarına göndərdiyi malı vasitəçi öz adından satırsa, 
belə sövdələşmə necə adlanır? (Çəki: 1) 

 kompensasiya 

 vasıtəçılık (sadə) 

 komission 

 konsiqnasiya 

 agent 

 
 

117. Sual: Vasitəçinin öz adından və öz hesabına aldığı malı alıcıya öz adından və öz 
hesabına satırsa, belə sövdələşmə necə adlanır? (Çəki: 1) 

 sadə vasitəçilik

 komission 

 distribütor 

 konsiqnasiya 

 agent 

 
 

118. Sual: İcarəçi tərəfindən istehsal məqsədlərilə istifadə olunmaq üçün əsas istehsal 
vasitələrinin, həmçinin başqa əmtəələrin (malların) icarəsi necə adlanır? (Çəki: 1) 



 komplekt avadanlığın göndərilməsi

 lizinq 

 “bay-bek” tipli sövdələşmə 

 “ad hoc” 

 hayrinq 

 
 

119. Sual: Əmtəələrin (malların) müqavilədə göstərilən tədarük müddəti nə qədər ola 
bilər? (Çəki: 1) 

 yarımillik 

 illik 

 dərhal tədarük 

 hazırlığına əsasən 

 10 tondan az olmayan partiyanın yığılmasına əsasən

 
 

120. Sual: Texnologiyaların istifadəsi üzrə lisenziyalar necə adlanır? (Çəki: 1) 
 müstəsna 

 müstəsna və qeyri-müstəsna 

 müstəsna, qeyri-müstəsna və tam

 müstəsna və tam 

 tam 

 
 

121. Sual: İstehsal prosesini və məhsulun satışını hazırlamaq və təmin etmək məqsədi 
daşıyan kommersiya xarakterli xidmətlər kompleksi. Müştərilərin sifarişi ilə əlaqədar 
xidmətlərin məcmusu necə adlanır? (Çəki: 1) 

 nou-hau 

 injinirinq 



 konsaltinq 

 monitorinq 

 imicmeykerlik

 
 

122. Sual: Patenti olmayan elmi-texniki nailiyyət və məxfi xarakterli istehsal təcrübəsi 
nədir? (Çəki: 1) 

 patent 

 lisenziya 

 müəllif şəhadətnaməsi

 nou-hau 

 lizinq 

 
 

123. Sual: Beynəlxalq əmtəə (mal) dövriyyəsində “görünməz əmtəə (mal)” adlandırılan 
məfhumdan istifadə etdikdə, o, nəyi bildirir? (Çəki: 1) 

 nou-hau 

 texnologiyaları 

 nəqliyyat xidmətlərini

 turist xidmətlərini 

 maliyyə xidmətlərini 

 
 

124. Sual: İnjinirinq xidmətləri bazarının obyekti olan əsas xidmət növlərini qeyd edin: 
(Çəki: 1) 

 zəruri avadanlıq istehsalı ilə əlaqədar xidmətlər 

 istehsal prosesinin və məhsul satışının normal gedişinin təmin edilməsi ilə 
əlaqədar xidmətlər 

 istehsal prosesinin (layihədən əvvəl, layihə, layihədən sonra və ixtisaslaşmış 
(investisiyadan əvvəl) xidmətlər) hazırlığı ilə əlaqədar xidmətlər 



 lazımi ixtisaslı personalın muzdla işə götürülməsi ilə əlaqədar xidmətlər 

 təsərrüfat obyektinin təşkilati fəaliyyətində yardımın göstərilməsi 

 
 

125. Sual: Konsaltinq xidmətlərinin tərkibinə daxil olan xidmət növlərini qeyd edin: 
(Çəki: 1) 

 professional menecerlərin və ya onların briqadalarının və firmanın bütövlükdə 
idarə olunması 

 təsərrüfat obyektinin təşkilati fəaliyyətində yardımın göstərilməsi 

 kompaniyanın imicinin formalaşması 

 istehsal prosesinin və məhsul satışının normal gedişinin təmin edilməsi ilə 
əlaqədar xidmətlər 

 zəruri avadanlığın istehsalı ilə əlaqədar xıdmətlər 

 
 

126. Sual: Birja qiymətlərinin çatışmamazlıqlarını göstərin: (Çəki: 1) 
 verilmiş əmtəə (mal) bazarında baş verən dəyişikliklərin operativ əks olunması 

 birja kotirovkaları məhz verilmiş anda sövdələşmələrin faktiki qiymətidir 

 onlar beynəlxalq ticarətdə qiymətlərin ümumi dinamikasını xarakterizə edirlər 

 birja qiymətləri beynəlxalq ticarətin tədarük şərtləri və ödəmə şərtləri kimi 
elementlərini əks etdirmir 

 onlar spekulyativ faktorların təsiri altında tez-tez dəyişirlər 

 
 

127. Sual: Möhkəm fiksə olunmuş qiymətlərin əsasında xarici ticarət müqavilələrinin 
imzalanmasının məqsədəuyğun olduğu halları qeyd edin: (Çəki: 1) 

 müqavilənin qüvvədə olduğu qısa müddət 

 müqavilənin qüvvədə olduğu uzun müddət 

 perspektivdə müqavilə çərçivəsində tədarük olunan məhsulun qiymət artımı 
gözlənilir 

 rəqib firmalar tərəfindən tədarük olunan analoji məhsulun qiymətləri kəskin dəyişə 



bilər 

 müqavilə çərçivəsində tədarük olunan məhsulun qiymətinin azalması gözlənilir 

 
 

128. Sual: FAC bazis şərtinə əsasən dəniz daşımaları həyata keçirilir: (Çəki: 1) 
 satıcının hesabına və riskinə əsasən 

 satıcının riskinə əsasən, amma alıcının hesabına 

 alıcının riskinə əsasən, amma satıcının hesabına 

 alıcının hesabına və riskinə əsasən 

 vasitəçinin hesabına və riskinə əsasən 

 
 

129. Sual: Adı çəkilən məntəqənin aeroport olduğu FCA şərtlərinə əsasən satıcının 
məsuliyyəti başa çatır: (Çəki: 1) 

 yük göndərmə aeroportunda maldaşıyana verildikdə

 mal hava nəqliyyat vasitəsinə yükləndikdə 

 mal təyinat aeroportunda alıcı tərəfindən alındıqda 

 mal daşındıqda satıcı bütün xərcləri ödəyir 

 satıcı malı alıcının sərəncamına verir 

 
 

130. Sual: Daşıma – çarter müqaviləsinin tərəfləri hansıdır? (Çəki: 1) 
 fraxt ödəyən

 fraxt alan 

 ekspeditor 

 broker 

 konsiqnator 

 
 



131. Sual: Limanda yükün itməsi, xarab olması və ya oğurlanması necə sənədləşdirilir? 
(Çəki: 1) 

 kommersiya aktı ilə 

 bildiriş aktı ilə 

 əsas aktla 

 şturman qəbzi ilə 

 manifestlə 

 
 

132. Sual: Çarter üzrə dispaç nəyi bildirir? (Çəki: 1) 
 yükdaşıyanın fraxt ödəyənə ödədiyi cərimə 

 fraxt ödəyənin limana ödədiyi cərimə 

 gəmi sahıbinin fraxt ödəyənə verdiyi mükafat

 yükdaşıyanın fraxt ödəyənə verdiyi mükafat 

 gəmi sahıbinin fraxt ödəyənə ödədiyi cərimə 

 
 

133. Sual: Çarter üzrə demerec nəyi bildirir? (Çəki: 1) 
 fraxt ödəyənin yükdaşıyana ödədiyi cərimə 

 yükdaşıyanın fraxt ödəyənə verdiyi cərimə 

 yükdaşıyanın stividor kompaniyaya verdiyi mükafat

 fraxt ödəyənin yükdaşıyana verdiyi mükafat 

 yükdaşıyanın fraxt ödəyənə verdiyi mükafat 

 
 

134. Sual: Konosament nəyin əsasında yazılır? (Çəki: 1) 
 ixrac tapşırığı 

 şturman qəbzi



 yük planı 

 əsas akt 

 bildiriş aktı 

 
 

135. Sual: Limanda idxal yükünün qəbul edilməsi necə sənədləşdirilir? (Çəki: 1) 
 əsas aktla 

 manifestlə 

 bildiriş aktı ilə 

 order konosamenti ilə

 adlı konosamentlə 

 
 

136. Sual: Göndərmə haqqında məlumat hara göndərilir? (Çəki: 1) 
 xarici ticarət təşkilatına 

 ekspeditor təşkilatına 

 təyinatlı dəmir yoluna 

 limana yükü çatdıran gəmiçiliyə

 aviasiya təşkilatına 

 
 

137. Sual: Françayzerin vəzifələrinə aid olmayan variantı göstərin: (Çəki: 1) 
 verilmiş ərazidə analoji fəaliyyət həyata keçirən digər şəxslərlə françayzinq 

müqavilələri bağlamamaq 

 istismar üçün zəruri xammal və materialları göndərmək 

 müqavilə üzrə françayzinin adına yazılmış ərazidə françayzinin fəaliyyətinə 
analoji fəaliyyət həyata keçirmək 

 “işgüzar kompleksin” rəqabərqabiliyyətini qoruyub saxlamaq üçün bütün zəruri 
informasiyanı onun gələcəkdə inkişafı üçün ötürmək 



 marketinq və məsləhət xidmətləri təklif etmək 

 
 

138. Sual: Beynəlxalq turizmə milli iqtisadiyyatın inkişafının bir vasitəsi kimi baxılır 
və özünü aşağıdakı kimi əks etdirir (düzgün variantı qeyd edin): (Çəki: 1) 

 öz təbii resurslarının ölkələr tərəfindən və bu əsasda istehsalda səmərəli 
istifadəsində və turistlərə əlavə növ mal və xidmətlərin göstərilməsində (bu, ölkənin 
BTİ-ında iştirakını genişləndirir) 

 valyuta daxilolmalarının səmərəli mənbəyi kimi 

 turizmdən gələn valyuta gəlirlərinin geridə qalan regionların inkişafına kömək 
etməklə təkcə turizm sahəsində deyil, həm də regional və milli iqtisadiyyatın başqa 
sahələrində investisiya prosesini sürətləndirməsində 

 turizmdən daxilolmaların balansın başqa maddələr üzrə passivini kompensasiya 
etməsində 

 məşğulların sayının artmasına imkan yaratmasında 

 
 

139. Sual: Sürüşkən qiymət təyin olunarkən müqaviləyə hansı şəraitdə və kimin 
marağına uyğun qiymətin yenidən baxılmadığı müddət və ya müqavilə qiymətinin 
(“dəyişmə limiti”) mümkün dəyişmə müddəti kimi məhdudlaşdırıcı şərtlər daxil edilir? 
(Çəki: 1) 

 yüksək konyunktur şəraitində 

 aşağı konyunktur şəraitində 

 idxalatçının maraqları daxilində 

 ixracatçının maraqları daxilində 

 vasitəçinin maraqları daxilində 

 
 

140. Sual: Düzgün olmayan cavabı göstərin. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha iri 
beynəlxalq yarmarkalar: (Çəki: 1) 

 Dəməşq (Suriya) 

 Tripoli (Liviya) 

 Akkre (Qana) 



 Mədrəsə (Hindistan)

 Pekin (Çin) 

 
 

141. Sual: Vahid torqlar hansılardır? (Çəki: 1) 
 torqda iştirak etmək arzusunda olan bütün xarici və yerli firmaların iştirakı ilə 

keçirilən torqlardır 

 açıq yerlərdə keçirilən torqlardır 

 xüsusi dəvət olunmuş formaların iştirakı ilə keçirilən torqlardır 

 müstəsna hallarda keçirilən torqlardır 

 bir TMŞ-in mallarının satışı və ona lazım olan xammalın alınması məqsədilə 
keçirilən torqlardır 

 
 

142. Sual: Göstərilən əməliyyatlardan hansı hayrinq əməliyyatına aid edilə bilər? 
(Çəki: 1) 

 icarəyə verənin malı milli firmalardan alaraq onun xarici icarəyə götürənə haqqla 
verilməsidir 

 əmtəələrin bir neçə saatdan, gündən, aydan bir ilədək müddətə icarəyə 
verilməsidir 

 əmtəələrin 3 ildən 5 ilədək, bəzi avadanlıqların isə 15-20 il müddətinə icarəyə 
verilməsidir 

 əmtəələrin 1 ildən 2-3 ilədək müddətə icarəyə verilməsidir 

 icarəyə verənin icarə predmetini xarici firmadan əldə edərək öz ölkəsində icarəyə 
verməsidir 

 
 

143. Sual: Beynəlxalq birjalarda bağlanan hansı sövdələşmələr dərhal birjanın 
hesablama palatasında qeyd olunmalıdır? (Çəki: 1) 

 dərhal göndərmə üzrə sövdələşmə 

 fyuçers sövdələşmələri 

 real əmtəə üzrə sövdələşmə 



 gələcəkdə hazırlanacaq əmtəələrin göndəriləcəyi barədə bağlanan sövdələşmə

 bütün sövdələşmələr 

 
 

144. Sual: İstehsal prosesinin təşkili, texnologiyanın tətbiqi və obyektlərin istismarı 
üzrə beynəlxalq xidmətlər: (Çəki: 1) 

 pablisiti adlanır 

 lizinq adlanır 

 injinirinq adlanır 

 icarə adlanır 

 marketinq adlanır 

 
 

145. Sual: Beynəlxalq ticarətdə əmtəələrin beynəlxalq hərəkətini təmin edən 
xidmətlərə hansı daxil deyil? (Çəki: 1) 

 yüklərin daşınması 

 göndərilən əmtəələrin keyfiyyətə uyğunluq sertifikatı 

 daşınma sənədlərinin tərtibi 

 beynəlxalq tranzit daşınmaları 

 aralıq məntəqələrdə yüklərin digər nəqliyyat vasitələrinə yüklənməsi

 
 

146. Sual: Hansı xidmətə görə lisenziya ödənişləri həyata keçirilmir? (Çəki: 1) 
 ticarət markasından istifadəyə görə

 patentdən istifadəyə görə 

 telefon və poçt xidmətinə görə 

 filmlərin prokatına görə 

 əmtəə nişanından istifadəyə görə 

 
 



147. Sual: Beynəlxalq faktorinqlə məşğul olan beynəlxalq təşkilat hansıdır? (Çəki: 1) 
 UNKTAD 

 UNIDO 

 PROON 

 UNIDROIT

 UNEP 

 
 

148. Sual: Beynəlxalq istehsal kooperasiyasının sürətli inkişafının əsas səbəbini 
göstərin: (Çəki: 1) 

 bir müəssisədə maşın və avadanlıqların kütləvi və ya böyük seriyalarla 
buraxılması imkanı 

 dünya bazarında rəqabət mübarizəsinin azalması 

 istehsalın kapitaltutumluğunun və yeni məhsul buraxılışının iri maliyyə 
vasitələri tələb edən proqramlarının mürəkkəbliyinin artırılması 

 ayrı-ayrı firmalar arasında əməkdaşlıq meyllərinin azalması 

 inkişaf etmiş ölkələr arasında komplektləşdirici detallara və məmulatlara gömrük 
rüsumlarının artırılması 

 
 
 

149. Sual: Beynəlxalq ticarət əqdi haqqında müqavilənin şərhi bu konvensiyada verilib: 
(Çəki: 1) 

 1980-ci il tarixli Vyana Konvensiyasında

 1956-cı il tarixli Varşava Konvensiyasında 

 1944-cü il tarixli Çikaqo Konvensiyasında 

 1980-ci il tarixli Bern Konvensiyasında 

 1975-ci il tarixli TIR Konvensiyasında 

 
 

150. Sual: 1980-ci il tarixli Vyana Konvensiyasının müddəalarının dispozitivliyi o 
deməkdir ki: (Çəki: 1) 



 Tərəflər müqavilələr bağlayarkən Konvensiyanın müddəalarından geri çəkilə 
bilməzlər 

 Tərəflər müqavilələr bağlayarkən Konvensiyanın müddəalarından geri 
çəkiləbilərlər 

 Tərəflər müqavilələr bağlayarkən Konvensiyanın müddəalarını tətbiq etməyə 
borcludurlar 

 Tərəflər müqavilələr bağlayarkən Konvensiyanın müddəalarını tətbiq etməyə 
borclu deyillər 

 Hər bir ölkənin milli hüquq normaları Konvensiya normalarına nisbətən prioritet 
təşkil edir 

 
 

151. Sual: 1985-ci il tarixli Haaqa Konvensiyasının universal xarakter daşıması o 
deməkdir ki: (Çəki: 1) 

 O, yalnız Konvensiya iştirakçısı olan dövlətlər tərəfindən tətbiq edilə bilər 

 O, bütün beynəlxalq müqavilələrə şamil oluna bilər 

 O, həmçinin bir ölkədə yerləşən müəssisələr tərəfindən də tətbiq edilə bilər 

 O, bütün dövlətlər tərəfindən tətbiq edilə bilər, bu şərtlə ki, tərəflərdən ən azı biri 
Konvensiyanın iştirakçısı olsun 

 O, hətta tərəflərin hər ikisi Konvensiyanın iştirakçısı olmadıqda tətbiq edilə 
bilər 

 
 

152. Sual: Aşağıdakılar beynəlxalq ticarətdə kontragent adlanır: (Çəki: 1) 
 Bir-birinə pul köçürmələrini həyata keçirən tərəflər 

 Tərəflər arasında müqavilələrin bağlanmasına yardım edən tərəflər 

 Beynəlxalq ticarətdə vasitəçilik xidmətləri göstərən tərəflər 

 Malların alqı-satqısı və ya müxtəlif növ xidmətlərin göstərilməsi üzrə 
müqavilə münasibətlərində olan tərəflər 

 Beynəlxalq yükdaşıma xidmətləri göstərən tərəflər 

 
 



153. Sual: Beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarının əksər hissəsi aşağıdakılar 
tərəfindən həyata keçirilir: (Çəki: 1) 

 Dövlət orqanları və təşkilatları

 Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar 

 Firmalar 

 Sahibkarlar ittifaqları 

 Beynəlxalq konsorsiumlar 

 
 

154. Sual: Sahibkarlar ittifaqları aşağıdakıların funksiyalarını yerinə yetirməyə 
çalışırlar: (Çəki: 1) 

 Kartellərin 

 Firmaların 

 Dövlət təşkilatlarının 

 Beynəlxalq təşkilatların 

 Qeyri-hökumət təşkilatlarının

 
 

155. Sual: Beynəlxalq praktikada kommersiya əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin 
əsas metodları bunlardır: (Çəki: 1) 

 Valyuta və qeyri-valyuta metodları 

 Transsərhəd və transmilli metodlar

 Akkreditiv və İNKASSO 

 Birbaşa və dolayı metodlar 

 Bank və qeyri-bank metodları 

 
 

156. Sual: Beynəlxalq praktikada kommersiya əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin 
birbaşa metodu aşağıdakıları nəzərdə tutur: (Çəki: 1) 

 Malların birbaşa son istifadəçiyə çatdırılmasını 



 Maliyyə alətlərindən istifadə etmədən mallara görə ödənişin birbaşa həyata 
keçirilməsini 

 Ticarət vasitəçilərindən istifadə edilməklə malların alışını və satışını 

 Satılmış malların birbaşa alıcının anbarına çatdırılmasını 

 Birja və hərraclarda alqı-satqını 

 
 

157. Sual: Beynəlxalq praktikada kommersiya əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin 
dolayı metodu aşağıdakıları nəzərdə tutur: (Çəki: 1) 

 Malların birbaşa son istifadəçiyə çatdırılmasını 

 Maliyyə alətlərindən istifadə etmədən mallara görə ödənişin birbaşa həyata 
keçirilməsini 

 Ticarət vasitəçilərindən istifadə edilməklə malların alışını və satışını 

 Satılmış malların birbaşa alıcının anbarına çatdırılmasını 

 Birja və hərraclarda alqı-satqını 

 
 

158. Sual: Beynəlxalq praktikada kommersiya əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin 
dolayı metodu aşağıdakı əqdlərdə istifadə olunur: (Çəki: 1) 

 Sənaye xammalı ilə əlaqədar əqdlər 

 Bahalı avadanlıqlarla əlaqədar əqdlər 

 Kənd təsərrüfatı malları ilə əlaqədar birbaşa fermerlə bağlanan əqdlər

 Dövlət orqanlarının iştirakı ilə bağlanan əqdlər 

 Standart sənaye avadanlıqları ilə əlaqədar əqdlər 

 
 

159. Sual: Beynəlxalq praktikada kommersiya əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin 
birbaşa metodu aşağıdakı əqdlərdə istifadə olunur: (Çəki: 1) 

 Uzunmüddətli əsas müqavilələr əsasında həyata keçirilən sənaye xammalı 
ilə əlaqədar əqdlər 

 Sərgi və yarmarkalarda bağlanan əqdlər 



 Kənd təsərrüfatı malları ilə əlaqədar əqdlər 

 İstehlak malları ilə əlaqədar əqdlər 

 Standart sənaye avadanlıqları ilə əlaqədar əqdlər 

 
 

160. Sual: Advalor gömrük rüsumu: (Çəki: 1) 
 İdxal edilən malların qiymətinə nəzərən faizlə təyin edilən rüsumdur

 Malın bir vahidinin dəyəri əsasında təyin edilən rüsumdur 

 Ölkələrin qarşılıqlı tarif güzəştləri nəticəsində yaranmış rüsumdur 

 Malların endirilmiş qiymətlərlə satışı zamanı təyin edilən rüsumdur 

 Milli istehsalçının müdafiəsi üçün təyin edilən rüsumdur 

 
 

161. Sual: Spesifik gömrük rüsumu: (Çəki: 1) 
 İdxal edilən malların qiymətinə nəzərən faizlə təyin edilən rüsumdur

 Malın bir vahidinin dəyəri əsasında təyin edilən rüsumdur 

 Ölkələrin qarşılıqlı tarif güzəştləri nəticəsində yaranmış rüsumdur 

 Malların endirilmiş qiymətlərlə satışı zamanı təyin edilən rüsumdur 

 Milli istehsalçının müdafiəsi üçün təyin edilən rüsumdur 

 
 

162. Sual: Aşağıdakılar beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif metodudur: 
(Çəki: 1) 

 Spesifik rüsumlar 

 Lisenziyalaşdırma 

 Dempinq 

 Arbitraj 

 Beynəlxalq təşkilatların qərarları

 



 
163. Sual: Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif metoduna aşağıdakılar 

aiddir: (Çəki: 1) 
 Spesifik rüsumlar 

 Kvotalaşdırma 

 Dempinq 

 Arbitraj 

 Beynəlxalq təşkilatların qərarları

 
 

164. Sual: Aşağıdakılar idxal olunan malların gömrük dəyərinin qiymətləndirilməsi 
üçün baza rolunu oynayır: (Çəki: 1) 

 Hesab-faktura 

 Dünya qiymətləri 

 Birja qiymətləri 

 Deduktiv qiymətlər 

 Hesablaşma qiymətləri 

 
 

165. Sual: İdxal olunan malın gömrük dəyərinin, xərclər və əlavə dəyərin digər 
hissələri çıxılmaqla, malın ilk satış qiyməti əsasında müəyyənləşdirilməsinə əsaslanan 
metod belə adlanır: (Çəki: 1) 

 İnduksiya metodu 

 Deduksiya metodu

 Hesablama metodu 

 Əlavə metod 

 Müqavilə metodu 

 
 

166. Sual: İdxal olunan malın gömrük dəyərinin istehsal xərcləri əsasında 
müəyyənləşdirilməsinə əsaslanan metod belə adlanır: (Çəki: 1) 



 İnduksiya metodu 

 Deduksiya metodu 

 Hesablama metodu

 Əlavə metod 

 Müqavilə metodu 

 
 

167. Sual: Qlobal ticarət-preferensiya sistemi aşağıdakıları nəzərdə tutur: (Çəki: 1) 
 Ölkələrin öz ticarət tərəfdaşlarına gömrük-tarif güzəştləri etməsini 

 İnkişaf etmiş ölkələrin inkişaf etməkdə olan ölkələrə gömrük-tarif güzəştləri 
etməsini 

 İqtisadi qruplaşmalar arasında preferensial ticarət əməkdaşlığını 

 Avropa İttifaqının öz yeni üzvlərini iqtisadi cəhətdən dəstəkləməsi sistemini 

 İnkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişaf etmiş ölkələr barəsində proteksionist 
tədbirlərini 

 
 

168. Sual: Qlobal preferensiyalar sistemi aşağıdakılar tərəfindən hazırlanıb: (Çəki: 1) 
 UNIDO (BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı) 

 UNCTAD (BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı) 

 WTO (Ümumdünya Ticarət Təşkilatı) 

 Avropa İttifaqı tərəfindən NAFTA (Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası) ilə birlikdə 

 UNDP (BMT-nin İnkişaf Proqramı) 

 
 

169. Sual: Birtipli kontraktlar çox zaman aşağıdakı hallarda tətbiq edilir: (Çəki: 1) 
 Birjalarda 

 Hərraclarda 

 Transmilli korporasiyalar tərəfindən təchizat həyata keçirilərkən



 Torqlarda 

 Dövlət sifarişləri ilə əlaqədar xidmətlər göstərilərkən 

 
 

170. Sual: Birtipli kontraktlar bir qayda olaraq aşağıdakılar tərəfindən hazırlanır: (Çəki: 
1) 

 Müvafiq dövlət orqanları 

 Sahibkarlar ittifaqları 

 UNCTAD 

 Dünyanın tanınmış hərracları

 Transmilli korporasiyalar 

 
 

171. Sual: Pambığın və əlvan metalların ticarətində aşağıdakılar tərəfindən hazırlanmış 
birtipli kontraktlar daha geniş yayılıb: (Çəki: 1) 

 Birja komitələri 

 İri inhisarçılar 

 Dövlət orqanları 

 Müvafiq hərraclar 

 Sahibkarlar ittifaqları 

 
 

172. Sual: Meşə materiallarının ticarətində aşağıdakılar tərəfindən hazırlanmış birtipli 
kontraktlar daha geniş yayılıb: (Çəki: 1) 

 Birja komitələri 

 İri inhisarçılar 

 Dövlət orqanları 

 Milli sahibkarlar ittifaqları

 Sahibkarlar ittifaqları 

 



 
173. Sual: Aşağıdakılar alqı-satqı müqaviləsinin vacib şərtidir: (Çəki: 1) 

 Mal üzərində mülkiyyət hüququnun satıcıdan alıcıya keçməsi 

 Müqavilədə İNKOTERMS şərtlərinin olması 

 Malın qiymətinin müəyyən edilməsi 

 Ödəniş metodlarının müəyyən edilməsi 

 Malın daşınması və təhvil verilməsi üsullarının müəyyən edilməsi 

 
 

174. Sual: Satılan malın adı, xarakteristikası və çeşidi aşağıdakılarda göstərilir: (Çəki: 
1) 

 Alqı-satqı müqaviləsinin preambulasında 

 Alqı-satqı müqaviləsinin obyekti barədə müddəalarda

 Alqı-satqı müqaviləsinin əsas (baza) şərtlərində 

 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə təminatlarda 

 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə təminatlarda 

 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə təminatlarda 

 
 

175. Sual: Stividorlar kimlərdir: (Çəki: 1) 
 Yüklərin yüklənməsi və boşaldılması üçün dəniz gəmisinin kirayəçisi 

tərəfindən təyin olunan şəxslər 

 Dəniz daşıyıcılarının yükləri qəbul edən nümayəndələri 

 Gəmiyə xidmət göstərilməsi və gömrük rəsmiyyətlərinin yerinə yetirilməsi üçün 
dəniz gəmisinin kirayəçisi tərəfindən təyin olunan şəxslər 

 Sığorta firmasının yükə baxış keçirən nümayəndələri 

 Liman orqanlarının nümayəndələri 

 
 

176. Sual: Dəniz daşımaları üzrə agentlər kimlərdir: (Çəki: 1) 



 Yüklərin yüklənməsi və boşaldılması üçün dəniz gəmisinin kirayəçisi tərəfindən 
təyin olunan şəxslər 

 Dəniz daşıyıcılarının yükləri qəbul edən nümayəndələri 

 Gəmiyə xidmət göstərilməsi və gömrük rəsmiyyətlərinin yerinə yetirilməsi 
üçün dəniz gəmisinin kirayəçisi tərəfindən təyin olunan şəxslər 

 Sığorta firmasının yükə baxış keçirən nümayəndələri 

 Liman orqanlarının nümayəndələri 

 
 

177. Sual: Dəniz daşımaları üçün yüklər qablaşdırılarkən: (Çəki: 1) 
 Yükün üzərinə düşən digər yüklərin təzyiqini və yanlardan təzyiqi nəzərə 

almaq lazımdır 

 Yolda tez-tez silkələnmələri nəzərə almaq lazımdır 

 Qablaşdırma maksimum dərəcədə yüngül olmalıdır 

 Qablaşdırmanın dib hissəsi daha möhkəm olmalıdır 

 Ağac materiallardan istifadə etmək olmaz 

 
 

178. Sual: Aviasiya daşımaları üçün yüklər qablaşdırılarkən: (Çəki: 1) 
 Yükün üzərinə düşən digər yüklərin təzyiqini və yanlardan təzyiqi nəzərə almaq 

lazımdır 

 Yolda tez-tez silkələnmələri nəzərə almaq lazımdır 

 Qablaşdırma maksimum dərəcədə yüngül olmalıdır 

 Qablaşdırmanın dib hissəsi daha möhkəm olmalıdır 

 Ağac materiallardan istifadə etmək olmaz 

 
 
 

179. Sual: Avtomobillə daşımalar üçün yüklər qablaşdırılarkən: (Çəki: 1) 
 Yükün üzərinə düşən digər yüklərin təzyiqini və yanlardan təzyiqi nəzərə almaq 



lazımdır 

 Yolda tez-tez silkələnmələri nəzərə almaq lazımdır 

 Qablaşdırma maksimum dərəcədə yüngül olmalıdır 

 Qablaşdırmanın dib hissəsi daha möhkəm olmalıdır 

 Ağac materiallardan istifadə etmək olmaz 

 
 

180. Sual: Dəmiryol daşımaları üçün yüklər qablaşdırılarkən: (Çəki: 1) 
 Yükün üzərinə düşən digər yüklərin təzyiqini və yanlardan təzyiqi nəzərə almaq 

lazımdır 

 Yolda tez-tez silkələnmələri nəzərə almaq lazımdır 

 Qablaşdırma maksimum dərəcədə yüngül olmalıdır 

 Qablaşdırmanın dib hissəsi daha möhkəm olmalıdır 

 Ağac materiallardan istifadə etmək olmaz 

 
 

181. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktları bağlanarkən ümumi və ya sadə endirim 
aşağıdakıları bildirir: (Çəki: 1) 

 Preyskurant qiymətlərində və ya ilkin qiymətlərdə endirim 

 Xüsusi razılaşma əsasında daimi müştərilər üçün edilən endirim 

 Öncədən müəyyən olunan artırılmış miqdarda malları alması şərti ilə alıcı üçün 
edilən endirim 

 İstehsalçılar tərəfindən satış üzrə daimi nümayəndələri üçün və ya satış üzrə 
vasitəçilər üçün edilən endirim 

 Pulsuz xidmətlərin göstərilməsi yolu ilə alıcılar üçün fraxt güzəştləri və ya daimi 
kreditlər formasında edilən güzəştlər 

 
 

182. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktları bağlanarkən bonus endirimi və ya 
dövriyyəyə görə endirim aşağıdakıları bildirir: (Çəki: 1) 

 Preyskurant qiymətlərində və ya ilkin qiymətlərdə endirim 



 Xüsusi razılaşma əsasında daimi müştərilər üçün edilən endirim 

 Öncədən müəyyən olunan artırılmış miqdarda malları alması şərti ilə alıcı üçün 
edilən endirim 

 İstehsalçılar tərəfindən satış üzrə daimi nümayəndələri üçün və ya satış üzrə 
vasitəçilər üçün edilən endirim 

 Pulsuz xidmətlərin göstərilməsi yolu ilə alıcılar üçün fraxt güzəştləri və ya daimi 
kreditlər formasında edilən güzəştlər 

 
 

183. Sual: Aşağıdakı əməliyyatlardan hansılar əsas beynəlxalq kommersiya 
əməliyyatlarına aiddir: (Çəki: 1) 

 Satılmış malların sığortası 

 Beynəlxalq ödəniş və hesablaşma əməliyyatları

 Beynəlxalq yükdaşımalar 

 Malların azad ticarət zonalarında saxlanması 

 Beynəlxalq turizm əməliyyatları 

 
 

184. Sual: Aşağıdakı əməliyyatlardan hansılar beynəlxalq kommersiya işinin spesifik 
sahəsinə aiddir: (Çəki: 1) 

 İcarə əməliyyatları 

 Beynəlxalq ödəniş və hesablaşma əməliyyatları 

 Beynəlxalq ödəniş və hesablaşma əməliyyatları 

 Elmi-texniki biliklərin mübadiləsi 

 İstehsalatın ixtisaslaşması və kooperasiyası barədə sazişlər

 
 

185. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktları bağlanarkən diler endirimi aşağıdakıları 
bildirir: (Çəki: 1) 

 Preyskurant qiymətlərində və ya ilkin qiymətlərdə endirim 

 Xüsusi razılaşma əsasında daimi müştərilər üçün edilən endirim 



 Öncədən müəyyən olunan artırılmış miqdarda malları alması şərti ilə alıcı üçün 
edilən endirim 

 İstehsalçılar tərəfindən satış üzrə daimi nümayəndələri üçün və ya satış üzrə 
vasitəçilər üçün edilən endirim 

 Pulsuz xidmətlərin göstərilməsi yolu ilə alıcılar üçün fraxt güzəştləri və ya daimi 
kreditlər formasında edilən güzəştlər 

 
 

186. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktları bağlanarkən gizli endirim aşağıdakıları 
bildirir: (Çəki: 1) 

 Preyskurant qiymətlərində və ya ilkin qiymətlərdə endirim 

 Xüsusi razılaşma əsasında daimi müştərilər üçün edilən endirim 

 Öncədən müəyyən olunan artırılmış miqdarda malları alması şərti ilə alıcı üçün 
edilən endirim 

 İstehsalçılar tərəfindən satış üzrə daimi nümayəndələri üçün və ya satış üzrə 
vasitəçilər üçün edilən endirim 

 Pulsuz xidmətlərin göstərilməsi yolu ilə alıcılar üçün fraxt güzəştləri və ya 
daimi kreditlər formasında edilən güzəştlər 

 
 

187. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktları bağlanarkən xüsusi endirim aşağıdakıları 
bildirir: (Çəki: 1) 

 Öncə almış olduğu malı geri qaytarmasına görə alıcı üçün edilən endirim 

 Satıcıların maraqlı olduğu sifarişlərdə imtiyazlı alıcılar üçün etdikləri endirim 

 Mövsümdənkənar malın alışına görə alıcı üçün edilən endirim 

 İşlənmiş avadanlığın alışına görə alıcı üçün edilən endirim 

 Malın xarici bazarda rəqabət qabiliyyətini artırmaq məqsədi daşıyan endirim 

 
 

188. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktları bağlanarkən mövsümi endirim 
aşağıdakıları bildirir: (Çəki: 1) 

 Öncə almış olduğu malı geri qaytarmasına görə alıcı üçün edilən endirim 



 Satıcıların maraqlı olduğu sifarişlərdə imtiyazlı alıcılar üçün etdikləri endirim 

 Mövsümdənkənar malın alışına görə alıcı üçün edilən endirim 

 İşlənmiş avadanlığın alışına görə alıcı üçün edilən endirim 

 Malın xarici bazarda rəqabət qabiliyyətini artırmaq məqsədi daşıyan endirim

 
 

189. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı kontraktları bağlanarkən ixrac endirimi aşağıdakıları 
bildirir: (Çəki: 1) 

 Öncə almış olduğu malı geri qaytarmasına görə alıcı üçün edilən endirim 

 Satıcıların maraqlı olduğu sifarişlərdə imtiyazlı alıcılar üçün etdikləri endirim 

 Mövsümdənkənar malın alışına görə alıcı üçün edilən endirim 

 İşlənmiş avadanlığın alışına görə alıcı üçün edilən endirim 

 Malın xarici bazarda rəqabət qabiliyyətini artırmaq məqsədi daşıyan endirim 

 
 

190. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı əqdlərində əsas ödəniş üsulları bunlardır: (Çəki: 1) 
 Nəqd ödəniş və avans ödənişi 

 Nəqd ödəniş, qarışıq ödəniş və avans ödənişi 

 Nəqd ödəniş, qarışıq ödəniş, avans ödənişi və kredit yolu ilə ödəniş

 Nəqd ödəniş, avans ödənişi və kredit yolu ilə ödəniş 

 Nəqd və kredit yolu ilə ödəniş 

 
 

191. Sual: İdxalatçının ixracatçıya kredit vermə forması bunlardır: (Çəki: 1) 
 Nəqd ödəniş 

 Kredit yolu ilə ödəniş 

 Nəqd və kredit yolu ilə ödəniş 

 Avans ödənişi 



 Nəqd ödəniş və kredit yolu ilə ödəniş

 
 

192. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı əqdləri zamanı bank xidmətindən istifadə etmədən 
ixracatçının idxalatçıya sənədlər təqdim etməsini və tərəflərin razılaşdırdığı müddətlərdə 
idxalatçının ödəniş məbləğlərini ixracatçının hesabına ödəməsini nəzərdə tutan 
hesablaşma forması belə adlanır: (Çəki: 1) 

 Hesablaşmanın akkreditiv forması

 Açılmış hesab üzrə ödəniş 

 Hesablaşmanın çek forması 

 Hesablaşmanın veksel forması 

 İNKASSO 

 
 

193. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı əqdləri zamanı müəyyən ödəniş məbləğini həmin 
ödənişi alanın hesabına köçürmək barədə ödəyicinin banka göstəriş verməsini nəzərdə 
tutan hesablaşma forması belə adlanır: (Çəki: 1) 

 Hesablaşmanın akkreditiv forması 

 Açılmış hesab üzrə ödəniş 

 Hesablaşmanın çek forması 

 Hesablaşmanın veksel forması 

 Teleqraf və poçt köçürmələri yolu ilə hesablaşma

 
 

194. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı əqdlərində hesablaşma çek formasında həyata 
keçirilərkən adsız (təqdim edənə) çek aşağıdakıları bildirir: (Çəki: 1) 

 Konkret bir şəxsin adına yazılan və digər şəxslərə ötürülməsi (indossamentlə) 
mümkün olmayan çek 

 Sadə ötürmə yolu ilə və ya indossamentlə ötürülən çek 

 Təyin olunmuş müddətdə və yerdə müəyyən məbləği digər şəxsə ödəmək 
öhdəliyini nəzərdə tutan çek 

 Təyin olunmuş müddətdə müəyyən məbləğin üçüncü şəxsə ödənilməsi üçün bir 



şəxsin digər şəxsə ünvanlanan göstərişini nəzərdə tutan çek 

 İndossamentlə ötürülən çek 

 
 

195. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı əqdlərində hesablaşma veksel formasında həyata 
keçirilərkən köçürmə vekseli aşağıdakıları bildirir: (Çəki: 1) 

 Konkret bir şəxsin adına yazılan və digər şəxslərə ötürülməsi (indossamentlə) 
mümkün olmayan veksel 

 İndossamentlə ötürülən veksel 

 Sadə ötürmə yolu ilə və ya indossamentlə ötürülən veksel 

 Təyin olunmuş müddətdə və yerdə müəyyən məbləği digər şəxsə ödəmək 
öhdəliyini nəzərdə tutan veksel 

 Təyin olunmuş müddətdə müəyyən məbləğin üçüncü şəxsə ödənilməsi üçün 
bir şəxsin digər şəxsə ünvanlanan göstərişini nəzərdə tutan veksel 

 
 

196. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrində malın keyfiyyəti 
müəyyənləşdirilərkən "tel-kel" şərtləri ilə tədarük aşağıdakıları bildirir: (Çəki: 1) 

 Malın olduğu kimi tədarük edilməsi 

 Malın ədalətli orta keyfiyyət üzrə tədarük edilməsi 

 Xammaldan əldə edilməli olan son məhsulun miqdarını müəyyən edən göstərici 
müqavilədə göstərilməklə malın tədarük edilməsi 

 Malın keyfiyyətinin onun tərkibinə görə müəyyənləşdirilməsi 

 Malın keyfiyyətinin ilk baxış əsasında müəyyənləşdirilməsi 

 
 

197. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrində malın keyfiyyəti 
müəyyənləşdirilərkən çıxım faizi şərtləri ilə tədarük aşağıdakıları bildirir: (Çəki: 1) 

 Malın olduğu kimi tədarük edilməsi 

 Malın ədalətli orta keyfiyyət üzrə tədarük edilməsi 

 Xammaldan əldə edilməli olan son məhsulun miqdarını müəyyən edən 
göstərici müqavilədə göstərilməklə malın tədarük edilməsi 



 Malın keyfiyyətinin onun tərkibinə görə müəyyənləşdirilməsi 

 Malın keyfiyyətinin ilk baxış əsasında müəyyənləşdirilməsi 

 
 

198. Sual: Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrində malın keyfiyyəti 
müəyyənləşdirilərkən tərkib üzrə tədarük aşağıdakıları bildirir: (Çəki: 1) 

 Malın olduğu kimi tədarük edilməsi 

 Malın ədalətli orta keyfiyyət üzrə tədarük edilməsi 

 Xammaldan əldə edilməli olan son məhsulun miqdarını müəyyən edən göstərici 
müqavilədə göstərilməklə malın tədarük edilməsi 

 Malda faydalı elementlərin minimal miqdarının və arzuolunmaz elementlərin 
yol verilə bilən maksimal miqdarının müəyyənləşdirilməsi 

 Malın keyfiyyətinin ilk baxış əsasında müəyyənləşdirilməsi 

 
 

199. Sual: Barter sovdələşməsinin fərqləndirici xususiyyətləri: (Çəki: 1) 
 Təkrarlanma xarakteri 

 Bir qayda olaraq, iki tərəfin iştirakı 

 Birdəfəlik xarakteri 

 Sovdələşmənin bir muqavilə ilə tərtibi 

 Sovdələşmənin, bir qayda olaraq, 1-2 ili kecməyən nisbətən qısa icra muddəti

 
 

200. Sual: Aşağaıda sadalanan xususiyyətlərdən hansəlar idxal kvotalarına aiddir? 
(Çəki: 1) 

 dovlətin gəlirlərinin artması 

 idxal axının coxalması 

 idxalla məşğul olan şirkətlərin gəlirlərinin artması 

 idxalın təsbit edilməsi, daxili qiymətlərin artımı

 kapital axınının coxalması 



 
 

201. Sual: İxracın “konullu” məhdudiyyətlərinə aiddir: (Çəki: 1) 
 kvotalaşdırma 

 lisenziyalaşdırma 

 ixrac kvotası 

 ixracın subsidiyalaşdırılması

 idxala birtərəfli məhdudiyyət 

 
 

202. Sual: Ticarət siyasətinin gizli metdalarına aiddir: (Çəki: 1) 
 idxal rusumu və kvotası 

 vergi və rusumlar, texniki maneələr, dovlət tədarukləri, daxili komponentlərin 
tətbiqi 

 ixracat ucun munasib tarif 

 idxalatın “konullu” məhdudiyyəti 

 subsidiyalaşdırma və kreditləşdirmə 

 
 

203. Sual: Xarici ticarətin tənzimlənməsinin maliyyə metodlarına aiddir: (Çəki: 1) 
 gomruk kvotası və gomruk rusumları 

 kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, “konullu” məhdudiyyətlər 

 subsidiyalar, kreditləşdirmə, dempinq 

 dovlət tədarukləri 

 vergi və rusumlar, texniki maneələr 

 
 

204. Sual: Xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-iqtisadi metodlarına aiddir: (Çəki: 1) 
 subsidiyalar, kreditləşdirmə, dempinq 

 muqavilə və razılaşmalar 



 dovlət tədarukləri 

 vergi və rusumlar 

 kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, “konullu” məhdudiyyətlər

 
 

205. Sual: İxracatın stimullaşdırılmasının əsas vasitəsi aşağıdakıdır: (Çəki: 1) 
 İxracatın lisenziyalaşdırılması 

 İxracatın və ixracat kreditlərinin dovlət sığortası 

 İxracatcıları məlumatlandırılması və konsultasiya edilməsi

 İxracatın dovlət tərəfindən kreditləşdirilməsi 

 İxracatın birbaşa subsiyalaşdırılması 

 
 

206. Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif 
metodlarına aiddir? (Çəki: 1) 

 Aksiz vergiləri 

 Kvotalaşdırma 

 Gomruk rusumları 

 Əlavə dəyər vergisi 

 İxracat rusumları 

 
 

207. Sual: Aşağıdakılardan hansı gomruk rusumunun funksiyası deyildir? (Çəki: 1) 
 Fiskal 

 Sığorta 

 Proteksionist 

 Balanslaşdırıcı 

 Butun cavablar doğrudur

 



 
208. Sual: Kompensasiya rusumları: (Çəki: 1) 

 beynəlxalq ticarətin operativ tənzimlənməsi ucun tətbiq edilən rusumlardır 

 istehsalı zamanı birbaşa və ya dolayı olaraq subsidiyadan istifadə edildiyi 
malların idxalına qoyulan rusumlardır 

 daxili bazarda aztapılan malların kənara cıxarılması zamanı ixraca qoyulan 
rusumlardır 

 olkə ərazisinə idxal edən olkədəki nominal qiymətindən daha aşağı qiymətə 
malların gətiriməsi zamanı təbiq edilən rusumlardır 

 yerli və xarici mallar arasında qiymətlərin tarazlaşdırılması ucun istifadə olunan 
rusumlardır 

 
 

209. Sual: Hesablaşma metodlarına gorə rusumları aşağıdakılara bolunur: (Çəki: 1) 
 ixrac, idxal, tranzit 

 movsumi, anti-dempinq, kompensasiya

 mustəqil, konversiyalı, preferensial 

 nominal, effektiv 

 advalor, spesifik, qarışıq 

 
 

210. Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif tənzimləmə metoduna aid deyildir? (Çəki: 
1) 

 lisenziyalaşdırma 

 zəmanət nəzarəti 

 mallara baxış 

 anti-dempinq rusumlarının tətbiqi 

 istehlakcıların diqqətinə catdırılmaq ucun zəruri olan tələblər

 
 

211. Sual: Aşağıdakılardan hansı texniki maneələrə aid deyildir: (Çəki: 1) 



 sanitar nəzarəti 

 gomruk nəzarəti 

 karantin nəzarəti 

 fitosanitar nəzarəti 

 keyfiyyətə nəzarət 

 
 

212. Sual: Xarakterinə gorə rusumlar aşağıdakılara bolunur: (Çəki: 1) 
 movsumi, anti-dempinq, kompensasiya

 ixrac, idxal, tranzit 

 mustəqil, konvesiyalı, preferensial 

 advalor, spesifik, qarışıq 

 nominal, effektiv 

 
 

213. Sual: Aşağıdakılardan hansılar kvota novlərinə aid deyildir? (Çəki: 1) 
 tarif kvotalar 

 movsumi kvotalar 

 qeyri-tarif kvotaları

 fərdi kvotalar 

 faiz kvotaları 

 
 

214. Sual: Aşağıdakılardan hansılar gomruk rusumu novlərinə aid deyildir ?(Çəki: 1) 
 advarol 

 konvension 

 stasionar 



 spesifik 

 kombinələşmiş 

 
 

215. Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar idxal rusumlarının iqtisadi effektlərinə aid 
deyildir? (Çəki: 1) 

 istehsalat effekti

 satış effekti 

 gəlirlər effekti 

 istehlak effekti 

 ticarət effekti 

 
 

216. Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar qeyri-tarif tənzimləməsinə aid deyildir: 
(Çəki: 1) 

 spesifik rusumların tətbiqi 

 lisenziyalaşdırma 

 tarazlaşdırıcı vergilərin tətbiqi 

 qiymətlərin inzibati olaraq təsbit edilməsi

 ixracın könüllü məhdudlaşdırılması 

 
 

217. Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar qeyri-tarif tənzimləməsinə aiddir? (Çəki: 
1) 

 gomruk qiymətinin muəyyənləşdirilməsi 

 istehsalcı olkənin muəyyənləşdirilməsi 

 mallara gomruk baxışının həyata kecirilməsi

 ixrac qiymətlərinin konullu məhdudiyyəti 

 malların kodlaşdırılması 

 



 
218. Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar gomruk rusumu novlərinə aid deyildir? 

(Çəki: 1) 
 daimi 

 tranzit 

 qarışıq 

 tarif eskalasiyası

 dəyişkən 

 
 

219. Sual: Sadalananlardan hansı ticarət siyasətinin gizli metodu deyildir: (Çəki: 1) 
 Texniki maneələr 

 Daxili vergilər və rusumlar 

 Dovlət tədaruku cərcivəsində siyasət 

 Yerli komponentlərin təminatı barədə tələb

 Butun cavablar doğrudur 

 
 

220. Sual: Baş lisenziya: (Çəki: 1) 
 Əmtəənin 20 il muddətində məhdudiyyətsiz idxalı ucun icazədir 

 Konkret zaman muddətində daim quvvədə olan və muəyyən gostərilən 
malların kəmiyyət və qiymət baxımından məhdudiyyətsiz idxal və ixracı ucun 
şirkətlərə verilən icazədir 

 Xususi qiymətə malik olan əmtəənin idxalina verilən icazədir 

 Olkəyə beynəlxalq sənaye muəssisələrinin mallarının gətirilməsinə verilən icazədir 

 Butun cavablar doğrudur 

 
 
 

221. Sual: Qiymətin əsası nəyi təyin edir: (Çəki: 1) 



 Qiymətin ilkin səviyyəsini təyin edir 

 İstehsalatcının əsas xərclərini muəyyən edir 

 Malın maya dəyərini təyin edir 

 Malın daşınması zamanı nəqliyyat, sığorta, anbar və digər xərclərin malın 
qiymətinə daxil olub-olmadığını muəyyən edir 

 İstehsalatcının əsas xərclərini təyin edir 

 
 

222. Sual: Patentləşdirilməmiş elmi-texniki nailiyyət və konfidensial xarakterli 
istehsalat təcrubəsi: (Çəki: 1) 

 Patent 

 Lisenziya 

 Muəllif şəhadətnaməsi

 Nou-hau 

 Lizinq 

 
 

223. Sual: Lisenziya bazarının predmeti kimi cıxış edir: (Çəki: 1) 
 Patent lisenziyaları 

 patentsiz lisenziyalar 

 Texnologiyalar 

 Texnoloji tədqiqatlar 

 Konfidensial xarakterli informasiya

 
 

224. Sual: İnjinirinq xidmətləri bazarının obyekti olan əsas xidmət novlərin qeyd edin: 
(Çəki: 1) 

 Zəruri avadanlığın istehsalı ilə bağlı xidmətlər 

 İstehsalat prosesinin hazırlığı ilə bağlı xidmətlər: layihələndirmədən əvvəlki, 
layihələndirmə, layihələndirmədən sonrakı və ixtisaslaşdırılmış xidmətlər 



(kapital qoyuluşundan əvvəlki) 

 Normal istehsalat prosesini və məhsulun satışını təmin etməklə bağlı olan 
xidmətlər 

 Tələb olunan ixtisaslı işci heyətin cəlb olunması ilə bağlı xidmətlər 

 Təsərrufat obyektinin təşkilati fəaliyyətində komək gostərilməsi 

 
 

225. Sual: Konsaltinq xidmətlərinin tərkibinə daxil olan xidmətləri işarələyin: (Çəki: 1) 
 Peşəkar menecerlər və ya onların briqadalarının və butovlukdə şirkətin idarə 

olunması 

 Təsərrufat obyektinin təşkilati fəaliyyətində komək gostərilməsi 

 Şirkət imicinin formalaşdırılması 

 Normal istehsalat prosesini və məhsulun satışını təmin etməklə bağlı olan 
xidmətlər 

 Zəruri avadanlığın istehsalı ilə bağlı xidmətlər 

 
 

226. Sual: Ortamuddətli zaman ucun maşın və avadanlıqların icarəsi: (Çəki: 1) 
 Rentinq 

 Hayrinq

 Klirinq 

 Lizinq 

 
 

227. Sual: Qısamuddətli zaman ucun maşın və avadanlıqların icarəsi: (Çəki: 1) 
 Hayrinq 

 Rentinq

 Klirinq 

 Lizinq 

 



 
228. Sual: Bir qayda olaraq, oz adından və oz hesabına mallarən alınıb satılması ilə 

məşğul olan vasitəci: (Çəki: 1) 
 Komisyioncu 

 Broker 

 Agent 

 Diler 

 Sadəcə alverci

 
 

229. Sual: Beynəlxalq ticarətdə dunya qiymətlərini xarakterizə edən əsas əlamətləri 
qeyd edin: (Çəki: 1) 

 Onlar kollektiv valyutada təyin olunurlar 

 Bu, beynəlxalq ticarətin orta hesab qiymətləridir 

 Bu, məhsuılun umumi satış həcmində əhəmiyyətli paya malik aparıcı 
istehsalcıların (və ya təchizatcıların) mallarının qiymətidi 

 Onlar azad bazar rəqabəti nəticəsində formalaşır 

 Onlar xarici ticarət sovdələşmələrnin bağlanması zamanı ozunəməxsus oriyentir 
kimi istifadə oluna bilərlər 

 
 

230. Sual: Birja qiymətlərinin çatışmamazlığını göstərin: (Çəki: 1) 
 Müəyyən əmtəə bazarında baş verən dəyişikliklərin operativ əks olunması 

 Birja qiymət dəyin edilməsi məhz müəyyən məqamdakı sövdələşmələrin faktiki 
qiymətləridir 

 Onlar qiymətlərin beynəlxalq bazarda ümumi dinamikasını xarakterizə edir 

 Birja qiymətləri beynəlxalq ticarətin çatdırılma şərtləri və ödəmə şərtləri kimi 
elementlərini əks etdirmir 

 Onlar çox vaxt spekulyativ amillərin təsiri altında dəyişir 

 
 

231. Sual: Milli rejim istifadə olunur: (Çəki: 1) 



 inteqrasiya qruplaşmaları üzvü olan ölkələr arasındakı münasibətlərdə kapitalın 
ixracına uyğun olaraq 

 inkişaf etməkdə lan ölkələrlə münasibətlərdə 

 əmtəənin ixracına uyğun olaraq 

 əmtəənin idxalına uyğun olaraq 

 inteqrasiya qruplaşmaları üzvü olan dövlətlərin üçüncü ölkələrlə 
münasibətlərində 

 
 

232. Sual: Müəssisə və obyektlərin yaradılması üzrə mühəndis – konsaltinq xidmətləri 
necə adlanır? (Çəki: 1) 

 françayzinq 

 injinirinq 

 lizinq 

 nou-hau 

 konsaltinq 

 
 

233. Sual: Beynəlxalq turizm nə deməkdir? (Çəki: 1) 
 valyuta daxil olması mənbəyi, investisiya prosesinin sürətləndiricisi, əmtəə 

və xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və çeşidlərinin çoxalması amili 

 hesab balansının qeyri – tarazlığının səbəbi 

 qiymətlərin qalxması, sənayeləşmənin sürətlənməsi, idxalatın artımı amili 

 inflyasiya və məşğulluğun azalması səbəbi 

 milli ənənələrin inkişafı amili 

 
 

234. Sual: Məqsədlərinə və hərəkətlilik dərəcəsinə görə beynəlxalq turzim nə cür olur? 
(Çəki: 1) 

 mütəhərrik, stasionar, qarışıq, maarifləndirici, idman – sağlamlıq, 
özfəaliyyət, dağ xizək sürmə, kurort 



 fərdi, qrup, ailəvi, gənc, uşaq, qarışıq 

 birgünlük, çoxgünlük 

 tranzit, piyada 

 düzgün cavab yoxdur 

 
 

235. Sual: Ekoloji turzimdə ixtisaslaşmış ölkələri göstərin: (Çəki: 1) 
 Norveç, İran 

 İtaliya, İspaniya 

 Yunanıstan, İrlandiya

 İsveç, İslandiya 

 Danimarka, İraq 

 
236. Sual: Hansı xidmətlərə görə lisenziya ödəmələri həyata keçirilmir: (Çəki: 1) 

 ticarət nişanından istifadəyə görə 

 patentlərdən istifadəyə görə 

 telefon və poçt xidmətlərinin göstərlməsinə görə

 filmlərin kirayəsinə görə 

 ticarət nişanlarının istifadəsinə görə 

 
 

237. Sual: Texnologiyaların ötürülməsinin ən vacib forması hansıdır: (Çəki: 1) 
 injinirinq razılaşması 

 lisenziya razılaşması

 franşiz razılaşmaları 

 forfeytinq 

 faktorinq 



 
 

238. Sual: Texnologiyalar mübadiləsinin qeyri -kommersiya formalarının tərkibinə 
daxil deyildir: (Çəki: 1) 

 elmi-texniki məmulatlar 

 
idarəetmə müqavilələri 

 sərgi və yarmarkaların keçirilməsi 

 mütəxəsisslərn miqrasiyası 

 beynəlxalq təşkilatların elmi və texniki əməkdaşlıq sahəsində fəaliyyəti

 
 

239. Sual: Vasitəçilərin cəlb olunması istehsalatçıya aşağıdakı üstünlükləri verir (doğru 
olmayan variantı qeyd edin): (Çəki: 1) 

 Əmtəənin satışı zamanı operativliyin artırılması 

 Ticarət alyanslarının yaradılması 

 Xarici bazarada əmtəə konyunkturasının vasitəçilər tərəfindən tez nəzərə alınması 
hesabına əmtəənin satıcı üçün daha əlverişli şərtlər əsasında satışı 

 Əmtəənin rəqabət qabiliyyətinin artırılması 

 Əmtəənin keyfiyyət qiymətləndirilməsi və rəqabət xüsusiyyətləri barədə 
vasitəçidən etibarlı informasiyanın alınması 

 
 

240. Sual: Komisiyonerlər kimdir: (Çəki: 1) 
 üçüncü şəxslərlə öz adından, lakin istehsalatçının hesabına sövdələşmə 

imzalayan vasitəçilər 

 üçüncü şəxslərlə özgə təchizatçının adından və onun hesabına sövdələşmə 
imzalayan vasitəçilər 

 c) üçüncü şəxslərlə öz adından və öz hesabına sövdələşmə imzalayan vasitəçilər 

 üçüncü şəxslərlə öz adından, lakin başqasının hesabına sövdələşmə 
imzalayan vasitəçilər 

 üçüncü şəxslərlə satıcının adından və alıcının hesabına sövdələşmə imzalayan 
vasitəçilər 



 
 

241. Sual: Hərracın çox yüksək qiymətlə başladığı və elan edilmiş qiymət üzrə almağa 
razı olan alıcı tapılana qədər onun azalması ilə aparıldığı hərrac necə adlanır: (Çəki: 1) 

 amerikan hərracı 

 ingilis hərracı 

 fransız hərracı 

 holland hərracı 

 belçika hərracı 

 
 

242. Sual: Tender nədir: (Çəki: 1) 
 gözlənilən hərrac barədə bir sıra tanınmış şirkətlərin dəvəti kimi bildiriş 

 idxalatçı ölkənin tender qanunvericiliyinin tələblərini əks etdirən tender sənədləri 
kompketi 

 tender sənədləşməsinin tərkibinə daxil olan və hərrac təşkilatçıları tərəfindən tərtib 
edilmiş təklif proforması 

 nəticəsnə uyğun olaraq müqavilənin bağlanacağı kontragentin müəyyən edildiyi 
qapalı prosedura 

 bütün cavablar doğrudur 

 
 

243. Sual: Faydalı istifadə müddəti 15 il təşkil edən dəzgah müəssisə tərəfindən 15 
illiyə icarəyə götürülmüşdür. Bu icarə növü necə adlanır: (Çəki: 1) 

 operativ lizinq 

 maliyyə lizinqi 

 qaytarılan lizinq

 nəm lizinq 

 
 

244. Sual: İxtiraya patent nə deməkdir? (Çəki: 1) 
 İxtiraçıya ixtiranı satmaq üçün inhisarçı hüquqa malik olması barədə dövlət 



tərəfindən verilən şəhadətnamədir 

 İxtiraçıya yalnız müəyyən müddət ərzində ixtiraya inhisarçı hüquqa malik 
olması barədə səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən verilən şəhadətnamədir 

 İxtiraçıya və ya onun varisinə ixtiradan istifadə üçün inhisarçı hüquq verilməsi 
barədə səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamədir 

 İxtiraçının öz vasitəsi hesabına ixtiranın sirrini qorumaq və ona patent vermək 
üçün dövlətlə müqavilə bağlamasıdır 

 İxtira sirrinin qorunmasıdır 

 
 

245. Sual: Beynəlxalq açıq torqlar hansı torqlardır? (Çəki: 1) 
 Torqda iştirak etmək arzusunda olan bütün xarici və yerli firmaların iştirakı 

ilə keçirilən torqlardır 

 Açıq yerlərdə keçirilən torqlardır 

 Xüsusi dəvət olunmuş firmaların iştirakı ilə keçirilən torqlardır 

 Yalnız bir firmanın iştirakı ilə keçirilən torqlardır 

 Bir TMŞ-in mallarının satışı və ona lazım olan xammalın alınması ilə həyata 
keçirilən torqlardır 

 
 

246. Sual: Beynəlxalq qapalı torqlar hansı torqlardır? (Çəki: 1) 
 Torqda iştirak etmək arzusunda olan bütün xarici və yerli firmaların iştirakı ilə 

keçirilən torqlardır 

 Açıq yerlərdə keçirilən torqlardır 

 Xüsusi dəvət olunmuş firmaların iştirakı ilə keçirilən torqlardır 

 Yalnız bir firmanın iştirakı ilə keçirilən torqlardır 

 Bir TMŞ-in mallarının satışı və ona lazım olan xammalın alınması ilə həyata 
keçirilən torqlardır 

 
 

247. Sual: Beynəlxalq yarmarka nədir? (Çəki: 1) 
 İlin müəyyən vaxtında müəyyən olunmuş vaxtda eyni bir yerdə mütəmadi olaraq 



toplanan bazardır 

 Bir və ya bir neçə müxtəlif ölkələrin istehsal, elm və texnikanın bir və ya bir 
neçə sahəsində əldə etdikləri nailiyyətlərin nümayiş etdirildiyi bazardır 

 Öz ölkəsinin bütün sahələrdə istehsal fəaliyyətindən əldə etdiyi nailiyyətlərin üç 
həftədən çox olmayan müddətdə əks etdirildiyi sərgidir 

 Müxtəlif nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməkdə sərgiyə gələnlərin dairəsini 
genişləndirmək məqsədilə keçirilən sərgilərdir 

 Hər il eyni vaxtda dünyanın müəyyənləşdirilmiş bir sıra şəhərlərində keçirilən 
sərgilərdir 

 
 

248. Sual: Sənaye nümunələrinin daimi sərgisi: (Çəki: 1) 
 İlin müəyyən vaxtında müəyyən olunmuş vaxtda eyni bir yerdə mütəmadi olaraq 

toplanan bazardır 

 Bir və ya bir neçə müxtəlif ölkənin elm və texnika sahəsində əldə etdikləri 
nailiyyətlərin əks etdirildiyi sərgidir 

 Öz ölkəsinin bütün sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərin üç həftədən çox olmayan 
müddətdə əks etdirildiyi sərgidir 

 Müxtəlif nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməkdə sərgi iştirakçılarının dairəsini 
genişləndirmək məqsədilə keçirilən sərgilərdir 

 Öz ölkəsinin xaricdə olan konsulluq və digər nümayəndəliklərində keçirilən sərgidir 

 
 

249. Sual: Ticarət-sənaye sərgiləri nədir? (Çəki: 1) 
 İlin müəyyən vaxtında müəyyən olunmuş vaxtda eyni bir yerdə mütəmadi olaraq 

toplanan bazardır 

 Bir və ya bir neçə müxtəlif ölkənin istehsal, elm və texnikanın bir və ya bir 
neçə sahəsində əldə etdikləri nailiyyətlərin nümayiş etdirildiyi sərgidir 

 Öz ölkəsinin bütün sahələrdə istehsal fəaliyyətində əldə etdiyi nailiyyətlərin üç 
həftədən çox olmayan müddətdə əks etdirildiyi sərgidir 

 Müxtəlif nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə sərgiyə gələnlərin dairəsini 
genişləndirmək məqsədilə keçirilən sərgilərdir 

 Beynəlxalq ticarətə xidmət edən sərgilərdir 



 
 

250. Sual: Səyyar sərgilər? (Çəki: 1) 
 İlin müəyyən vaxtında müəyyən olunmuş vaxtda eyni bir yerdə mütəmadi olaraq 

toplanan bazardır 

 Bir və ya bir neçə müxtəlif ölkənin elm və texnika sahəsində nailiyyətlərini əks 
etdirdikləri sərgidir 

 Öz ölkəsinin bütün sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərin üç həftədən çox olmayan 
müddətə əks etdirildiyi sərgidir 

 Müxtəlif nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməkdə sərgi iştirakçılarının 
dairəsini genişləndirmək məqsədilə keçirilən sərgilərdir 

 Öz ölkəsinin xaricdə olan konsulluq və digər nümayəndəliklərində keçirilən 
sərgilərdir 

 
 

251. Sual: Reyninq nədir? (Çəki: 1) 
 İcarəyə verənin malı firmalardan alaraq onun xarici icarəyə götürənə haqla 

verməsidir 

 Əmtəələrin bir neçə saatdan, gündən, aydan bir ilədək müddətə kirayəyə 
verilməsidir. 

 Əmtəələrin 3 ildən 5 ilədək, bəzi avadanlıqların isə 15-20 il müddətinə kirayəyə 
verilməsidir. 

 Əmtəələrin 1 ildən 2-3 ilədək müddətə kirayəyə verilməsidir 

 İcarəyə verənin icarə predmetini xarici firmadan əldə edərək öz ölkəsində icarəyə 
verməsidir. 

 
 

252. Sual: Sərgilərin xarakterik xüsusiyyətlərini qeyd edin. (Çəki: 1) 
 Universal xarakterə malik olması 

 Eksponatlar içərisində müxtəlif sahə məhsullarının üstünlük təşkil etməsi 

 Eksponatlar içərisində maşın və avadanlıqların xüsusi çəkisinin artması

 Qısamüddətli sərgilərin üstünlük təşkil etməsi 



 Daimi sərgilərin təşkil edilməsi 

 
 

253. Sual: Hansı ölklərdə sərgi və yarmarkalar daha geniş yayılmışdır: (Çəki: 1) 
 Qərbi Avropa, ABŞ 

 Almaniya, Kanada 

 İsveç, Norveç 

 Yunanıstan, Çin 

 Cənubi Koreya, Tayvan

 
 

254. Sual: Birja sövdələşmələrində “kontanqo” vəziyyəti nədir? (Çəki: 1) 
 Dərhal tədarük edilən məhsulun qiyməti müddətli sövdələşmədən yüksəkdir

 Nəqd məhsulun qiyməti müddətli sövdələşmədən aşağıdır 

 Real məhsul mövcud olmur 

 Forward kontraktının bağlanması məqsədəuyğundur 

 Məhsul defisiti və ehtiyatların azadlığı şəraitdə yaranan vəziyyət 

 
 

255. Sual: Del credere müqaviləsi nədir? (Çəki: 1) 
 Komissionerlərə əlavə öhdəliklərin verilməsi 

 Konsiqnatorların hüquq və vəzifələrinin genişləndirilməsi 

 Komissioner üçüncü şəxslərlə müqavilə öhdəliyini öz üzərinə alır 

 Satış agentlərinə əlavə öhdəliklərin verilməsi 

 Distribyuterlərin hüquqlarının və vəzifələrinin artırılması 

 
 
 

256. Sual: Kontroferta - ... deməkdir: (Çəki: 1) 



 Satıcının təklifinin sözsüz olaraq, qəbul edilməsi 

 Ofertdə təklif edilən əmtəənin alışından yazılı imtina 

 Satıcının kommersiya təklifinin bu və ya digər şərtləri dəyişilərək, alıcı 
tərəfindən verilən qarşılıqlı təklif 

 Ofertin bütün şərtləri ilə alıcının razılaşması 

 Ofertin qeyd-şərtsiz aksepti 

 
 

257. Sual: Müqavilədə göstərilməyən, lakin, kontraktın yerinə yetirilməsi anında təyin 
edilmə üsulu təsvir edilən qiymət: (Çəki: 1) 

 Sürüşkən qiymət

 Onkol qiymət 

 çevik 

 Bazis qiymət 

 Statistik qiymət 

 
 

258. Sual: Emitent-bankın tapşırığı və müştərinin vəsaiti hesabına, hesablaşma 
sənədləri əsasında ödəyicidən pul vəsaitlərinin alınması üzrə hərəkətlər vasitəsi ilə həyata 
keçirilən bank əməliyyatı belə adlanır: (Çəki: 1) 

 Delkredere

 Bordero 

 İnkasso 

 Akkreditiv 

 İnvoys 

 
 

259. Sual: Kommersiya nəqliyyat vasitəsi ilə daşınan yük haqqında gömrük nəzarətinə 
lazım olan məlumatları özündə ehtiva edən sənədlər ..... adlanır: (Çəki: 1) 

 Təcili olaraq, gömrükdən azad edilmə haqqında deklarasiya



 Nəqliyyat deklarasiyası 

 Yük deklarasiyası 

 Vergi deklarasiyası 

 Yükdaşıma haqqında deklarasiya 

 
 

260. Sual: İxtiraçı və ya onun qanuni varisinə verilən və bu ixtiradan istifadə 
edilməsinə inhisarçılıq hüququ verən sənəd .... adlanır: (Çəki: 1) 

 Lisenziya

 İcazə 

 Patent 

 Noy-hau 

 Barter 

 
 

261. Sual: Əks - ofset müqaviləsinin bağlanması yolu ilə müqavilənin sığortalanmasını 
nəzərdə tutan əməliyyat .... adlanır: (Çəki: 1) 

 Sığortalanma

 Hedclənmə 

  Spot 

 Delğkredere 

 Keş 

 
 

262. Sual: Fyuçers müqavilələrinin dəyərinin fərqində qazanc əldə etmək məqsədi ilə 
aparılan spekulyativ razılaşmalar .... adlanır: (Çəki: 1) 

 Spredinq 

 Keş 

 Kontanqo 



 Varrant 

 Bekuordeyşn 

 
 

263. Sual: Avadanlığın və ya əmtəənin yeganə inhisarçı firmadan əldə edilə bilən, və 
dövlət müəssisələri üçün adi kontraktların bağlanması həmin ölkənin qanunları ilə 
qadağan edilən istisna hallarda keçirilən hərrac .... adlanır: (Çəki: 1) 

 İctimai hərrac 

 Özəl hərrac 

 Müstəsna hərrac

 İstisna hərrac 

 Xüsusi hərrac 

 
 

264. Sual: Hər bir əmtəə yerində yerləşən istənilən növdə və sortda əmtəələrin 
siyahısını özündə ehtiva edən sənəd ..... adlanır: (Çəki: 1) 

 Faktura siyahısı 

 Qablaşdırma siyahısı 

 Anbardan malların çıxarılması üçün verilən qaimə 

 Daxili daşınma üçün verilən qaimə 

 Qablaşdırma üzrə təlimat 

 
 

265. Sual: Bir tərəf (prinsipal) digər tərəfə (vavsitəçiyə), qabaqcadan müəyyən edilmiş 
ərazidə, prinsipalın vəsaiti hesabına və onun adından əmtəənin satışı və ya alışı ilə 
əlaqədar faktiki və hüquqi hərəkətlərin həyata keçirilməsini həvalə edən əməliyyatlar ..... 
adlanır: (Çəki: 1) 

 Broker əməliyyatları 

 Agent əməliyyatları 

 Konsiqnasiya əməliyyatları

 Komissiya əməliyyatları 



 Distribyutor əməliyyatları 

 
 

266. Sual: Aşağıda adları çəkilən şərtlərdən hansı, agentin vəzifəsi deyil: (Çəki: 1) 
 Müqavilənin bağlandığı dövr ərzində, agent, prinsipalın əmtəələri üçün rəqabət 

təşkil edən əmtəələrin reklamını həyata keçirtmək və ya onları almaq, təklif etmək 
hüququna malik deyil 

 Agent, satdığı əmtəələrin ticarət markalarının qeydiyyatını aparmaq 
hüququnu özündə saxlayır 

 Agent, razılaşdırılmış məbləğdən az olmayan həcmdə alqı-satqı əməliyyatlarının 
bağlanmasına dair vasitəçilik etmək öhdəliyini öz üzərinə götürür 

 Agent, onun vasitəçiliyi ilə əmtəəni əldə edən şəxs tərəfindən qiymətin 
ödənilməməsi nəticəsində yarana bilən istənilən zərərə görə, prinsipala düşən əlavə 
mükafatın sığortalanmasını öhdəsinə götürür (delkredere şərti) 

 Prinsipalın instruksiyalarına müvafiq olaraq, öz hesabına reklam həyata keçirtmək 
öhdəliyi agentin üzərinə düşür 

 
 

267. Sual: Aksion satış formasının klassik variantında aşağıdakılardan hansı düzdür: 
(Çəki: 1) 

 Start qiyməti son satış qiymətindən aşağıdır

 Start qiyməti son satış qiymətindən yuxarıdır 

 Start qiyməti son satış qiymətinə bərabərdir 

 Bütün cavablar səhvdir 

 
 

268. Sual: Tender, əmtəəni .... qiymətə əldə etməyə imkan verir: (Çəki: 1) 
 Maksimal qiymətə 

 Əmtəənin kyfiyyətini maksimal surətdə əks etdirən qiymətə

 Minimal qiymətə 

 Sabit qiymətə 

 
 

269. Sual: Birja əməliyyatlarının qiymətləri ..... adlanırlar: (Çəki: 1) 



 Tarif 

 Limit 

 Lot 

 Ofert 

 Kvotalaşdırma

 
 

270. Sual: Konkret müqavilənin tələbləri ilə razılaşdırılandan sonra, adi qaydada və ya 
ticarət praktikası nəzərə alınmaqla əvvəlcədən ifadə edilmiş, yazılı qaydada təqdim 
edilmiş, təxmini müqavilə və ya bir sıra unifikasiya olunmuş şərtlər, ...... adlanır: (Çəki: 
1) 

 Ticarət adəti 

 Adi müqavilə 

 Bazis kontraktı 

 Şərti kontrakt 

 Əsas kontrakt 

 
 

271. Sual: Hedcinq əməliyyatları, müqavilənin sığortalanmasını ...... bağlanması yolu 
ilə nəzərdə tutur: (Çəki: 1) 

 Spot müqaviləsi 

 Fyuçers müqaviləsi 

 Ofset müqaviləsi 

 Qarşılıqlı müqavilə 

 Opsion müqavilə 

 
 

272. Sual: Beynəlxalq ticarətin əsas təşkilati formalarına ......... aid deyil: (Çəki: 1) 
 Alqı-satqı müqavilələri 

 Ssuda əməliyyatları 



 Auksion ticarət 

 Barter müqavilələri 

 Birja ticarəti 

 
 

273. Sual: Alıcı satıcının bankında özünün xüsusi hesabını açdıqda, beynəlxalq 
praktikada qəbul edilmiş hesablaşma forması ..... adlanır: (Çəki: 1) 

 İnkasso 

 Akkreditiv 

 Çek 

 Bank köçürməsi 

 Kredit hesabı 

 
 

274. Sual: “Royalti” termini ..... deməkdir: (Çəki: 1) 
 Birdəfəlik ödəniş 

 Lisenziya alıcısının gəlirindən dövri ödənişlər 

 Xüsusi lisenziyadan istifadəyə görə mükafat 

 Tam lisenziyadan istifadəyə görə mükafat 

 Birdəfəlik lisenziyanın təqdim edilməsinə görə mükafat

 
 

275. Sual: Xarici ticarətdə arbitraj məhkəməsinin mübahisəli məsələlərə baxması .... 
adlanır: (Çəki: 1) 

 Fors-major

 Nou-hau 

 Dempinq 

 Arbitraj 

 Royalti 



 
 

276. Sual: Kəminin sahibi və icarəyə götürəni arasında bağlanan icarə müqaviləsinin 
mövcudluğunu və məzmununu təsdiq edən sənəd ..... adlanır: (Çəki: 1) 

 Barter 

 Çarter 

 Konossament 

 Bay-bek 

 Fraxt 

 
 

277. Sual: İxrac edilən mallara dolayı vergilərin azaldılması və ya ləğvi ...... adlanır: 
(Çəki: 1) 

 İxrac deklarasiyası 

 İxrac kvotası 

 İxrac detaksasiyası 

 İxrac məhdudiyyətləri 

 İxrac kompensasiyası 

 
 

278. Sual: İxracatçıdan veksellərin alışı formasında xarici iqtisadi əməliyyatın 
kreditləşməsi ....... adlanır (Çəki: 1) 

 Forfeytinq 

 Faktorinq 

 Konsaltinq 

 Hayrinq 

 Rentinq 

 
 

279. Sual: Mülkiyyətin amortizasiya dövründən az olan müddətə bağlanan lizinq ..... 
adlanır: (Çəki: 1) 



 Servis lizinqi 

 Qaytarılan lizinq 

 Operativ lizinq 

 Dövriyyə lizinqi 

 Uzunmüddətli lizinq

 
 

280. Sual: Satıcıdan alıcıya əmtəənin (xidmətin) hərəkəti ilə əlaqəli olan beynəlxalq 
kommersiya əməliyyatları ...... əməliyyatlar adlanır: (Çəki: 1) 

 Köməkçi əməliyyatlar 

 Əsas əməliyyatlar 

 İlkin əməliyyatlar 

 Təmin edici əməliyyatlar

 İkili əməliyyatlar 

 
 

281. Sual: İstirahət, sağlamlıq və müalicə məqsədi ilə təşkil edilən beynəlxalq turizm - 
..... turizmdir: (Çəki: 1) 

 Sağlamlaşdırıcı turizm

 Rekreasion turizm 

 Sanatoriya turizmi 

 mualicəvi turizm 

 Dini turizm 

 
 

282. Sual: Konsiqnasiya əməliyyatları .............əməliyyatlarının bir növüdür: (Çəki: 1) 
 Broker əməliyyatlarının 

 Komission əməliyyatlarının

 Təkrar satış əməliyyatlarının 



 Agent əməliyyatlarının 

 Distribyutor əməliyyatlarının 

 
 

283. Sual: Beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarının əksər hissəsi ..... tərəfindən həyata 
keçirilir: (Çəki: 1) 

 BMT-tı sisteminin beynəlxalq iqtisadi təşkilatları tərəfindən 

 Dövlət orqanları və təşkilatları tərəfindən 

 Şirkətlər tərəfindən 

 Fiziki şəxslər tərəfindən 

 Sahibkarlar birliyi tərəfindən 

 
 

284. Sual: Tarixi-mədən abidələrlə tanışlıq məqsədi ilə həyata keçirilən beynəlxalq 
turizmin bir növü - ...... turizmdir: (Çəki: 1) 

 Maarifləndirici turizm 

 Ənənəvi turizm 

 Rekreasiya turizmi 

 Dini turizm 

 Tarixi turizm 

 
 

285. Sual: Bir bankın digərinə, poçt və ya teleqraf vasitəsi ilə ödəniş sənədinin 
göndərilməsi yolu ilə həyata keçirilən bank hesablaşma əməliyyatı - .... adlanır: (Çəki: 1) 

 Sənədli akkreditiv 

 Bank transferi 

 Açıq hesab üzrə hesablaşmalar

 Sənədli inkasso 

 Akkreditiv 

 



 
286. Sual: Qabaqcadan razılaşdırılmış birdəfəlik ödənişi nəzərdə tutan, nou-hau ödəniş 

üsulu - ..... adlanır: (Çəki: 1) 
 Royalti 

 Birdəfəlik ödəniş 

 “Kost-plas” 

 Lisenziya ödənişi 

 İndent 

 
 

287. Sual: Hansı sənəddə, yerinin, sayının və növünün qeyd edilməsi ilə, bu partiyaya 
daxil olan bütün növ əmtəələrin siyahısı göstərilib (Çəki: 1) 

 Texniki sənədləşmə 

 Proforma 

 Spesiyikastiya 

 Texniki siyahı 

 Qablaşdırma vərəqi 

 
 

288. Sual: Hansı təşkilat tərəfindən tədarükün baza şərtləri dərc edilir: (Çəki: 1) 
 YUNKTAD 

 Beynəlxalq Ticarət Palatası 

 YUNİDO 

 Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

 YUNESKO 

 
 

289. Sual: Lisenziarın lisenziata ixtiradan istifadə hüququnu ötürməsi ilə eyni 
zamanıda özünün də o hüquqdan istifadəsinə icazə verən sənəd ..... adlanır: (Çəki: 1) 

 Baş lisenziya 



 Tam lisenziya 

 Açıq lisenziya 

 Sadə lisenziya 

 Müstəsna lisenziya

 
 

290. Sual: Sənaye mülkiyyəti obyektindən istifadə hüququnu lisenziardan tamamilə 
alan və onu lisenziata ötürən lisenziya ..... adlanır: (Çəki: 1) 

 Müstəsna lisenziya

 Məcburi lisenziya 

 Tam lisenziya 

 Tam lisenziya 

 Sadə lisenziya 

 
 

291. Sual: Lisenziya müqaviləsinə əsasən, hüquqlarınötürülməsi müqabilində, 
lisenziatın lisenziara birdəfəlik və ya hissə-hissə ötürülən, sabit pul məbləği ........ adlanır: 
(Çəki: 1) 

 Sığorta depoziti 

 Birdəfəlik ödəniş 

 Royalti 

 İndent 

 Vençur. 

 
 

292. Sual: Patentin əhatə etdiyi ərazi və bütün qalan müddət ərzində, patentdən irəli 
gələn bütün hüquqları lisenziata verən lisenziya ..... adlanır: (Çəki: 1) 

 Təmiz lisenziya 

 Müşayət edici lisenziya

 Tam lisenziya 



 Qaytarılan lisenziya 

 Məcburi lisenziya 

 
 

293. Sual: Bir şəxsin (fiziki və hüquqi) əmtəə və xidmətlərini digər şəxsin (fiziki və 
hüquqi) eyni növdə əmtəə və xidmətlərindən seçmək (ayırmaq) imkanı verən işarə .... 
adlanır: (Çəki: 1) 

 Sənaye nişanı 

 Keyfiyyət nişanı 

 Fərqləndirən xüsusiyyət

 Əmtəə nişanı 

 Patent 

 
 

294. Sual: Təhlükəsizlik sənədləri ilə qorunmayan elmi-texniki, istezsalat, idarəetmə, 
kommersiya, maliyyə və digər xarakterli bilik və təcrübə, ..... adlanır: (Çəki: 1) 

 Patent 

 Sənaye nümunəsi

 “Nou-hau” 

 İxtira 

 Prototip 

 
 

295. Sual: Aşağıda adları çəkilən texnoloji obyektlərin hansına patent verilmir: (Çəki: 
1) 

 “Nou-hau” 

 İxtira 

 Faydalı model 

 Sənaye nümunəsi

 Hər birinə verilir 



 
 

296. Sual: Lisenziya obyektindən müstəqil olaraq istifadə etmək hüququnu özündə 
saxlayan, və eləcə də, analoji lisenziyaları üçüncü şəxslərə ötürmək hüququna malik olan 
lisenziya, ..... adlanır: (Çəki: 1) 

 Müstəsna (eksklyuziv) lisenziya

 Tam lisenziya 

 Sadə lisenziya 

 Müşayət edici lisenziya 

 Birdəfəlik lisenziya 

 
 

297. Sual: Mövcud əmtəəyə olan qiymətlərin müddətli çatdırılmaya olan qiymətlərdən 
aşağı olduğu, və çatdırılma müddəti artdıqca, yüksələn qiymətlərin birjada yaratdığı 
vəziyyət ....... adlanır: (Çəki: 1) 

 Spredinq 

 Keş 

 Kontanqo 

 Varrant 

 Bekuordeyşn 

 
 

298. Sual: Fyuçers kontraktlarının bağlanması zamanı, həm alıcı, həm də satıcı 
tərəfindən brokerə müəyyən pul məbləğinin ödənilməsi tələb edilir ki, o da ..... adlanır: 
(Çəki: 1) 

 Girov 

 Faiz 

 Marjin

 Keş 

 Avans 

 
 



299. Sual: Lisenziyadan istifadənin iqtisadi nəticələri bazasında müəyyən edilən 
mükafatın forması necə adlanır? (Çəki: 1) 

 Paysal ödəmələr 

 Lisenziat tərəfindən qiymətli kağızların ötürülməsi

 Müntəzəm faiz ayırmaları 

 Qarşılıqlı texniki sənədlərin ötürülməsi 

 İlkin nağd ödəmələri 

 
 

300. Sual: Mümkün iqtisadi səmərənin qiymətləndirilməsi və lisenziatın gözlənilən 
mənfəəti əsasında əvvəlcədən müqavilədə ölçüsü müəyyən edilən ödəmələr necə adlanır? 
(Çəki: 1) 

 Müntəzəm faiz ödəmələri 

 Lisenziatın mənfəətində iştirak payı 

 Paysal ödəmələr 

 Məhsulun emal dəyəri bazasında 

 Lisenziya əsasında istehsal edilmiş məhsulun dəyəri əsasında 

 
 
 


