
    0815_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 0815 Maliyyə biznesi

1. Maliyyə biznesinin təşkilatihüquqi formalarına aid edilə bilməz

√ Maliyyə nazirliyi
• Mərkəzi Bank.
• Bank sistemi
• Sığorta bölməsi

2. Maliyyə sisteminin funksiyalarına aiddeyildir:

√ İdarəetmə qərarlarının planlaşdırılmasına təsir edən qiymət informasiyalarıyla təminat ;
• Risklərin idarə edilməsi vasitələriylə təminat;
• Maliyyə resurslarının birləşdirilməsi və ayrılması mexanizmi ilə təminat;
• Klirinq və ödənişlərin həyata keçirilməsi vasitələri ilə təminat;

3. Aşağıda nöqtələrin yerinə uyğun gələni yazın? Maliyyə sisteminin bölüşdürücü, nəzarət və stimullaşdırma ......... malik olduğu göstərilir.

√ funksiyasına
• məqsədinə
• formasına
• növlərinə

4. Təssərüfat subyektlərinin maliyyəsi nəyin yaradılması və bölgüsü prosesini əhatə edir? 1) ÜDMin 2) Mgin 3)ÜMMun 4) datasiyaların
5) subvensiyaların

√ 1,2,3
• 1.5
• 2,3,5
• 3,4,5

5. Dövlət büdcəsi əsas maliyyə planı kimi çıxış edir. 1) ümumi daxili məhsulun bölgüsündə iştirak etməklə 2) milli gəlirin bölgüsündə
iştirak etməklə 3) dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondu olmaqla 4) dövlətin məqsədili pul vəsaiti fondlarının yaradılması ilə

√ 1,2,3
• 1.0
• 2.0
• 4.3

6. Yığım fondunun vəsaitləri müəssisədə nəyə istifadə edilir? 1) kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsinə 2) istehsal fondlarının
tamamlanmasına 3) izafi məhsulu yaratmağa 4) amortizasiyaya

√ 1.2
• 3.2
• 4.1
• 3.1

7. Yığım fondu, istehlak fondu və ehtiyat fondunu hansı pul vəsaiti fondlarına aid etmək olar?

√ Mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarına
• Büdcə tədiyyələrinin ödənilməsi fonduna
• Müşahidə şurasının fonduna
• Direktoların fonduna

8. Bodi və Mertona görə maliyyə sisteminin baza funksiyalarına aid deyil:

√ Ehtiyyat fondlarının yaradılması və sığorta vasitəsilə təminat
• İqtisadi resursların zaman və məkan üzrə yerdəyişməsini təmin etmək;
• Risklərin idarə edilməsi vasitələriylə təminat;
• Maliyyə resurslarının birləşdirilməsi və ayrılması mexanizmi ilə təminat;



9. Kovalyova görə qiymətli kağızlar bazarının təsnifatına aid deyil:

√ pul vəsaitləri bazarı
• ilkin bazar
• ikinci bazar
• birja bazarı

10. İstehlak fondunun formalaşma mənbəyinə daxildir:

√ izafi və zəruri məhsulun dəyəri hesabına
• mənfəətdən ayırmalar hesabına
• dotasiyalar hesabina
• bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına

11. Maliyyə bazarlarının ölkə iqtisadiyyatı üçün yararlı olmasına təsir etmir:

√ demoqrafik amillər
• siyasi amillər
• iqtisadi amillər
• psixoloji amillər

12. Nə zaman əmanətlərin formalaşmasına ehtiyyac olmaz?

√ real investisiyalar üçün fond tələbi olmazsa
• inflyasiya dərəcəsi yüksək olduqda
• kapital bazarı yüksək inkişaf etdikdə
• kapital bazarı inkişaf etmədikdə

13. Qiymətli kağızlar bazarında ilkin vasitəçilik funksiyasi əsasən hansı strukturun üzərinə düşmüşdür?

√ kommersiya banklarının
• əmtəə birjalarının
• fond birjalarının
• mərkəzi bankın

14. ”Qiymətli kağızlar haqqında “qanunun qəbul edilməsi nəticəsində şərait yaranmışdır:

√ vasitəçilik fəaliyyətinin inkişafına
• qiymətli kağızların emissiyasına
• büdcə vergi tənzimləməsinin yaranmasına
• pul kütləsinin artımına

15. Dövlət, maliyyə bazarlarına münasibətdə

√ qiymətli kağızların qiymətini müəyyənləşdirə bilər
• qanunvericilik bazasını formalaşdıra bilər
• nəzarət orqanlarını yarada bilər
• özü qiymətli kağızların alıcısı qismində çıxış edə bilər

16. Maliyyə biznesinin davamlı inkişafı birbaşa asılıdır

√ maliyyə bazarından
• biznesin inkişaf tarixindəm
• əsaslı nəzəri biliklərin olmasından
• xarici investisiyalarin həcmindən

17. Mаliyyə bаzаrlаrının ölкə iqtisаdiyyаtınа yаrаrlı оlа bilmələri üçün: 1) siyаsi mühütün əlvеrişli оlmаsı vаcibdir 2) iqtisаdi mühütün
əlvеrişli оlmаsı vаcibdir 3) psiхоlоjimühütün əlvеrişli оlmаsı vаcibdir



√ 1,2,3
• 1.0
• 2.0
• 2.3

18. Dövlətin ciddi nəzаrəti аltındа fəаliyyət göstərir ? 1) təşкilаtlаndırılmış mаliyyə bаzаrlаrı, 2) sərbəst bazarlar 3) kansaltinqlər
4)venucurlar

√ 1.0
• 2.0
• 3.4
• 1.2

19. Mаliyyə bаzаrlаrının rəsmi bаzаr yеrinə aiddeyildir: 1) Təşкilаtlаndırılmış Mаliyyə Bаzаrlаrı 2) Sərbəst Mаliyyə Bаzаrlаrı 3) Әmək
bazarları 4) Pul bazarları

√ 3.4
• 1.2
• 4.0
• 1.4

20. Mаliyyə bаzаrlаrını rəsmi bаzаr yеrinə aiddir: 1) Təşкilаtlаndırılmış Mаliyyə Bаzаrlаrı 2)Sərbəst Mаliyyə Bаzаrlаrı 3) Әmək bazarları
4) Pul bazarları

√ 1.2
• 4.0
• 3.4
• 1.4

21. Maliyyə sisteminin funksiyaları

√ bölgü,nəzarət
• istehsal,bolgu
• istehsal,nəzarət
• stimullaşdırıcı,qiymətqoyma

22. Biznes proses kimi nələri özündə ehtiva edir?

√ funksiyaları
• məqsədləri
• istiqamətləri
• növləri

23. Briqxemə gorə maliyyə bazarlarının təsnifatına daxil deyil:

√ birjadankənar bazar
• regional maliyyə bazarları
• milli maliyyə bazarları
• beynəlxalq maliyyə bazarları

24. Kovalyovun təsnifatına görə maliyyə bazarlarının növü deyil

√ sərbəst maliyyə bazarları
• qızıl bazarı
• valyuta bazarı
• kapital bazarı

25. Maliyyə sistemi təmin etmir:

√ nağd pul emissiyasını



• maliyyə bağlaşmalarını
• risklərin mübadiləsini
• aktivlərin mübadiləsini

26. Ehtiyyat fondunun istifadə təyinatına daxildir:

√ müvəqqəti yaranan ehtiyacların maliyyələşdirilməsi
• icarə haqqlarının ödənişi
• qisamüddətli borcların qaytarılması
• uzunmüddətli borcların qaytarılması

27. Mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarına daxil deyil:

• ehtiyyat fondu,yığım fondu
• istehlak fondu ,yığım fondu
√ nizamnamə fondu,əlavə kapital fondu
• istehlak fondu ,ehtiyyat fondu

28. Geniş miqyaslı effektiv 1 maliyyə bazarı təmin edir:

• faiz dərəcələrinin yüksəlməsini
√ fond təklif və tələbinin yüksək səmərə ilə qarşılanmasını
• pul vəsaitlərinin dövriyyədən çıxarılmasını
• nağdsız pul dövriyyəsinin sürətlənməsini

29. Maliyyə bazarlarının vəzifələrinə daxil deyil:

√ büdcə kəsirinin bağlanması
• ölkədə formalaşan fondların rasional istifadəsinə imkan vermək
• kapital yığımına şərait yaratmaq
• qənaət şəklində fond yığımını həvəsləndirmək

30. Maliyyə bazarında vasitəçi qismində çıxış edə bilməz

√ maliyyə nazirliyi
• investisiya fondları
• fond birjaları
• kommersiya bankları

31. Fond təklifi və tələbinin mövcud olduğu iqtisadiyyatda mövcud deyil:

• maliyyə bazarında istifadə olunan alətlər
• bazar vasitəçiləri
√ qiymətli kagiz emissiyasını qadagan edən qanunvericilik
• maliyyə bazarı

32. Qənaət şəklində yığılan fondların , bu fondlara ehtiyac duyan şəxslərə transfer edilməsi səbəb olmuşdur:

√ qiymətli kağızların yaranmasına
• Dövlət təsirinin güclənməsinə
• kommersiya biznesinin yaranmasına
• kiçik biznesin inkişafına

33. Biznesə verilən təriflərdən biri düzgün deyil

√ Biznes fərdi vəsaitin dövlət büdcəsinə yönəldilməsi nəticəsində büdcənin lazımi maliyyə ehtiyyatları ilə təmin edilməsidir
• Biznes – öz biliyi, bacarığı və kapitalından istifadənin köməyilə gəlirin alınmasına yönəldilən insan fəaliyyətidir;
• Biznes – istehlakçıların tələbatını ödəmək üçün yaradılan istehsal sistemidir;
• Biznes – işin görülməsi sistemidir, insanlar üçün zəruri məhsul istehsalı və xidmətlərin göstərilməsidir



34. Biznesin proses kimi funksiyasina aid deyil

• istehsal
• marketinq
√ reqlamentləşdirmə
• maliyyəuçot

35. Mаliyyə bаzаrlаrına aiddir:1) fоndа еhtiyаcı оlаn şəхs tərəfindən еmissiyа  qiymətlilərin bаşqа şəхslərə təкrаr sаtışının həyаtа кеçirildiyi
bаzаr yеri hеsаb  gəldiyi bаzаrlаr кimi də tərif еdilə bilər. 3) Bаzаrdа fоndlаrın və yа qiymətli каğızlаrın əl bölünürlər.

√ 3,1,2
• hamısı
• 4.0
• 1.4

36. Mаliyyə bаzаrlаrına aiddeyildir:1) fоndа еhtiyаcı оlаn şəхs tərəfindən еmissiyа  qiymətlilərin bаşqа şəхslərə təкrаr sаtışının həyаtа
кеçirildiyi bаzаr yеri hеsаb  gəldiyi bаzаrlаr кimi də tərif еdilə bilər. 3) Bаzаrdа fоndlаrın və yа qiymətli каğızlаrın əl bölünürlər.

• 3,1,2
• hamısı
√ 4.0
• 1.4

37. Mаliyyə biznеsinin dаvаmlı və еffекtiv inкişаfı birbaşa aslıdır?

• əmək bazarından
√ kapital bazarından
• biznesmenlerdən
• İstehsalçılardan

38. Hansı alim «biznes» anlayışını kommersiya fəaliyyəti, yəni mənfəətin alınmasına bilavasitə yönəldilən fəaliyyət ilə eyniləşdirir?

√ N.Y.Kruqlova
• Karl Marks
• R.Kontilyon
• Alan Xoskinq

39. Maliyyə,uçot, kadr və madditexniki təminat, istehsal, marketinq, elmitədqiqat və layihə aiddir:

√ biznes prosesinə
• restrukturizasiyaya
• biznesin formalarına
• biznesin növlərinə

40. Aşağıdakı tərif hansı alimə aiddir: «Biznes təbii nemətlərin hasilatı, əmtəənin göstərilməsi, maraqlı şəxslərin, yaxud təşkilatların
qarşılıqlı gəlirinə xidmət, pul üzrə fiziki şəxslərin, müəssisələrin və təşkilatların həyata keçirdikləri fəaliyyətdir».

• R.Kontilyona
• Karl Marksa
√ Alan Xoskinqə
• N.Y.Kruqlova

41. Pul münasibətləri formalaşmır:

√ qeyri kommersiya strukturları arasında
• büdcə tədiyyələrinin ödənilməsi və məsrəflərin maliyyələşdirilməsi zamanı dövlətlə müəssisələr arasında
• müəyyən əmtəəmaterial dəyərləri əldə edən, məhsullarını və ya xidmətlərini reallaşdıran müəssisələr arasında
• Büdcə sisteminin müxtəlif səviyyələri arasında

42. Dövlət maliyyə orqanları sisteminə daxil deyil:



√ mərkəzi bank
• maliyyə nazirliyi
• AR-nin subyektlərinin maliyyə orqanları
• respublika xəzinədarlığı

43. Azərbaycan Respublikasının maliyyə sisteminin tərkibinə daxil deyil

• büdcədənkənar fondlar
• dövlət krediti və sığorta fondları
√ qeyrikommersiya təşkilatlarının maliyyəsi
• Dövlət büdcəsi

44. Kapital bazarlarında dövriyyədə olan əsas qiymətli kağızlara aiddir

• opsion
√ aksiya
• səhm
• fyuçers

45. Pul bazarlarının təşkilati baxımdan mühüm quruluşu hesab edilir

√ ticarət bankları
• qiymətli kağızlar birjası
• mərkəzi bank
• fond birjası

46. Әl dəyişdirən fondların dövriyyə müddətlərinə görə təsnifatda maliyyə bazarlarına daxildir:

√ pul bazarları
• tədavül bazarları
• sərbəst maliyyə bazarları
• təşkilatlandırılmış maliyyə bazarları

47. Qiymətli kağız

• eyni zamanda bir neçə nəfərə satıla bilər
• Üzərində göstərilən şərtlər pozula bilər
√ üçüncü şəxslərə satıla bilər
• dəyişdirilə bilməz

48. Bir ölkədə maliyyə bazarlarının mövcud olmasının

• bu sahədə istirak etmək istəyən təşəbbeslü biznesmenlərin olması
• Nəticənin həvəsləndirici olması
√ bir qrup şəxslərin qənaət şəklində pul yığımına digər bir qrup şəxslərin isə bu fondlara tələbə meyilli olması
• qanunvericilik bazasi

49. N.Y.Kruqlova gorə «biznes» anlayışına kommersiya fəaliyyəti kimi daxil deyil:

• azad iqtisadi zonalarda fəaliyyət
√ bazarın seqmentləşdirilməsi
• əmtəə bazarlarında fəaliyyət
• xarici ticarət fəaliyyəti

50. İlk kommersiya bankları nə vaxt yaradılmışdır?

√ XVIII-XIX əsrlərdə
• XV-XVI əsrlərdə
• XVI-XVII əsrlərdə



• XIV-XV əsrlərdə

51. Foreytinqləşmənin xarici ticarətin kreditləşmə forması kimi ixracçıya verdiyi üstünlüklərdən biri hesab edilə bilməz:

√ diskontla maliyyələşdirmə
• debitor borclardan daxilolmalar
• balansın sadələşdirilməsi
• riskdən sığortalanma

52. Forfeytinq əməliyyatlarının mərhələlərinə daxil deyil

√ malgöndərən tərəfindən verilən veksellər satın alınır forfeyter tərəfindən
• forfeyter tərəfindən satıcının ərizəsinə baxılır
• sövdələşməsinin maliyyə və əmtəə xarakterli olmasını müəyyənləşdirir
• valyuta, maliyyələşmə müddəti, idxalçı və ixracçının yerləşdiyi məkan və s. məlumatlar öyrənilir

53. Liziqin mənfi cəhəti hesab edilə bilməz

√ Təminat əmlakın özü olur
• Lizinq müqavilənin bağlanmadığı,lakin avadanlığın köhnəldiyi halda icarədar köhnə avadanlığa görə icarə haqqı ödəyir
• Operativ lizinqdə köhnəlmiş avadanlığın riski icarəverəndə olur, o da itkiyə məruz qalmamaq üçün icarə haqqını qaldırır
• Maliyyə lizinqində avadanlıq köhnəldikdən sonra da lizinq ödənilir.

54. Lizinqin xarakterik cəhətlərindən biri hesab edilə bilməz:

√ lizinq götürən əmlakın istifadə müddəti bitənədək onu lizinq verənə qaytarmalıdır
• kreditin ənənəvi formalarından fərqli olaraq lizinqdə ssudanm pul formasi iştirak etmir
• lizinqdə ssudanın əmlak formasi təzahür edir;
• təminat obyekti olan lizinq əmlakı kreditorun mülkiyyətində qalir

55. Mərkəzi Bank tərəfindən kommersiya banklarına lisenziya verilməsindən imtinaya əsas ola bilməz:

√ nizamnamə kapitalı həddən artıq çox olduqda
• İdarə Heyətinin sədri, onun müavinləri və baş mühasib onların qarşısında qoyulan ixtisas tələblərinə uyğun olmadıqda
• təsisçilərin maliyyə vəziyyəti qeyriqənaətbəxş olduqda
• kredit təşkilatının lisenziya almaq üçün təqdim etdiyi sənədlər mövcud qanunvericiliyə uyğun olmadıqda

56. Bank gəlirlərinin əldə edilməsi istiqamətində aparılan əməliyyat hesab edilə bilməz:

√ Mərkəzi bankın müxbir hesabında olan qalıqların artırılması
• Fiziki və hüquqi şəxslərin kreditləşməsi;
• Qiymətli kağızlara olan investisiyalar;
• İnvestisiya proyektləri;

57. Sığorta bazarının inкişаfı üçün təmin edilməsi vacib olan xüsusiyyətlərə aid deyil:

√ Sığorta şirkətlərinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılmalıdır
• mülкiyyət fоrmаsındаn аsılı оlmаyаrаq müəssisə və təşкilаtlаrа eyni şərait yaradılmalıdır
• əhаliyə göstərilən sığorta хidmətlərinin həcmi аrtırılmаlıdır
• sığortalılar qаrşısındа öhdəliкlər yеrinə yеtirilməlidir

58. Günümüzda sığorta sisteminin fəaliyyətini tərənnüm edən əlamətlərdən biri yalnışdır

√ bəzi sığorta növlərinin icbariliyi
• sığortanın təşкili prinsiplərinin кöкlü şəкildə yеnidən həyаtа кеçirilməsi
• sığorta fəаliyyətində inhisаrın аrаdаn qаldırılması
• sığorta bazarının fоrmаlаşması

59. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sığorta Nəzarətinin vəzifələrinə daxil deyil:



√ sığorta xidmətinin göstərilməsi
• ölkəmizdə sığorta xidmətləri bazarının inkişafının tənzimlənməsi
• sığortaçıların, sığortalıların mənafeyinin müdafiəsi
• dövlət mənafeyinin müdafiəsi

60. Mərkəzi Bankın pul siyasətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi alətlərə daxil deyil:

√ istehlak kreditlərinin verilməsi
• açıq bazarda əməliyyatların aparılması
• faiz dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi
• kredit təşkilatları üçün məcburi ehtiyatların müəyyənləşdirilməs

61. “Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” nun məqsədi hesab edilə bilməz:

√ Nağd pul dövriyyəsinin sürətləndirilməsi
• Azərbaycanda bank sisteminin hüquqi bazasının beynəlxalq standartlara tam uyğunlaşdırılması
• iqtisadiyyatda bank xidmətlərinin rolunun artırılması
• bank əmanətçilərinin və kreditorlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi

62. Bank sistemi haqqındakı fikirlərdən biri yalnışdır:

√ Azərbaycan Respublikasının ərazisində banklar və bank olmayan kredit təşkilatları bank fəaliyyətinı Milli Bankın verdiyi xüsusi razılıq
(lisenziya) əsasında həyata keçirə bilər

• ank sistemi kommersiya banklarından təşkil olunur
• Depozit əməliyyatları yalnız banklar tə¬rəfindən həyata keçirilə bilər
• Bankın onun nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş firma adında mütləq qaydada bank sözü olmalıdır

63. Azərbaycan Respublikasında kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsində əsas götürülə bilməz:

√ Qeyrihökumət təşkilatlarının fəaliyyəti haqqında qanun
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
• Kredit İttifaqları haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunları

64. Azərbaycan Respublika Sığorta Cəmiyyətləri İttifaqı yaradıldı?

√ 1993-cü ildə
• 1994-cü ildə
• 1995-ci ildə
• 1996-cý ildə

65. Аzərbаycаn Rеspubliкаsının Milli Məclisi neçənci ildə Аzərbаycаnın tаriхində ilк dəfə оlаrаq «Sığorta hаqqındа» Аzərbаycаn
Rеspubliкаsı Qаnununu qəbul еtdi.

√ 1993-cü ilin yanvar ayında
• 1994-cü ilin yanvar ayında
• 1993- cü ilin ortalarında
• 1994-cü ilin sonunda

66. Milli sığorta bаzаrı Аzərbаycаndа neçənci ilin əvvəlindən fоrmаlаşmаğа bаşlаmışdır?

√ 1992-ci ilin əvvəlində
• 1992-ci ilin axırlarında
• 1992-ci ilin ortalarında
• 1993-cü ilin ortalarında

67. Dövlət Sığorta Nəzarətinin vəzifəsinə aiddeyildir:

√ konsaltinq vəzifələrin həyata keçrilməsi
• sığorta xidmətləri bazarının inkişafının tənzimlənməsi,



• sığortaçıların, sığortalıların və dövlət mənafeyinin müdafiəsi,
• metodiki rəhbərliyin həyata keçirilməsi,

68. Neçənci ildə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sığorta Nəzarəti yaradıldı?

√ 1991-ci ildə
• 1992-ci ildə
• 1993-cü ildə
• 1994-cü ildə

69. ХIХ əsrin ахırlаrındа sığorta işinin inкişаfındа tərəqqi bаşlаnılır?

√ nеft sənаyеsinə хаrici invеstоrlаrın cəlb еdilməsi ilə
• neft sənayesində gəlirlərin artması ilə
• Bot sisteminin ölkəmizə dəvət olunması ilə
• nеft sənаyеsində qəza hallarının artaması ilə

70.
Аzərbаycаndа sığorta işi hansı fəaliyyət sahəsinin meydana gəlməsi ilə sıх əlаqədаrdır. 1)kapitalist istehsal münasibətlərinin inkişafı ilə
2) nеft sənаyеsinin mеydаnа gəlməsi ilə 3) sahibkarlığın fəallaşması ilə 4) iqtisadi sistemin dəyişməsi ilə 5) risklərin neytralaşdırılması
ilə

√ 1,2,3
• 1.2
• 4.5
• 1,4,5

71. Mərkəzi Bank haqqındakı fikirlərdən biri yalnışdır

√ Mərkəzi Bank ölkədəki pul tədavülünə müdaxilə edə bilməz
• Mərkəzi Bank döv¬lətin müstəsna mülkiyyətindədir

• Mərkəzi Bankın məqsədi, funksiya və səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə və müvafiq Qanunla
müəyyənləşdirilir

• Mərkəzi Bank müstəqil balansa, nizamnamə kapitalına və digər əmlaka malikdir

72. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında" qanununa əsasən müəyyənləşdirə bilmərik:

√ Mərkəzi Bankın sədrini
• Mərkəzi Bankın hüquqi statusunu
• Mərkəzi Bankın məqsədini
• Mərkəzi Bankın funksiya və səlahiyyətlərini

73. Trast əməliyyatları haqqında verilmiş fikirlərdən biri yalnışdır

√ Trast əməliyyatları müştərinin borc kapitalına ehtiyacını ödəməyə yönəldilmiş fəaliyyətdir
• Trast əməliyyatlarının obyekti istehsal və qeyri-istehsal xarakterli daşınmaz əmlak və s.ola bilər
• Trast əməliyyatlarının iştirakçıları trastın təsisçisi, etibarlı idarəedən və benefisiardır
• Trast əməliyyatları müştərinin tapşinğina əsasən əmlakin idarəolunmasi istiqamətində aparılan əməliyyatdır

74. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində faktorinqin malgöndərənlər üçün əhəmiyyətinə daxil deyil:

√ pul dövriyyəsini ləngitməsi
• malgöndərənə dövriyyə vəsaitlərinin çatışmazlığını aradan qaldırması,
• maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini sabitləşdirməsi
• balansın quruluşunu təkmilləşdirməsi

75. Liziqin müsbət cəhəti hesab edilə bilməz

√ Maliyyə lizinqində avadanlıq köhnəldikdən sonra da lizinq ödənilir.
• Lizinq müqaviləsi kredit müqaviləsində daha asan əldə olunur
• Təminat əmlakın özü olur.



• Ödənmələrin dərhal həyata keçirilməsi tələb edilmir

76. Rovelver lizinq nədir?

√ bu lizinqdə lizinq alan müəyyən müddətdən sonra icarəyə götürdüyü əmlakı digər lizinq obyekti ilə əvəz edə bilər
• icarə obyektinin dəyərinin tam ödənilməsi ilə səciyyələnən icarə növüdür
• lizinq predmetinin istifadə hüququnun 3-cü tərəfə (lizinq kompaniyasına) keçməsi ilə yaranan lizinq növüdür
• iştirakçılarının hamısının 1 ölkə daxilində olan lizinqdir

77. Lizinqin növləri haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

√ Operativ lizinq əmlakın dəyərinin tam ödənilməsi ilə səciyyələnir
• Maliyyə lizinqi uzunmüddətli razılaşma növü olub, amortizasiya icarədar tərəfindən tam ödənilir
• Maliyyə lizinqində müddət bitəndən sonra adətən əmlak icarədar tərəfindən alınır
• Operativ lizinqəşyanın əldə olunması və saxlanılması xərcləri bir lizinq kontraktı müddətində ödənilmir

78. Lizinqin özünəməxsus funksiyasi hesab edilə bilməz:

√ qiymətli kağızla təminat vasitəsilə debütor borclarının ödənilməsi
• Lizinq əsas fondlara vəsait qoyuluşunun bir formasidir.
• Lizinq istehsalın madditexniki təminatının proqressiv metodu rolunu oynayir.
• İqtisadiyyatin kənd təsərrüfati və emal sənayesi müəssisələrində istehsal vasitələrinə mövsümi tələbatın ödənməsi

79. Lizinq ödəmələrinin tərkibinə daxil deyil

√ lizinq alanın lizinq verənə digər borcu
• amortizasiya
• lizinq verənin cəlb edilən resusrlara görə ödəmələri
• lizinq marjası(13%)

80. Lizinqin müddəti hesablanarkən aşağıdakılardan biri nəzərə alınmaya bilər:

√ lizinq bazarının durumu
• Avadanlıqların xidmət müddəti
• Avadanlığın amortizasiya mərhələsi
• İnflyasiya prosesi

81. Son zamanlar kommersiya bankları tərəfindən həyata keçirilən yeni əməliyyat növü hansıdır?

√ vasitəçilik əməliyyatları
• bank qiymətli kağızlarının emissiyasi
• kredit əməliyyatları
• depozit əməliyyatları

82. Bank lisenziyasının ləğvinə səbəb olacaq hərəkətlərə aid deyil

√ rentabelliyin aşağı olması
• kredit təşkilatının təsisçilərinin müraciəti ilə(könüllü
• bank qanunvericiliyinin və Mərkəzi Bankın normativ aktlarının tələbləri mütəmadi pozulduqda
• lisenziya və icazə verilərkən əsas götürülmüş məlumatın yanlış olduğu aşkara çıxdıqda

83. Lisenziya almaq məqsədilə kommersiya bankları tərəfindən Mərkəzi Banka vəsatətlə bərabər təqdim edilməli olan sənədlərdən biri
deyil:

√ marketoloq rəyi
• dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti
• təsis sənədləri;

• hüquqi şəxs olan təsisçilərin son il üçün maliyyə vəziyyətini əks etdirən mühasibat balansı, mənfəət və zərər barədə hesabatı və buna
dair auditor rəyi



84. Kommersiya bankları lisenziyanı hansı strukturdan alırlar?

√ Mərkəzi Bankdan
• Vergilər Nazirliyindən
• Әdliyyə Nazirliyindən
• Maliyyə Nazirliyindən

85. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunlarına görə kommersiya bankları hüquqi şəxs statusu almaq üçün hansı dövlət strukturundan
rəsmi icazə almalıdır?

√ Әdliyyə Nazirliyindən
• Mərkəzi Bankdan
• Vergilər Nazirliyindən
• Maliyyə Nazirliyindən

86. Kommersiya banklarının fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə daxil deyil

√ Maraqlı tərəflərin rolu prinsipi
• Real mövcud olan ehtiyyatlar hüdudunda iş prinsipi
• Öz fəaliyyətinin nəticələrinə görə tam iqtisadi məsuliyyət və yüksək dərəcəli azadlıq
• Maliyyə ehtiyatları bazarının vəziyyətinə istiqamətlənmiş müstəqil kredit, faiz və depozit siyasətinin aparılması

87. Aşağıdakılardan biri kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının əsas növlərindən deyil:

√ Qeyri-investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası
• Fiziki və hüquqi şəxslərə müxtəlif müddətə və müxtəlif şərtlərlə kreditin verilməsi;
• Öz adından, öz hesabına qiymətli kağızlarla hesabların aparılması;
• İnvestisiyalaşdırma;

88. Kommersiya banklarınin əsas rolu nədən ibarətdir?

√ ölkədə kredit resurslarının əsas hissəsinin toplanmasına xidmət göstərmək və müştərilərə maliyyəkredit xidmətlərinin bütöv kompleksini
təqdim etmək

• dövlətin xidmətedici orqanı olmaq
• nazirliklərin hesablaşma əməliyyatlarını aparmaq
• Mərkəzi Bankın tamlığını təmin etmək

89. Kommersiya banklarının təsnifat əlamətlərinə daxil deyil:

√ aktivlərinin ümumi dəyərinə görə
• fəaliyyət ərazisinə görə
• ixtisaslaşmaya görə
• nizamnamə kapitalının formalaşması üsuluna

90. Sığorta bazarı iştirakçılarından ibarət ittifaqlar, assosiasiyalar və digər birliklərin yaradılması səbəblərindən biri deyil:

• birgə proqramları həyata keçirmək
√ sığorta fəaliyyəti ilə bilavasitə məşğul olmaq
• Sığortaçıların fəaliyyətlərini əlaqələndirmək
• üzvlərinin mənafelərini qorumaq

91. Sığorta bazarının yаrаdılmаsında məqsəd kimi götürülə bilməz:

√ kapitalın hərəkətini sürətləndirmək
• sığorta bazarının fəaliyyəti üzərində dövlət nəzаrəti sistеminin gücləndirilməsinin təmin еdilməsi
• iqtisаdi sаbitliyin və milli iqtisаdi təhlüкəsizliyin mühüm аmillərindən biri кimi sığortanın rоlunun yüкsəldilməsi
• rеspubliкаdа sığorta işinin inkişafı üçün mаliyyə-iqtisаdi, nоrmаtiv hüquqi bаzа yаrаtmаq

92. Sığorta bazarının əsаs istiqаməti hesab edilə bilməz



• iqtisаdiyyаtın sаbitliyi və yüкsəlişinin əsаs аmili olan iqtisаdi prоsеslərin sığorta təminаtı
• rеspubliкаnın ümumi dахili məhsulundа sığortanın pаyının аrtırılmаsı
√ real investisiyaların həcminin artırılması
• gələcəкdə оnun dаhа dа inкişаf еtdirilməsi

93. Azərbaycan Respublika Sığorta Cəmiyyətləri İttifaqının vəzifəsi deyil:

√ Həyat sığortasının həyata keçirilməsi
• sığorta şirkətlərinin birbiri ilə qarşılıqlı fəaliyyətlərini əlaqələndirmək
• sığorta bazarının inkişafına kömək etmək
• ölkədə sığorta təşkilatlarının səylərini bir arada tutmaq

94. Pensiya fondları haqqında fikirlərdən biri yalnışdır:

√ Pensiya fondlarında toplanmış məbləq hər hansı məqsədçün istifadə edilə bilməz
• Pensiyə fondlarında toplanılan vəsaitlər uzunmüddətlidir
• burada toplanan fondların artması müşahidə olunur
• Pensiyə fondları uzun müddətli qaynaqlara malik olur

95. Әmanət sığorta sisteminin məqsədinə daxil deyil

√ bankları borc kapitalı ilə təchiz etmək
• .man.t sahibÊl.ÊriÊnin bank sisteml.rin. olan inam. gucl.ndirm.k

• yıgım sahiblərinin əma¬nət¬lərini toplayıb və ani olaraq vəsaitlərin banklardan çıxarmaq zamanında bu sektorda yaşana biləcək
böhranların da qarşısını alır

• əmanətlərin bankçılıq sistemi kənarında qalmasını və ya sistem kənarına çıxarılmasının qarşısını almaq

96. Mərkəzi Bankın məqsədlərinə daxil deyil

√ Mənfəət götürmək
• Ödəniş sistemlərinin sabitliyini təmin etmək
• Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin məqsədi bank sistemlərinin sabitliyini təmin etməkdir.
• Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyinin təmin edilməsidir.

97. Aşağıdakı fikirlərdən biri yalnışdır:

• Kredit təşkilatları qanunla onların fəaliy¬yət növlərinə aid edilməyən fəaliyyəti həyata kecirməyə məcbur edilə bil¬məz

• Kredit təşki¬latlarının və dövlətin müvafiq öhdəlik götürdüyü hal¬lar¬dan başqa bütün digər hallarda kredit təşkilatları dövlətin, dövlət
isə kredit təş¬kilatlarının öhdəlikləri üçün məsuliyyət daşımır

√ Kredit təşkilatları Mərkəzi Bankın mülkiyyətində fəaliyyət göstərir
• Cari bank f.aliyy.ti il. ba.l. q.rarlar. q.bul ed.rk.n kredit t..kilatlar. dovl.t haÊkiÊmiyy.ti v. b.l.diyy. orqanÊlar.ndan as.l. deyildir

98. Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin tənzimlənməsində hüquqi baza hesab edilmir:

• Azərbaycan Respub¬likasının Konstitusiyası
√ vergi məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

99. Azərbaycanda sığorta əsasən neçə mərhələdə öz inkişafını keçmişdir?

√ 3.0
• 2.0
• 5.0
• 4.0

100. Maliyyə bazarlarında başlıca investorlardandır?

• investisiya şirkətləri
• investisiya bankları



√ pensiyə fondları
• maliyyə şirkətləri

101. İnvestisiya fondlarına aiddir:1.Bu bir tərəfdən mаliyyəkrеdit bаzаrının institutlаrıdır 2) digər tərəfdən isə о, hüquqi şəхsdir, öz
аksiyаlаrını sаtır və bunun qаrşılığındа müxtəlif qiymətli kаğızlаrа invеstisiyа qоyur. 3) İnvеstisiyа fоndu yalnız аçıq səhmdаr

√ 1.2
• 1.0
• 3.1
• 2.0

102.
İnvestisiya fondlarına aiddeyildir: 1) Bu bir tərəfdən mаliyyə-krеdit bаzаrının institutlаrıdır 2) digər tərəfdən isə о, hüquqi şəхsdir, öz
аksiyаlаrını sаtır və bunun qаrşılığındа müxtəlif qiymətli kаğızlаrа invеstisiyа qоyur. 3) İnvеstisiyа fоndu yalnız аçıq səhmdаr cəmiyyət
fоrmаsındа yаrаdılа bilər.

√ 3.0
• 2.0
• 1.0
• 3.1

103. Milli Məclis 8 may 2009-cu il tarixində hansı sahədə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının Qanununda əlavə və dəyişik¬lik¬lərin
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununu qəbul etmişdir.

√ “Әmanətlərin sığortalanması haqqında”
• Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haq¬qında qanunun
• «Әmlakın qiymətləndirilməsi haq¬qında» qanun
• Kommersiya Bankları haq¬qında qanunun

104. Mərkəzi Bankın öz məqsədlərinə nail olması üçün həyata keçirdiyi funksiyalara aid deyildir:

• manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və elan edir
• qanunvericiliyə uyğun olaraq valyuta tənzimini və nəzarətini həyata keçirir;

√ nağd pul dövriyyəsini təşkil edir, Azərbaycan Res¬publikası Konstitusiyasının 19cu maddəsinin 3cü hissəsinə və bu Qanuna müvafiq
olaraq, pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını həyata keçirir;

• dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir;

105. 11 fevral 2007ci ildə dərc edilməklə hansı qanun qüvvəyə minmişdir?

√ «Әmanətlərin Sığortalanması haqqında» qanun
• Kommersiya Banklarında törəmə əməliyyatların keçirilməsi qanunun
• Kommersiya Bankları haqqında" qanunun
• Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında" qanunun

106. Pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını hansı orqan həyata keçirir?

√ Mərkəzi Bank
• Müdafiyə Nazirliyi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Həmkarlar İttifaqı

107. Mərkəzi Bankın məqsəd və funksiyalarına aiddeyildir:

√ Mənfəət götürmək Mərkəzi Bankın əsas məqsədi sayılmaqdadır
• Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyinin təmin edilməsidir.
• hamısı
• Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin məqsədi, həmçinin bank və ödəniş sistemlərinin sabitliyini və inkişafını təmin etməkdir

108. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19cu maddəsinin II hissəsinə müfiq olaraq hansı orqan dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir?

• Müdafiyə Nazirliyi
• Həmkarlar İttifaqı



√ Mərkəzi Bank
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

109. Bankın adında hansı sözlərdirki, yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu istifadə edilməsinə yol verilir? 1) "Azərbaycan
Respublikası" 2) "dövlət" 3) "milli" 4) dünyəvi 5) "beynəlxalq"

√ 1,2,3
• 2.4
• 4.5
• 1.5

110. Bankın onun nizamnaməsi ilə müəyyən edil¬miş firma adında mütləq qaydada hansı söz olmalıdır?

√ bank
• “maliyyə”
• “müəssisə”
• “cəmiyyət”

111. Forfeytinq nədir?

√ sadə və ya ötürücü veksel şəklində dövriyyə sənədləri ilə tərənnüm olunan borcun alınmasıdır
• qiymətli kağızların tədavülüdür
• qiymətli kağızların alqısatqı prosesidir
• malsatanın debütor borclarının satın alınmasıdır

112. Aşağıdakılardan biri Agent xidmətlərinin formalarına daxil edilə bilməz:

• Pul və digər qiymətlilərin saxlanması
• Pul və digər qiymətlilərin verilməsi
• Qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlar
√ Hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətinin rəsmiləşdirilməsi

113. Trast əməliyyatlannin növlərinə daxil deyil:

√ Geri qaytarılma yolu ilə trast
• Müqavilə əsasında əmlakın idarəolunması
• Әmlakin varisliyə, mirasa verilməsi
• Etibarlı idarəetmə

114. Faktorinqin iştirakçilarına daxil ola bilməz:

√ Mərkəzi Bank
• faktorinq əməliyyatlarını təşkil edən kommersiya banklarınm faktorinq şöbəsi
• ixtisaslaşdirılmiş faktorinq şirkəti;
• malgöndərən və ya malsatan;

115. Aşağıdakılardan biri lizinqin növlərinə daxil deyil:

√ istehsalçı lizinqi
• Maliyyə lizinqi
• Operativ lizinq
• Geri qaytarılan lizinq

116. Lizinq əməliyyatlarınin əlavə iştirakçilarına daxil deyil

√ əhali
• kommersiya bankları
• investisiya bankları
• sığorta kompaniyaları



117. Lizinq ilk defe hansı kompaniya tərəfindən aparılmışdır?

√ Bell
• Microsoft
• Procter&Gemble
• PWC

118. Kommersiya bankları tərəfindən müştəri üçün aparılan vasitəçilik əməliyyatlarına aid deyil:

√ REPO əməliyyatları
• lizinq;
• faktorinq;
• forfeytinq;

119. Bank lisenziyası neçə il qüvvədə olur?

√ qeyri-müəyyən müddətə
• 5 illik
• 10 illik
• 15 illik

120. Kommersiya bankları üçün Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən olunmuş minimum nizamnamə kapitalının ödənilməsi üçün tələb olunan
müddət nə qədərdir?

√ 1 ay
• 3 ay
• 1 il
• 6 ay

121. Kommersiya bankın səhmdarı ola bilməz

√ banklar
• Siyasi partiyalar
• ictimai birliklər
• ictimai fondlar

122. Bankların təsisçiləri rolunda çıxış edə bilməz:

√ dövlət
• müxtəlif firmalar
• banklar
• xarici vətəndaşlar

123. Kommersiya banklarının funksiyası hesab edilə bilməz

√ nağd pulların emissiyası
• Әmanət,kredit
• sığorta. broker
• Bank investoru və ya anderayter

124. Kommersiya banklarının bu günkü halını tərənnüm edən cümlələrdən biri yalnışdır:

√ onların sayı artır
• onların sayı azalır
• nizamnamə kapitalı artır
• onlar aktiv və passiv əməliyyatların surətini getdikcə artırır

125. Kommersiya banklarının passiv əməliyyatlarına daxil deyil:

√ valyuta dilinq əməliyyatları



• Hüquqi və fiziki şəxslərin əmanət və depoziti;
• Hüquqi şəxslərin hesablaşma, cari və digər hesablarındakı qalıqlar;
• Digər kommersiya banklarından və ya mərkəzi bankdan alınan kreditlər;

126. Bankın resurslarının formalaşması mənbələrinə daxil deyil:

√ Mərkəzi Bank tərəfindən qanunla müəyyən olunmuşhədlər əsasında ayırmalar
• depozitlər
• dövlət tərəfindən dotasiyalar
• beynəlxalq kreditlər

127. Banklarn funksiyalarndan biri hesab edilə bilməz:

√ nəzarət funksiyası
• Kapitalın yığılması və səfərbər edilməsi funksiyası
• Vasitəçilik
• Depozit funksiyası

128. Bank pulu necə formalaşır?

√ banka qoyulan əmanətin məcburi ehtiyat normalarına ayrılan miqdarı çıxıldıqdan sonra, təkrar kredit olaraq verilməsi  nəticəsində
formalaşır

• emissiya nəticəsində
• Mərkəzi Bankdan alınmış məbləğ hesabına
• Mərkəzi Bankda yerləşdirilən ehtiyyat fond əsasında

129. Kommersiya banklarının funksiyası hesab edilə bilməz

√ borc almaq və borc vermək
• stimullaşdırıcı
• fiskal
• idarəetmə

130. Dünya bank sistemində ikinci pillə banklar hesab edilir:

√ kommersiya bankları
• Mərkəzi Bank
• investisiya bankları
• kredit təşkilatları

131. Kommersiya banklarının mövcud olduğu bütün dövr ərzində onların fəaliyyəti nə ilə tənzimlənirdi?

√ xüsusi maliyyə qanunvericiliyi ilə
• nizamnamə ilə
• əsasnamə ilə
• rəhbərin qərarları ilə

132. Ölkədə sığorta işini tənzimləyən normativ hüquqi sənədləri hazırlayan strukturlar hansılardır?

√ Sığortaçılar İttifaqı və Dövlət Sığorta Nəzarəti
• Maliyyə nazirliyi və Mərkəzi bank
• Sığortaçılar İttifaqı və Maliyyə Nazirliyi
• Dövlət Sığorta Nəzarəti və Maliyyə nazirliyi

133. «Sığorta hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspubliкаsı Qаnununu necənci ildə qəbul edilmişdir

√ 1993.0
• 1991.0
• 1992.0
• 1994.0



134. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sığorta Nəzarəti nə vaxt yarandı?

√ 1991-ci ildə
• 1990-ci ildə
• 1992-ci ildə
• 1993-ci ildə

135. ilk dəfə Bakıda sığorta işinin əsasını nə təşkil edib?

√ Xəzər dənizində üzən gəmilərin sığortası
• şəxsi əmlakın sığortalanması
• həyat sığortası
• maddi aktivlərin sığortası

136. Аzərbаycаndа sığorta işinin inkişafına təsir edən amillərdən biri deyil:

√ borc kapitalına tələbin artması
• каpitаlist istеhsаl münаsibətlərinin inкişаfı
• nеft sənаyеsinin mеydаnа gəlməsi
• sаhibкаrlığın fəallaşması

137. Azərbaycanda sığortanın inkişafı neçə mərhələdən keçmişdir?

√ 3.0
• 2.0
• 4.0
• 5.0

138. Aşağıdakı qurumlardan biri əmanət qəbul etməyən maliyyə qrumudur:

√ kommersiya bankları
• maliyyə şirkətləri
• investisiya şirkətləri və ya investisiya bankları
• pensiya fondları

139. Әmanətlərin illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddini müəyyənləşdirən qurum hansıdır?

√ Әmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurası
• Mərkəzi Bank
• Maliyyə Nazirliyi
• Milli məclis

140. Әmanətlərin Sığortalanması haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qüvvəyə minmışdir?

√ 2007.0
• 2005.0
• 2002.0
• 2006.0

141. Azərbaycan Respublikasında kommersiya banklarının məşğul ola bilməyəcəkləri fəaliyyət növü hansıdır?

√ nağd pul emissiyası
• faktorinq
• forfeytinq
• lizinq

142. Mərkəzi Bankın funksiyası hesab edilə bilməz:

√ Mənfəətin artırılması məqsədilə investisiya qoyuluşunu həyata keçirir



• dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir
• manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və elan edir
• qanunvericiliyə uyğun olaraq valyuta tənzimini və nəzarətini həyata keçirir;

143. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 10 dekabr 2004cü ildə
• 10 yanvar 2000ci ildə
• 16 yanvar 2001ci ildə
• 2 aprel 2002ci ildə

144. İxtisaslaşmış qeyribank maliyyə-kredit institutu hesab edilə bilməz:

√ sığorta şirkətləri
• investisiya şirkətləri;
• maliyyə şirkətləri;
• investisiya fondları

145. Bank sisteminə daxil deyil

√ maliyyə şirkətləri
• kommersiya bankları;
• Әmanət bankları;
• ipoteka bankları

146. Lizinq alana texnoloji baxımdan müxtəlif avadanlıqlar lazım olduqda hansı lizinq formasına müraciət etməlidir?

√ Rovelver lizinqə
• Maliyyə lizinqinə
• Beynəlxalq lizinqə
• Daxili lizinqə

147. Lizinq predmetinin istifadə hüququnun 3-cü tərəfə keçməsi ilə yaranması lizinqin hansı formasına aid etmək olar?

√ Sublizinqə
• Maliyyə lizinqinə
• Beynəlxalq lizinqə
• Daxili lizinqə

148. İştirakçiların müxtəlıf ölkələrdə fəaliyyət göstərməsini lizinqin hansı formasına aid etmək olar?

√ Beynəlxalq lizinqə
• Maliyyə lizinqinə
• Daxili lizinqə
• Sublizinqə

149.
Sublizinqə aiddir: 1) lizinq predmetinin istifadə hüququnun 3-cü tərəfə keçməsi 2) lizinq alan müəyyən müddətdən sonra icarəyə
götürdüyü əmlakı digər lizinq obyekti ilə əvəz edə bilməsi 3) İcarə ödəmələrinin əldə olunma hüququ əsas icarəverəndə oluması 4)
lizinq verənin dəyişməsi

√ 1,3,4
• 2.4
• 2, 3
• 1.2

150. Sublizinqə aiddeyildir?

√ lizinq alan müəyyən müddətdən sonra icarəyə götürdüyü əmlakı digər lizinq obyekti ilə əvəz edə bilməsi.
• lizinq predmetinin istifadə hüququnun 3-cü tərəfə keçməsi ilə yaranması.
• İcarə ödəmələrinin əldə olunma hüququ əsas icarəverəndə olması.



• lizinq verənin dəyişməsi

151.
Maliyyə lizinqinə aiddir: 1) uzunmüddətli razılaşma növüdür 2) əşyanın əldə olunması və saxlanılması xərcləri bir lizinq kontraktı
müddətində ödənilmir 3) amortizasiya icarədar tərəfindən tam ödənilir 4) əmlakın quraşdırma və cari xidmət xərcləri icarədarın
öhdəliyindədir. 5) çoxlu sayda tərəflər olur,

√ 1,3,4
• 3.4
• 2.5
• 1,3,5

152. Lizinq faizini təşkil edir? 1) resurslar üçün ödəmə, 2) lizinq marjası 3) risk mükafatı 4) amortizasiya 5) mənfətlilik

√ 1,2,3
• 4.0
• 5.0
• 4,3,1

153. Lizinq əməliyyatının formalarına aiddeyildir:

√ Konsaltinq lizinqi
• maliyyə lizinqi
• Operativ lizinq
• Geri qaytarılan lizinq

154. Lizinq əməliyyatlarının əlavə iştirakçılarına aiddeyildir:

√ lizinq alanlar
• lizinqverəni kreditləşdirən
• sövdələşmələrin zəmanətçisi
• kommersiya və investisiya bankları

155. Lizinq əməliyyatlarınin əsas iştirakçılarına aiddeyildir:

√ lizinq verəni kreditləşdirən
• Lizinq verənlər
• lizinq alanlar
• istehsal və ticarət kompaniyaları

156. Lizinq əməliyyatlarınin iştirakçiları neçə yerə bölünür?

√ 2.0
• 1.0
• 3.0
• 4.0

157. 1952-ci ildə SanFransiskoda yaranmışdır?

√ lizinq şirkətləri
• faktorinq şirkətləri
• forfeytinq şirkətləri
• trast şirkətləri

158. XIX-XX əsrin tsiklik iqtisadi böhranları nəticəsində bəzi kommersiya bankları:

√ xalis kommersiya və investisiya (müstəsna olaraq uzun müddətli kreditlərlə ixtisaslaşan) banklarına bölündülər
• inkişaf etdilər
• birləşdilər
• filiallarının sayını artırdılar



159. İlk Kommersiya banklarının fəaliyyət sahələrinə daxil deyil:

√ banknotların emissiyası
• müəssisələrin qiymətli kağızları ilə işləməsi
• uzunmüddətli istiqrazların verilməsi
• kapitallarda pay iştirakı

160. Kommersiya bankları bank sisteminin neçənci pilləsini təşkil edir?

√ 2.0
• 1.0
• 3.0
• 4.0

161. Mərkəzi banka yazılı vəsatət nə zaman verilir?

√ Nizamnamə kapitalının maksimum həddini müəyyən etdikdən sonra
• Lisenziyanı aldıqdan sonra
• Nizamnamə kapitalının minimum həddini müəyyən etdikdən sonra
• hüquqi şəxs statusunu aldıqdan sonra

162. Kommersiya bankının yaradılması üçün 1-ci növbədə hüquqi şəxs statusunu almalıdır, yoxsa lisenziyanı?

√ hüquqi şəxs statusunu
• lisenziyanı
• hüquqi şəxs statusunu almadanda, fəaliyyət göstərə bilər
• Lisenziya almadanda, fəaliyyət göstərə bilər

163. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunlarına görə kommersiya bankları hüquqi şəxs statusu almaq üçün hansı təşkilatın dövlət
qeydiyyatından keçməlidir?

√ Әdliyyə Nazirliyindən
• Mərkəzi bankdan
• Prezident aparatından
• İqtisadi inkişaf nazirliyindən

164. İstəyə bağlı pensiyə fondları hansı ölkədədir?

√ 2.3
• 1.2
• 3.4
• 4.5

165. Dünyada ilk pensiyə fondu harada yaranmışdır?

√ Amerkada
• Almaniyada
• İngiltərədə
• İtaliyada

166.
Neçənci ildə qəbul olunmuş qanunda aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır? 1) Azərbaycanda bank sisteminin hüquqi bazasının beynəlxalq
standartlara tam uyğunlaşdırılması, 2) İqtisadiyyatda bank xidmətlərinin rolunun artırılması, 3) Bank əmanətçilərinin və kreditorlarının
müdafiəsinin gücləndirilməsi, 4) Bütövlükdə bank sisteminin stabil və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi

√ 4 mart 2005-ci il tarixli əlavə ilə
• 10 dekabr 2004-cü il tarixli əlavə ilə
• 11 fevral 2007-ci il tarixli əlavə ilə
• 18 dekabr 2006-cı il tarixli əlavə ilə

167. Azərbaycan Respublikasının bank sistemində xarici bank kapitalının iştirak limitini hansı təşkilat tərəfindən müəyyən edilir?



√ Məркəzi Bank
• Xarici bank
• Beynəlxalq bank
• Kommersiya bankı

168. Bankın törəmə banklarının adında nəyin adı göstərilməlidir?

√ Әsas bankın
• Mərkəzi bankın
• Finka bankın
• maliyyə bankının

169.

Azərbaycan Respublikasının bank sisteminə aiddeyildir: 1) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankından və investisiya
təşkilalarından ibarətdir. 2) Cari bank fəaliyyəti ilə bağlı qərarları qəbul edərkən kredit təşkilatları dövlət haki¬miyyəti və bələdiyyə
orqanlarından asılıdır 3) Azərbaycan Respublikasının ərazisində banklar və bank olmayan kredit təşkilatları bank fəaliyyətinı Milli
Bankın verdiyi xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında həyata keçirə bilər . 4) Depozit əməliyyatları yalnız banklar tərəfindən həyata keçirilə
bilər.

√ 1.2
• 1.0
• 3.4
• 2.4

170. Sığorta bölməsi neçə yerə ayrılır:

√ 2.0
• 1.0
• 3.0
• 4.0

171. Bank sisteminə aiddeyildir:

√ Finka bankları
• kommersiya bankları;
• Әmanət bankları
• investisiya bankları;

172. İxtisaslaşmış qeyribank maliyyəkredit institutlarına aid deyildir:

√ sığorta fondları
• investisiya fondları;
• maliyyə şirkətləri
• investisiya şirkətləri

173. Qаpаlı invеstisiyа səhmdar cəmiyyəti yaradılarkən səhmdаrlаrın sayı neçədən çox olmamalıdır?

√ 50-dən yuxarı olmamalıdır
• 69 – dan yuxarı olmamalıdır
• 70-ə yaxın olmamalıdır
• 59-dan yuxarı olmamalıdır

174. İnvеstisiyа fоndu neçə formada yaradıla bilər ?

√ 2.0
• 1.0
• 3.0
• 4.0

175. Mərkəzi Bankın pul siyasətini həyata keçirdiyi alətlərə aiddeyildir:



√ qapalı bazarda əməliyyatların aparılması;
• faiz dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi;
• kredit təşkilatları üçün məcburi ehtiyatların müəyyənləşdirilməsi;
• kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsi;

176. Әmanətlərin sığortalanması sisteminin yaradılmasının məqsədi nədir?

√ Banklar və xarici bankların yerli filialları ödəmə qabiliyyətini itirdikdə, fiziki şəxslərdən əmanətə qəbul olunmuş pul vəsaitinin itirilməsi
riskinin qarşısını almaq, maliyyə və bank sisteminin sabitliyini və inkişafını təmin etməkdir.

• açıq bazarda əməliyyatların aparılmasını təmin etməkdir
• faiz dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi təmin etməkdir
• kredit təşkilatları üçün məcburi ehtiyatların müəyyənləşdirilməsi təmin etməkdir

177. Həyat sığortasını həyata keçirir? 1)Atəşğah Həyat 2) Qala Həyat 3) Standard Insurance Həyat 4) Paşa həyat 5) Meğa həyat

√ 1.2
• 1.5
• 2.4
• 4.3

178. Hansı sığorta şirkətidir ki,Respublikanın bütün yerlərində filialları mövcuddur?

√ “Azərisığorta”
• “Temz Sığorta Qrupu”
• “Standard Insurance”
• “Paşa Sığorta”

179. Azərbaycanda sığorta fəaliyyətini aparmağa lisenziya almış ən iri sığorta şirkəti hansıdır?

√ “Azərisığorta” dır.
• “Temz Sığorta Qrupu”dur
• “Standard Insurance”dır
• “Paşa Sığorta”dır

180. XIX-XX əsrin tsiklik iqtisadi böhranları nəticəsində bəzi kommersiya3 bankları:

√ xalis kommersiya və investisiya (müstəsna olaraq uzun müddətli kreditlərlə ixtisaslaşan) banklarına bölündülər
• inkişaf etdilər
• birləşdilər
• filiallarının sayını artırdılar

181. Bank gəlirlərinin əldə edilməsi istiqamətində aparılan əməliyyatların 1-ci qrupuna aid deyildir: 1) bankın kassalarında olan vəsaitlər; 2)
Qiymətli kağızlara olan investisiyalar 3) Mərkəzi bankın müxbir hesabında olan qalıqlar; 4) Valyuta dilinq əməliyyatları;

√ 2.4
• 1.4
• 2.3
• 1.2

182. Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarına aiddeyildir:

√ Yerinə yetirdiyi məsələlərə görə bank aktivlərini üç qrupa ayırmaq olar
• Gəlir əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirilir.
• Bankın lazımı likvidliyinin qorunması əsas götrülür.
• Risklərinin ayrıayrı əməliyyat növləri arasında optimal bölüşdürülməsi lazımdır

183. Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarına aiddeyildir:

√ Hüquqi və fiziki şəxslərin əmanət və depoziti;
• Fiziki və hüquqi şəxslərə müxtəlif müddətə və müxtəlif şərtlərlə kreditin verilməsi



• Öz adından, öz hesabına qiymətli kağızlarla hesabların aparılması;
• İnvestisiyalaşdırma;

184. Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarına aiddir:

√ hamısı
• Fiziki və hüquqi şəxslərə müxtəlif müddətə və müxtəlif şərtlərlə kreditin verilməsi;
• Öz adından, öz hesabına qiymətli kağızlarla hesabların aparılması;
• İnvestisiyalaşdırma;

185. Hüquqi və fiziki şəxslərin əmanət və depoziti, kommersiya banklarının hansın əməliyyatlarının tərkibinə aiddir: 1) Aktivə 2) passivə 3)
hər ikisinə 4) trendə

√ 2.0
• 1.0
• 3.0
• 4.0

186. Hansı funksiya vasitəsilə kommersiya banklarının ölkənin ilkin və ikinci qiymətli kağız bazarının təşkilində rolu müəyyənləşir?

√ Qiymətli kağızların buraxılması və yerləşdirilməsinin təşkili funksiyalarında
• Depozit funksiyasında
• Pul ödəmə və hesablaşma funksiyasında
• Vasitəçilik fumksiyasında

187. Kommersiya banklarının hansı funksiyasının köməkliyi ilə iqtisadi sistemdəki risqi və qeyrimüəyyənliyi aradan göturmüş olurlar?

√ Vasitəçilik fumksiyasında
• Depozit funksiyasında
• Pul ödəmə və hesablaşma funksiyasında
• Qiymətli kağızların buraxılması və yerləşdirilməsinin təşkili funksiyalarında

188. Geniş şəkildə banklar neçə funksiya yerinə yetirirlər ?

√ 6.0
• 2.0
• 3.0
• 5.0

189.
Bank pulu neçə yaradılır? 1)Banka qoyulan əmanətin məcburi ehtiyat normalarına ayrılan miqdarı çıxıldıqdan sonra, 2) Təkrar kredit
olaraq verilməsi nəticəsində 3) Qiymətli kağızlar emisiya etməklə 4)Xarici borclanmaqla 5) Banka qoyulan əmanətin məcburi ehtiyat
normalarına ayrılan miqdarı çıxıldıqdan sonra,təkrar kredit olaraq verilməsi nəticəsində

√ 5.0
• 2.0
• 4.0
• 1.3

190. Kommersiya banklarının bank sistemi içərisində ən önəmli fəaliyyətlərindən birisi də nədir? 1) bank pulunu yarada bilməsidir. 2) bank
pulunu yarada bilməməsidir. 3) bank faizlərinin yüksək olmasıdır 4)bank pulunu qaytara bilməməsidir

√ 2.0
• 1.0
• 3.0
• 4.0

191. Borc almaq çox zaman hansı şəkildə ortaya çıxır? 1) əmanət şəklində, 2) kredit şəklində 3) xammmal şəklində

√ 1.0
• 2.0
• 3.0



• 2.3

192. Borc almaq və borc vermək hansı təşkilata aiddir:

√ Kommersiya banklarına
• İstehsal müəssisələrinə
• maliyyə insitutlarına
• İnvesisiya fondlarına

193. Kommersiya banklarının təsnifləşdirilməsinə aiddeyildir:

√ İşçilərin sayına görə
• həyata keçirilən əməliyyatların növünə görə
• filial şəbəkəsinin mövcudluğuna görə
• ərazi əlamətlərinə görə

194. Kommersiya banklarına aiddeyildir:

√ Kommersiya bankları ilə yalnız hüquqi şəxslər məşğul olur,
• Eləcə də dövlət qiymətli kağızları ilə əməliyyatları həyata keçirir
• Kommersiya bankları pay və ya səhmdar əsaslarla yaradılır

• Kommersiya banklarının qarşılıqlı kredit cəmiyyətlərindən və əmanət banklarından fərqləndirən ənənəvi funksiyalarına trast
əməliyyatları aiddir

195. İlk Kommersiya banklarının fəaliyyət sahələrinə daxil deyil:

√ banknotların emissiyası
• müəssisələrin qiymətli kağızları ilə işləməsi
• uzunmüddətli istiqrazların verilməsi
• kapitallarda pay iştirakı

196. Әsas qiymətli kağızlar hesab edilir

√ aksiya,istiqraz
• opsion,səhm
• səhm,fyuçers
• istiqraz,forvard

197. Mikro cəhətdən investisiyanın formalaşmasına təsir göstərən neçə amil var?

√ 2.0
• 1.0
• 3.0
• 4.0

198. Mikro səviyyədə investisiyanın formalaşması üçün nə lazımdır?

√ İnvestisiyadan əldə olunan gəlir, ya investorun bu investisiya qoyuluşundan gözlədiyi gəlirdən çox olmalı ,yada ona bərabər olmalıdır
• İnvestisiyadan əldə olunan gəliri reqlametləşdirmək lazımdır
• İnvestisiyadan əldə olunan gəlir, az olmalıdır
• hamısı

199. Bir ölkədə əsas vəsaitlərə investisiya qoyuluşunun əsas səbəbi nədir?

√ əsas vəsaitlərin bügünkü, həcminin lazım olandan az olmasıdır
• əsas vəsaitlərin bügünkü, həcminin lazım olandan çox olmasıdır
• Gözlənilməyən hadisəyə qabacadan hazırlaşmaqdır
• Gələcəkdə böyük xərclərin qarşısını almaqdır

200. Müəyyən bir hesabat dövründə formalaşan əmanətin mənbəyini təşkil edir?



√ fərdi gəlirlər və təşkilati gəlirlər
• fərdi gəlirlər
• Təşkilati gəlirlər
• heç biri

201. İnvestor baxımından özəl emissiyanın üstün cəhəti hesab oluna bilməz:

√ dar çərçivəli potensial istehlakçı kütləsinə malik olmaq
• emissiya ilə əlaqədar bütün rəsmi işlər qısa müddətə başa çatdırılır
• qısa müddətli reallaşdırma aparılır və lazımi maliyyə kütləsi əldə edilir
• emissiya ərzində reklam xərclərinə qənaət edilir

202. Dördüncü kateqoriyalı bazarlarda fəaliyyət göstərmənin əsas səbəblərinə aid deyil:

• sərfəli qiymət axtarışı
• komissiyon xərclərinə qənaət
• şirkət adının gizli saxlanılması
√ ixtisaslaşdırılmış vasitəçilərin xidmətindən istifadə edilməsi

203. Müəyyən bir qiymətli kağız üçün daimi bazar yerinin təmin olunması şərtlərinə aid deyil:

√ emitentin yüksək maliyyə imkanlarının olması
• sıx-sıx tədavül edilə bilməsi
• tələb və təklif qiymətləri arasında qiymət fərqinin cüzi olması
• alqı-satqı əməliyyatları sürətlə həyata keçirilməsi

204. Sərbəst kapital bazarı haqqında fikirlərdən biri yalnışdir

√ Sərbəst kapital bazarları kiçik əraziləri əhatə edir
• sərbəst bazarlarda aparılan alqı-satqı əməliyyatları adətən anonim aparılır
• sərbəst kapital bazarında investorun aldatılma riski böyükdür
• sərbəst kapital bazarları maliyyə əməliyyatlarının sürətlə həyata keçirilməsini təmin etmir

205. Azərbaycan Respublikasınin “Qiymətli kağızlar haqqında” qanuna görə verilmiş fikirlərdən hansı yalnışdır?

√ emitent investisiya bankına kommersiya sirrini verməlidir
• emissiya zamanı emitent emissiya prospektindəki məlumatın əldə edilməsi mümkünlüyünü təmin etməlidir
• emitent emissiya barədə dövri mətbuatda məlumatın açıqlanması üçün bildiriş dərc etməyə borcludur
• emitent ildə bir dəfə özünün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətininin nəticələrini dövrü mətbuatda əks etdirməlidir

206. İnvestisiya bankları üçün müraciət etmiş emitent barədə hansı məlumat önəmli deyil:

√ emitent şirkətin tərəfdaşlıq əlaqələri
• emitentin maliyyə strukturu
• emitent şirkətin fəaliyyət şərtləri
• emitəntin hansı sənaye sektoruna aid olması

207. Cari gəlir sabit hesab edilsə onda nə olar?

√ Şəxsin fərdi əmanəti cari xərclərin həcminə bağlı olacaqdır
• Şəxsin fərdi əmanəti neqativ olacaqdır
• Şəxsin fərdi əmanəti pozitiv olacaqdır
• Fərdi əmanət sıfır olar

208. Aşağıda verilmiş nəyin düsturudur? G = Ә+X

√ Әmanətin
• Gəlirin
• Xərclərin



• Səmərəliliyin

209. Şəxsin müəyyən bir hesabat dövründəki əldə etdiyi gəliri neçə hissədən ibarətdir?

√ 2.0
• 3.0
• 4.0
• 5.0

210. Әmanətlərin formalaşmasına ehtiyac nə zaman olmur?

√ real investisiyalar üçün fond tələb olunmazsa
• real investisiyalar üçün fond tələb olunarsa
• Effektiv şəkildə işləyən bazarların mövcud olması ilə
• fərdi əmanətləri mövcud olması ilə

211. İnvestisiya banklarının əsas funksiyası hesab olunur:

√ əmanət fondlarının ona ehtiyacı olan şəxslərə çatdırılmasında vasitəçilik
• pul vəsaitlərinin bölüçdürülməsi
• nağdsız əməliyyatların stimullaşdırılması
• akkreditiv ödəniş formasının həyata keçirilməsi

212. Vasitəçi ilə aparılan emissiyanın üstün cəhəti hesab edilə bilməz:

√ müştəri tələblərinin və fikirlərinin birbaşa öyrənilməsi
• vasitəçi təşkilat yüksək ixtisaslaşmış struktura malikdir
• emitent vasitəçinin brendindən istifadə edə bilər
• satma zəmanəti verən vasitəçi xidmətinə də rast gəlinir

213. Qiymətli kağızların birbaşa emissiyası haqqında deyilən fikirlərdən biri düzgün deyil:

√ birbaşa emissiya-kapital bazarında ixtisaslaşmaya səbəb olur
• birbaşa emissiya-dövriyyəyə buraxılan qiymətli kağızların geniş investor kütləsinə satılmasını güdür
• birbaşa emissiyada 1 və ya çox az sayda investorla əlaqə qurulması halına da rast gəlinə bilir
• birbaşa emissiya-xərclərin aşağı olması ilə fərqləni

214. Aşağıdakılardan hansı yalnışdır:

√ təkrar kapital bazarıüzərində dəyişiklik edilmiş qiymətli kağızların hərəkət etdiyi ünvandır
• ilkin kapital bazarıilk dəfə tədavülə çıxan qiymətli kağızların dövr etdiyi bazardır
• təkrar kapital bazarıtəkrar dövriyyəyə buraxılan və hələ də dövriyyədə olan qiymətli kağızların tədavüldə olduğu bazardır
• kotirovkaya alınmiş qiymətli kağızların birjadan kənarda satılması nəticəsində formalaşır

215. Kapital bazarlarının təsnifat əlamətlərinə daxil deyil

√ tənzimlənmə formalarına görə
• kapital bazarlarının müəyyən 1 bazar yerinin olub olmamasına görə
• kapital bazarlarının fəaliyyət formalarına görə
• bazarda dövriyyə edən qiymətli kağızların bazara ilk dəfə təklif olunub olunmamasına görə

216. Qiymətli kağızlarını birjada kotirovkaya verən bir şirkətin əldə edəcəyi faydalara daxil deyil:

• qiymətli kağızların qiymətlərində nəzərə çarpılacaq dalğalanma olmur
• birja bülletenlərində haqqında məlumat dərc olunan təşkilatlar cəmiyyətdə də müsbət reputasiya formalaşdırır
• qiymətli kağızları birjada dövriyyə edən bir şirkət sonrakı buraxılışlarda qiymətli kağızları uyğun bir bazarla təmin edə bilir
√ qiymətli kağızlarını birjada kotirovkaya verən bir şirkət xərclərin artması ilə qarşılaşır ki,bunu da kapital adlandırmaq olar

217. İnvestisiya banklarının birləşərək emissiyaya vasitəçilik etmələrinin səbəblərinə aid deyil?



• vasitəçi qurumun satış strukturu emissiyanın vaxtında başa çatmasına imkan vermir
• Satışına zəmanət verilən qiymətli kağızın daşıdığı risk yüksəkdir
√ dövlət müdaxiləsindən yaxa qurtarmaq
• emissiyası planlaşdırılan qiymətli kağızın toplam dəyəri bir investisiya bankının satın alma gücündən çoxdur

218. Qiymətli kağız emissiyasının müvəffəqiyyətlə başa çatması nədən asılı deyil?

• qiymətli kağızın faiz qiymətindən
√ maliyyə leverecindən
• dövriyyəyə çıxarılan qiymətli kağız növündən
• qiymətli kağız sahibinin verəcəyi təminatdan

219. Bir investisiya bankının qiymətli kağız emissiyasına vasitəçilik etmə missiyasının icrası mərhələlərinə aid deyil:

• rəsmiyyətin yerinə yetirilməsi
√ investisiya kreditlərinin verilməsi
• emissiyanın planlaşdırılması
• emissiya müddətinin müəyyən olunması

220. Әmanətin tərifinə aiddir:

• Gənaət şəklində fond yığımını həvəsləndirməkdir
• Fərdi gəlirin cari istehlaka sərf olunmuş hissəsidir
√ Fərdi gəlirin cari istehlaka sərf olunmamış hissəsidir
• Ölkədə formalaşan fondların rasional istifadəsidir

221. Hansı fəaliyyətlərin yerinə yetrilməsində vasitəçi qurumların rolu çox böyükdür?

√ Təklif edilən fondların ,bu fondları tələb edənlərin ixtiyarına verilməsində
• Bazarda bağlanılan əqdlərin içində kiçik paya sahib olmasında
• Fondun tələb edilməsində
• Fondun təklif edilməsində

222. Maliyyə bazarlarının vasitəçilərinə aiddir:

• Fondun təklif edilməsində iştirak edir
√ hamısı
• Bazarda bağlanılan əqdlərin içində kiçik paya sahibdirlər

223. Maliyyə bazarlarının vasitəçilərinə aiddeyildir:

• Fondun tələb edilməsində iştirak edir
• Fondun təklif edilməsində iştirak edir
√ Bazarda bağlanılan əqdlərin içində böyük paya sahibdirlər
• Təklif edilən fondların ,bu fondları tələb edənlərin ixtiyarına verilməsində rolu çox böyükdür

224. Qiymətli kağızın yaranmasına aiddir?

√ hamısı
• fond tələbi əsasında
• fond təkilifi əsasında
• fondların bir tərəfdən əks tərəfə transferi əsasında

225. Kapital bazarlarının təşkilati baxımından mühüm və yeganə quruluşuna aiddir:

• Sərbəst maliyyə bazarları
√ Qiymətli kağızlar birjası
• Ticarət bankları
• Mərkəzi bank



226. Pul bazarının təşkilati baxımından mühüm qurluşuna aiddir:

√ Ticarət bankları
• Mərkəzi bank
• Sərbəst maliyyə bazarları
• Qiymətli kağızlar birjası

227. Maliyyə bazarına aiddeyildir:

• Maliyyə bazarlarını rəsmi bazar yerinə sahib olması amilinə görə də təsnif etmək mümkündür
• Pul bazarı maliyyə bazarının növlərinə aidedilir
√ Maliyyə bazarlarını 3 yerə ayrılır
• Maliyyə bazarlarını əl dəyişdirən fondların dövriyyə müddətlərinə görə növlərə ayırmaq olar

228. Hansı bazarlar ilkin və təkrar bazarlar olaraq tərif edilir?

• Daşınan əmlak bazarları
√ Kapital bazarları
• Әmək bazarları
• Daşınmaz əmlak bazarları

229. Üçüncü kateqoriyalı bazarlar nəyin əsasında formalaşır?

√ Birjada kotirovkaya alınmış qiymətli kağızların birja xaricində alınıb satılması ilə
• Direktorların iştirakı ilə alınmış qiymətli kağızların birja daxilində alınıb satılması ilə
• İlk dəfə dövriyəyə çıxarılan uzun müddətli qiymətli kağızların tədavül edildiyi bazar əsasında
• Müşahdə şurası tərəfindən alınmış qiymətli kağızların birja daxilində alınıb satılması ilə

230. Bazarda alınıb satılan qiymətli kağız növlərinə görə kapital bazarlarının təsnifatina daxil deyil:

√ Goodwill bazarı
• şirkət istiqrazlarının tədavül edildiyi istiqraz bazarlar
• yalniz səhmdar cəmiyyətlərinin aksiyalarının tədavül edildiyi aksiya bazarları
• dövlət istiqrazlarının tədavül edildiyi dövlət istiqrazları bazarları

231. Bir istiqraz və ya səhmin birjada kotirovkaya alınmasının emitent və investor şirkətə verdiyi faydalara aid deyil:

• investorlardan cüzi miqdarda komissiyon haqqı tutulur
√ qiymətli kağızların birjada satılması vergidən yayınmaya kömək edir
• qiymətli kağızları birjada kotirovkaya alınmış emitentlər birjaya ən son məlumatları verməlidirlər
• birjada kotirovkaya alınmış qiymətli kağızlar üçün daimi satış yeri mövcuddur

232. Qiymətli kağızlar birjaları haqqında fikirlərdən biri yalnışdır:

√ qiymətlli kağızlar birjaları ölkədə inflyasiya dərəcəsinin artmasına təsir edir
• birjada aparılan əməliyyatlar tələb-təklif qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir
• qiymətli kağızlar birjaları fonda ehtiyacı olan hüquqi şəxslərin tələblərinin ödənilməsinə kömək edir
• qiymətli kağızlarını birjada tədavül etdirən cəmiyyətlər haqqında məlumatlar birja vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırılır

233. Təkrar bazarda investorlara qiymətli kağızların satışında vasitəçilik edənlər kimlərdir

• investisiya bankları,mərkəzi bank
• diler,injinirinq firmaları
√ broker,diler
• kommersiya bankları,broker

234. Qiymətli kağız emissiyasını həyata keçirən şəxslə investisiya bankı arasında həll olunmalı məsələlərə aid deyil:

• emissiya tarixi
• qiymətli kağızın növü



√ tollinq şərtləri
• qiymətli kağızın qiyməti

235. Mənfəət və zərərə ortaqlığı təsdiqləyən sənədin gəlirli istiqrazdan əsas fərqi nədədir?

√ birincinin sadəcə mənfəətə deyil ,zərərə də ortaqlığı təsdiqləməsindədir
• tədavül xarakterlərində
• gəlirlərin bölünməsi prinsipində
• iatifadə edilmə məqsədlərinə görə

236. Adətən aksiya sayının çoxaldılmaı aşağıdakılardan hansı kimi başa düşülə bilməz?

√ müflisləşmənin yaxınlaşması kimi
• inkişafın xəbərçisi kimi
• daha yüksək dividendlərin verilməsi kimi
• səmərəlilik artımının göstəricisi kimi

237. İmtiyazlı səhmlər haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

• şirkət mənfəət bölgüsü apararkən ilk növbədə imtiyazlı səhmlərə dividend verir
• imtiyazlı aksiyaların riski istiqrazların riskindən yüksəkdir
√ imtiyazlı səhm sahiblərinin cəmiyyətin fəaliyyətini baykot eləmək hüquqları var
• imtiyazlı səhmlərin buraxılışı limitlidir

238. İstiqrazın qiymət teoremlərinə istinadən verilmiş fikirlərdən hansı yalnışdır?

√ istiqrazların gəlirlilik dərəcəsi milli gəlirin artimindan birbaşa asılıdır
• hər hansı bir müddətdə xalis gəlirlilikdə müşahidə olunan azalma investora kapital qazancı gətirir

• xalis gəlirlilikdə nominal faiz dərəcəsinə görə müşahidə olunan fərqlənmə,istiqrazın bazar qiymətini dəyişdirir və qiymət dəyişməsinin
həcmi müddət artdıqca artır.

• İstiqrazın qiyməti ilə istiqrazın gəlirliliyi tərs mütənasib asılıdır

239. Nominal dəyərləri,nominal faizləri və müddətin bitdiyi zaman ödəniləcək əsas pul məbləğləri eyni olan özəl sektor istiqrazlarının ikinci
kateqoriyalı bazarda çeşidli qiymətlərə malik olmasına səbəb nədir?

• depozit faizi
• kredit dərəcəsi
√ diskont faizi
• inflyasiya dərəcəsi

240. İstiqrazın bazar qiyməti haqqında fikirlərdən biri yalnışdır:

• istiqrazın bazar qiyməti heç bir kənar təsir olmadan formalaşmalıdır
• investorun istiqraz alarkən ödəmək istədiyi məbləğ illik faiz ödənişlərinin bugunkü dəyərə gətirilmiş məbləğə bərabərdir
• istiqrazın bazar qiyməti tələblə təklifin təsiri nəticəsində formalaşır
√ istiqrazın bazar qiyməti dövlət tərəfindən müəyyənlənmiş minimum limiti keçə bilməz

241. Səhmdar cəmiyyətinin aksiya sayının çoxaltmasının əsas səbəbi nədir?

• ehtiyyat fondun yaradılması
• bölüşdürülməmiş mənfəətin formalaşdırılması
√ cəmiyyətə məxsus aksiya qiymətlərinin həddən artıq yüksəlməsi
• əlavə kapitalın əldə edilməsi

242. Adi aksiya sənədlərinin növləri barədə fikirlərdən biri yalnışdır

√ nominal dəyərsiz aksiya buraxan şirkət onu üzərində göstərilən qiymətə satmalıdır
• adlı aksiya sənədi onun sahibinin razılığı ilə başqa tərəfə transfer oluna bilər
• adlı aksiya sənədində səhmdarların şəxsiyyətini təsdiqləyən məlumat qeyd olunmalıdır
• adsız aksiyaların transferi üçün başqalarına verilməsi kifayətdir



243. Adi səhmlər haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

• adi səhmlər səhmdar cəmiyyətin nizamnamə kapitalının formalaşmasının əsas vasitəsidir
√ adi səhm sahibləri öncədən müəyyən olunmuş məbləğdə dividend əldə edir
• adi aksiya sirkətə sahiblik hüququnu özündə əks etdirən sənəddir
• adi aksiyalara ödənilən dividend həcminə heç bir məhdudiyyət qoyula bilməz

244. İmtiyazlı səhmlərin növlərindən biri deyil:

√ təminatlı və təminatsız
• dividendləri özündə cəmləşdirən və cəmləşdirməyən
• dəyişdirilmə hüququna malik olan və olmayan
• səs vermə hüququna malik olan və olmayan

245. İmtiyazlı aksiya sənədi ilə aksiya sənədi arasında oxşarlıq:

• səhmdarların ümumi yığıncağında iştirak imkanlarının olması
• müflisləşmə zamanı eyni anda geri qaytarılması
√ şirkətin ləğv edildiyində kreditorların borcları ödənmədən bu sənədə heç 1 məbləğın ödənməməsi
• səsvermədə iştirak imkanının olması

246. Diskont faizindən başqa istiqrazın bazar qiymətində fərqliliyə səbəb olan amil nədir?

• bank faizi
√ istiqrazın dövriyyə müddəti
• ÜDMin həcmi
• müəssisənin maliyyə əmsalları

247. Diskont faizi haqqında fikirlərdən biri yalnışdır:

√ diskont faizi mərkəzi bank tərəfindən hesablanıb KİV-də dərc olunur
• diskont faizi subyektiv bir ölçüdür
• diskont faizi ilə nominal faiz arasında fərqlənmə istiqrazın bazar dəyərini nominal dəyərindən fərqlənir
• diskont faizinin nominal faizə bərabər olduğu zaman istiqrazın bazar qiyməti onun nominal qiymətinə bərabərdir

248. İstiqraz haqqında fikirlərdən biri yalnışdır:

• sahibinə qabaqcadan müəyyən olunmuş gəliri verir
• səhmlə müqayisədə daha az risklidir
• istiqrazın kuponlu və diskont növləri fərqləndirilir
√ istiqraz geri qaytarıla bilməz

249. İstiqrazların dərəcələrə ayrılmasında kredit təşkilatlarının istifadə etdiyi əsas kriteriyalara aid deyil

√ kapitalverimliliyi
• müddət
• ətraf mühit
• əmtəənin etibarlılığı

250. İndeksli istiqrazlar üçün indeks hesablanarkən nəzərə alınmır:

• qızılın qiyməti
• valyutanın qiyməti
√ müəssisənin balans dəyəri
• inflyasiya dərəcəsi

251. İstiqraz vərəqəsi ilə bağlı fikirlərdən biri yalnışdır

√ istiqrazlar yalnız özəl bizneslə məşğul olan təsərrüfat subyektləri tərəfindən dövriyyəyə buraxılır



• istiqrazlar aksiyalarla müqayisədə daha az risklidir
• müflisləşmə zamanı istiqraz sahibləri öz pullarını öncəliklə almaq hüququna malikdir
• istiqrazlar daha ucuz başa gəlir

252. Müvafiq qanuna əsasən aksiya sertifikatında göstərilmir:

√ aksiyanın dövriyyə müddəti
• aksiyanın buraxıldığı yer ,tarix
• emitentin tam hüquqi adı və ünvanı
• aksiyanın seriyası,sıra nömrəsi

253. Adi səhmlərin növlərinə daxil deyil

√ kuponlu səhmlər
• adlı səhmlər
• adsız səhmlər
• nominal dəyərli səhmlər

254. İmtiyazlı aksiya sənədinin istiqrazdan fərqli xüsusiyyəti nədir

√ əvvəldən təyin olunmuş gəlirdən savayı əlavə gəlir gətirməməsi
• rəsmi sənəd forması olması
• emissiyasına limitin mövcud olmaması
• qiymətli kağız olması

255. İstiqrazın neçə qiymət teoremi mövcuddur

• 2.0
• 3.0
√ 4.0
• 1.0

256. İstiqraz haqqında fikirlərdən biri yalnışdır:

• istiqraz sahibi şirkətin zərərindən təsir görmür
√ imtiyazlı istiqraz ,sahibinə sabit gəlir əldə etməyə imkan verir
• istiqrazinvestoru şirkətin artan rifahından faydalanmaq imkanindan məhrum edən bir qiymətli kağızdır
• nominal dəyərdən aşağı qiymətə satılan istiqrazlar güzəştli istiqraz adlanır

257. Kupon faizi nədir?

√ istiqraz buraxılışı zamanı müəyyən edilən nominal faizdir
• istiqrazı geri qaytararkən qiymətdə əldə edilən faydadır
• cərimə faizidir
• hallarda artır

258. İstiqrazların dərəcələrə ayrılmasında kredit təşkilatlarının istifadə etdiyi əsas kriteriyalara aid deyil:

• qarşılıqlar
• zəmanət
√ fondverimi
• əmsallar

259. Fikirlərdən hansı yalnışdır?

√ istiqrazlar borc kapitalının əldə olunmasının yeganə vasitəsidir
• aksiya buraxılışı yubandığı zaman aksiya ilə dəyişdirilə bilən istiqrazlarin emissiyasi məqsədəuyğundur
• aksiya ilə dəyişdirilə bilən istiqrazlar səhm buraxılışının qeyriqənaətbəxş olduğu hallarda artır
• aksiya ilə dəyişdirilə bilən istiqrazlar təminatsız istiqrazlardır



260. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yalnışdır?

• əgər şirkət yüksək borc ödəmə qabiliyyətinə malikdirsə o buraxdığı istiqrazları təminat göstərmədən sata bilər
• təqdim edənə istiqrazların hərəkəti adlı istiqrazlara nisbətən daha sadədir
√ faiz ödənişi formasına görə kuponlu və diskont istiqrazlar arasında heç 1 fərq yoxdur
• təminatsız istiqraz buraxılışı şirkət aktivlərinin strukturuna və borcu ödəmə qabiliyyətinə bağlıdır

261. İstiqrazın növü hesab edilə bilməz

• təminatlı istiqrazlar
√ imtiyazlı istiqrazlar
• adlı istiqrazlar
• təqdimedənə istiqrazlar

262. Stabil gəlir gətirən qiymətli kağızları qeyd edin.

√ istiqraz və stabil dividendliimtiyazlı səhm
• istiqraz və səhm
• səhm və varrant
• istiqraz və opsion

263. Opsion haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

√ opsion, sahibinə müəssisənin mənfəət və zərərinə şərik olmaq öhdəliyi yaradır
• opsion əsasən ikinci koteqoriyalı bazarın aləti hesab olunur
• opsion kontraktında iki tərəf mövcud olur
• opsionu yazan şəxs satmaq və ya satın almaq öhdəliyini öz üzərinə götürür

264. Svop əməliyyatları haqqında fikirlərdən biri yalnışdır:

√ svop əməliyyatları mütləq şəkildə birja vasitəçiləri tərəfindən aparılmalıdır
• Bаnкlаr svоp əməliyyаtı həyаtа кеçirən tərəflər аrаsındа təmаsın qurulmаsınа кöməкliк göstərirlər
• Svоp əməliyyаtındа, bir müddət bаşqа bir müddətlə dəyişdirilə bilər

• Svоp əməliyyаtı, bir pul vаhidinin və yа qiymətli каğızın, spоt bаzаrlаrdа və fоrvаrd bаzаrlаrındа еyni vахtdа fəаliyyət göstərməsini
ifаdə еdir

265. Faiz svopunun növlərindən biri deyil:

√ adlı svop
• stаbil fаiz qеyristаbil fаiz svоpu
• qеyristаbil fаiz –stabil faiz svоpu
• müddət bitmədən əvvəl icrа hüququnu vеrən (cаllаblе, putаblе) svоp

266. Aşağıdakı fikirlərdən biri yalnışdır:

√ opsion dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı istifadə edilə bilməz
• Fоrvаrd коntrакtlаrındа stаndаrtlаşdırılmış bir təminаt məbləği yохdur
• Fоrvаrd коntrакtlаrındа, hеsаblаrın gündəliк uçоtu mеtоdu və mаrjа sistеmi yохdur
• Fоrvаrd коntrакtlаrınа dаir əməliyyаtlаrın аpаrılmаsı üçün vаsitəçiyə еhtiyаc yохdur

267. Fyuçers kontraktları haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

√ kiçik biznes vahidləri fyuçers kontraktları bağlaya bilməz
• fyuçers ancaq birjada baqlanır
• fyuçers kontraktları standart formaya malikdir
• fyuçers kontraktlarında 3 tərəf iştirak edir

268. Repo əməliyyatlarında borc öhdəçiliklərinin yerinə yetirilməsinin riskinin az olmasının səbəbi:

√ Repo əməliyyatlarının arxasında qiymətli kağızların dayanması



• Repo əməliyyatlarında tərəflərin şəxsi tanışlığı
• Repo əməliyyatlarına dövlət tərəfindən xüsusi tənzimləmənin olması
• Repo əməliyyatlarına marağın az olması

269. Repo və əksrepo əməliyyatları haqqında fikirlərdən biri düzgün deyil

√ bu əməliyyatlar mərkəzi bank tərəfindən həyata keçirilə bilməz
• Repo qiymətli kağızların geri satın alınması öhdəliyi ilə satılmasıdır
• əksrepo qiymətli kağızların geri satmaq öhdəliyi ilə satın alınmasıdır
• əməliyyatın əvvəlində borc pul verilərək qiymətli kağız alınır

270. Faktorinq əməliyyatları(firmaları)haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

√ faktor firma rolunda kommersiya bankları çıxış edə bilməz
• faktorinq firma fonda ehtiyacı olan firmaları fondla təmin edir
• faktor firma müştərinin debitor öhdəliklərin satın almaqla onu fondla təmin edir
• faktorinqdə borcların geri ödənilməmə riski mövcuddur

271. Qiymətli kağızlar haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

√ istiqraz törəmə qiymətli kağızdır
• veksel qiymətli kağızdır
• səhm səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalını formalaşdıran əsas qiymətli kağızdır
• imtiyazlı səhm sahibi səhmdarların ümumi yiğıncağında iştirak

272. Valyuta svopunun həyata keçirilməsi mərhələlərinə daxil deyil:

√ qiymətləndirmə mərhələsi
• başlanğıc mərhələsi
• faiz mərhələsi
• bağlanma mərhələsi

273. Aşağıdakılardan hansı Svopun növüdür?

√ valyuta svopu
• təminatlı svop
• diskont svop
• adlı svop

274. «Svоp» ingilis кəliməsinin mənası nədir?

√ mübadilə
• etibar
• naqdsız hesablaşma
• ikitərəfli razılıq

275. Fоrvаrd disкоntu nədir?

√ fоrvаrd məzənnəsi,cаri məzənnədən аzdırsа aradakı fərqdir
• cari valyuta məzənnəsi
• forvard kontraktı satılan zamanı edilən güzəştdir
• fоrvаrd məzənnəsi cаri məzənnədən çохdursа, yаrаnаn fərq

276. Fоrvаrd vаlyutа коntrакtlаrında göstərilmir:

√ müəssisənin rentabellik göstəricisi
• müddət və tətbiq оlunаcаq vаlyutа məzənnəsi
• vаlyutа məbləği
• ödəniş və yа tədаrüкün yеri



277. Fyuçеrs bаzаrındа, həmçinin də fоrvаrd bаzаrındа аpаrılаn bütün əməliyyаtlаrın məqsədi hesab edilə bilməz:

√ mülkiyyətə sahiblik
• risкdən qоrunmаq
• аrbitrаj
• spекulyаsiyа

278. Forvard kontraktının razılaşma predmetinə daxil deyil?

√ qiymətli kağızın kotirovkası
• əmtəənin miqdаrı və кеyfiyyəti
• əmtəənin təhvil ünvаnı
• göndərilmə tаriхi

279. Birjada bağlanan fyuçers kontraktlarının işləməsini tənzimləyən əsas qurum hansıdır?

√ klirinq palatası
• qiymətli kaqızlar üzrə dövlət komissiyası
• fond birjası
• mərkəzi bank

280. Hansı növ qiymətli kağız üzərindən opsion yazıla bilməz:

√ kontrakt
• aksiya
• dövlət istiqrazı
• dövlət istiqrazı

281. Opsion haqqında deyilənlərdən biri yalnışdır:

√ opsion əsas qiymətli kağız növüdür
• opsionun iki növü var
• opsion vasitəsilə aparılan əməliyyatlar spektulyativ maliyyə əməliyyatlarıdır
• opsionu yazanın səhm buraxan şirkətlə heç bir hüquqi,iqtisadi əlaqəsi yoxdur

282. Tətbiqi qiymət nədir?

√ opsionda şərtləndirilən aksiyanın opsion sənədində göstərilinən alqısatqı qiymətidir
• düzgün cavab yoxdur
• kotirovkada göstərilən qiymətdir
• birjada aksiya üçün formalaşan qiymətdir

283. Azərbaycanda Repo və əksrepo əməliyyatlarından istifadəyə başlanılmışdır;

√ 2001-ci ildən
• 2002-ci ildən
• 2003-cü ildən
• 2004-cü ildən

284. Repo əməliyyatları ilk olaraq harada yaranmışdır?

√ amerikada
• almaniyada
• ingiltərədə
• yaponiyada

285. Törəmə qiymətli kağızlara aid deyil?

√ aksiya
• varrant



• opsion
• fyuçers

286. Repo əməliyyatlarının geniş tətbiq olunmasının əsas səbəbi hesab edilə bilməz:

√ bankların müəssisələrin maliyyə ehtiyyatlarından aşağı faiz dərəcələri ilə istifadə etmələrinin qarşısının alınması
• diskont faizinin yüksək olması
• inflyasiya dərəcəsinin yüksək olması
• proteksionizm siyasətindən azad olmaq

287. Varrantı opsiondan fərqləndirən xüsusiyyət hansıdır?

√ opsion şirkətlə heç bir əlaqəsi olmayan subyektlər tərəfindən emissiya edilə bilər
• əsas qiymətli kağız olması
• törəmə qiymətli kağız olması
• dövriyyəsinin məhdudlaşdırılması

288. varlıq əsaslı qiymətli kağızların buraxılışına əsas yaradan debütor borclarının müddət üzrə təsnifatına daxil deyil

√ 3 illik
• 1 illik
• 9 aylıq
• 6 aylıq

289. Törəmə qiymətli kağızlara aid deyil:

√ istiqraz
• forvard
• fyuçers
• opsion

290. Vаlyutа svоpunun gеrçəкləşdirilməsinin əsаs məqsədi hesab edilə bilməz:

√ ölkədəki xarici valyuta məbləğinə nəzarət
• vаlyutа məzənnəsində cərəyаn еdəcəк dəyişiкliкlərdən sığоrtаlаnmаq
• dаhа ucuz qiymətlə vəsаit əldə еtməк
• istifаdə оlunmаyаn vаlyutа rеzеrvlərindən səmərə аlmаq

291. Stаbil fаiz – qеyristаbil fаiz svоpunun gеrçəкləşdirilməsinin zəruri şərti hesab edilə bilməz:

√ müəssisələrin aktivlərinin likvidliyi yüksək olmalıdır
• hər iкi müəssisənin bоrc ödəmə qаbiliyyətləri fərqli оlmаlıdır,
• həmin müəssisələr birbirilərindən
• müəssisələrdən biri stаbil fаizlə кrеdit аlmаlı, digəri isə qеyristаbil fаizlə кrеdit аlmаlıdır,

292. Svоp əməliyyаtlаrının istifаdə оlunmаsının əsаs səbəbi кimi götürülə bilməz:

√ pul kütləsinin dövriyyəsini məhdudlaşdırmaq
• аrbitrаj
• qiymətlərin qаzаnc nisbətlərini yüкsəldməк
• risкi idаrə еtməк

293. İlk svop əməliyyatı harada və nəzaman həyata keçirilib?

√ Avstriya,1923
• İngiltərə,1924
• Amerika,1924
• İsveç,1923

294. Forvard kontraktları haqqında fikirlərdən biri yalnışdır:



√ forvard kontraktlarının dövriyyəsi birja siyasətinə əsasən məhdudlaşdırılır
• forvard kontraktları “adlı”müqavilə hesab olunur
• forvard kontraktları daha elastikdir
• Fоrvаrd коntrакtlаrındа, коntrакtın icrа оlunаcаğı məкаn bахımındаn hеç bir məhdudiyyət qоyulmur

295. Forvard və fyuçers kontraktlarını fərqləndirən xüsusiyyət hesab edilə bilməz:

√ törəmə qiymətli kağızlardır
• dövriyyə məhdud xarakter daşıyır
• likvidlik
• kontraktın elastikliyi

296. Fyuçersin opsiondan fərqli xüsusiyyəti

√ fyuçers satmaq və ya satın almaq öhdəliyini rəsmiləşdirir
• hər ikisi törəmə qiymətli kağızdır
• hər ikisi əsas qiymətli kağızdır
• hər ikisi maliyyə aləti hesab olunur

297. ”Avropa tipli opsionlar”ı digər növ opsionlardan fərqləndirən xüsusiyyət hansıdır?

√ sahibinə yalnız kontraktın müddəti bitdikdən sonra istifadə hüququ verməsi
• müddəti ərzində tətbiq etmək imkanının olması
• fərqli qiymətli kağızlara əsaslanması
• tənzimlənmə qaydasında fərqlilik

298. Repo və əksrepo əməliyyatlarına səbəb kimi göstərilə biləcək qiymətli kağızlara aid deyil:

√ fyuçers
• dövlət istiqrazları
• xəzinə vekselləri
• xəzinə borcları

299. Repo və əksrepo əməliyyatları zamanı əsas üstünlük hansı tərəfdədir?

√ alıcıda
• satıcıda
• qiymətli kağızlar üzrə dövlət komissiyasında
• mərkəzi bankda

300. Varrant haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

√ varrant debitor borclarına əsaslanaraq ,o məbləğdə emissiya edilə bilər
• Varran tanbardan verilmiş və anbarda yerləşdirilmiş əmtəəyə mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənəddir

• varrant-qeyd olunmuş qiymətlə müəyyən müddət ərzində hər hansı şirkətin aksiya və istiqrazlarının alınması üçün sahibinə üstünlük
hüququ verən sənəddir

• varrant müəyyən bir satış qiymətinə malik olmur

301. Birja ticarətinin keçmişi hansı dövrə təsadüf edir?

√ eramızdan əvvəl 180-ci illər
• eramızdan əvvəl 150-ci illər
• eramızdan əvvəl 130-cu illər
• eramızdan sonra 230-cu illər

302. Paul Samuelson “effektiv” bir qiymət nəyi əks etdirir?

√ qiymətli kağızın bazar qiyməti ilə onun real dəyəri arasında formalaşan tarazlığı
• qiymətli kağızın bazar qiyməti ilə spot qiyməti arasında formalaşan tarazlığı



• qiymətli kağızın birjadankənar qiyməti ilə onun real dəyəri arasında formalaşan tarazlığı
• qiymətli kağızın bazar qiyməti ilə onun birja kotirovkası arasında formalaşan tarazlığı

303. Kapital bazarında qiymətli kağızların zamanla müxtəlif qiymətlərə malik olmaları əsasən nəyə bağlıdır?

• investorların alqı-satqı meyllərinin intensivliyinə
• investisiya üzrə mütəxəssislərin müxtəlif real dəyər təyin etməsinə
√ investisiya üzrə mütəxəssislərin müxtəlif real dəyər təyin etməsinə və investorların alqı-satqı meyllərinin intensivliyinə
• investisiya üzrə mütəxəssislərin müxtəlif real dəyər təyin etməsinə və fyuçers kontraktlarının bağlanma intensivliyinə

304. Kapital bazarında investor baxımından ən vacib məsələ nədir?

√ real qiymətin düzqün müəyyən edilməsidir
• klirinq palatasına üzv olmaqdır
• depozitar qiymətin düzqün müəyyən edilməsidir
• əmtəə bazarlarında fəaliyyət

305. Qiymətli kağızlarda kapital qazancı nəyi ifadə edir?

√ Qiymətli kağızların alqısatqı
• Qiymətli kağızların alqısatqı qiymətlərindəki mənfi fərqi
• Qiymətli kağızların alqısatqı qiymətlərindəki müsbət fərqi
• Qiymətli kağızların emissiya gəlirini

306. Qiymət effektivliyi nə zaman mümkündür?

√ real dəyərin bazar qiymətində öz əksini tapdığı zaman
• real dəyərin firmanın fəaliyyətində öz əksini tapdığı zaman
• real dəyərin bütün bazar iştirakçılarında eyni olduğu zaman
• bazar qiymətinin real dəyərdə öz əksini tapdığı zaman

307. Tamamilə effektiv bir qiymətin formalaşması nəyə bağlıdır?

• investorun bazardakı davranış tərzinə
• qiymətli kağızın qiymətinə
• investorun bazardak. davran.. t.rzin.
√ effektiv bir bazarın varlığına

308. Professionsl investor üçün aşağı üst təmas həddi nədir?

√ alışa işar.
• tərəddüd göstəricisi
• real dəyər
• yanılma ehtimalı

309. Professional investor üçün üst təmas həddi nədir?

• real dəyər
√ satışa işarə
• tərəddüd göstəricisi
• yanılma ehtimalı

310. P. Kotnerə görə kapital bazarında qiymətli kağızın bazar qiymətinin real dəyəri üstələməsi halında “professional” investor necə davranış
göstərəcəkdir?

√ portfelindəki qiymətliləri satışa çıxaracaqdır
• alternativ investisiya variantlarını axtaracaqdır
• portfelindəki qiymətliləri yenidən nəzərdən keçirəcəkdir
• portfelindəki qiymətlilərin həcmini artıracaqdır



311. Qiymətli kağızın real dəyərinin onun bazar qiymətindən çox olması investora necə təsir edəcəkdir?

• investor yeni real dəyər müəyyən edəcəkdir
• investor gözləmə mövqeyini seçəcəkdir
√ investor həmin sənədi satın alacaqdır
• investor həmin sənədi satalacaqdır

312. Qiymətli kağızın real dəyərinin hesablanması üçün ən asan əldə olunan məlumat hansıdır?

√ qiymətli kağızın gəlir gətirmə müddəti
• gəlirin aylıq və ya illik miqdarı
• bank faizi
• diskont faizi

313. Qiymətli kağızın real dəyərinin müəyyən edilməsi prosesi necə aparılmalıdır?

√ hər qiymətli kağız üçün ayrı ayrılıqda
• yalnız səhmlər üzrə
• bütün qiymətli kağızlar üzrə cəm olaraq
• yalnız istiqrazlar üzrə

314. Qiymətli kağızların kapital bazarında qiymətlərinin formalaşması nə ilə əlaqədardır?

√ bazarın o günkü vəziyyəti ilə əlaqədardır
• emmissiya prospekti ilə əlaqədardır
• məqsədyönlü satiş fəaliyyəti ilə əlaqədardır
• intuitiv araşdırma səviyyəsi ilə əlaqədardır

315. Dividend nədir?

• svop məzənnəsi
• təşkilati əmanət
√ mənfəət payı
• faiz gəliri

316. Qiymətli kağızın real dəyərinin onun bazar qiymətindən çox olması investora necə təsir edəcəkdir?

√ investor həmin sənədi satın alacaqdır
• investor yeni real dəyər müəyyən edəcəkdir
• investor gözləmə mövqeyini seçəcəkdir
• investor həmin sənədi satalacaqdır

317. Fama “əlaqədar məlumatları” diqqətə alaraq neçə tip qiymət effektivliyini qeyd etmişdir

• 10.0
√ 3.0
• 2.0
• 8.0

318. P. Kotnerə görə kapital bazarında real dəyərin hesablanması üçün lazımi bilik və bacarığa sahib olan şəxslər kimdir?

√ “professional” investorlar
• “naşı” investorlar
• təşkilati investorlar
• fərdi investorlar

319. P. Kotnerə görə kapital bazarında “naşı” investorlar real dəyərdən xəbərdardılarmı?

• xeyir
• özləri real dəyər müəyyən edirlər



√ qismən
• bəli

320. P. Kotnerə görə kapital bazarında neçə qrup investor vardır?

√ 2.0
• 5.0
• 7.0
• 3.0

321. P. Kotnerə görə kapital bazarında “naşı” investorlarinvestisiya variantlarını necə müəyyən edirlər?

√ sanki zər ataraq
• məxfi məlumatlara əsaslanaraq
• dərin təhlil apararaq
• real dəyər müəyyən edərək

322. Qiymətli kağızın real dəyəri müəyyən edilərkən ən çox hansı faktlara əsaslanılır?

√ subyektiv
• obyektiv
• interaktiv
• deduktiv

323. Qiymətli kağızın real dəyərinin hesablanması üçün kapital bazarında kimlərə müraciət olunur?

• dillerlərə
• maklerlərə
• brokerlərə
√ investisiya üzrə mütəxəssəslərə

324. С  П 500 indeksində bazis ili kimi hansı vaxt periodu seçilmişdir?

√ 1941-43
• 1940-45
• 1943-45
• 1941-44

325. 1975-ci ilə qədər Nyu-York və Amerika Birjalarında komisyon haqqları necə fərqlənirdi?

• 3% fərqlə
√ eyni idi
• 2% fərqlə
• 0.5% fərqlə

326. Bakı Fond Birjasının Birja Şurasının səlahiyyət çərçivəsinə nə daxil deyildir?

• birja üzvlüyündən xaric olunmaya dair qərarın verilməsi
• struktur bölmələrin yaradılması
√ səhmdarların ümumi yığıncağının işini tənzimləmək
• birja üzvlüyünə dair qərarın verilməsi

327. Osmanlı İmperatorluğu dövründə ilk qiymətli kağızlar birjası nə xarakterli sənədlər bazarının formalaşmasına məkan olmuşdur?

• imtiyaz xarakterli
√ borc xarakterli
• lisenziya xarakterli
• vəkalət xarakterli

328. Yaponiyanın qiymətli kağızlar birjalarında broker firmaların səlahiyyəti hansı dövlət orqanı tərəfindən tənzimlənir?



• Qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsi
√ Maliyyə nazirliyi
• Әdliyyə nazirliyi
• Yerli icra hakimiyyəti

329. “Euronext” birjasının yaradılmasının başlıca səbəbi nə olmuşdur?

• vasitəçilik fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması
√ əməliyyat xərclərinin azaldılması
• dövlətin bilavasitə nəzarətinin artırılması
• birjada daxili koordinasiyanın yaxşılaşdırılması

330. Aşağıda sadalanan hansı polisentrik birja sisteminə aid edilir?

• Nyu-York birjası
• Tokyo birjası
• London birjası
√ Toronto birjası

331. Nyu-York birjasıda Birja İdarəetmə Şurasına üzvlərkim tərəfindən seçilir?

• birja səhmdarları
• birja sədri
√ birja üzvləri
• inzibati komitə

332. İstanbul birjasında səhmlərin kotirovkadan kənarlaşdırılmasınecə baş verir?

• İnzibati komitənin qərarı ilə
√ Birja İdarəetmə Şurasının qərarı ilə
• Klirinq Palatasının qərarı ilə
• Kotirovka komitəsinin qərarı ilə

333. Dünyada ABŞ-dan sonra hansı ölkənin kapital bazarı ikinci yeri tutur?

√ Yaponiya
• Çin
• Fransa
• İnqiltərə

334. Yaponiyada birja fəaliyyətinin tənzimlənməsində rəsmi orqan kimi hansı dovlət orqanı çıxış edir?

√ Maliyyə nazirliyi
• Milli bank
• Әdliyyə nazirliyi
• Vergi nazirliyi

335. Yaponiyada birjaların fəaliyyəti hansı qanunla tənzimlənir?

√ qiymətli kağızlar və birjalar haqqında qanun
• qiymətli kağızlar haqqında qanun
• birjalar haqqında qanun
• qiymətli kağızlar və rəsmi vasitəçilik haqqında qanun

336. Bakı Fond Birjasında emitent öz səhmlərinin ən az neçə ədədinə sahib olmalıdır?

√ 100.000
• 150.000.
• 200.000



• 300.000

337. “Listinq” nəyi nəzərdə tutur?

√ qiymətli kağızların siyahıya alınmasını
• sənədlərin qiymətləndirilməsini
• qiymətli kağızların siyahıdan çıxarılmasını
• dövlət qiymətli kağızlarının uçota alinmasını

338. 1950-ci ildə təsdiqlənən hansı qanundan sonra Yaponiyanın qiymətli kağızlar birjalarında canlanma yaranmışdır?

√ Xarici İnvestisiyalar haqqında qanun
• Aqrar İslahatlar haqqında qanun
• Sahibkarlığa Yardım haqqında qanun
• Vasitəçilik Fəaliyyətinin Lisenziyalaşdırılması haqqında qanun

339. Amerika Birjası ABŞ-ın neçənci dərəcəli birjası hesab olunur?

√ ikinci dərəcəli
• birinci dərəcəli
• üçüncü dərəcəli
• dördüncü dərəcəli

340. Nyu-York birjasında üzvülük nə şərtlə alınıb satıla bilər?

√ yeni üzvün təstiqlənməsi şərti ilə
• anonimlik qorunmaq şərti ilə
• nağd vəsaitin ödənilməsi şərti ilə
• birja müşaidə şurasının icazə verməsi şərti ilə

341. Nyu-York birjasında 19-cu əsrin sonunadək tədavül edilən qiymətli kağızlar hansı sahənin şirkətlərinə aid idi?

√ Dəmiryolu şirkətlərinə
• Tikinti şirkətlərinə
• Ticarət şirkətlərinə
• Kənd təsərüfatı şirkətlərinə

342. 2000-ci ildə “euronext” birjası adı altında birləşən birlar hansılardır?

√ Amstedam, Paris və Brussel birjaları
• Nyu-York, Toronto və Brussel birjaları
• Frankfurt, Toronto və Brussel birjaları
• Frankfurt, Paris və London birjaları

343. Paris birjasında ən mötəbər statusa malik olan vasitəçilər kimdir?

√ brokerlər
• dilerlər
• investisiya bankları
• kommersiya bankları

344. ABŞ-ın qiymətli kağızlar birjaları hansı spesifikliyi ilə seçilir?

√ monosentrik və polisentrik quruluşu ilə
• unosentrik və polisentrik quruluşu ilə
• unosentrik və monosentrik quruluşu ilə
• unosentrik və simbiosentrik quruluşu ilə

345. Nyu-York birjasının təsis tarixini göstərin.



√ 17 may 1792
• 18 may 1794
• 17 iyun 1792
• 17 avqust 1892

346. İlk dəfə səhm buraxan şirkət?

√ Hollandiya Şərqi Hindistan
• Hollandiya Qərbi Hindistan
• Hollandiya Şimali Hindistan
• Hollandiya Cənub Hindistan

347. Aşağıda adları çəkilən qurumlardan hansı İstanbul birjasında fəaliyyət göstərən qurum deyildir?

√ Sığorta şirkətləri
• İnvestisiya bankları
• İnkişaf bankları
• Kommersiya bankları

348. Bakı fond birjası neçənci ildən Avrasiya Fond Birjaları Federasiyasının rəsmi üzvidir?

√ 2001-ci ildən
• 2000-ci ildən
• 2002-ci ildən
• 1999-cu ildən

349. Nyu-York birjası kimlər tərəfindən idarə olunur?

√ bir sədr və üç müdir tərəfindən
• bir sədr və iki müdir tərəfindən
• bir sədr və bir müdir tərəfindən
• bir sədr və dörd müdir tərəfindən

350. Bakı Fond Birjasının neçə səhmdarı vardır?

√ 19.0
• 50.0
• 12.0
• 35.0

351. Bakı Fond Birjasının yaradılma tarixi hansıdır?

√ 1991.0
• 1990.0
• 1992.0
• 1993.0

352. Amerika Birjası ABŞ-ın hansı şəhərində yerləşir?

√ Nyu-Yorkda
• Çikaqoda
• Vaşinqtonda
• Texasda

353. Almaniyanın ən böyük birjası hansıdır?

√ Frankfurt birjası
• Berlin birjası
• Köln birjası
• Bavariya birjası



354. Cobber nədir?

√ diller
• hüquqi şəxs
• fərdi sahibkar
• broker

355. İngiltərədə qiymətli kağızlarla alqı-satqı əməliyyatlarının ilk tarixi nə vaxta təsadüf edir?

√ 1688 il
• 1543 il
• 1576 il
• 1899 il

356. Dünyada ilk birja neçənci əsrdə qurulmuşdur?

√ 15-ci əsrdə
• 16-cı əsrdə
• 17-ci əsrdə
• 18-ci əsrdə

357. Faiz qoyuluşu və ya dərəcəsi neçə elementdən ibarətdir?

• 3.0
• 1.0
• 6.0
√ 2.0

358. İnvestisiya fondlarının porfel formalaşdırma siyasətləri nədən asılıdır?

√ portfeli formalaşdıran qiymətli kağızların riskindən
• portfeli formalaşdıran qiymətli kağızların dəyərindən
• portfeli formalaşdıran qiymətli kağızların dövriyyə müddətindən
• portfeli formalaşdıran qiymətli kağızların həcmindən

359. Açıq investisiya fodlarının səhm və ya investisiya paylarının alış və satış qiyməti necə müəyyən olunur?

• birjadakı kotirovkaya görə
• qiymətlərə tədbiq olunan indekslərin növünə görə
√ fondun xalis aktiv dəyərində baş verən gündəlik dəyişmələrə görə
• bazardakı tələb və təklifə qörə

360. Qapalı investisiya fodlarının səhm və ya investisiya payları təkrar hansı bazarda alınıb satılır?

√ ikinci kateqoriyalı kapital bazarında
• təkrar bazarı yoxdur
• üçüncü kateqoriyalı kapital bazarında
• birinci kateqoriyalı kapital bazarında

361. Açıq investisiya fodlarının səhm və ya investisiya payları təkrar hansı bazarda alınıb satılır?

√ təkrar bazarı yoxdur
• ikinci kateqoriyalı kapital bazarında
• təkrar bazarda
• üçüncü kateqoriyalı kapital bazarında

362. Qapalı və hüquqi statusa malik olan investisiya fondlarının artım imkanın məhdud qalmasının səbəbi nədir?

√ təsis kapitalının sabit qalması məcburiyyəti



• səhmdarların sayının məhdud qalması məcburiyyəti
• kapital bazarında qeyri peşəkarlığı
• təsərrüfat potensialının zəif olması

363. Hüquqi statusa malik olan investisiya fondlarının əsas gəlirini nə təşkil edir?

√ investisiya portfelinin idarə olunmasından əldə olunan gəlir
• ixrac əməliyyatlarından əldə olunan gəlir
• idxal əməliyyatlarından əldə olunan gəlir
• kira gəliri

364. Kapital bazarında kollektiv şəkildə fond təklifinin fərdi şəkildə fond təklifindən başlıca üstünlüyü nədir?

• koordinasiya faktoru
• rahat qazanc faktoru
√ diverfikasiya faktoru
• xərclərə qənaət faktoru

365. Maliyyə bazarında faiz anlayışı necə tərif olunur?

• fond tələbini və fond təklifini fərqləndirən qiymət
√ fond tələbini və fond təklifini eyniləşdirən qiymət
• fond artığını və fond azlığını fərqləndirən qiymət
• fond emissiyasını və fond transferini eyniləşdirən qiymət

366. Hüquqi statusa malik olmayan investisiya fondlarında “trustee” kimə deyilir?

√ fondun əmlakını muhafizə edən şəxsə
• fondun iştirakçılarına
• fondu idarə edən şəxsə
• fondun səhmdarlarına

367. Likvid aktiv fondların” yaradılmasına səbəb kimi nə göstərilir?

• dolların ucuzlaşması
• avronun bahalaşması
√ bank faizlərinin bahalaşması
• iqtisadi böhran

368. Adi səhmlərdən ibarət fondların vəsaitləri hara yönəldilir?

√ adi səhmlər və dəyişdirilə bilən imtiyazlı səhmlər
• adi səhmlər və uduşlu istiqrazlar
• adi səhmlər və dəyişdirilə bilən istiqrazlar
• adi səhmlər və imtiyazlı səhmlər

369. İnvestisiya fondlarının əsas məqsədi nədir?

• sahibkarlara kredit ayırmaq
• Istehlakçıların hüquqlarını müdafiə etmək
√ investisiya portfelinif ormalaşdırmaq
• əmanət yığımını həyata keçirmək

370. Açıq investisiya fodlarının əlavə vəsait əldə etməsinin mümkün yolu hansıdır?

• riskli istiqraz və ya svop
√ səhm və ya investisiya payları
• adlı istiqraz və ya varrant
• adsız istiqraz və ya opsion



371. Qapalı investisiya fodlarının səhm və ya investisiya paylarının alış və satış qiyməti necə müəyyən olunur?

√ bazardakı tələb və təklifə qörə
• investisiya reytinqinə görə
• qiymətlərə tədbiq olunan indekslərin növünə görə
• fondun xalis aktiv dəyərində baş verən gündəlik dəyişmələrə görə

372. Hansı ölkədə qapalı və hüquqi statusa malik olan investisiya fondları borc almaq yolu ilə fond təmin edə bilər?

• İngiltərə
√ ABŞ
• Çin
• Azərbaycan

373. Açıq investisiya fondu nədir?

√ buraxdığı səhmləri və ua investisiya paylarını fondun səhmdarlarından geri satın almaq öhdəliyi olan fonddur

• bütün iştirakçıların gəlirinin ümumi fonda daxil olması və sonradan onlar arasında əvvəlcədən müəyyən edilmiş nisbətdə bölünməsi ilə
fərqlənən şirkətlərin birləşməsi formasıdır

• iki və daha çox müstəqil firmanın müəyyən kommersiya məqsədinə nail olmaq üçün, şirkətin birləşmiş və bir-birini tamamlayan strateji
resursları sinerjisini əldə etmək üçün kooperasiya haqqında sazişidir

• hüquqi və ya fiziki şəxslərin ümumi təsərrüfat, elmi, mədəni və ya hər-hansi digər, bir qayda olaraq, qeyri-kommersiya məqsədinə nail
olmaq üçün könüllü şəkildə birləşməsidir

374. Qapalı investisiya fondu nədir

• kapitalda iştirak vasitəsilə bir-biri ilə əlaqəli olan müstəqil müəssisələrin birlik formasıdır
• özəlləşdirmə çeklərinin alınması ilə həmin çeklərin müqabilində özəlləşdirilən müəssisələri satın alan fonddur
√ müəyyən kapitalın və ya fondun təsis edilməsi yaradılan hüquqi statusa malik olan və ya olmayan investisiya fondudur
• təsərrüfat cəhətdən müstəqil firmaların müxtəlif növ sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədilə müvəqqəti ittifaqı

375. Çek investisiya fondu nədir?

√ özəlləşdirmə çeklərinin alınması ilə həmin çeklərin müqabilində özəlləşdirilən müəssisələri satın alan fonddur
• bank çeklərinin reinkornasiyası əsasında yaradılan fonddur
• kapitalda iştirak vasitəsilə bir-biri ilə əlaqəli olan müstəqil müəssisələrin birlik formasıdır
• korporativ qiymətlilərin satışını hayata keçirən fonddur

376. Pay investisiya fondu nədir?

√ Hüquqi statusa malik olmayan investisiya fondudur
• kartel statusuna malik olan investisiya fondudur
• Hüquqi statusa malik olan investisiya fondudur
• şirkət statusuna malik olan investisiya fondudur

377. Hüquqi statusa malik olmayan investisiya fondları şirkət statusuna sahibdirlər mi?

√ xeyir
• bəli
• yalnız ABŞ-da şirkət statusuna sahibdirlər
• yalnız Azərbaycanda şirkət statusuna sahibdirlər

378. Mövcud qanunvericicliyə görə ölkəmizdə hüquqi statusa malik olan investisiya fondları hansı formada fəaliyyət göstərə bilər?

• kommandit şirkət
• xoldinq
√ səhmdar cəmiyyət
• məhdud məsuliyyətli cəmiyyət

379. Mövcud qanunvericicliyə görə ölkəmizdə hüquqi statusa malik olan investisiya fondları hansı qiymətli kağız növünü emissiya edə bilər?



√ səhm
• varrant
• veksel
• riskli istiqraz

380. İlk investisiya fondlarının yaradılması harda və hansı tarixdə baş vemişdir?

• Nyu-Yorkda 1846-cı ildə
√ Londonda 1868-ci ildə
• Londonda 1846-cı ildə
• Nyu-Yorkda 1868-ci ildə

381. Kapital bazarında fərdi investorların birlikdə fond tərklif etməsi istəyi hansı qurum yaranmasına səbəb olmuşdur?

√ investisiya fondlarının
• sığorta şirkətlərinin
• xeyriyyə fondlarının
• pensiya fondlarının

382. “Likvid aktiv fondların” yaradılması hansı tarixə təsadüf edir?

• 1967.0
• 1969.0
√ 1960.0
• 1965.0

383. “Likvid aktiv fondlar” ilk dəfə hansı ölkədə yaradılmışdır?

√ ABŞ
• İsveçrə
• Rusiya
• İsveç

384. Təcrübədə pay investisiya fondlarının qurucusu kim olur?

√ kommersiya bankları
• trast şirkətləri
• investisiya bankları
• konsernlər

385. Stabil fondların əsas məqsədi nədir?

√ minimal risk və daimi qazanc
• maksimum qazanc yüksək risk müqabilində
• maksimum qazanc minimal risk müqabilində
• minimal risk və yüksək qazanc

386. Dünya təcrübəsinə nəzər yetirsək investsiya fondlarının əsasən neçə növünə rast gəlinir?

• 3.0
• 7.0
• 6.0
√ 4.0

387. Qazancın variasiya göstəricisinin hesablanmasında (Pi) simvolu nəyi ifadə edir?

• gözlənilən qazanc
√ ehtimalın gərçəkləşmə faizini
• ehtimalın qazancı



• dispersiya göstəricisi

388. Әsas faiz qoyuluşunun dəyişməsinə səbəb olan başlıca faktor nədir?

√ iqtisadi quruluşda baş verən dəyişmə
• real dəyər göstəricisində baş verən dəyişmə
• investorların alqı-satqı meyllərində baş verən dəyişmə
• dövlətin monetar siyasətində baş verən dəyişmə

389. Dörd ay müddətinə illik 24% ilə verilən 1000 man-q borcun nağd faizi neçədir?

√ 25.97
• 24.0
• 21.78
• 25.45

390. Üç ay müddətinə illik 24% ilə verilən 1000 man-q borcun nağd faizi neçədir?

• 24.55
• 23.72
√ 26.25
• 27.0

391. Üç ay müddətinə illik 24% ilə alınan 1000 man-q borc üçün ödəniləcək faiz məbləği neçədir?

• 650 m.
• 550 m.
√ 600 m.
• 800 m.

392. Faktiki faiz qoyuluşunun hesablanmasında istifadə olunan ( İn) simvolu nəyi ifadə edir?

• bəsit faiz qoyuluşunu
√ nominal faiz qoyuluşunu
• yanılma ehtimalını
• real dəyəri

393. Verilən məbləğdən əldə olunacaq faiz qazanclarının əsas pula əlavə edilməsi hansı faiz növünü nəzərdə tutur?

√ birləşmiş faiz
• universal faiz
• təşkilati faiz
• nağd faiz

394. Borc olaraq alınan vəsaitə tətbiq edilən faiz qoyuluşu nəticəsində yaranan faiz qazancının borc verənə öncədən ödənilməsi hansı faizi
nəzərdə tutur?

• bəsit faiz
√ nağd faiz
• birləşmiş faiz
• universal faiz

395. Borc olaraq verilən əsas pul məbləğinə tətbiq edilən və müddət bitdikdən sonra borcu verən şəxsə ödənilən faiz hansı faizdir?

√ bəsit faiz
• birləşmiş faiz
• universal faiz
• təşkilati faiz

396. (ΔP) simvolu nəyi ifadə edir?



• milli gəlir indeksindəki dəyişməni
• real dəyər indeksindəki dəyişməni
√ qiymət indeksindəki dəyişməni
• maaş indeksindəki dəyişməni

397. İnflyasiya riski necə yaranır?

√ borc alınan vəsaitin satınalma qabiliyyətinin zəifləməsi nəticəsində
• borc alınan vəsaitin satınalma qabiliyyətinin artması nəticəsində
• borc alınan vəsaitin geri qaytarılmaması nəticəsində
• borc alınan vəsaitin geri qaytarma müddətindəki azalma nəticəsində

398. Həm fiziki həm də hüquqi şəxsin qaçınması mümkün olmayan risklər hansılardır?

√ sistematik risklər
• depozitar risklər
• qeyri-sistematik risklər
• malliyyə riskləri

399. Әsas faiz qoyuluşu nədir?

√ müəyyənsizliyin olduğu və stabilliyin olmadığı iqtisadi mühitdə formalaşan faiz dərəcəsi
• müəyyənsizliyin olmadığı və stabilliyin olduğu iqtisadi mühitdə formalaşan faiz dərəcəsi
• bank faizi
• diskont faizi

400. Faiz qoyuluşu və ya dərəcəsi hansı elementlərdən ibarətdir?

• komisyon haqqı və risk mükafatı
• komisyon haqqı və bank xərcləri
√ əsas faiz qoyuluşu və risk mükafatı
• əsas faiz qoyuluşu və komisyon haqqı

401. Cari faizin hesablanması düsturunda (i) simvolu nəyi ifadə edir?

√ əsas faiz qoyuluşunu
• səhmin gəlirliliyini
• risk mükafatını
• inflyasiya göstəricisini

402. Cari faizin hesablanması düsturunda (rp) simvolu nəyi ifadə edir?

• kreditin müddətini
√ inflyasiya göstəricisini
• risk mükafatını
• səhmin gəlirliliyini

403. Cari faizin hesablanması düsturunda (m) simvolu nəyi ifadə edir?

√ əsas faiz qoyuluşunu
• inflyasiya göstəricisini
• səhmin gəlirliliyini
• kreditin müddətini

404. Faktiki faiz qoyuluşunun hesablanmasında istifadə olunan (m) simvolu nəyi ifadə edir?

• qiymət dəyişməsini qaytarılma planını
• distruktiv faiz qoyuluşunu
√ borcun verilmə müddətini



• borcun

405. Cari faizin hesablanması düsturunda (f(n))simvolu nəyi ifadə edir?

√ zaman amilini
• inflyasiya göstəricisini
• əsas faiz qoyuluşunu
• kreditin müddətini

406. İnflyasiya səviyyəsinin müsbət dəyişməsi bazar faizinə necə təsir edir?

√ bazar faizi azalar
• bazar faizi dəyişməz
• bazar faizi artar
• bazar faizi bank faizindən təsir görər

407. Həm fiziki həm də hüquqi şəxsin qaçınması mümkün olan risklər hansılardır?

√ qeyri-sistematik risklər
• sistematik risklər
• malliyyə riskləri
• depozitar risklər

408. İnflyasiya riski hansı risk qrupuna aiddir?

• idarəetmə riskləri
• malliyyə riskləri
• depozitar risklər
√ sistematik risklər

409. hesablaşma-kassa mərkəzinin dövriyyə kassasından pullar ……. göndərilir.

√ Kommersiya banklarının əməliyyat kassalarına
• Müəssisə və təşkilatların kassalarına
• Regional depozitariyaya
• Regional xəzinədarlığa

410. pul dövriyyəsi strukturunda nağd pul dövriyyəsi:

√ Әsasən nağdsız hesablaşmadan nəzərəçarpacaq səviyyədə aşağı olur.
• hər zaman nağdsız dövriyyə ilə eyni həcmdə olur
• nağdsız dövriyyədən bir qədər çox olur
• hər zaman nağdsız dövriyyə üzərində yüksək səviyyəsi ilə hakimlik edir.

411. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisənin kassasında qalan nağd pulun limitini ……… müəyyən edir:

√ müəssisəyə xidmət göstərən kommersiya bankı
• hesablaşma-kassa mərkəzləri
• regional depozitarilər
• Bələdiyyələr üzrə maliyyə xidmətləri

412. nağd pullar … … dövriyyəyə daxil olur:

√ hesablaşma-kassa mərkəzinin ehtiyyat fondundan onun dövriyyə kassasına keçərək
• hesablaşma-kassa mərkəzinin dövriyyə kassasından onun ehtiyyat fonduna keçərək
• hesablaşma-kassa mərkəzinin ehtiyyat fondundan müəssisənin kassasına keçərək
• hesablaşma-kassa mərkəzinin dövriyyə kassasından müəssisənin kassasına keçərək

413. nağd pul dövriyyəsi …….. gəlirlərinin böyük hissəsinin əldə edilməsi və xərclənməsinə xidmət edir:



√ əhalinin
• kommersiya banklarının
• təsərrüfat subyektlərinin
• ərazi üzrə hökümət orqanlarının

414. nağd pul tədavülünün idarə edilməsi:

√ Mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir.
• qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir.
• Hər bir təsərrüfat subyekti tərəfindən sərbəst həyata keçirilir.
• Təbii şəkildə baş verir

415. eyni bankın müştəriləri arasında bank hesablaşmaları aşağıdakı kimi yerinə yetirilir:

√ Bankın müxbir hesabına toxunmadan müştərilərin hesablarından vəsaitlərin silinməsi və ya köçürülməsi ilə
• Yalnız bankın müxbir hesabı vasitəsilə
• Yalnız hesablaşma-kassa mərkəzləri vasitəsilə
• Yalnız qarşılıqlı öhdəliklər üzrə hesablaşma yolu ilə

416. bankın müştərisi hansı məbləğə çek yaza bilər.

√ Bankda depozitə qoyduğu məbləğdə
• İstənilən məbləğdə
• Yalnız malgöndərənə olan borcu məbləğində
• 1000 manata bölünən istənilən məbləğdə

417. Azərbaycan banklarının buraxdığı çeklər … ərazilərdə dövr edə bilər:

√ Yalnız ölkə ərazisində
• MDB dövlətlərində
• Rusiya və Belorusiyada
• Keçmiş SSRİ respublikalarında

418. çek kitabçalarının blank formaları müəyyən edilir:

√ Mərkəzi Bank tərəfindən
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
• AR Höküməti tərəfindən
• Mili Məclis tərəfindən

419. çeklərlə hesablaşmalar aşağıdakı hallarda istifadə oluna bilər:

√ Hüquqi və fiziki şəxslər arasında
• Yalnız fiziki şəxslər arasında
• Yalnız hüquqi şəxslər arasında
• Yalnız kommersiya bankları arasında

420. Müqavilənin şərtləri pozulduğu aşkar edildikdə

√ Malgöndərən ödəməni nağdsız qaydada tələb etdikdə.
• Malgöndərənin başqa bankda hesabı açıldıqda
• Akkreditiv geri çağırılmayan olduqda
• çeklərlə hesablaşmalar aşağıdakı hallarda istifadə oluna bilər:

421. emitent-bankın pul vəsaitlərini ödəyicinin hesabından və ya ona təqdim olunan kredit hesabından icraçı bankın hesabına, akkreditivin
qüvvədə olduğu müddət boyu köçürməsi ilə baş verən akkreditiv … … adlanır:

√ örtülən
• örtülmüş
• kommersiya



• Qeyri-kommersiya

422. akkreditivin müsbət cəhəti:

√ Malgöndərinə ödəmənin yerinə yetirilməsi üçün zəmanətin verilməsi.
• Sövdələşmənin tərtibatının sadəliyi
• Әmtəə dövriyyəsinin tezliyi
• Әlavə xərclərin az olması.

423. akkreditivin müddəti və akkreditiv üzrə hesablaşma qaydası müəyyən edilir:

√ Alıcı və satıcı arasında müqaviləyə əsasən
• Mərkəzi Bank tərəfindən
• Maliyyə nazirliyi tərəfindən
• Mərkəzi Bankın ərazi üzrə idarəsi tərəfindən

424. akkreditiv ilə hesablaşmanın əsas xüsusiyyəti:

√ Yalnız bir malgöndərənə şamil edilə bilər və ünvanı dəyişdirilə bilməz.
• Bir neçə malgöndərən üçün istifadə edilə bilməz və ya ünvanı dəyişdirilə bilər.
• Yalnız nağd pula ödənilə bilər.
• Yalnız fiziki şəxslərlə sövdələşmələrdə istifadə edilə bilər.

425. akkreditiv üzrə nağd pulun ödənilməsi:

√ Mümkün deyil
• Mümkündür
• Bank-emitentin razılığı ilə mümkündür
• Mərkəzi Bankın razılığı ilə mümkündür.

426. . malgöndərənin razılığı olmadan dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilməyən akkreditiv necə adlanır:

√ Geri çağırılmayan
• Geri çağırılan
• Orderli
• Klassik

427.
alıcı ona xidmət göstərən banka depozitində olan vəsait və ya bankın zəmanəti ilə satıcının ərazisində yerləşən malın qiymətinin,
ödəyicinin (alıcının) müəyyən etdiyi şərtlərlə ödənilməsinə dair verdiyi tapşırığa əsasən hesablaşmanın aparıldığı forma………...
adlanır.

√ Akkreditiv
• İnkasso
• Veksel
• Çeklərlə hesablaşma

428. emitent-bank tərəfindən malgöndərəni xəbərdar etmədən dəyişdirilə bilən və ya ləğv edilən akkreditiv:

√ geri çağırılan
• geri çağırlmayan
• klassik
• orderli

429. akkreditiv formalı hesablaşmalarda məhsul … … ödənilir:

√ Məhsulun yüklənməsindən sonra
• Məhsulun yüklənməsindən əvvəl
• Məhsulun alıcıya çatdırılmasından sonra
• Avans ödəmədən sonra



430. akkreditivin bütün məbləğinin emiten-bankın icraçı bankda olan hesabından siliməsi hüququnun verilməsi ilə müşayət olunan icraçı
bankda açılan akkreditiv:

√ Örtülməyən
• Örtülmüş
• kommersiya
• Qeyri-kommersiya

431. akkreditiv hesablaşma formasının çatışmayan cəhəti:

√ Әmtəə dövriyyəsinin ləngiməsi, akkreditivin fəaliyyət müddətində alıcının vəsaitinin təsərrüfat dövriyyəsindən yayınması
• Hesablaşma əməliyyatlarının yerinə yetirilmə tezliyi və sadəliyi
• Malgöndərənə alıcı tərəfindən ona təqdim edilən mala görə zəmanətin verilməməsi.
• Mərkəzi Bankdan akkreditiv hesablaşma formasının aparılması üçün xüsusi razılığın alınması

432. ...... hesablaşma forması, emitent-bankın müştərinin sərəncamına əsasən və onun hesabına, hesablaşma sənədləri əsasında hesablaşma
ödəyicisindən vəsaitin qəbul edilməsini yerinə yetirən bank əməliyyatıdır.

√ İnkasso
• Akkreditiv
• Çeklərlə hesablaşma
• Veksel hesablaşması

433. müddətli ödəmə tapşırıqları istifadə edilir:

√ Avans hesablaşmalarında, malların yüklənməsi və iri sövdələşmələr zamanı qismən ödəmələrdə
• Yalnız avans hesablaşmalarda
• Yalnız malların yüklənməsində
• Yalnız iri sövdələşmələr zamanı qismən ödəmələrdə

434. tərəflərin müqaviləsindən asılı olaraq ödəmə tapşırıqlı hesablaşmalar aşağıdakı kimi ola bilər:

√ Müddətli, tələbolunanadək, təxirəsalınmış.
• Geri cağırılan və geri çağırılmayan
• Açıq və qapalı
• Adlı və orderli

435. bank tərəfindən ödəyicidən ödəmə tapşırığı icra üçün qəbul edilir, yalnız:

√ Ödəyicinin hesabında vəsaitin olduğu halda
• Mərkəzi Bankın İdarəçiliyinin ödəmə üçün razılığı əsasında
• Ödəyici kommersiya təşkilatı olduğu halda
• tərəflərin müqaviləsindən asılı olaraq ödəmə tapşırıqlı hesablaşmalar aşağıdakı kimi ola bilər:

436. hazırda ölkəmizdə nağdsız hesablaşma formalarından ən çox istifadə olunanı:

√ Ödəmə tapşırığı
• Akkreditiv
• Ödəmə tələbnamə
• Çeklər

437. Pulun tədavül vasitəsi funksiyası

√ Nağdsız istifadə oluna bilməz
• Nağdsız dövriyyənin əsasında durur
• Nağdsız dövriyyədə arabir arabir istifadə olunur
• Pulun dəyər ölçüsü funksiyası ilə yanaşı nağdsız dövriyyədə istifadə olunur.

438. İqtisadiyyatın bazar modelində nağdsız pulların emissiyasını … … həyata keçirirlər:



√ Kommersiya bankları
• Dövlət bankları
• Təsərrüfat subyektləri
• Hesablaşma kassa mərkəzləri

439. Nağdsız pul dövriyyəsində nağd dövriyyə ilə müqayisədə tədavül xərcləri:

√ Olduqca azdır
• Həddən çoxdur.
• Mövcud deyildir
• Olduqca çoxdur.

440. Nağdsız dövriyyə … … əhatə edir.

√ Әmtəə və qeyri əmtəə dövriyyəsini
• Ancaq əmtəə dövriyyəsini
• Ancaq qeyri əmtəə dövriyyəsini
• Ancaq maliyyə dövriyyəsini.

441. Nağdsız hesablaşmalar aparılır:

√ Müəyyən forma və stanldarta malik hesablaşma sənədləri əsasında.
• Pul vəsaitinin alıcısı və ödəyicisinin qəbrləri əsasında.
• Pul vəsaitinin alıcısı və ödəyicisi tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada.
• Vəsaitin alıcısı, ödəyicisi və kommersiya bankları tərəfindən müstəqil qaydada.

442. Hesablaşma xidməti üçün bank ilə müştəri arasında bağlanılır:

√ Bank hesabı müqaviləsi.
• Kredit müqaviləsi
• Pul vəsaitlərinin qəbulu müqaviləsi
• Trast müqaviləsi

443. Pul dövriyyəsinin əsas hissəsini … … dövriyyə təşkil edir:

√ Tədiyə
• Nağd.
• Avans
• Mövsümi.

444. Bankların müxbir hesabları açılır:

√ Banklararası müqavilələr əsasında
• Mərkəzi Bankın göstərişi üzrə.
• Bələdiyyələrin göstərişi ilə
• Maliyyə Nazirliyinin göstərişi ilə

445. Nağdsız hesablaşma sistemlərinin sabit işləməsini təmin etmək, onların fəaliyyətini təşkil etmək, əlaqələndirmək və nəzarət etmək … …
səlahiyyətindədir.

√ Mərkəzi Bankın
• Hesablama Palatasının
• Kommersiya bankların
• Klirinq Mərkəzinin

446. İqtisadiyyatda pul hesablaşmaları başlıca olaraq … … dövriyyəyə əsaslanır:

√ Nağdsız.
• Nağd
• Mövsümi.



• Valyuta

447. Banklar və bank olmayan kredit təşkilatları ölkə ərazində hesablaşmaların aparılmasından ötrü bir birlərində … … hesablar açırlar:

√ Müxbir.
• Loro
• Nostro.
• Büdcə

448. Nağdsız hesablaşmaların aparılmasından ötrü emitent və benefisiarlar üçün zəruri sərt kimi mövcud olmalıdır:

√ Bank hesabları
• Dövriyyə kassasının limiti.
• Nağdsız hesablaşmaların aparılmasından ötrü lisenziya.
• Mərkəzi Bankın xüsusi icarəsi.

449. Nağdsız dövriyyədə pul bu keyfiyyətdə çıxış edir:

√ Tədiyə vasitəsi
• Tədavül vasitəsi
• Yığım vasitəsi
• Dəyər ölçüsü

450. Bütün nağdsız dövriyyə:

√ Ödənişli
• Tədiyəsiz.
• Nağd.
• Mövsümi.

451. Tədiyə dövriyyəsi həyata keçirilir:

√ Nağd və nağdsız formalarda
• Yalnız nağd formada.
• Yalnız nağdsız formada
• Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən olunmuş nağd formada

452. Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən nağdsız hesablaşmalar aşağıdakıların köməyi ilə icra olunur:

√ Kommersiya banklarının.
• Әrazi idarələrinin
• Bank olmayan kredit təşkilatlarının
• Bankomatların

453. Nağdsız pul dövriyyəsində mal vəpul vəsaitlərinin qarşılıqlı hərəkəti:

√ Heç zaman baş vermir
• Həmişə baş verir.
• Sövdələşmə subyektlərinin razılığı əsasında baş verir.
• Dövri olaraq baş verir.

454. Pul kütləsi göstəricilərinin artım istiqamətini müəyyən edir:

√ Mərkəzi Bank
• Maliyyə Nazirliyi
• Milli Məclis
• Nazirlər Kabineti

455. Qızıl pulun tədavülü zamanı pul kütləsi mal kütləsindən artıq olanda pul:



√ Dəfinəyə çevrilir
• Tədavüldə qalaraq inflyasiyanı artırır
• Mərkəzi Bank tərəfindən tədavüldən görürülür.
• Kommersiya bankları tərəfindən tədavüldən götürülür

456. Nağdsız dövriyyənin inkişafı

√ Tədavül üçün zəruri olan nağd pulun miqdarını azaldır.
• Tədavül üçün zəruri olan nağd pulun miqdarını artırır.
• tədavül üçün zəruri olan nağd pulun miqdarına təsir etmir
• Nağd dövriyyəni tamamilə ləğv edir

457. Monetizasiya əmsalı bu nisbətlə hesablanılır:

√ Pul kütləsinin orta illik miqdarının ÜDM-in nominal miqdarına nisbəti kimi.
• Milli gəlirin pul bazasına nisbəti kimi.
• Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatının dövriyyədəki nağd pulun həcminə nisbəti kimi.
• ÜDM-in moninal miqdarının pul kütləsinin orta illik miqdarına nisbəti kimi

458. Kağız pul tədavülü qanununa müvafiq olaraq dəyər nişanlarının miqdarını:

√ Tədavül üçün zəruri olan qızıl pulların qiymətləndirilmiş miqdarına bərabər götürülür.
• Kommersiya bankları müəyyən edirlər
• Kortəbii müəyyən edilir.
• Planlı qaydada müəyyən edilir

459. Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı pul və mal kütləsi arasındakı nisbət müəyyən edilir:

√ Pulun dəfinə funksiyası vasitəsilə kortəbii
• Mərkəzləşdirilmiş qaydada hökumət tərəfindən
• Pulun dəyər ölçüsü funksiyası vasitəsilə kortəbii
• Bankların və müəssisələrin müqaviləsi üzrə.

460. Satılmış malların miqdarının artması bu cəhətləri bildirir:

√ Mal alışı üçün zəruri olan pul miqdarının artmasını
• Pulun tədavül sürətinin azalmasını
• Mərkəzi Bank tərəfindən tədavüldən pulun bir hissəsinin götürülməsini.
• Mal alışı üçün zəruri olan pul miqdarının azalmasını

461. Qiymət səviyyəsinin artımı bunları zəruri edir:

√ Pulun miqlarının artmasını
• Köhnə pul nişanlarının yeniləri ilə əvəz olunmasını
• Dövriyyədən pulun bir hissəsinin götürülməsi
• Milli valyutanın revalvasiyasının keçirilməsini

462. Pulun tədavül sürətinin artması:

√ Tədavül üçün zəruri olan pulun miqdarını azaldır.
• Tədavül üçün zəruri olan pulun miqdarına təsir göstərmir
• Mərkəzi Bank tərəfindən pulun emissiyasından xəbər verir.
• Tədavülə zəruri olan pulun miqdarını artırır

463. Pulun tədavül sürəti ilə onun zəruri miqdarı arasındakı əlaqə:

√ Әksinədir
• Birbaşadır
• Mövcud deyildir
• Mərkəzləşdirilmiş qaydadadır



464. Pulun tədavül sürəti bunları ölçməyə imkan verir:

√ Pul nişanlarının hərəkət intensivliyini
• Milli valyutanın devalvasiya və revalvasiya faizini
• Manatın alıcılıq qabiliyyətini
• Manatın əmtəə və mala örtülməsi dərəcəsini

465. Bankın kassasına pulun qaytarılma sürəti bu nisbətlə hesablanılır:

√ Müəyyən müddət ərzində bankın kassasına daxil olmalar üzrə dövriyyənin tədavüldəki pulun orta qalığına nisbəti kimi.
• Müəyyən müddət ərzində cəmi nağd pul dövriyyəsinin tədavüldəki pulun orta qalığına nisbəti kimi
• Milli gəlirin pul kütləsinə nisbəti kimi
• Məcmu ictimai məhsulun pul kütləsinə nisbəti kimi

466. Pul kütləsinin ən likvid hissəsi:

√ Nağd pul
• Nağdsız pul
• Kvazi pul
• Xarici valyutada depozit

467. Müasir pul tədavülü qanununa əsasən zəruri olan pulun miqdarı pulun … … əsaslanır:

√ Tədavül vasitəsi və tədiyə vasitəsinə
• Dəyər ölçüsü və tədiyə vasitəsinə
• Tədavül vasitəsi və yığım vasitəsinə.
• Dəyər ölçüsünə

468. İqtisadiyyatda pulun tədavül sürəti bu nisbətlə hesablanılır:

√ Müəyyən müddət ərzində cəmi nağd pul dövriyyəsinin tədavüldəki pulun orta qalağına nisbəti kimi.
• Müəyyən müddət ərzində bankın kassasınadaxil olan hasilatın tədavüldəki pulun orta qalığan nisbəti kimi.
• Məcmu ictimai məhsulun pul kütləsinə nisbəti kimi.
• Milli gəlirin pul kütləsinə nisbəti kimi.

469. Pul kütləsinin tərkibi və strukturunu xarakterizə edir:

• Pul tədavülünün sürət göstəriciləri.
√ Pul aqreqatları.
• Multiplikativ əmsallar
• Monetizasiya əmsalları

470. İctimai məhsulun dəyərinin dövretməsində pulun hərəkət sürəti bu nisbətdə hesablanılır:

• Milli gəlirin pul kütləsinə nisbəti kimi.
√ Məcmu ictimai məhsulun pul kütləsinə nisbəti kimi
• Müəyyən müddət ərzində cəmi nağd pul dövriyyəsinin tədavüldəki pulun orta qalığına nisbəti kimi.
• Müəyyən müddət ərzində bankın kassasına daxil olan pul dövriyyəsinin tədavüldəki pulun orta qalığına nisbəti kimi.

471. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nağd pulun emissiyası … … həyata keçirilir:

• Kommersiya bankları və müəssisələr tərəfindən
√ Mərkəzi Bank tərəfindən
• Kommersiya bankları tərəfindən
• Kommersiya bankları və Mərkəzi Bank tərəfindən

472. Әrazi idarəsi kommersiya banklarına onların müxbir hesablarında olan vəsait hüdudunda nağd pul verir:

• Әrazi idarəsi tərəfindən müəyyən olunmuş tarif üzrə ödənişli əsasla.



• Ödənişli əsaslarla Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən olunmuş tarif üzrə
• Tərəflər arasındakı müqavilə ilə müəyyən olunmuş tarif üzrə ödənişli əsasla
√ Ödənilmir

473. Multiplikativ əmsal müəyyən müddət üçün … … artımasını xarakterizə edir:

√ Dövriyyədəki pul kütləsinin
• Mərkəzi Bankın qızıl valyuta ehtiyatlarının
• Kommersiya bankında depozit əmanətinin.
• Kommersiya banklarının resurs bazasının

474. Multiplikativ əmsal hansı köçürmə normalarına tərs mütənasibdir:

√ Mərkəzi Bankın mərkəzləşdirilmiş ehtiyatı.
• Әrazi idarəsinin dövriyyəkassası
• Məcburi sığorta fondu
• Müəssisənin kassa ehtiyatı

475. Әrazi idarəsi üçün o əməliyyat emissiya əməliyyatı hesab edilir ki, bu zaman nağd pul:

• Dövriyyə kassasından ehtyiat fonduna köçürülür.
• Kommersiya banklarına ötürülür
√ Ehtiyat fondundan dövriyyə kkssasına köçürülür.
• Mərkəzi Bankdan daxil olur.

476. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nağdsız pulun emissiyasını həyata keçirir:

√ Kommersiya bankları
• Әrazi idarələri
• Bank olmayan kredit təşkilatları
• Mərkəzi Bank

477. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nağd pulun emissiya həcmi müəyyən edilir:

√ Kommersiya banklarının kassa dövriyyəsi əsasında Mərkəzi Bank tərəfindən
• Sosial iqtisadi vəziyyətin təqdiqi əsasında yerli hakimiyyət orqaları tərəfində
• Әhalinin pul gəlirləri və xərcləri proqnozu əsasında kommersiya bankları tərəfindən
• Müəssisələrin pul gəlirləri və xərcləri əsasında kommersiya bankları tərəfindən

478. Әrazi idarəsinin dövriyyə kassasının təyinatı:

√ Kommersiya banklarına nağd pulun verilməsi və banklarda nağd pulun qaytarılması.
• Kommersiya banklarından nağd pulun qəbulu üçün
• İnvestisiya layihələrinin həyata keçirilməsi.
• Kommersiya banklarından nağd pulun verilməsi.

479. Gündəlik emissiya balansı tərtib edilir:

• Kommersiya bankları tərəfindən.
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən.
• Әrazi idaləri və kommersiya bankları ilə birgə.
√ Mərkəzi bankın idarə heyəti tərəfindən

480. Pulun mövcudluğunun zəruri əsası

• Xarici iqtisadit əlaqələr
√ Mərkəzi və kommersiya banklarının tələbatı
• Dövlətin maliyyə ehtiyacları
• Әmtəə istehsalı və əmtəə tədavülü



481. Beynəlxalq Valyuta Fondunda “Stand-by” tədbiri nəyi nəzərdə tutur?

• üzv olan ölkənin istifadə edəcəyi vəsait məbləğinin öz milli valyutası iləqarşılığını ifadə edən “öhdəçilik sənədi”
√ üzv olan ölkənin tədiyyə balansı kəsirinə yönəldilmiş tədbir
• üzv olan ölkənin fəaliyyət kriteriyalarının müəyyən edilməsi
• vəsaitin qaytarılması baxımından ödəniləcək kreditin qruplara ayrılması

482. Texniki analiz fond birjasında nəyin öyrənilməsini nəzərdə tutur?

√ fond birjasında daxili inforasiyaların öyrənilməsini
• portfeli formalaşdıran qiymətli kağızların dəyərinin öyrənilməsini
• maliyyə institutlarının kredit reytinglərinin öyrənilməsini
• maliyyə analitiklərinin verdiyləri rəylərin öyrənilməsini

483. Dünya Bankına təqdim olunan layihənin neçə faizi bu bank tərəfindən maliyyələşdirilir?

• 25-45%
• 45-65%
√ 40-60%
• 30-50%

484. Aşağıdaki təşkilatlardan hansı təşkilat Dünya Bankına daxil deyildir?

• Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
• Beynəlxalq İnvestisiyalar üzrə Mübaisəli Məsələlərin Həlli Mərkəzi
√ doğru cavab yoxdur

485. Beynəlxalq Valyuta Fondunda xüsusi borcalma hüququnun bazar qiyməti hansı beş əsas valyutanın valyuta səbəti əsasında
müəyyənləşir

• ABŞ dolları, Türk lirası, İngiltərə funt sterlinqi, Yapon ienası, Alman markası
• ABŞ dolları, Fransız frankı, Türk lirası, Yapon ienası, Alman markası
√ ABŞ dolları, Fransız frankı, İngiltərə funt sterlinqi, Yapon ienası, Alman markası
• Kanada dolları, Fransız frankı, İngiltərə funt sterlinqi, Yapon ienası, Alman markası

486. Beynəlxalq Valyuta Fondunda SDR nədir?

√ xüsusi borcalma hüququnu əks etdirən kvota
• xüsusi əməliyyat hüququnu əks etdirən kvota
• xüsusi kredit vermək hüququnu əks etdirən kvota
• xüsusi icazəni əks etdirən kvota

487. Dünya Bankının ayırdığı kreditlər nə xarakterli kreditlər hesab olunmur?

• ümumi xarakterli
√ innovasiya xarakterli
• dəstək xarakterli
• investisiya xarakterli

488. Aşağıdaki təşkilatlardan hansı təşkilat Dünya Bankına daxildir?

√ Beynəlxalq İnvestisiyalar üzrə Mübaisəli Məsələlərin Həlli Mərkəzi
• Beynəlxalq Maliyyə İnstitutu
• Beynəlxalq Mübaisəli Məsələlərin Təftişi Mərkəzi
• Beynəlxalq Audit Korporasiyası

489. Aşağıdaki təşkilatlardan hansı təşkilat Dünya Bankına daxildir?

• Beynəlxalq Maliyyə İnstitutu



• Beynəlxalq Təftiş Komissiyası
√ Beynəlxalq İnvestisiyaların Qarantiyası üzrə Agentlik
• Beynəlxalq Audit Korporasiyası

490. Aşağıdaki təşkilatlardan hansı təşkilat Dünya Bankına daxildir?

√ Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
• Beynəlxalq Təftiş Komissiyası
• Beynəlxalq Maliyyə İnstitutu
• Beynəlxalq Audit Korporasiyası

491. Aşağıdaki təşkilatlardan hansı təşkilat Dünya Bankına daxildir?

• Beynəlxalq Təftiş Komissiyası
√ Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
• Beynəlxalq Maliyyə İnstitutu
• Beynəlxalq Sığorta Korporasiyası

492. Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzv olan ölkələrin kvotası nəyə əsasən müəyyən olur?

• həmin ölkənin gəliri və beynəlxalq ticarətdəki nüfuzuna əsasən
√ həmin ölkənin gəliri və beynəlxalq ticarətdəki payına əsasən
• həmin siyasi nüfuzu və beynəlxalq ticarətdəki payına əsasən
• həmin ölkənin gəliri və beynəlxalq ticarətdəki borcalma qabiliyyətinə əsasən

493. Alman markasının Beynəlxalq Valyuta Fondundunun valyuta səbətindəki payı neçə faizdir?

√ 0.21
• 0.2
• 0.24
• 0.23

494. Beynəlxalq Valyuta Fondunda xüsusi borcalma hüququ necə adlanır?

• SLF
• SRT
√ SDR
• SRF

495. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının yaradılma tarixi hansıdır?

• 1940.0
• 1945.0
• 1941.0
√ 1944.0

496. Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaradılma tarixi hansıdır?

• 1943.0
• 1946.0
√ 1944.0
• 1945.0

497. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Valyuta Fonduna neçənci ildə üzv olaraq təyin olunmuşdur?

√ 1992.0
• 1997.0
• 1998.0
• 1994.0



498. Yapon ienasının Beynəlxalq Valyuta Fondundunun valyuta səbətindəki payı neçə faizdir?

• 0.17
√ 0.18
• 0.15
• 0.13

499. İngiltərə funt sterlinqinin Beynəlxalq Valyuta Fondundunun valyuta səbətindəki payı neçə faizdir?

√ 0.11
• 0.09
• 0.12
• 0.1

500. Fransız frankının Beynəlxalq Valyuta Fondundunun valyuta səbətindəki payı neçə faizdir?

• 0.12
• 0.1
√ 0.11
• 0.09


