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1. Üzən valyuta kursu rejiminin xüsusiyyətləri:

• kurs valyutaya olan tələb və təklifin təsiri altında dəyişir
√ kurs Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilir
• kurs kommersiya bankları tərəfindən müəyyən edilir – valyuta bazarının operatorları tərəfindən
• kurs maliyyə nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir
• kurs valyutaya olan tələb və təklifdən asılı deyil

2. Üzən valyuta məzənnələrinin sabitsizliyi şəraitində bu qeydşərt növü geniş yayılmışdır:

• iki valyutalı
• valyutasız
√ çoxvalyutalı
• birvalyutalı
• kovalentli

3. Qeyd olunmuş valyuta kursu rejiminin xüsusiyyətləri:

• kurs valyutaya olan tələb və təklifin təsiri altında dəyişir
• kurs valyutaya olan tələb və təklifdən asılı deyil
√ kurs Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilir
• kurs kommersiya bankları tərəfindən müəyyən edilir – valyuta bazarının operatorları tərəfindən
• valyutalar mübadiləsinin nisbətlərinin təyini

4. Valyuta kursu rejimi nədir:

• bir ölkənin pul vahidinin, başqa ölkənin pul vahidində ifadə edilmiş qiyməti
• valyutaların nisbəti
• valyuta nisbəti
• valyuta kursunun təyin olunması
√ valyutalar arasında kurs nisbətlərinin qurulmasının qaydası

5. Milli valyuta hansı formada buraxılır ?

• kart formasında
• çek formasında
• yalnız nağd formada
• yalnız nağdsız formada
√ Milli valyuta hansı formada buraxılır ?

6. Valyuta intervensiyası nədir

• Mərkəzi Bank tərəfindən qiymətli kağızların satılması
• Mərkəzi Bank tərəfindən valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi
• Mərkəzi Bank tərəfindən xarici valyutanın satılması
√ Mərkəzi Bank tərəfindən xarici valyutanın alınması
• Mərkəzi Bank tərəfindən qiymətli kağızların alınması

7. Valyuta kursuna nə bilavasitə təsir göstərir:

• inflyasiya tempi
• faiz dərəcələrinin səviyyəsi və qiymətli kağızların gəlirliliyi
• valyutaya olan tələb və təklif
√ tədiyyə balansı saldosu
• büdcə kəsiri

8. Valyutanın alıcılıq qabiliyyəti pariteti nədir:



• valyutaların qızıl məzmununa görə nisbəti
• valyuta məzənnəsi
• valyutaların nisbəti
• valyutanın alıcılıq qabiliyyəti
√ valyutaların alıcılıq qabiliyyətinə görə nisbəti

9. Qızlı pariteti nədir:

• valyutaların alıcılıq qabiliyyətinə görə nisbəti
• valyuta məzənnəsi
• valyutaların nisbəti
• pul vahidinin rəsmi qızıl məzmunu
√ valyutaların metal məzmununa görə nisbəti

10. Moneta pariteti nədir:

√ valyutaların metal məzmununa görə nisbəti
• valyutaların alıcılıq qabiliyyətinə görə nisbəti
• valyutaların nisbət
• valyuta məzənnəsi
• pul vahidinin rəsmi qızıl məzmunu

11. Valyuta kursu nədir:

• valyutaların qızıl məzmununa görə nisbəti
• valyutaların alıcılıq qabiliyyətinə görə nisbəti
• milli pul vahidinin dəyəri
√ bir ölkənin pul vahidinin, başqa ölkənin pul vahidində ifadə edilmiş qiyməti (və ya beynəlxalq pul vahidində)
• pul vahidinin alıcılıq qabiliyyəti

12. Avronun emitenti kimdir:

• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf bank
• Dünya Bankı
• Avropa İnvestisiya Bankı
√ Avropa Mərkəzi Bankı

13. Milli valyutanın emitenti kimdir?

• beynəlxalq valyutakredit təşkilatları
• beynəlxalq valyuta fondu
• Maliyyə Nazirliyi
√ ölkənin Mərkəzi bankı
• milli kommersiya bankları

14. Azərbaycan Respublikası Dünya Bankına daxil olmuşdur:

• 1995ci ildə
• 1990cı ildə
• 1996cı ildə
√ 1992ci ildə
• 1994cü ildə

15. Qızıl paritet hansı valyuta sistemi zamanı mövcud idi:

√ Genuya
• düzgün cavab yoxdur
• Berlin.
• Yamayka



• London

16. Qızıl paritet hansı valyuta sistemi zamanı mövcud idi:

• Berlin
• düzgün cavab yoxdur
• London
√ BrettonVuds
• Yamayka

17. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının filialı sayılır:

• Avropa Mərkəzi Bankı
• düzgün cavab yoxdur
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
√ Avropa İnkişaf Fondu
• Amerika İnkişaf Bankı

18. ……… Avropanın digər reqion ölkələrinin inkişafı üçün yaradılmışdır

• Avropa Yenidənqurma Bankı
• düzgün cavab yoxdur
• Avropanın İnkişaf Fondu
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
√ Avropanın İnvestisiya Bankı

19. Avronun daxil olmasının məqsədi nədən ibarətdir?

• açıq bazarda sövdələşmələr keçirmək üçün
• maliyyəsiyasi stabilliyə nail olmaq üçün
• avtomatlaşdırılmış sistemlər vasitəsi ilə aparılması üçün
√ istehsalın stabil artımı və işsizlik səviyyəsinin azaldılması üçün
• valyuta əməliyyatları keçirmək üçün

20. Avropa İttifaqı Mərkəzi Bankının başlıca məqsədi

• iqtisadi artımın stimullaşdırılması
• qiymətli kağızların buraxılması
• kreditlərin verilməsi
• valyuta əməliyyatlarının aparılması
√ yeganə Avropa valyutasının və qiymətlərin stabilliyinin qorunub saxlanılması

21. Avropa İttifaqı Komissiyasının qərargahı harada yerləşir?

• Fransa
• düzgün cavab yoxdur
• İsveç
√ Belçika
• Lyuksemburq

22. Avropa Tədiyə İttifaqının əsas kapitalının maliyyələşdirildiyi plan:

• Daues planı
• heç biri
• Dalles planı
√ Marşall planı
• Yunq planı

23. Avropa Tədiyə İttifaqının valyutası olmuşdur:



• Avropa hesablaşma vahidi
• heç biri
• Avropa klirinq vahidi
• Avropa hesab vahidi
√ Avropa ödəniş vahidi

24. Müdafiə qeydşərtinin bu növü ödəniş valyutasının qızıl məzmununun kontraktın tarixinə təsbitlənməsini və onun icra tarixinə qədərki
muddət ərzində dəyişməsinə proporsional olaraq ödəniş məbləqinin yenidən hesablanmasını nəzərdə tutur:

• metal qeydşərt
• bürünc qeydşərt
√ qızıl qeydşərt
• gümüş qeydşərt
• dəmir qeydşərt

25. Çoxvalyutalı qeydşərt zamanı valyuta səbəti ……………… ola bilər:

• normalaşmayan
• əmtəəvergi geyd şərti
• tənzimlənməyən
√ Tənzimlənən
• Normalaşan

26. Çoxvalyutalı qeydşərt zamanı valyuta səbəti ……………… ola bilər:

• Çoxşaxəli
• qeyri standart
• Normativ
√ standard
• qeyristandart

27. Çoxvalyutalı qeydşərt zamanı valyuta səbəti ……………… ola bilər:

• çoxşaxəli
• qeyri standart
• parallel
√ assimmetrik
• qeyrisəlis

28. Çoxvalyutalı qeydşərt zamanı valyuta səbəti ……………… ola bilər:

• bərabər
• dolayı
• Çoxşaxəli
√ simmetrik
• parallel

29. Yamayka valyuta islahatına qədər tətbiq edilən qeydşərt:

• dəmir qeydşərt
• heç biri
• bürünc qeydşərt
• gümüş qeydşərt
√ qızıl qeydşərt

30. Tam konversiya oluna bilən hansı valyutadır?

• ölkənin valyutası hansında ki, cari beynəlxalq əməliyyatlar üzrə məhdudiyyətlər yoxdur
• kart formasında
√ ölkənin valyutası, hansında ki, valyuta məhdudiyyətlərinin bütün növləri yoxdur



• ölkənin valyutası, hansında ki, kapitalların hərəkətiylə bağlı beynəlxalq əməliyyatlar üzrə məhdudiyyətlər yoxdur
• çek formasında

31. Beynəlxalq Valyuta Fondu cari beynəlxalq əməliyyatlar üzrə məhdudiyyətləri tənzimləməni həyata keçirirmi:

• Xeyr
• ildə 1 dəfə
• 5 ildən bir
• kvartalda 1 dəfə
√ bəli

32. Beynəlxalq pul vahidi dedikdə hansı valyuta növü başa düşülür ?

• Avro
• Eskudo
• alman markası
• ABŞ dolları
√ SDR

33. Dünya Bankı qrupuna daxildir:

• Beynəlxalq Valyuta Fondu
√ Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 3 filialı ilə
• Amerika İnkişaf Bankı
• hamısı
• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

34. Ölkənin qeyribərabər inkişafı …………….. təsir göstərən amillərdəndir:

• iqtisadiyyatda əmək məhsuldarlığına
√ ölkənin tədiyə balansına
• ölkənin ekoloji balansına
• düzgün cavab yoxdur
• ölkənin enerji balansına

35. Tədiyə balansına təsir edən amil:

• investisiyaların artması
√ iqtisadiyyatın silsiləvi tərəddüdləri
• işsizliyin artması
• düzgün cavab yoxdur
• bankların kredit ekspansiyası

36. İqtisadiyyatın silsiləvi tərəddüdləri …………….. təsir göstərən amillərdəndir:

• əhali ömrünün uzunluğuna
√ ölkənin tədiyə balansına
• ölkənin enerji balansına
• düzgün cavab yoxdur
• ölkədəki doğuma

37. Tədiyə balansına təsir edən amil:

• şsizliyin artması
√ dövlətin xarici xərclərinin artması
• investisiyaların artması
• düzgün cavab yoxdur
• bankların kredit ekspansiyası

38. Dövlətin xarici xərclərinin artması …………….. təsir göstərən amillərdəndir:



• investisiyaların artması
√ ölkənin tədiyə balansına
• işsizliyin artmasına
• düzgün cavab yoxdur
• milli valyutanın dönərliliyinə

39. Tədiyə balansına təsir edən amil:

• maliyyə inqlabı
√ maliyyə qloballaşması
• maliyyə mərkəzləşməsi
• düzgün cavab yoxdur
• maliyyə təmərgüzləşməsi

40. Maliyyə qloballaşması …………….. təsir göstərən amillərdəndir:

• əhalinin istehlak kreditləşməsinə
√ ölkənin tədiyə balansına
• bank müştərilərinin kredit qabiliyyətinə
• düzgün cavab yoxdur
• ölkənin bank sisteminin dayanıqlıqına

41. Tədiyə balansına təsir edən amil:

• işsizliyin artması
√ iqtisadiyyatın hərbiləşməsi
• investisiyaların artması
• düzgün cavab yoxdur
• bankların kredit ekspansiyası

42. İqtisadiyyatın hərbiləşməsi …………….. təsir göstərən amillərdəndir:

• əhali ömrünün uzunluğuna
√ ölkənin tədiyə balansına
• dənli bitkilərin məhsuldarlığına
• düzgün cavab yoxdur
• ölkədəki doğuma

43. Tədiyə balansına təsir edən amil:

√ kapital hərəkətinin miqyaslarının genişlənməsi
• düzgün cavab yoxdur
• bankların kredit ekspansiyası
• investisiyaların artması
• şsizliyin artması

44. Kapital hərəkətinin miqyaslarının genişlənməsi …………….. təsir göstərən amillərdəndir:

• əhalinin istehlak kreditləşməsinə
√ ölkənin tədiyə balansına
• bank müştərilərinin kredit qabiliyyətinə
• düzgün cavab yoxdur
• ölkənin bank sisteminin dayanıqlıqına

45. Tədiyə balansına təsir edən amil:

• şsizliyin artması
√ beynəlxalq ticarət şərtlərindəki dəyişikliklər
• investisiya



• düzgün cavab yoxdur
• bankların kredit ekspansiyası

46. Beynəlxalq ticarət şərtlərindəki dəyişikliklər …………….. təsir göstərən amillərdəndir:

• əhalinin istehlak kreditləşməsinə
√ ölkənin tədiyə balansına
• bank müştərilərinin kredit qabiliyyətinə
• düzgün cavab yoxdur
• ölkənin bank sisteminin dayanıqlıqına

47. Tədiyə balansına təsir edən amil:

• işsizliyin artması
√ valyuta böhranı
• investisiyaların artması
• düzgün cavab yoxdur
• bankların kredit ekspansiyası

48. Valyuta böhranı …………….. təsir göstərən amillərdəndir:

• iqtisadiyyatda əmək məhsuldarlığına
√ ölkənin tədiyə balansına
• ölkənin ekoloji sisteminə
• düzgün cavab yoxdur
• ölkənin enerji balansına

49. Tədiyə balansına təsir edən amil:

• işsizliyin artması
√ inflyasiya
• bankların kredit ekspansiyası
• düzgün cavab yoxdur
• investisiyaların artması

50. İnflyasiya …………….. təsir göstərən amillərdəndir:

• iqtisadiyyatda əmək məhsuldarlığına
√ ölkənin tədiyə balansına
• ölkənin ekoloji sisteminə
• düzgün cavab yoxdur
• ölkənin enerji balansına

51. Tədiyə balansına təsir edən amil:

• işsizliyin artmas
√ ölkənin qeyribərabər inkişafı
• investisiyaların artması
• heç biri
• bankların kredit ekspansiyası

52. İqtisadiyyatın qloballaşması və beynəlmiləlləşməsi …………….. təsir göstərən amillərdəndir:

• iqtisadiyyatda əmək məhsuldarlığına
√ ölkənin tədiyə balansına
• ölkənin ekoloji sisteminə
• heç biri
• ölkənin enerji balansına

53. Tədiyə balansına təsir edən amil:



• iqtisadiyyatın regionlaşması prosesi
√ iqtisadiyyatın qloballaşması və beynəlmiləlləşməsi
• kapitalın mərkəzləşməsi və təmərgüzləşməsi prosesi
• heç biri
• ixtisaslaşma və kooperasiya prosesi

54. BVFnun ehtiyyat kreditlərindən təkrar istifadə edilməsi tədiyə balansının tarazlaşdırılmasının ……………… metodlarına aiddir

• dayanıqlı
√ müvəqqəti
• sabit
• heç biri
• qəti

55. Tədiyə balansının tarazlaşdırılmasının müvəqqəti metodudur:

• stiqraz emissiyası
√ BVFnun ehtiyyat kreditləri
• qızılvalyuta ehtiyyatları
• heç biri
• budcə gəlirləri

56. Valyuta daxilolmalarının təkrar istifadə edilməsi tədiyə balansının tarazlaşdırılmasının ……………… metodlarına aiddir:

• sabit
• qəti
• dayanıqlı
√ müvəqqəti
• heç biri

57. Tədiyə balansının tarazlaşdırılmasının müvəqqəti metodudur:

• stiqraz emissiyası
√ valyuta daxilolmalarının təkrar istifadə edilməsi
• qızılvalyuta ehtiyyatları
• heç biri
• budcə gəlirləri

58. Sahibkar kapitalın idxalından istifadə edilməsi tədiyə balansının tarazlaşdırılmasının ……………… metodlarına aiddir:

• qəti
√ müvəqqəti
• ənənəvi
• heç biri
• müasir

59. Tədiyə balansının tarazlaşdırılmasının müvəqqəti metodudur:

• istiqraz emissiyası
√ sahibkar kapitalın idxalı
• qızılvalyuta ehtiyyatları
• heç biri
• budcə gəlirləri

60. Xarici borclardan istifadə edilməsi tədiyə balansının tarazlaşdırılmasının ……………… metodlarına aiddir:

• qəti
√ müvəqqəti
• müasir



• heç biri
• ənənəvi

61. Tədiyə balansının tarazlaşdırılmasının müvəqqəti metodudur:

• istiqraz emissiyası
• heç biri
• budcə gəlirləri
√ xarici borclar
• qızılvalyuta ehtiyyatları

62. Svop kreditlərindən istifadə edilməsi tədiyə balansının tarazlaşdırılmasının ……………… metodlarına aiddir:

• ənənəvi
√ müvəqqəti
• müasir
• heç biri
• qəti

63. Tədiyə balansının tarazlaşdırılmasının müvəqqəti metodudur:

• istiqraz emissiyası
√ svop kreditləri
• qızılvalyuta ehtiyyatları
• heç biri
• budcə gəlirləri

64. Qızılvalyuta ehtiyyatlarından istifadə edilməsi tədiyə balansının tarazlaşdırılmasının ……………… metodlarına aiddir:

• müasir
√ qəti
• ənənəvi
• budcə gəlirləri
• müvəqqəti

65. Tədiyə balansının tarazlaşdırılmasının qəti metodudur:

• BVFin ehtiyyat kreditləri
√ qızılvalyuta ehtiyyatları
• valyuta daxilolmalarının təkrar istifadə edilməsi
• budcə gəlirləri
• svop kreditləri

66. Tədiyə balansının tarazlaşdırılması metodları qrupunu göstərin:

• müasir
√ qəti
• ənənəvi
• müasir
• aralıq

67. Tədiyə balansının tarazlaşdırılması metodları qrupunu göstərin:

• müasir
√ müvəqqəti
• aralıq
• qəti
• ənənəvi

68. Ölkənin faktiki valyuta daxilolmaları onun valyuta ödənişlərindən …….. olduqda tədiyə balansı aktivdir:



• güclü
√ artıq
• zəif
• sadalananların heç biri
• kiçik

69. Ölkənin faktiki valyuta daxilolmaları onun valyuta ödənişlərindən artıq olduqda tədiyə balansı:

• aşkardır
√ aktivdir
• gizlidir
• sadalananların heç biri
• passivdir

70. Portfel investisiyalar tədiyə balansının hansı əməliyyatlarına aiddir:

• cari əməliyyatlara
√ kapital ilə əməliyyatlara
• «görünməz» əməliyyatlara
• sadalananların heç biri
• maliyyə əməliyyatlarına

71. BVF metodikasına əsasən kapital ilə əməliyatlar hesabına tədiyə balansının hansı əməliyyatları aiddir:

• təzminatlar
√ portfel investisiyalar
• «nouhau» üzrə hesablaşmalar
• sadalananların heç biri
• əmtəə idxalı

72. Birbaşa investisiyalar tədiyə balansının hansı əməliyyatlarına aiddir:

• cari əməliyyatlara
√ kapital ilə əməliyyatlara
• «görünməz» əməliyyatlara
• sadalananların heç biri
• maliyyə əməliyyatlarına

73. BVF metodikasına əsasən kapital ilə əməliyatlar hesabına tədiyə balansının hansı əməliyyatları aiddir:

• rabitə
√ birbaşa investisiyalar
• əmtəə idxalı
• sadalananların heç biri
• istehlak baratları

74. Kreditlər tədiyə balansının hansı əməliyyatlarına aiddir:

• «görünməz» əməliyyatlara
√ kapital ilə əməliyyatlara
• maliyyə əməliyyatlarına
• sadalananların heç biri
• cari əməliyyatlara

75. Tədiyə balansının görünməz əməliyyatlarına aiddir:

• investisiyalar
√ istehlak baratları
• borc kapitalın ixracı



• əmtəə idxalı
• kreditlər

76. Hesablaşma balansı:

• Büdcənin gəlir və xərclərinin nisbəti
√ ölkənin tələb və öhdəliklərinin nisbəti
• ölkənin müəyyən dövr ərzində baş vermiş valyuta daxilolmaları ilə valyuta ödənişləri arasındakı nisbət
• ixrac və idxalın nisbəti
• sadalananların heç biri

77. Tədiyə balansının cari əməliyyatlarına aiddir:

• portfel investisiyalar
• kapitalın hərəkəti
√ əmtəə ixracı
• kreditlər

78. əmtəə ixracı tədiyə balansının hansı əməliyyatlarına aidd

• maliyyə əməliyyatları
√ cari əməliyyatlar
• kapital ilə əməliyyatlar
• kapitalın hərəkəti
• «görünməz» əməliyyatlar

79. Tədiyə balansının cari əməliyyatlarına aiddir:

• maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar
√ «görünməz» əməliyyatlar
• kreditlər
• əmtəə idxalı
• kapitalın hərəkəti

80. Görünməz əməliyyatlar tədiyə balansının hansı əməliyyatlarına aiddir:

• ixracidxal əməliyyatlarına
√ cari əməliyyatlara
• maliyyə əməliyyatlarına
• kapital ilə əməliyyatlara
• kapital ilə əməliyyatlara

81. Tədiyə balansının cari əməliyyatlarına aiddir:

• kapitalın hərəkət
√ faizlər və dividendlər
• maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar
• kapitalın hərəkət
• cari hesablar və depozitlər

82. Faizlər və dividendlər tədiyə balansının hansı əməliyyatlarına aiddir:

• maliyyə əməliyyatlarına
√ cari əməliyyatlara
• ixracidxal əməliyyatlarına
• düzgün cavab yoxdur
• kapital ilə əməliyyatlara

83. Tədiyə balansının görünməz əməliyyatlarına aiddir:



• kreditlər
√ faizlər və dividendlər
• investisiyalar
• düzgün cavab yoxdur
• əmtəə idxalı

84. Faizlər və dividendlər tədiyə balansının hansı əməliyyatlarına aiddir:

• maliyyə əməliyyatlarına
√ «görünməz» əməliyyatlar
• kapital ilə əməliyyatlara
• düzgün cavab yoxdur
• kapitalın hərəkəti

85. İstehlak baratları tədiyə balansının hansı əməliyyatlarına aiddir:

• ixracidxal əməliyyatların
√ «görünməz» əməliyyatlara
• maliyyə əməliyyatlarına
• düzgün cavab yoxdur
• kapitalın hərəkəti

86. Tədiyə balansının görünməz əməliyyatlarına aiddir:

• əmtəə ixracı
√ rabitə haqqı
• investisiyalar
• düzgün cavab yoxdur
• kreditlər

87. Rabitə haqqı tədiyə balansının hansı əməliyyatlarına aiddir:

• ixracidxal əməliyyatlarına
√ «görünməz» əməliyyatlara
• maliyyə əməliyyatlarına
• düzgün cavab yoxdur
• kapitalın hərəkətinə

88. Tədiyə balansının görünməz əməliyyatlarına aiddir:

• investisiyalar
• əmtəə idxalı
• kreditlər
√ səfirlik və nümayəndəliklərin saxlanılması
• düzgün cavab yoxdur

89. Səfirlik və nümayəndəliklərin saxlanılması tədiyə balansının hansı əməliyyatlarına aiddir:

• ixracidxal əməliyyatlarına
√ «görünməz» əməliyyatlara
• maliyyə əməliyyatlarına
• düzgün cavab yoxdur
• kapitalın hərəkətinə

90. Ölkənin tələb və öhdəlikləri arasındakı nisbət:

• ticarət balansı
√ hesablaşma balansı
• tədiyə balansı
• düzgün cavab yoxdur



• ümumi smeta

91. Tədiyə balansı

• büdcənin gəlir və xərclərinin nisbəti
√ ölkənin müəyyən dövr ərzində baş vermiş valyuta daxilolmaları ilə valyuta ödənişləri arasındakı nisbət
• ixrac və idxalın nisbəti
• düzgün cavab yoxdur
• ölkənin tələb və öhdəliklərinin nisbəti

92. Ölkənin müəyyən dövr ərzində baş vermiş valyuta daxilolmaları ilə valyuta ödənişləri arasındakı nisbət:

• ümumi smeta
√ tədiyə balansı
• ticarət balansı
• düzgün cavab yoxdur
• hesablaşma balansı

93. BVF metodikasına əsasən kapital ilə əməliyatlar hesabına tədiyə balansının hansı əməliyyatları aiddir:

• «görünməz» əməliyyatlar
√ kreditlər
• faizlər və dividendlər
• düzgün cavab yoxdur
• əmtəə ixracı

94. Ödəniş məbləqinin həm əmtəə qiymətlərinin, həm də valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən asılı olaraq tənzimlənməsindən ötrü
kombinə edilmiş …………. qeydşərtindən istifadə oluna bilər:

• əmttəəqiymət
• pul qiymət
• valyutaqiymət
√ valyutaəmtəə
• əmtəəpul

95. Xarici valyuta dönərliliyi bunlardan biridir:

• rezidentlər üçün milli valyutanın xarici valyutaya dəyişdirilməsi
• heç biri
• rezidentlər  və qeyri rezidentlər üçün
√ qeyrirezidentlər üçün milli valyutanın xarici valyutaya dəyişdirilməsi
• rezidentlərə valyuta məhdudiyyətləri

96. Daxili valyuta dönərliliyi bunlardan biridir:

• valyuta məhdudiyyətlərinin növündən
• heç biri
• qeyrirezidentlər üçün milli valyutanın xarici valyutaya dəyişdirilməsi
• rezidentlər  və qeyri rezidentlər üçün
√ rezidentlər üçün milli valyutanın xarici valyutaya dəyişdirilməsi

97. Valyutanın dönərliliyi asılıdır:

• valyuta məhdudiyyətlərinin növündən
• heç biri
• valyuta kursunun rejimindən
• valyuta məhdudiyyətlərinin sayından
√ valyuta məhdudiyyətlərinin növündən və sayından

98. İnkasso hesablaşmanın iştirakçısı:



• avizolaşdıran bank
√ remitent bank
• kreditor bank
• müvəkkil bank
• zamin bank

99. İnkasso hesablaşmanın iştirakçısı:

• havadar
√ vəkalətçi
• müvəkkil
• avalist
• zamin

100. Müştərinin tapşırıqı və təlimatına əsasən bankın idxalçıdan onun ünvanına göndərilmiş mallara, göstərilmiş xidmətlərə görə ödənişləri
alması və ixracatsçının hesabına keçirməsi:

• köçürmə
√ inkasso
• barat
• veksel
• akkreditiv

101. Benefisiarın akkreditivin əmrvericisinin yaxud emitentbank istisna olmaqla d. şəxsin üzərinə gətirdiyi trattanın onun sonradan ödənişə
təqdim edilməsindən ötrü alqısı:

• inflyasiya
√ neqosiasiya
• revalvasiya
• devalvasiya
• tranzaksiya

102. Akkreditiv üzrə vəsait alır:

• Remitent
√ benefisiar
• Trassat
• avalist
• trassant

103. Akkreditiv hesablaşmalarda iştirak edən bank:

• mərkəzi bank
√ akkreditiv əsasında gətirilən trattanı alan bank
• jirobank
• korrespondent bank
• klirinq bankı

104. Akkreditiv hesablaşmalarda iştirak edən bank:

• mərkəzi bank
√ akkreditivi təsdiqləyən bank
• jirobank
• korrespondent bank
• klirinq bankı

105. Sənədli akkreditiv üzrə hesablaşmanın iştirakçısı:

• deponentləşdirən bank



√ avizolaşdıran bank
• kreditləşdirən bank
• maliyyələşdirən bank
• zəmanətləşdirən bank

106. Sənədli akkreditiv üzrə hesablaşmanın iştirakçısı:

• Debitor
√ ixracatçı
• Kreditor
• depozitor
• emitent

107.
Bu şəhərdə 1930 və 1931 illərdəki konfranslarda veksel və çek qanunlarının unifikasiya edilməsinə, veksel və çeklərin beynəlxalq
hesablaşmalarda tətbiqindəki çətinliklərin aradan qaldırılmasına istiqamətlənən beynəlxalq Veksel və Çek konvensiyaları qəbul
edilmişdir:

• Bern
√ Cenevrə
• Sürix
• Parsis
• Lüsern

108. Xarici iqtisadi əqdlərin valyutamaliyyə və ödəniş şərtlərinə aiddir:

√ ödəniş valyutası
• opsion valyutası
• kontrakt valyutası
• maya dəyəri valyutası
• sığorta valyutası

109. Beynəlxalq hesablaşmaların forması:

• inkassasiya
√ inkasso
• Indeks
• forex
• internatura

110. Müxtəlif ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri arasındakı iqtisadi, siyasi və mədəni münasibətlərdən yaranan pul tələb və öhdəlikləri üzrə
ödənişlərin nizamlanması:

• beynəlxalq valyuta likvidliyi
√ beynəlxalq hesablaşmalar
• beynəlxalq hesablaşmaların nizamlanması
• düzgün cavab yoxdur
• beynəlxalq kredit

111. Xarici bankın bizim bankdakı hesabı:

• fora
√ loro
• torabora
• aval
• toro

112. Hesablaşmalardan ötrü banklar özlərinin xarici şöbələrindən və xarici banklarla müxbir münasibətlərindən istifadə etməklə hansı
hesablar açır;

• Dekstra
√ nostro



• bistro
• alpari
• nistru

113. Hesablaşmalardan ötrü banklar özlərinin xarici şöbələrindən və xarici banklarla müxbir münasibətlərindən istifadə etməklə hansı
hesablar açır;

• toro
√ loro
• torabora
• aval
• Fora

114.
Bütün şərtlərinin yerinə yetirildiyi halda müştərinin xahişi ilə sənədlərin müqabilində xeyrinə …………. açıldığı benefisiara ödəniş
etmək öhdəliyini bankın öz üzərin götürməsini yaxud benefisiarın gətirdiyi trattanın ödənilməsini və ya akseptini, yaxud sənədlərin
alqısını nəzərdə tutur:

• Havadarlq
√ Akkreditiv
• Aksept
• offset
• zəmanət

115. Beynəlxalq hesablaşmalar, bir qayda olaraq, sənədli səciyyə daşıyır, yəni …………………. sənədlərin müqabilində edilir:

• maliyyə və kommersiya
√ İpoteka
• gömrük
• klirinq
• əmtəə və sərəncam

116. Beynəlxalq hesablaşmaların forması:

• ehtiyat akkreditivi
√ sənədli akkreditiv
• geri çağrılan akkreditiv
• sənədsiz akkredetiv
• revolver akkreditiv

117. Sənədli akkreditivlər və inkasso üçün Vahid qayda və adətlər işləyib hazırlayan beynəlxalq təşkilat:

• Beynəlxalq hesablaşma palatası
√ Beynəlxalq ticarət palatası
• Beynəlxalq klirinq palatası
• Büynəlxalq ödəniş palatası
• Beynəlxalq ticarətsənaye palatası

118. BMTnin beynəlxalq ticarət hüququ üzrə komissiyası olan ………….. veskel qanunvericiliyinin sonrakı unifikasiyasını həyata keçirir:

• UNICEF
√ UNCITRAL
• UNIDO
• EASDAO
• UNCTAD

119. Beynəlxalq hesablaşmalarda ……………… ödəniş anlayışı ixrac mallarının ödənişinin onların alıcıyı təslim edilməsindən sonra yaxud
kontrakta əsasən təslim edilməni təsdiqləyən sənədlərin müqabilində edilməsini nəzərdə tutur:

• təcili
√ nağd
• Nağdsz



• vençur
• virtual

120. Ödəniş şərtlərindən biri:

• vaxtı uzadılmış ödəniş opsionlu kredit
√ nağd ödəniş opsionlu kredit
• real ödəniş opsionlu kredit
• avans ödəniş opsionlu kredit
• nağdsız ödəniş opsionlu kredit

121. Ödəniş şərtlərindən biri:

• dövlət krediti verilməklə hesablaşmalar
• bank krediti verilməklə hesablaşmalar
• qısamüddətli kredit verilməklə hesablaşmalar
√ kommersiya krediti verilməklə hesablaşmalar
• düzgün cavab yoxdur

122. Xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində bankın …………… əməliyyatları geniş yayılıb:

• passiv
√ Zəmanət
• komisyonvasitəçilik
• lizinq
• Aktiv

123. Açıq hesab üzrə hesablaşmalarda xüsusi hesabın açılması haqqında razılaşma tətbiq edilir. Bu xüsusi hesab:

• Estrada
√ eskrou
• Eskuo
• exit
• eskvayr

124. Beynəlxalq hesablaşmaların forması:

• Aval
√ avans
• Allonj
• alpari
• depozit

125. Ödəniş şərtlərindən biri:

• gerçək ödənişlər
√ nağd ödənişlər
• virtual ödənişlər
• çevik ödəmişlər
• nağdsız ödənişlər

126. Ödəniş şərtlərindən biri:

• Depozit
√ avans
• Akkreditiv
• derivativ
• məvacib

127. İdxalçının (borcalanın) öhdəliyinin ödənilməli olduğu valyuta:



• balans valyutası
√ ödəniş valyutası
• qiymət valyutası
• hesablaşma valyuta
• kontrakt valyutası

128. Kontrakda əmtəə qiymətinin ifadə edildiyi valyuta

• kontrakt valyutası
√ qiymət valyutası
• balans valyutası
• hesablaşma vasitələri
• ödəniş valyutası

129. Xarici iqtisadi əqdlərin valyutamaliyyə və ödəniş şərtlərinə aiddir:

• əlavə ödəniş formaları
√ hesablaşma formaları
• ödəmə formaları
• hesablaşma valyuta
• ödəniş formaları

130. Xarici iqtisadi əqdlərin valyutamaliyyə və ödəniş şərtlərinə aiddir:

• əlavə ödəniş vasitəsi
√ ödəniş vasitəsi
• yığım vasitəsi
• ödənişli qabiliyyəti
• tədavül vasitəsi

131. Xarici iqtisadi əqdlərin valyutamaliyyə və ödəniş şərtlərinə aiddir:

• malgöndərmə şərtləri
√ ödəniş şərtləri
• yükvurma şərtləri
• ödəniş qabiliyyəti
• kontrakt şərtləri

132. Xarici iqtisadi əqdlərin valyutamaliyyə və ödəniş şərtlərinə aiddir:

• kontrakt valyutası
√ qiymət valyutası
• sığorta valyutası
• dönərli valyuta
• maya dəyəri valyutası

133. Akkreditiv hesablaşmalarda iştirak edən bank:

• mərkəzi bank
√ akkreditivi ödəyən bank
• jirobank
• Kommersiya banklar
• klirinq bankı

134. Akkreditivin bu növünə görə emitent bank maraqlı tərəflərin razılıqı olmadan onu dəyişməmək yaxud ləğv etməmək öhdəliyini götürür:

• rollover
• Təsdiqlənmə
√ geri çağrılmayan



• geri çağrılan
• Təsdiqlənmiş

135. Qarşılıqlı köçürmə vekseli:

• tratta
• trassat
• Trassant
√ retratta
• soloveksel

136. İndossament ola bilər:

• limitli
• heç biri
• vaxtı uzadılmış
√ Şərtli
• şərtsiz

137. Bizim bankın xarici bankdakı hesabı:

• Dekstra
• loro
• bistro
• nistru
√ nostro

138. İndossament ola bilər:

• Limitli
• adsız
• vaxtı uzadılmış
• geniş
√ dövriyyəsiz

139. İdxalçı ilə ixracatçı arasında bank köçürmələri zamanı hesablaşmaların ardıcıllığı:

• İxracatçının hesabına vəsaitlərin daxil olması haqqında çıxarışın verilməsi
• İdxalçı pulun köçürülməsi haqqında banka ödəmə tapşırığı verməsi
• İxracatçının bankı müxbir bankın hesabından pulu silərək mal göndərənə göndərməsi
√ Bank hesabdan pulu çıxarır
• Malların göndərilməsi haqqında ixracatçının idxalatçıya sənədləri ötürməsi

140. Bank köçürməsi nədir?

• Bir şəxsin digər şəxsin xeyrinə müəyyən məbləği köçürməsi haqqında banka tapşırığı
• düzgün cavab yoxdur
• Bankemitent olmayan digər bank tərəfindən ödənişə zəmanət verilməsi
√ İxracatçının tapşırığı ilə müqavilə üzrə məbləğin idxalçıdan alınması haqqında banka verdiyi öhdəlik

• İdxalçının tapşırığına uyğun olaraq bank öhdəliyinin yerinə yetirilməsi və ya müəyyən məbləğ və ya müddət daxilində onun trattasının
qəbulu

141. Beynəlxalq praktikada müqavilə üzrə öhdəliyin yerinə yetirilməsi üsulu nədir?

• Bank tərəfindən təsdiq olunmuş akkrteditiv
• düzgün cavab yoxdur
• Ehtiyat akkreditivi
√ Revolver akkreditivi
• Köçürülə bilən akkreditiv



142. Təsdiq olumuş akkreditiv nədir?

• O babnk tərəfindən ləğv oluna bilməz
• düzgün cavab yoxdur
• Göndərilən məlumatların tam qorunması və gizliliyini təmin edir
√ Maraqlı tərəflərin razılığı olmadan nə ləğv oluna bilər,nə də dəyişdirilə bilər
• Bankemitent olmayan digər bank tərəfindən ödənişə zəmanət verilməsi

143. İnkasso tapşıırığı olur:

• 2 nüsxədə
• düzgün cavab yoxdur
• nüsxədə
• 6 nüsxədə
√ 4 nüsxədə

144. İxrac əməliyyatları üzrə əvvəlcədən aksept ilə hesablaşma

• İxracatçının bankında müxbir hesabından pulun daxil edilməsi
• Hesablaşma sənədlərinin daxil olması haqqında mesaj
√ İxracatçının bankında müxbir hesabından pulun daxil edilməsi
• Xarici banka inkasso tapşırığının yönəldilməsi
• düzgün cavab yoxdur

145. SWIFT şəbəkəsində işləmək istifadəçiyə hansı üstünlükləri verir?

• Təhlükəsizliyin fiziki,texniki və təşkilati metodlarının çoxsəviyyəli kombinasiyasını tam təhlükəsizliyi təmin edir
• Öz üzvlərinə maliyyə təhlükəsizliyinə zəmanət verir
• düzgün cavab yoxdur
• Mesajların ötürülməsinin etibarlılığını təmin etmək
√ Göndərilən məlumatların tam qorunması və gizliliyini təmin edir

146. SWIFTin üzvü ola bilər:

• Hesablaşma sənədlərinin daxil olması haqqında mesaj
• düzgün cavab yoxdur
• On milyon avro nizamnamə kapitalı olan ban
• Beş milyon avro nizamnamə kapitalı olan bank
√ Milli qanunvericiliyinə uyğun olarazq beynəlxalq bank əməliyyatlarını həyata keçirmək hüququ olan istənilən bank

147. Ödənişin valyutası və məbləqi daha dayanıqlı olan ………….. valyutasından asılıdır:

• balans
• yığım
• qiymət
√ qeydşərt
• heç biri

148. Beynəlxalq klirinq ittifaqının layihəsinin müəllifi:

• Dalles
• Marşall
• heç biri
• Daues
√ Uayt

149. Tarixdə ilk çoxtərəfli valyuta klirinqi olan Avropa Tədiyə İttifaqının fəaliyyət illəri:

• 19391945
• heç biri



• 19451950
√ 19501958
• 19221929

150. Saldosunun tənzimlənməsi üsuluna görə klirinq növü:

• mənfi saldolu
• heç biri
• müsbət saldolu
• qismən dönərli saldolu
√ qeyridönərli saldolu

151. Saldosunun tənzimlənməsi üsuluna görə klirinq növü:

• şərtsiz konversiyalı
• heç biri
• əks konversiyalı
√ şərtli konversiyalı
• sərbəst konversiyalı

152. Saldosunun tənzimlənməsi üsuluna görə klirinq növü:

• mənfi saldolu
• heç biri
• müsbət saldolu
√ sərbəst dönərli saldolu
• qismən dönərli saldolu

153. Bütün ödəniş dövriyyəsini əhatə edən klirinq:

• qlobal klirinq
• heç biri
• yetkin klirinq
√ tam klirinq
• ümumi klirinq

154. Onun fərqləndirici cəhətini xarici tərəfdaşlarla hesablaşmalardakı valyuta dövriyyəsinin qarşılıqlı tələblərin əvəzləşdirilməsini həyata
keçirən klirinq bankları ilə milli valyutadakı dövriyyə ilə əvəzlənməsi təşkil edir:

• bank klirinqinin
√ valyuta klirinqinin
• sadə klirinqin
• heç biri
• əmtəə klirinqinin

155. Beynəlxalq hesablaşmalarda valyuta klirinqinin mümkün məqsədlərindən biri:

• ölkə büdcəsinin doldurulması
• heç biri
• daxili bazarın müdafiəsi
√ aktiv tədiyə balanslı ölkənin passiv tədiyə balanslı ölkəni əvvəzsiz kreditləşdirməsi
• Mərkəzi bankdan güzəştli kreditin alınması

156. Beynəlxalq hesablaşmalarda valyuta klirinqinin mümkün məqsədlərindən biri:

• daxili bazarın müdafiəsi
• ölkə büdcəsinin doldurulması
• bağlı akkredetiv
• Mərkəzi bankdan güzəştli kreditin alınması
√ dövlətin ayrıseçkilik əməllərinə qarşı cavab addım



157. Beynəlxalq hesablaşmalarda valyuta klirinqinin mümkün məqsədlərindən biri:

• Mərkəzi bankdan güzəştli kreditin alınması
• bağlı akkredetiv
• mərkəzi hökumətdən güzəştli kreditin alınması
√ aktiv tədiyə balanslı şəxsdən güzəştli kreditin alınması
• istehsalçıdan güzəştli kreditin alınması

158. Akkreditivin bu növünə görə emitent bank icraçı banka səlahiyyət verir ki, o, ticarət sənədləri təqdim edilənə qədər şərtləşdirilmiş
məbləqdə avans ödəsin:

• yaşıl qeydşərtli akkreditiv
• qızıl qeydşərtli akkredetiv
• göy qeydşərtli akkreditiv
√ qırmızı qeydşərtli akkreditiv
• qara qeydşərtli akkreditiv

159. Beynəlxalq hesablaşmalarda valyuta klirinqinin mümkün məqsədlərindən biri:

• ölkə büdcəsinin doldurulması
• milli valyuta məzənnəsinin sabitləşdirilməsi
• düzgün cavab yoxdur
√ qızılvalyuta ehtiyyatlarından istifadə etmədən tədiyə balansının tarazlaşdırılması
• ölkənin xarici borcunun azaldılması

160. Akkreditivin imkanlarının gerçəkləşməsi baxımından növü:

√ ödəniş vaxtının uzadıldığı
• ödənişdən imtina edildiyi
• ödənişin tezləşdirildiyi
• heç biri
• ödənişin dondurulduğu

161. Akkreditivin bu növü akkreditivin bütün şərtləri yerinə yetirilməklə trattanın emitent bank tərəfindən akseptini nəzərədə tutur:

• dairəvi akkreditiv akseptli
• bağlı akkredetiv
• geri çağrılan akkreditiv
√ akkreditiv deponentləşmiş
• akkreditiv

162. Akkreditivin imkanlarının gerçəkləşməsi baxımından növü:

• dairəvi akkreditiv
• reallaşan akkreditiv
• bağlı akkredetiv
• akseptsiz akkreditiv
√ akseptli akkreditiv

163. Akkreditivin imkanlarının gerçəkləşməsi baxımından növü:

• xidmət müqabilindəki ödənişli akkreditiv
• ödənişsiz akkedetiv
• görülmüş iş müqabilindəki ödənişli akkreditiv
√ sənəd müqabilindəki ödənişli akkreditiv
• əmtəə müqabilindəki ödənişli akkreditiv

164. Transferli akkreditiv …………… dəfədən artıq köçürülmür:1



• 3
• 5
• 4
√ 1
• 2

165. Köçürmə akkreditivin başqa adı:

• transmissiya
• transaktion
• transpadan
√ transferli
• transmilli

166. Akkreditivin, ondan ikinci benefisiar (bilavasitə malgöndərənlər) tərəfindən istifadə edilməsi baxımından növü:

• dairəvi akkreditiv
√ köçürmə akkreditiv
• geri çağrılan akkreditiv
• bağlı
• deponentləşmiş akkreditiv

167. Beynəlxalq təcrübədə akkreditvlərin əksəriyyəti ………………..:

• Virtualdır
√ örtüksüzdir
• deponentləşmişdir
• vençur
• örtüklüdir

168. Örtüklü akkreditivinin başqa adı:

• Təsdiqlənmiş
√ deponentləşmiş
• Revolver
• bağlı
• zəmanətli

169. Zamanca uzadılmış bərabər malgöndərmələr zamanı onda göstərilmiş məbləqin azaldılması məqsədilə açılan akkreditiv:

• geri çağrılan
√ Revolver
• Bərabər
• bağlı
• təsdiqlənmiş

170. Revolver akkreditivinin başqa adı:

• overdraft
√ rollover
• Stendbay
• overtime
• overnayt

171. əmttəəqiymət qeydşərtinə aiddir:

• həmkarlar ittifaqı ilə işə götürənlər arasındakı razılaşmaya əsaslanan indeksasiya

√ imzalama tarixindən öhdəliyin yerinə yetirilməsi tarixinə qədərki dövrdə qiymət indeksinin dəyişməsinə ödəniş məbləqinin proporsional
olaraq yenidən hesablanması haqqında kontrakta xüsusi indeks qeydşərtinin daxil edilməsinə əsaslanan indeksasiya

• büdcədən ödənilən təqaüd və müavinətlərin indeksasiyas



• heç biri
• həmkarlar ittifaqı ilə hökumət arasındakı razılaşmaya əsaslanan indeksasiy

172. əmttəəqiymət qeydşərtinə aiddir:

• sürüşkən məzənnə haqqında qeydşər
√ qiyməti əmələ gətirən amillərdən asılı olaraq sürüşən məzənnə haqqında qeydşərt
• sürüşən faiz dərəcəsi haqqında qeydşərt
• tərəddüd edən məzənnə haqqında qeyd şərti
• üzən məzənnə haqqında qeydşərt

173. İxracatçıların və idxalçıların inflyasiya riskindən sığortalanması məqsədilə beynəlxalq iqtisadi kontraktlara daxil edilən şərt

• əmtəəxammal qeydşərti
• əmtəəbirja qeydşərti
• əmtəəvergi geyd şərti
• əmtəəpul qeydşərti
√ əmttəəqiymət qeydşərti

174. Çoxvalyutalı qeydşərtlər müəyyən valyuta …………. əsaslanır:

• Bağlamasına
√ səbətinə
• torbasına
• məzənnəsi
• kisəsinə

175. Valyuta qeydşərti gerçəkləşəndə ödəniş məbləqinin yenidən hesablanması ………….. (yaxud qiymət) valyutası məzənnəsinin ödəniş
valyutasına nisbətdə proporsional olaraq aparılır:

• yığım;
√ qeydşərt
• balans
• ödəniş
• Qiymət

176. Valyuta qeydşərti gerçəkləşəndə ödəniş məbləqinin yenidən hesablanması qeydşərt (yaxud qiymət) valyutası məzənnəsinin ödəniş
valyutasına nisbətdə ………….. olaraq aparılır:

• disproporsional
√ proporsional
• diskret
• daimi
• qeyriproporsional

177. Yalnız müəyyən əməliyyatlara şamil edilən valyuta klirinqi

• məhdud klirinq
√ natamam klirinq
• bitməmiş klirinq
• birtərəfli klirinq
• yarımçıq klirinq

178. Çoxtərəfli klirinqin ən tanınmış nümunəsidir:

• Avropa Valyuta İttifaqı
√ Avropa Tədiyə İttifaqı
• Avropa Çoxtərəfli Klirinqi
• Avropa hesablaşma  vahidi
• Avropa Klirinq İttifaqı



179. İkitərəfli klirinq zamanı qarşılıqlı tələblərin əvəzləşdirilməsini həyata keçirir:

• jirobanklar
√ klirinq bankları
• mərkəzi banklar
• klirinq palatası
• kommersiya bankları

180. Ölkələrin qarşılıqlı tələblərinin əvəzləşdirilməsindən ibarət olan hesablaşmalar:

• valyuta müdaxilələri
√ valyuta klirinqi
• valyuta dempinqi
• valyuta məhdudiyyətləri
• valyuta əməliyyatları

181. Banklararası hesablaşmalarda informasiyanın ötürülməsi şəbəkəsi:

• UNIDO
√ SWIFT
• LIBOR
• FİBOR
• CAMEL

182. Müasir beynəlxalq hesablaşmalarda geniş tətbiq olunur:

• plastik kartlar
√ kredit kartları
• kredit kartları
• qızıl kartlar
• hesablaşma kartları

183. Qeyriəmtəə məzmunlu beynəlxalq hesablaşmalarda ödəniş vasitəsi kimi tətbiq edilir:

• səyyah çekləri
• pul çekləri
• nəqliyyat çekləri
√ avroçeklər
• bələdçi çeklər

184. Qeyriəmtəə məzmunlu beynəlxalq hesablaşmalarda ödəniş vasitəsi kimi tətbiq edilir:

• bələdçi çeklər
• səyyah çekləri
• nəqliyyat çekləri
• pul çekləri
√ yol çekləri

185. Beynəlxalq hesablaşmaların ən mürəkkəb və ən bahalı növü:

• açıq hesab üzrə
• klirinq
• veksel hesablaşmalar
√ akkreditiv
• inkasso

186. Akkreditivin bu növü üzrə vasitəçi öz bankına müraciət edir ki, ilkin akkreditivi ikinci akkreditivin təminatı kimi qəbul etsin və ilkin
akkreditivdən olan gəlir onun ikinci akkreditiv üzrə ödənişlərinin təminatı olsun:



• təminedici
• sığortalı
• imtiyazlı
• əvəzedici
√ təzminatlı

187. Təzminatlı akkreditivin başqa adı:

• lidz ənd leqz
• benefisar
• stendbay
√ bektubek
• baybay

188. Akkreditivin bu növü üzrə əmrvericiyə icazə verilir ki, cari akkreditivin istifadə edilməmiş məbləqi həmin bankda açılan yeni
akkreditivə əlavə edilsin:

• fidusiar akkreditiv
• bağlı akkredetiv
• dairəvi akkreditiv
• akkumulyatorlu akkreditiv
√ kumulyativ akkreditiv

189. Ehtiyyat akkreditivinin başqa adı:

• bektubek
• goodbay
• baybay
• lidz ənd leqz
√ stendbay

190. Akkreditivin imkanlarının gerçəkləşməsi baxımından növü:

• sənədlərin kseroks edildiyi
• sənədlərin təstiqləndiyi
• sənədlərin təkrarlandığı
• sənədlərin deponentləşdirildiyi
√ sənədlərin satın alındığı

191. Ödəniş məbləqlərinin bir hissəsinə açılan və növbəti malgöndərmələr üzrə hesablaşmalar edildikcə avtomatik bərpa edilən akkreditiv
növü:

• vinçester
• vençur
• naqan
√ revolver
• mauzer

192. Akkreditivin bu növü üzrə icraçı bank akkreditivdə göstərilmiş məbləqdəki ödənişi akkreditivin açıldıqı bankdan vəsaitin
gəlibgəlməməsindən asılı olmayaraq etmək öhdəliyini götürür:

• geri çağrılmayan
• bağlı
• təsdiqlənməmiş
√ təsdiqlənmiş;
• geri çağrılan

193. Akkreditivin bu növünə görə o, benefisiarı əvvəlcədən xəbərdar etmədən dəyişdirilə yaxud ləğv edilə bilər:

• Təsdiqlənmiş



• köçürmə
• Təsdiqlənməmiş
• geri çağrılmayan
√ geri çağrılan

194. Beynəlxalq hesablaşmaların forması:

• bağlı hesab
• cari hesab
• çek hesabı
√ açıq hesab
• valyuta hesabı

195. İndossament ola bilər:

• vaxtı uzadılmış
• Geniş
• revolver
• Limitli
√ məhdud

196. İndossament ola bilər:

• Zəmanətli
• rollover
• vaxtı uzadılmış
√ Blank
• ünvanlı

197. İndossament ola bilər:

• Zəmanətli
• adsız
• vaxtı uzadılmış
• ünvanlı
√ Adlı

198. Tratta ödənilə bilər:

• mal trassanta çatdıqda
• mal benefisara
• mal indossata çatdıqda
√ mal trassata çatdıqda
• mal indossanta çatdıqda

199. Tratta kimin ola bilər:

• akseptantın
• benefisar
• trassatın
√ təqdimatçının
• Trassantın

200. Trattanın ödənilməsi məsuliyyətini ……………… daşıyır ki, onun qismində idxalçı yaxud bank çıxış edir

• remitent
• trassant
• benefisar
• trassat
√ acceptant



201. Tratta üzrə üçüncü tərəf:

√ remitent
• benefisar
• Trassat
• emitent;
• Trassant

202. Tratta üzrə borclu:

• indossant
• avalist
• trassant
√ trassat
• indossat

203. Tratta üzrə kreditor:

• indossat
• benefisar
• Trassat
√ trassant
• indossant

204. Müəyyən məbələqin göstərilən müddətdə veksel üzrə üçüncü tərəfə yaxud təqdimatçıya ödənilməsi barəsində birinci tərəfin ikinci tərəfə
ünvanlandığı şərtsiz əmri:

• Netto
• nostro
• Brutto
• strata
√ tratta

205. Açıq hesab üzrə hesablaşmalar adətən ……………… malgöndərmələrdə tətbiq edilir

• Üçtərəfli
• birtərəfli
• heç biri
√ ikitərəfli
• Çoxtərəfli

206. Açıq hesab üzrə hesablaşmalar daha az …………….. sərfəlidir:

• Avalistə
• alıcıya
• benefisiara
• idxalçıya
√ ixracatçıya

207. Açıq hesab üzrə hesablaşmalar daha çox …………….. sərfəlidir:

• Avalistə
• satıcıya
• benefisiara
√ Idxalçıya
• ixracatçıya

208. ……………… hesab üzrə hesablaşmalarda idxalçı malları aldıqdan sonra ixracatçıya vaxtaşırı ödənişlər edir:



• Kontokorren
• depozit
• cari
√ açıq
• bağlı

209. İxracatçı tərəfindən mal göndərilməzdən əvvəl idxalçının ödənişi:

• avizo
• alpari
• aval
• ajio
√ avans

210. Bir bankın d. banka barat alana müəyyən məbləqin ödənilməsi tapşırıqı:

• bank tapşırıqı
√ bank baratı
• bank krediti
• bank depoziti
• indossament

211. Ödənişin kommersiya sənədləri ilə müşaiyət olunan maliyyə sənədləri yaxud sırf kommersiya sənədləri üzrə edilməsi:

• blank krediti
• xalis inkasso
• qısamüddətli kredit
• uzunmüddətli kredit
√ sənədli inkasso

212. Ödənişin kommersiya sənədləri ilə müşaiyət olunmayan maliyyə sənədləri üzrə edilməsi:

• sənədli inkasso
• uzunmüddətli kredit
• qısamüddətli kredit
√ xalis inkasso
• blank krediti

213. İnkassonun növü:

• sənəsiz
• müddətli
• rollover
• müddətsiz
√ sənədli

214. İnkassonun növü

• müddətsiz
• rollover
• qısamüddətli
√ xalis
• blank

215. İnkasso hesablaşmanın iştirakçısı:

• Zamin
• benefisar
• alıcı
• havadar



√ ödəyici

216. İnkasso hesablaşmanın iştirakçısı:

• zamin bank
• müvəkkil bank
• kreditor bank
• avizolaşdıran bank
√ təqdimedici bank

217. İnkasso hesablaşmanın iştirakçısı:

• zamin bank
• rekvizitləşdirən bank
• kreditor bank
• avizolaşdıran bank
√ inkassasiyalaşdıran bank

218. Beynəlxalq hesablaşmaların forması

• xarici valyuta baratı
• pul baratı
• poçt baratı
√ bank baratı
• teleqraf baratı

219. Sənədli akkreditiv üzrə hesablaşmanın iştirakçısı:

• menecer bank
• müvəkkil bank
• əlaqələndirici bank
√ emitent bank
• sərəncamçı bank

220. Sənədli akkreditiv üzrə hesablaşmanın iştirakçısı:

• Debitor
• sərəncamçı
• kreditor
• Emitent
√ idxalçı

221. Avropa Mərkəzi Bankın...........hüququ var

√ banknot emissiyasını edib və onları dövriyyədən çıxarmaq
• dövlətin birbaşa kreditləşməsi
• qiymətli kağızların emisiyyası
• gəlir əldə etmək
• dövlətin dolayı kreditləşməsi

222. Beynəlxalq valyuta fondunun kredit vermə spesifikası ondan ibarətdir ki,o:

• Borcalan dövlət hakimiyətinin zəmanəti tələb edilir
• Zəmanət olaraq likvid qiymətli kağızlar vermək lazımdır
• klirinq hesablaşmaların həyata keçirir
√ Dövlət zəmanətinə və qaytarılmasına tələb edilmir
• Böyük korporasiyaların zəmanəti barədə təsəvvür tələb edir

223. Beynəlxalq maliyyə korporasiyası krediti verir daha çox ..... muəssələrə.



• Böyük
• Asılı
• kiçik
√ Rentabelli
• Ehtiyacı olan

224. Ölkələrin iştirakı kvotası ilkin kapitalın formalaşdırılması Avropa mərkəzi bankının asılı olaraq müəyyənləşir:

• sadalananların heç biri
• Maliyyə sisteminin inkişaf səviyyəsi
• Ölkənin dünya ticarətində payı
• VVPnın həcmləri və dövlətin borcu
√ VVP həcmi və əhalinin sayı

225. Sadə inkasso nədir?

• dxalçının tapşırığına uyğun olaraq bank öhdəliyinin yerinə yetirilməsi və ya müəyyən məbləğ və ya müddət daxilində onun trattasının
qəbulu

• İxcracatçının tapşırığı ilə müqavilə üzrə idxalçıdan ödəniş məbləğini ,əmtəə sənədlərinin verilməsi və məbləğin ixracatçının hesabına
köçürülməsi müqabilində bankın

√ Müxtəlif pul öhdəlikləri üzrə müştəriyə düşən vəsaitlərin alınması
• Öz üzvlərinə maliyyə təhlükəsizliyinə zəmanət verir
• düzgün cavab yoxdur

226. Orta və uzun müddətli kreditlər üzrə risklərdən sığortalanmaqdan ötrü istifadə olunur:

• real faiz dərəcələri
• mülayim faiz dərəcələri
• təsirli faiz dərəcələri
√ üzən faiz dərəcələri
• təsbitli faiz dərəcələri

227. Kreditləşmə zamanı valyuta riskindən sığortalanmaqdan ötrü tətbiq edilə bilər:

• valyutakredit əqdləri
• pul qiymət
• sığortaedici əqdlər
√ təzminedici əqdlər
• zəmanətverici əqdlər

228. Beynəlxalq ticarət, kredit və b. sazişlərdə ixracatçının yaxud kreditorun ödəniş məbləqinin qeydşərt valyutası məzənnəsinin
dəyişməsinə proporsional olaraq yenidən hesablanmasını nəzərdə tutur:

• yenidənhesablama qeydşərti
• pul qey şərti
• risk qeydşərti
√ valyuta qeydşərti
• məzənnə qeydşərti

229. İnkişaf etmiş xarici ölkələrdə …… mövcudluğu bank sisteminin xarakterik xüsusiyyətidir:

• əmanət idarələri
• investisiya bankları
√ səhmdar kommersiya bankları
• kəndli torpaq bankları
• dövlət kommersiya bankları

230. Azərbaycanda valyuta bazarının yaranmasına şərait yaradıb:

• heç biri



• sadalananlarının hamısı
• SNQnin yaradılması haqqında saziş
• İqtisadi Yardım Fondunun fəaliyyətinin dayandırılması
√ Azərbaycanın müstəqil Respublika elan olunması

231. Beynəlxalq Valyuta Fondu ssuda vermə prosesini əvvəlki təhlildən sonra həyata keçirir:

• Kommersiya banklarının likvidliyi
• sadalananlarının hamısı
• İnflyasiya səviyyəsi və yenidən maliyyələşdirmə dərəcələri
√ Ölkənin valyutaiqtisadi vəziyyət
• Reqiondakı siyasi vəziyyət

232. İstənilən ölkənin Beynəlxalq yenidənqurma və İnkişaf bankına daxil olmanın vacib şərtlərindən sayılır:

• sadalananlarının hamısı
• Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq etmək
• Pul dövriyyəsinin dayanaqlı vəziyyəti
√ Onun Beynəlxalq Valyuta Fondunda üzvlüyü
• Milli valyutanın nağdı sərbəst dövriyyəsi

233. Beynəlxalq valyuta fondunun idarəsi yerləşir:

√ Vaşinqtonda
• sadalananlarının hamısı
• Londonda
• Berlində
• Moskvada

234. BMTnin ixtisaslaşmış müəssisəsi statusu var.

• Avropa investisiya bankı
• Dünya inkişaf bankı
• sadalananlarının hamısı
√ Beynəlxalq valyuta fondu
• Avropa inkişaf fondu

235. …… bu birinci Beynəlxalq Dövlət Bankıdır, hansı ki, 1930 ildə bazeldə yaradılıb

• Avropa yenidənqurma bankı
• sadalananlarının hamısı
• Dünya inkişaf bankı
• Avropa mərkəzi bankı
√ Beynəlxalq hesablaşmalar bankı

236. Birbaşa investisiyaları qeyri komersiya risklərindən sığortalanmasını həyata keçirir.

• Beynəlxalq Valyuta Fondu
√ İnvestisiya zəmanəti üzrə aqentlik
• Avropa İnkişaf Fondu
• beynəlxalq maliyyə korporasiyası
• Avropa İnvestisiya Bankı

237. Müştərilərin xariciiqtisadi fəaliyyətinə xidmət edərkən bank əlaqələrinin hansı ənənəvi fommaları var?

• Göndərilən məlumatların tam qorunması və gizliliyini təmin edir
√ Müxbir əlaqələri
• Ölkə xaricində bölmə və ya törəmə bankın açılması
• düzgün cavab yoxdur
• Ölkə xaricində xüsusi filial şəbəkəsi



238. Banklararası valyuta birjası aşağıdakılardan hansının həyata keçirilməsinə lisenziyaya malik deyil:

• qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkil olunması
• standart kontraktlar üzrə birja ticarəti
• manatın alqısatqısı və imzalanan sazişlər üzrə hesablaşmaların aparılması
√ standartlaşdırılmış əmtəələr üzrə birja ticarəti
• xarici valyutanın xarici valyutaya alqısatqısı

239. 10 dekabr 2003cü ilin AR qanununa əsasən AR valyuta idarəetmə orqanı deyil:

• ARnın Mərkəzi Bankı
• Səlahiyyəti olan banklar
• heç biri
• AR Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Höküməti
√ AR höküməti tərəfindən orqanlara verilən səlahiyyət

240. Valyuta bazarının iqtisadı idarəetmə metodlarına aid deyil:

• Valyuta müdaxilələrinin həyata keçirilməsi
• heç biri
• standart kontraktlar üzrə birja ticarəti
√ diskont siyasət
• valyuta limitlərinin müəyyən edilməsi

241. Valyuta idarə edilməsi haqqında qanuna əsasən ARda valyuta idarəetmə orqanı kimi çıxış edir:

• AR Prezidenti və AR Höküməti
• heç biri
• ARnın Mərkəzi Bankı
√ AR Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Höküməti
• AR Mərkəzi Bankı və xəzinədarlıq

242. Valyuta idarə edilməsi haqqında qanuna əsasən rezidentlər arasında valyuta əməliyyatları qadağandır, aşağıdakı halları istisna etməklə:

•
Nəqliyyat ekspedisiyası sazişlərində hesablaşdıqda, fraxt etmək və daşınmalar, AR malın gətirilməsi və ya AR malın çıxarılması, AR
ərazisində malın tranzit daşınması ilə əlaqədar xidmətim göstərilməsi, o cümlədən göstərilmiş daşımaların sığorta olunması haqqında
sazişlər

• Ticarət təşkilatçıları vasitəsilə qiymətli kağızlar bazarında xarici qiymətli kağızların üzrə əməliyyatlarda hesablaşmalar
• sadalananlarının hamısı

√ Vergisiz ticarəti olan dükanlarda hesablaşma həyata keçirdikdə, əmtəələtin realizasiyası olduqda və sərnişinlərə beynəlxalq daşımalarda
xidmət göstərdikdə

• Hüquqi olan Azərbaycan bankları vasitəsi ilə əmtəələrin alqısatqısı, hesablaşmaları

243. Valyuta idarə edilməsi haqqında qanuna əsasən valyuta əməliyyatlarına aiddir:

√ AR valyutasının və daxili qiymətli kağızların rezidentlərlə əldə edilməsi/ verilməsi rezidentlərə

• qeyrirezident tərəfindən AR ərazisində açılmış hesabdan AR valyutasının. daxili və xarici qiymətli kağızların AR ərazisində açılmış
həmən şəxsin hesabına köçürülməsi

• xarici valyutanın, AR valyutasının, daxili və xarici qiymətli kağızların AR xaricində açılmış şəxsin hesabından AR ərazisində açılmış
həmən şəxsin hesabına köçürülməsi və tərsinə

• sadalananlarının hamısı

•
Rezidentlərin qeyrirezidentlərdən və qeyrirezidentlərin rezidentlərdən AR valyutasının, valyuta qiymətlilərinin, daxili qiymətli
kağızların əldə edilməsi/ verilməsi, o cümlədən valyuta qiymətlilərinin istifadə edilməsi, AR valyutasının və daxili qiymətli kağızların
ödəmiş vasitəsi kimi istifadə olunması

244. Valyuta idarə edilməsi haqqında qanuna əsasən daxili qiymətli kağızlara aid deyil:

• A R qeydə alınmış və valyutada müəyyən edilmiş emissiya qiymətli kağızları
• sadalananlarının hamısı
• Azərbaycan ərazisində yerləşən qeyrirezidentlər, onların filialları və nümayəndəlikləri
√ Xarici valyutada müəyyən edilmiş qiymətli kağızlar



• AR qeydə alınmış və Azərbaycanda valyutanın alınmasına hüquq verən qiymətli kağızlar

245. Valyuta idarə edilməsi haqqında qanuna əsasən valyuta qiymətlilərinə aiddir:

• xarici valyuta, xarici qiymətli kağızlar, qiymətli metallar və qiymətli daşlar
• xarici valyuta, daxili və xarici qiymətli kağızlar
• sadalananlarının hamısı
• xarici valyuta, xarici qiymətli kağızlar və qiymətli metallar
√ xarici valyuta və xarici qiymətli kağızlar

246. Valyuta idarə edilməsi haqqında qanuna əsasən rezident deyil

• Azərbaycan ərazisində yerləşən qeyrirezidentlər, onların filialları və nümayəndəlikləri
• sadalananlarının hamısı
• Azərbaycan xaricində yerləşən, Azərbaycanın diplomatik və digər rəsmi nümayəndəlikləri
√ xarici ölkələrin qanunvericiliyinə əsasən yaradılmış və Azərbaycan xaricində daimi yerləşən hüquqi şəxslər
• rezident olmayan fiziki şəxslər

247. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanda valyuta bazarını idarə edən ilk qanun olmuşdur:

• Mərkəzi Bankın “Valyuta idarə edilməsi və kontrolu” haqqında qanun
• sadalananlarının hamısı
• AR Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Höküməti
√ AR “Valyuta idarə edilməsi və valyuta kontrolu” haqqında qanun
• AR “Azərbaycanda valyuta əməliyyatları” haqqında qanun

248. Azərbaycanda valyuta bazarını idarə edən ilk qanun Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuşdur:

• 1998cil ildə
√ 1992ci ildə
• 2003cü ildə
• 2002ci ildə
• sadalananlarının hamısı

249. Azərbaycanda valyuta birjaları assosiyasiyasının yaradılmasının əsas məqsədi olmuşdur:

• Belorussiya dövləti ilə ittifaqın yaradılması haqqında saziş
√ maliyyə bazarının vahid informasiya mühitinin yaradılması
• heç biri
• sadalananlarının hamısı
• birja fəaliyyətində gəlirliyinin artırılması

250. Azərbaycanda valyuta birjaları assosiyasiyası yaradılmışdır:

• 1992ci ildə
√ 1993cu ildə
• heç biri
• sadalananlarının hamısı
• 1998cil ildə

251. Banklararası valyuta birjasında halhazırda ticarət obyektləri kimi çıxış edir:

• ABŞ dolları və alman markası
√ ABŞ dolları və avro
• heç biri
• sadalananlarının hamısı
• ABŞ dolları və isveçrə frankı

252. Banklararası valyuta birjasının yaradıcıları olmuşdur



• AR Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Höküməti
√ Bütün böyük banklar və AR Mərkəzi Bankı daxil olmaqla
• heç biri
• sadalananlarının hamısı
• Bütün Azərbaycan bankları

253. Banklararası valyuta birjası yaradılmışdır:

• 1991ci ilin, aprel ayında
√ Oktabr, 1992
• heç biri
• sadalananlarının hamısı
• 1992ci ilin, yanvar ayında

254. Azərbaycanda valyuta bazarının əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir k

• düzgün cavab yoxdur
√ əsasən banklararasıdır
• heç biri
• sadalananlarının hamısı
• əsasən birja bazarıdır

255. Azərbaycanda valyuta bazarının yaranmasına səbəb olmuşdur:

• Belorussiya dövləti ilə ittifaqın yaradılması haqqında saziş
√ Azərbaycanın Beynəlxalq Valyuta Fonduna daxil olması
• heç biri
• sadalananlarının hamısı
• SSSR Qosbank şəraitində valyuta birjasının açılması

256. Beynəlxalq valyuta fondunun kredit vermə spesifikası ondan ibarətlir ki, o:

• Borcalan dövlət hakimiyyətinin zəmanəti tələb edilir
√ Dövlət zəmanətinə və qaytarılmasına tələb edilmir
• Zəmanət olaraq likvidlik qiyməti kağızlar vermək lazımdır
• sadalananlarının hamısı
• Böyük korporasiyaların zəmanəti barədə təsəvvür tələb edilir

257. Beynəlxalq maliyyə korporasiyası kredit verir daha çox …. müəssələrə.

• Böyük
√ Rentabelli
• Asılı
• düzgün cavab yoxdur
• Ehtiyacı olan

258. Fəaliyyətin özəlliyi …. onunla əlaqədardır ki, o ən böyük iqtisadi araşdırmalar mərkəzi sayılır.

• Avropanın valyuta birliyi fondu
√ Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı
• Amerika İnkişaf Bankı
• sadalananların heç biri
• Avropa İnkişaf Fondu

259. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı yerləşir:

• Çurixdə
√ Londonda
• Romada
• heç biri



• Parisdə

260. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının rolu ondan ibarətdir ki. o

• Dünya bazarının ssuda kapitallarında banklar arası hesağlaşmaların əlaqəsini həyata keçirir
√ Sənayesi inkişaf edən ölkələrdə şəxsi investisiyaların istiqamətini yönləndirir
• Xarici bazarda klirinq hesablaşmalarını həyata keçirir
• Zəmanət olaraq likvidlik qiyməti kağızlar vermək lazımdır
• Ölkələrə kredit verir hansıların ki, valyutası sərbəst mübadilə olunandır

261. Birbaşa investisiyaları qeyri kommersiya risklərindən sığortalanmasını həyata keçirir.

• Beynəlxalq Valyuta Fondu
√ İnvestisiya zəmanəti üzrə aqentlik.
• Avropa İnkişaf Fondu
• Amerika İnkişaf Bankı
• Avropa İnvestisiya Bankı

262. Beynəlxalq Valyuta Fondu kredit verir müddətə:

• 20 ildən 25 ilə qədər
√ 3 ildən 5 ilə qədər
• 1 ilə qədər
• 5 ilə qədər
• 15 ildən 20 ilə qədər

263. Beynəlxalq İnkişaf Assosiyası yaradılıb …. ildə

• 1990
• 1950
√ 1960
• 1966

264. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının filialı sayılır:

• Beynəlxalq Valyuta Fondu
√ İnvestisiya zəmanətinin hərtərəfli aqentləri
• Afrika İnkişaf Bankı
• Avropa İnkişaf Fondu
• Avropa Valyuta Fondu

265. Avropa Şurasının 20 mərkəzi bankının pulkredit siyasətinin kordinasiyası hədd daxilində keçirilir

• Avropa Valyuta Fondu
• Avropa İnvestisiya Bankı
√ Avropanın Valyuta İnstitutu
• Avropa İnkişaf Fondu
• Dünya Bankı

266. Xarici investisiyaların valyuta riskindən müdafiə edilməsi üçün tətbiq edilə bilər:

√ hecinq
• heç biri
• avallaşdırma
• domisilyasiya;
• aqreqatlaşdırma

267. Saziş və kontraktlara daxil edilən, icra zamanı valyuta, kredit və s. risklərdən sığortalanmaqdan, BİM iştirakçılarının itkilərinin
məhdudlaşdırılmasından ötrü onlara yenidən baxılmasını nəzərdə tutan müqavilə şərtləri:



• qorunma qeydşərtləri
• məhdudlaşdırıcı qeydşərtlər
• heç biri
√ müdafiə qeydşərtləri
• sığorta qeydşərtləri

268. Valyuta riskindən sığortalanmaq üçün tətbiq ediləq qeydşərtlər:

• məhdudlaşdırıcı qeydşərtlər
• heç biri
• qorunma qeydşərtləri
• sığorta qeydşərtləri
√ müdafiə qeydşərtləri

269. Valyuta riskinin örtülməsindən ötrü müdafiə qeydşərtlərinin əvəzinə tətbiq edilə bilər:

• valyuta müdaxilələri
• spot əməliyyatları
• stellaj əməliyyatları
√ valyuta füçersləri
• valyuta məhdudiyyətləri

270. Valyuta riskinin örtülməsindən ötrü müdafiə qeydşərtlərinin əvəzinə tətbiq edilə bilər:

• valyuta dempinqi
• alpari əməliyyatları
• autrayt əməliyyatları
• spot əməliyyatları
√ forvard valyuta əməliyyatları

271. Valyuta riskinin örtülməsindən ötrü müdafiə qeydşərtlərinin əvəzinə tətbiq edilə bilər:

• alpari əməliyyatları
• spot əməliyyatları
• stellaj əməliyyatları
√ svop əməliyyatları
• autrayt əməliyyatları

272. Valyuta riskinin örtülməsindən ötrü müdafiə qeydşərtlərinin əvəzinə tətbiq edilə bilər:

• valyuta məhdudiyyətləri
• valyuta dempinqi
• valyuta müdaxilələri
√ valyuta opsionları
• valyuta tənzimlənməsi

273. Revolver akkreditivinin başqa adı:

• geri çağrılmayan
• bərpa edilməyən
• geri çağrılan
• bağlı
√ bərpa edilən

274. Öz müştərisinə akkreditiv vermiş bankın bütün müxbir banklarında müəyyən edilmiş kredit daxilində pul almaq imkanı verən
akkreditiv:

• Revolver
√ dairəvi
• təsdiqlənmiş



• rollover
• geri çağrılan

275. Akkreditivin bu növü üzrə emitent bank ödəyicinin vəsaiti yaxud ona verilmiş kreditin hesabına akkreditivin məbləqini icraçı bankın
sərəncamına akkreditivin bütün dövrü üçün köçürür:

• geri çağrılan
• dairəvi
• təsdiqlənmiş
• revolver
√ örtüklü

276. Müştəri xarici valyutanı banka satır:

• birja kursu ilə
• rəsmi kurs ilə
• dönərli kurs ilə
√ alış kursu ilə
• satış kursu ilə

277. Krosskurs nədir:

• milli valyutanın xarici valyutada ifadə edilmiş kurs vahidi
• valyuta dempinqi
• hesablaşma vahidi
√ onların 3cü valyutaya olan münasibətindən irəli gələn iki valyutanın nisbəti
• xarici valyutanın milli valyutada ifadə edilmiş kurs vahidi

278. Xarici valyutanın satış kursu nədir:

• bank xarici valyutanı almağa hazır olduğu kurs
√ bank xarici valyutanı satmağa hazır olduğu kurs
• valyutanın alış kursu
• valyuta dempinqi
• kurs, hansına ki, bankın müştərisi ona xarici valyutanı satır

279. Xarici valyutanın alış kursu nədir:

• valyuta məhdudiyyətləri
• valyutanın satış kursu
√ bank xarici valyutanı almağa hazır olduğu kurs
• bank xarici valyutanı satmağa hazır olduğu kurs
• kurs, hansına ki, bankın müştərisi ondan xarici valyutanı alır

280. kotirovka, hansında ki, milli valyutanın vahidinin kursu xarici valyutada ifadə edilir

√ kotirovka, hansında ki, milli valyutanın vahidinin kursu xarici valyutada ifadə edilir
• rəsmi valyuta kotirovkas
• kotirovka, hansında ki, xarici valyutanın vahidinin kursu milli valyutada ifadə edilir

281. Birbaşa valyuta kotirovkası nədir:

• kotirovka, hansında ki, milli valyutanın vahidinin kursu xarici valyutada ifadə edilir
• rəsmi valyuta kotirovkası
• valyutalar arasında kurs nisbətlərinin
• valyutaların nisbəti
√ kotirovka, hansında ki, xarici valyutanın vahidinin kursu milli valyutada ifadə edilir

282. Valyuta kotirovkası nədir:



• valyutaların nisbəti
• valyuta məzənnəsinin təyin olunması
• valyutalar arasında kurs nisbətlərinin qurulmasının qaydası
√ valyutalar mübadiləsinin nisbətlərinin təyini
• bir ölkənin pul vahidinin, başqa ölkənin pul vahidində ifadə edilmiş qiyməti

283. Valyuta əməliyyatlarinin aparilmasi üçün lisenziya almiş banklar adlanir

√ müvəkkil banklar
• investisiya bankları
• kommersiya banklari
• rekvizit banklar
• emissiya banklıari

284. ….. Avropanın geridə qalmış regionların inkişafı üçün yaradılmışdır

• Avropa mərkəzi bankı
√ Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı
• beynəlxalq maliyyə korporasiyası
• avropa investisiya bankı
• Avropa İnkişaf bankı

285. Avropa Mərkəzi bankınin nizamnamə kapitalının formalaşmasında ölkələrin iştiraki kvotasi ….asilı olaraq müəyyən edilir:

• ölkənin dünya ticarətindəki mövqeyindən
√ ÜDMun həcmi və əhalinin sayi
• Dövlət büdcəsinin həcmi və ÜDMun həcmindən
• ölkənin valyuta iqtisadi vəziyyəti
• ölkənin maliyyə sisteminin inkişafi səviyyəsndən

286. Avropa İttifaqı ( Avrozona) ölkələrini pul kredit siyasətini koordinasiyası həyata keçirilir:

• beynəlxalq valyuta fondu
√ Avropa mərkəzi bankı
• Avropa ittifaqı ölkələrinin mərkəzi bankları
• avropa investisiya bankı
• dünya bankı tərəfindən

287. Avropa Şurasının 20 mərkəzi bankının Pul Kredit siyasətinin kordinasiyası hədd daxilində keçirilir.

• Dünya Bankı
√ Avropa nın Valyuta İnsitutu
• Avropa İnvestisiya Bankı
• beynəlxalq maliyyə korporasiyası
• Avropa İnkişaf fondu

288. Paris Klubu kredit verən ölkələrin fəaliyyəti başlayıb .......ildə

• 1990
√ 1956
• 1953
• 1952
• 1350

289. Avropa Yenidənqurma və İnkisaf Bankının filialı sayılır.

• Avropa mərkəzi Bankı
√ Avropa İnkisaf Fondu
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasi
• dünya bankı qrupu



• Amerika İnkişaf Bankı

290. Avropanın digər region ölkələrinin inkisafı ücün yaradılmışdır

• Avropanın İnkişaf fondu
√ Avropanın İnvestisiya Bankı
• Avropa Yenidənqurma Bankı
• beynəlxalq maliyyə korporasiyası
• Beynəlxalq Valyuta Fondu

291. Avropa İqtisadi Birliyinin təşkilat yaradılıb ...... ildə.

• 1960
• 1945
√ 1948
• 1952
• 1959

292. Ölkənin iştirakçı kvotası ilkin kapitalın formalaşması Avropa mərkəzi bankının asılı olaraq müəyyənləşir:

• Ölkənin dunya ticarətındə payı
√ VVP həcmi və əhalinin sayı
• Maliyyə sisteminin inkisaf səviyyəsi
• düzgün cavab yoxdur
• VVPnin həcmləri və dövlətin borcu

293. Ölkənin ödəmə balansında kəsrin bağlanması üçün –Beynəlxalq Valyuta Fondunun iştirakçıları maneəsiz valyuta vəsaitləri əldə edə
bilərlər.

• Ehtiyat məhdudiyyəti daxilində
√ Muəyyən edilmiş limit daxilində
• Yenidən qurulan kredit xəttinin hesabı
• faizsiz
• Limitsiz məbləğdə

294. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkisaf Bankının resursları Dünya Maliyyə Bazarında üstün yolla yığılır:

• İnkişaf Etmiş Ölkələrin vəsaitlərinin yığılması ilə
√ Beynəlxalq valyuta Fondunun kreditlərinin cəlb edilməsi ilə
• Veksellərin buraxılması ilə
• ölkənin dünya ticarətində payı ilə
• Qiymətli kağızların emisiyası ilə

295. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının filialı sayılır

• Avropa Yenidənqurma Bank
√ İnkisaf Assosasiyası
• Avropa İnkişaf fondu Amerika
• beynəlxalq maliyyə korporasiyası
• İnkisaf Bankı Beynəlxalq

296. Beynəlxalq valyuta fondunun idarə heyyəti harada yerləşir:

• Moskvada
√ Vaşinqtonda
• Berlində
• Londonda
• Madriddə

297. Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı harda yerləşir:



• Berlində
√ Londonda
• Çyurixdə
• Paricdə
• Romada

298. Beynəlxaq inkişaf assosasıyası hansı ildə yaranıb:

• 1990
√ 1960
• 1970
• 1950
• 1980

299. Dünya bankı qruppasına daxildir:

• Amerika ölkələri arası inkişaf bankı
√ Beynəlxalq yenidən qurma və inkişaf bankı üç filialı ilə
• Beynəlxalq valyuta fondu
• Avropa yenidən qurma və inkişaf bankı
• Afrika inkişaf bankı

300. Beynəlxalq yenidənqurma və inkişaf bankının filialına aiddir:

• İslam inkişaf bankı
√ İnvestisiyanın zəmanəti üzrə çox sahəli agentlik
• Beynəlxalq valyuta fondu
• Avropa valyuta fondu
• Afrika inkişaf bankı

301. Beynəlxalq Valyuta Fondu ssuda vermə prosesini əvvəlki təhlildən sonra həyata keçirir.

• Komersiya banklarının likvidliyi
√ Ölkənin valyuta iqtisadi vəziyyəti
• İnflyasiya səviyyəsi və yenidən maliyyələşdirmə dərəcələri
• pul dövriyyəsinin  dayanaqlı vəziyyəti
• Regiondakı siyasi vəziyyət

302. İstənilən ölkənin Beynəlxalq yenidənurma və inkişaf bankına daxil olmanın vacib şərtlərindən sayılır.

• Pul dövriyəsinin dayanıqlı vəziyyəti
√ Onun Beynəlxalq Valyuta Fondunda üzvlüyü
• Milli valyutanın nağd sərbəst dövriyyəsi
• ölkənin valyuta iqtisadi vəziyyəti
• Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq etmək

303. Beynəlxalq valyuta fondunun idarəsi yarləşir.

• Moskvada
√ Vaşinqtonda
• Londonda
• Nyuyork
• Berlində

304. BMTnin ixtisaslaşmış müəsisəsi statusu var.

• Avropa inkisaf fondu
√ Beynəlxalq valyuta fondu
• Dünya inkişaf bankı



• dünya banka qrupu
• Avropa investisiya bankı

305. bu birinci bey.dövlət bankıdır,hansı ki,1930 ildə bazeldə yaradılıb.

• Dünya inkişaf bankı
• Avropa mərkəzi bankı
• dünya banka qrupu
• Avropa Yenidənqurma bankı
√ Beynəlxalq hesablaşmalar bankı

306. Fəaliyətinin Özəlliyi ....... onunla əlaqədardır ki, o ən böyuk iqtisadi araşdırmalar mərkəzi sayılır.

• Amerika İnkişaf Bankı
• Avropa İnkişaf Fondu
• Avropanın valyuta birliyi fondu
• beynəlxalq inkişaf Assosiyası
√ Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı

307. Avropa Yenidənqurma və inkişaf Bankı yerləşir:

• Nyuyork
• Parisdə
• Çürixdə
• Romada
√ Londonda

308. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının rolu ondan ibarətdir ki,

• O ölkələrdə kredit verir hansılar ki, valyutası sərbəst mübadilə olunandır
√ sənayesi inkisaf edən ölkələrdə şəxsi investisiyaların istiqamətini yönləndirir.
• düzgün cavab yoxdur
• Dünya Bazarının ssuda kapitallarında banklar arası hesablaşmaların əlaqəsini həyata keçirir
• Xarici bazarda klirinq hesablaşmalarını həyata keçirir .

309. Beynəlxalq Valyuta Fondu kredit verir müddətə:

• 10 ilə gədər
√ 3 ildən 5 ilə qədər
• 15 ildən 20 ilə qədər
• 20 ildən 25 ilə qədər
• 1 ilə qədər

310. 1958ci ildə Roma razılığına əsasən Avropada yaradıldı

• Mərkəzi Bank
• beynəlxalq valyuta fondu
• Avropa Yenidənqurma Bankı
• Regional İnkisaf Fondu
√ Beynəlxalq İnkisaf Assosasiyası

311. Avropa Birliyinin kollektiv siyasətini həyata keçirmək üçün inkişaf edən ölkələrə nəzərən yaradılmışdı

• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı
• Avropanın İnvestisiya Bankı
√ Avropanın İnkişaf Bankı
• düzgün cavab yoxdur

312. Avropa İqtisadi Birliyinin təşkilat yaradılıb ….. ildə.



• 1952
• 1945
• 1942
• 1959
√ 1948

313. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Banı MVFdən fərqli olaraq kredit verir, çoxsu hansılardan ki, …… olur:

• Ortamüddətli
• düzgün cavab yoxdur
• Qısamüddətli
√ Uzunmüddətli
• Faizsiz

314. Ölkənin ödəmə balansında kəsrin bağlanması üçün Beynəlxalq Valyuta Fondunun iştirakçıları maneəsiz valyuta vəsaitləri əldə edə
bilirlər:

• Yenidən qurulan kredit xəttinin hesabı
• heç biri
• Müəyyən edilmiş limit daxilində
• Limitsiz məbləğdə
√ Ehtiyat məhdudiyyəti daxilində

315. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının resursları Dünya Maliyyə Bazarında üstün yolla yığılır:

• Veksellərin buraxılması və yerləşdirilməsi ilə
• düzgün cavab yoxdur
• İnkişaf etmiş ölkələrin vəsaitlərinin yığılması ilə
√ Qiymətli kağızların emisiyası ilə
• Beynəlxalq valyuta Fondunun kreditlərinin cəlb edilməsi ilə

316. 1958ci ildə Roma razılığına əsasən Avropada yaradıldı.

• Reqional İnkişaf Fondu
• hamısı
• Avropa Yenidənqurma Bankı
√ Beynəlxalq İnkişaf Assosasiyası
• Mərkəzi Bank

317. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının filialı sayılır

• Avorpa Yenidənqurma Bankı
• heç biri
• Amerika İnkişaf Bankı
√ Beynəlxalq İnkişaf Assosiyası
• Avropa İnkişaf Fondu

318. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının qrupu …… razılığı əsasında yaradılıb.

• Parisin
• Yamaykanın
• heç biri
• Qenuja
√ Bretun Vuds

319. Paris klubu kredit verən ölkələrin fəaliyyəti başlayıb …. ildə.

• 1950
• 1990



• 1962
• 1966
√ 1956

320. Beynəlxalq Valyuta Fondu kapitalın hərəkəti ilə əlaqədar olan cari beynəlxalq əməliyyatlar üzrə məhdudiyyətləri tənzimləməni həyata
keçirirmi:

• kvartalda 1 dəfə
• bəli
• ildə 1 dəfə
√ xeyr
• 5 ildən bir

321. SDR emitenti kimdir:

• heç biri
• Avropa Mərkəzi Bank
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf bankı
√ Beynəlxalq Valyuta Fondu
• cari beynəlxalq əməliyyatlar üzrə məhdudiyyətlər tədbiq etmək

322. Beynəlxalq Valyuta Fondunun nizamnaməsinin VIII maddəsinə qoşulan ölkələrdə bunlardan biri qüvvədədir:

• daxili dönərlilik
• tam dönərlilik
• xarici dönərlilik
√ cari beynəlxalq əməliyyatlar üzrə dönərlilik (azad dönərlilik)
• nataman dönərlik

323. Beynəlxalq pul vahidinin emitenti kimdir?

• ABŞ Federal Rezerv  Bankı
• mərkəzi bank və kommersiya bankları
• milli kommersiya bankları
√ beynəlxalq maliyyəkredit təşkilatları
• Maliyyə Nazirliyi

324. ………… birbaşa investisiyaların kommersiya risklərindən sığortalanmasını həyata keçirir:

• BVF
• Avropa İnvestisiya Bank
• Dünya bankı
√ İnvestisiyaların qarantiyalaşdırılması agentliyi
• investisiya bankları

325. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ……. razılaşması ilə yaradılmışdır:

• maastrix
• Genuya
• Paris Yamay
√ Brettonvuds
• Paris

326. Beynəlxalq Valyuta Fondu valyuta əməliyyatlarının aparılmasına …… başlamışdır:

• 1944cü il iyul
• 1944cü ilin iyul ayında
• 1952ci il oktyabr
• 1945ci il aprel
√ 1947ci il mart



327. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası …… bölməsidir

• Avropa İqtisadi İttifaqının
• beynəlxalq maliyyə korporasiyası
• Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankını
√ Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının
• BVFnun

328. Regional inkişaf banklarının iştirakçılarıdır:

• yalnız inkişaf etməkdə olan ölkələr
• inkişaf etmiş ölkələr
• həmin regionların çox iri bankları
√ inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələr
• yalnız həmin qitənin (Asiya, Afrika, Amerika) dövlətləri

329. BVFnun üzvləri tədiyə balansının kəsirini ödəmək üçün qurumdan maniyəsiz kredit ala bilər

• təsdiqlənən limit dairəsində
• limitsiz məbləğdə
• ölkənin mərkəzi bankının təyin etdiyi həcmdə
√ hökümətin müraciətindən asılı olaraq göstərilən məbləğdə
• ehtiyac mövqeyi dairəsində

330. BVFnun verdiyi kreditlərdə üstün yeri tutur

• uzunmüddətli
• müddətsiz
• dəyişkən müddətli
√ orta müddətli
• Qısamüddətli

331. Avropa İnvestisiya Bankı …. ildə yaradılmışdır

• 1971
• 1976
• 1960
• 1952
√ 1958

332. Asiya İnkişaf Bankı hansı banklara aiddir?

• beynəlxalq valyutakredit təşkilatları
• dünya bankı qrupuna
√ regional inkişaf bankları
• beynəlxalq inkişaf assosiasiyası
• beynəlxalq maliyyə korporasiyası

333. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası……. müəssisələrə kredit verir

• dövlətin zəmanət verdiyi
• kreditə ehtiyacı olan
• iri
• təminatlı
√ rentabelli

334. ……….. bankı ilk dövlətlərarası bankdır

• Avropa Yenidənqurma Bankı



• dünya bankı
• Avropa Mərkəzi Bankı
• Beynəlxalq İnkişaf Bankl
√ Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı

335. Böyük Britaniyada debet, kredit ödənişləri hansı formada aparılır?

• veksellər vasitəsi ilə
• nəğdsiz formada
• nəğd ödəmədə
√ avtomatlaşdırılmış sistemlər vasitəsi ilə aparılır

336. İngiltərə bankının emissiya departamenti hansı əməliyyatları yerinə yetirir?

• qiymətli kağızların emissiyası
• sikkə emissiyası
• pul emissiyası
√ banknot emissiyası
• veksel emissiyası

337. Böyük Britaniyaда pul emitenti kmdir?

• emissiya departamenti
• Maliyyə nazirliyi
√ İngiltərə bankı
• xəzinədarlıq
• kommersiya bankları

338. Böyük Britaniyanın statistikasında pul kütləsinin dövriyyəsində neçə aqreqatlardan istifadə edilir?

• 1
• 3 aqreqat
• 5
• 2
√ 4

339. 1925ci ildə İngiltərədə banknotların dəyişməsi bərpa olunmuşdur

• qiymətli kağızlara
• kredit pullara
• xəzinə biletlərinə
√ külçələrə
• qızıl sikkələrə

340. İngiltərə Bankı valyuta məzənnəsinə nə kimi təsir göstərə bilər?

• dövlətin məsləhətindən istifadə edərək
• monetar siyasəti istifadə edərək
• bank əməliyyatlarının keçirilməsində texnikanı yaxşılaşdırmaqla
√ ölkənin qızıl və valyuta ehtiyyatlarını istifadə edərək
• valyuta intervensiyasından istifadə edərək

341. Doyçe Bundesbank – hansı dövlətin mərkəzi bankıdır:

• Hollandiyanın
• Avstriyanın
• İtaliyanın
√ Almaiyanın
• İsvecrənin



342. Halhazırda Almaniya üçün baş Mərkəzi Bank hansıdır?

• Doyçe Bank
• Dresdner Bank
√ Avropa Mərkəzi Bankı
• Alman Federal Bankı
• BundesBan

343. Almaniyada ……..banklar fəaliyyət göstərir?

• əmanət
• ipoteka
• şəxsi kommersiya
• aqrar
√ şəxsi

344. Almaniyanın statistikasında pul kütləsinin dövriyyəsində neçə aqreqatlardan istifadə edilir?

√ 3
• 4
• 1
• 5
• 2

345. Qanunvericiliyə görə Fransa bank sistemi …… hesab olunur:

• iki pilləli
• beş pilləli
• dörd pilləli
• bir pilləri
√ üç pilləli

346. Fransanın pul kütləsi dövriyyəsi neçə aqreqatdan ibarətdir?

• 5
√ 3
• 8
• 6
• 4

347. Yaponiya bankına rəhbərlik edir:

• Ölkənin baş naziri
√ Siyasi şura
• İcra şurası
• Ölkə prezidenti
• Әməliyyat şurası

348. ABŞda Mərkəzi bank funksiyasını yerinə yetirir:

• ABŞ bankı
• Xalq bankı
• Kommersiya banklar
√ Federal ehtiyyat sistemi
• Ehtiyyat bankı

349. ABŞ ……. müştərilərin əmlakının idarə olunması üzrə əməliyyatların aparılmasında ixtisaslaşmışdır.

• investisiya fondları
• Pensiya fondları Trast



√ kompaniyaları
• Kommersiya bankları
• İpoteka kompaniyaları

350. Federal ehtiyyat sisteminin tərkibinə daxildir ….. Federal ehtiyyat bankları (ABŞ)

• 12
√ 14
• 15
• 10
• 15


