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1. Çekin növü:

√ kassa çeki
• daxıl çeki
• sandıq çeki
• boxça çeki

2. Çekin növü:

√ cızıqlı çek
• bəzəkli çek
• şəkilli çek
• naxışlı çek

3. Çekin növü:

√ komissyon çeki
• kontragent çeki
• kommunal çeki
• korporativ çek

4. Çekin növü:

√ kredit çeki
• maliyyə çeki
• vergi çeki
• büdcə çeki

5. Çekin növü:

√ adlı çek
• sanlı çek
• şanlı çek
• hörmətli çek

6. Çekin növü:

√ order çeki
• lotereya çeki
• faktura çeki
• qaimə çeki

7. Çekin növü:

√ təqdimatlı çek
• anonim çek
• təqdimatsız çek
• mücərrəd çek

8. Onu təqdim edənə onda göstərilmiş pul məbləqinin ödənilməsi haqqında əmanətçinin banka verdiyi şərtsiz yazılı sərəncamıdır:

√ çek
• sertifikat
• veskel
• səhm

9. Çeki təqdim edən və çekdəki məbləqi alan şəxs:



√ trassant
• trassat
• indossant
• remitent

10. Çekin ödəyicisi kimi çıxış edən bank:

√ trassat
• trassant
• indossant
• indossat

11. Çek kitabçasının sahibi:

√ trassant
• trassat
• indossant
• indossat

12. Qısamüddətli borc öhdəliyidir:

√ veksel
• istiqraz
• səhm
• konosament

13. Borclu öz öhdəliyini yerinə yetirmədikdə vekselin tam yaxud qismən ödənilməsinə zəmanətin verilməsi:

√ aval
• aksept
• indossament
• allonj

14. İndossamentlər üçün vekselə əlavə qoşulan vərəq:

√ allonj
• tonnaj
• vernisaj
• takelaj

15. İndossamentin bu növü vekselin üzərində «üstümə qaytarılmamaqla» qeydin edilməsi vasitəsilə baş verir:

√ dövriyyəsiz
• dövriyyəli
• tapşırıqlı
• tam

16. İndossamentin bu növündə veksel sahibi veksel haqda heç bir qeyd-şərt etmir:

√ dövriyyəli
• dövriyyəsiz
• tapşırıqlı
• tam

17. İndossamentin bu növü ötürmə qeydində göstərilən şəxsə müəyyən əməliyyatların keçirilməsini etibar etmək məqsədilə edilir:

√ tapşırıqlı
• blank
• adlı
• təqdimatlı



18. İndossamentin bu növündə vekselin ötürüldüyü şəxs göstərilir:

√ adlı
• blank
• tapşırıqlı
• təqdimatlı

19. İndossamentin bu növündə ödəmənin edilməsi əmrini verən şəxs göstərilmir:

√ blank
• tapşırıqlı
• adlı
• təqdimatlı

20. İndossamentin növü:

√ tapşırıqlı
• tapşırıqsız
• öhdəlikli
• öhdəliksiz

21. İndossamentin növü:

√ adlı
• adsız
• təqdimatlı
• təqdimatsız

22. İndossamentin növü:

√ blank
• qrafik
• sxem
• cədvəl

23. İndossamentin növü:

√ natamam
• başa çatdırılmamış
• yarımçıq
• bitməmiş

24. İndossamentin növü:

√ tam
• dolğun
• bitmiş
• yetkin

25. İndossament nəticəsində vekseli alan şəxs:

√ indossat
• indossant
• remitent
• akseptant

26. Ötürmə qeydini edən şəxs:

√ indossant



• indossat
• remitent
• akseptant

27. Vekselin bir şəxsdən digərinə keçməsini təsdiqləyən ötürmə qeydi:

√ indossament
• sessiya
• indossat
• indossant

28. Vekseldən imtina:

• şikayət
• üsyan
√ protest
• etiraz

29. Borclunun məbləqin yalnız bir hissəsini ödəməyə razı olduğunu bildirir:

• bitməmiş aksept
√ natamam aksept
• başa çatdırılmamış aksept
• yarımçıq aksept

30. Vekseldəki məbləqin təyin olunmuş müddətdə tam həcmdə ödəniləcəyini bildirir:

√ tam aksept
• yetkin aksept
• bitmiş aksept
• dolğun aksept

31. Veksel üzrə öhdəliyin yerinə yetirilməsi haqda yazılı razılıqı verən şəxs:

√ akseptant
• indossant
• indossat
• avalist

32. Veksel üzrə öhdəliyin yerinə yetirilməsi haqda yazılı razılıq:

• allaonj
• akkreditiv
√ aksept
• aval

33. Trattanı yazan şəxs:

√ trassant
• remitent
• trassat
• komitent

34. Köçürmə vekseli üzrə borclu şəxs:

√ trassat
• trassant
• komitent
• remitent



35. Köçürmə vekseli üzrə üçüncü şəxs:

• komitent
• servitut
√ remitent
• emitent

36. Köçürmə vekselidir:

√ tratta
• trassat
• trassant
• traktor

37. Vekselin növü:

• göndəriş vekseli
• fantastik veksel
√ köçürmə veksel
• bazar vekseli

38. Vekselin növü:

• bəsit veksel
√ sadə veksel
• ibtidai veksel
• səthi veksel

39. Vekselin növü:

√ dost vekseli
• qardaş vekseli
• qohum vekseli
• sirdaş vekseli

40. Vekselin növü:

√ saxta veksel
• qəlp veksel
• uydurma veksel
• fantastik veksel

41. Vekselin növü:

• bazar vekseli
• hesablşma vekseli
√ maliyyə vekseli
• kredit vekseli

42. Vekselin növü:

√ kommersiya vekseli
• bazar vekseli
• al-ver vekseli
• dükan vekseli

43. Veksel hüququnun iki sistemindən biri:

√ İngiltərə
• Fransa



• Amerika
• Almaniya

44. Veksel hüququnun iki sistemindən biri:

• Paris
• Berlin
√ Cenevrə
• London

45. Vekselin əsas səciyyəvi əlamətlərindən biridir:

• rekvizitsizlik
√ zəruri rekvizitlərə malik olması
• sənədsizlik
• yığcamlıq

46. Vekselin əsas səciyyəvi əlamətlərindən biridir:

√ müştərək məsuliyyət
• mobillik
• məsuliyyətsizlik
• şərtlilik

47. Vekselin əsas səciyyəvi əlamətlərindən biridir:

√ tədavületmə
• mobillik
• şərtlilik
• tədavületməmə

48. Vekselin əsas səciyyəvi əlamətlərindən biridir:

• şərtlilik
• yığcamlıq
√ mücərrədlik
• virtuallıq

49. Vekselin əsas səciyyəvi əlamətlərindən biridir:

• şərtlilik
• yığcamlıq
√ şərtsizlik
• virtuallıq

50. Üzərində göstərilmiş ödəyicinin müəyyən pul məbləqinin təyin edilmiş müddətdə ödəməsinə dair şərtsiz borc öhdəliyidir:

• çek
√ veksel
• konosament
• səhm

51. İlkin buraxılan qiymətli kağızların yerləşdirilməsi yolu:

√ investisiya hərracı
• investisiya müsabiqəsi
• investisiya yarmarkası
• investisiya yarışması

52. İlkin buraxılan qiymətli kağızların yerləşdirilməsi yolu:



√ kommersiya müsabiqəsi
• musiqi müsabiqəsi
• yaradıcılıq müsabiqəsi
• investisiya müsabiqəsi

53. İlkin buraxılan qiymətli kağızların yerləşdirilməsi yolu:

√ hərrac
• reklam
• alqı-satqı
• yarmarka

54. İlkin buraxılan qiymətli kağızların yerləşdirilməsi yolu:

√ abunə
• yarmarka
• reklam
• alqı-satqı

55. Emitent tərəfindən qiymətli kağızların buraxılması haqqında qərər qəbul olunan kimi tərtib olunur:

√ emissiya prospekti
• enerji balansı
• valyuta balansı
• maliyyə balansı

56. İlkin bazarın ən vacib cəhəti:

√ emitent tərəfindən informasiyanın investor üçün tam açıqlanması
• emitent tərəfindən kommersiya sirrinin tam açıqlanması
• emitent tərəfindən texnoloji sirlərin tam açıqlanması
• emitent tərəfindən nou-haunun açıqlanması

57. İlkin qiymətli kağızlar bazarının vəzifəsidir:

√ inflyasiyanın zəiflədilməsi
• işsizliyin azaldılması
• büdcə kəsirinin örtülməsi
• qızıl-valyuta ehtiyatlarının artırılması

58. İlkin qiymətli kağızlar bazarının vəzifəsidir:

√ maliyyə bazarının fəallaşdırılması
• əmlak bazarının fəallaşdırılması
• investisiya bazarının fəallaşdırılması
• valyuta bazarını fəallaşdırılması

59. İlkin qiymətli kağızlar bazarının vəzifəsidir:

√ müvəqqəti sərbəst resursların cəlb olunması
• tamaşaçı diqqətinin cəlb olunması
• ölkədən çıxarılmış kapitalların cəlb olunması
• yığılmamış vergilərin cəlb olunması

60. İlkin qiymətli kağızlar bazarının funksiyasıdır:

√ tələblə təklif arasında tarazlığın təmin olunması
• yığımla istehlak arasında tarazlığın təmin olunması
• yığımla investisiya arasında tarazlığın təmin olunması



• emitentlərlə investorlar arasında tarazlığın təmin olunması

61. İlkin qiymətli kağızlar bazarının funksiyasıdır:

√ qiymətli kağızların uçotu
• peşəkarların uçotu
• emitentlərin uçotu
• investorların uçotu

62. İlkin qiymətli kağızlar bazarının funksiyasıdır:

√ qiymətli kağızların yerləşdirilməsi
• valyuta vəsaitlərinin yerləşdirilməsi
• maliyyə resurslarının yerləşdirilməsi
• əmanətlərin yerləşdirilməsi

63. İlkin qiymətli kağızlar bazarının funksiyasıdır:

√ qiymətli kağızların buraxılışının təşkili
• işsizliyin aradan qaldırılması
• dövlət büdcəsinin gəlirlərlə təmin olunması
• tədiyə balansının sabitliyinin təmin olunması

64. Burada qiymətli kağızların investorlar arasında ilkin yerləşdirilməsi baş verir:

√ ilkin bazar
• təkrar bazar
• kassa bazarı
• müddətli bazar

65. Yerinə yetirilmə müddəti 2 gündən çox olan əqdlərin bazarı:

√ müddətli
• ilkin
• təkrar
• kassa

66. Qiymətli kağızların kassa bazarıdır:

√ spot
• forvard
• füçers
• opsion

67. Sifarişçi üçün qiymətli kağızların dərhal alqı-satqısı tələb olunduqda, o, qiymətli kağızların hansı bazarından istifadə edir:

√ kassa
• ilkin
• təkrar
• müddətli

68. Yeni informasiya texnologiyaların və kompüter texnikasının böyük miqyaslarda tətbiqi ilə seçilən qiymətli kağızlar bazarı:

√ kompüterləşdirilmiş bazar
• fond birjası
• ilkin bazar
• təkrar bazar

69. Qiymətli kağızların mütəşəkkil bazarının mərkəzi təsisatı:



√ fond birjası
• əmtəə birjası
• valyuta birjası
• neft birjası

70. Burada iştirakçıların vahid qaydalara sərt riayət olunması tələb olunmur:

√ qeyri-mütəşəkkil bazar
• ilkin bazar
• təkrar bazar
• mütəşəkkil bazar

71. Burada qiymətli kağızların dəqiq müəyyənləşdirilmiş vahid qaydalar əsasında bazarın lisenziyalaşdırılmış peşəkar iştirakçıları arasında
tədavülü baş verir:

√ mütəşəkkil bazar
• ilkin bazar
• təkrar bazar
• qeyri-mütəşəkkil bazar

72. Əvvəl buraxılmış və ilkin yerləşdirmə mərhələsini keçmiş qiymətli kağızların tədavül etdiyi məkan:

√ təkrar bazar
• ilkin bazar
• yeni bazar
• sonuncu bazar

73. Burada korporasiyalar, mərkəzi hökümət və bələdiyyələr tərəfindən birinci dəfə buraxılan qiymətli kağızların yerləşdirilməsi baş verir:

√ ilkin bazar
• ikinci bazar
• təkrar bazar
• sonuncu bazar

74. Adi yolla təqdim etmək vasitəsilə üçüncü şəxsə ötürülür:

√ təqdimatlı konosament
• adlı konosament
• orderli konosament
• sahilyanı konosament

75. Yükü qəbul edənin göstərilmiş adına müvafiq üçüncü şəxsə ötürülür:

√ adlı konosament
• təqdimatlı konosament
• orderli konosament
• sahilyanı konosament

76. Yükü göndərənin yaxud qəbul edənin əmri ilə və indossament vasitəsilə üçüncü şəxsə ötürülür:

√ orderli konosament
• təqdimatlı konosament
• adlı konosament
• sahilyanı konosament

77. Dəniz yükü daşıyıcısının yaxud onun müvəkkil şəxsinin yük sahibinin yaxud onun nümayəndəsinin üzərinə yazdığı qiymətli kağız:

√ konosament
• veksel
• istiqraz



• sertifikat

78. Bank sertifikatının yeni sahibi:

√ tsessionari
• benefisiar
• passionari
• tsedent

79. Öz hüquqlarından imtina edən bank sertifikatı sahibi:

√ tsedent
• akseptant
• trassant
• indossant

80. Adlı bank sertifikatı üzrə tələb hüquqların təslim edilməsi:

• indossament
• tratta
√ tsessiya
• aksept

81. Tədavül müddətinə görə bank sertifikatları:

√ müddətli və tələb olunanadək
• adlı və təqdimatlı
• uzunmüddətli və qısamüddətli
• depozit və əmanət

82. Buraxılma formasına və sahibinin eyniləşdirilməsinə görə bank sertifikatları:

√ adlı və təqdimatlı
• depozit və əmanət
• müddətli və tələb olunanadək
• uzunmüddətli və qısamüddətli

83. Banka qoyuluş etmiş fiziki və hüquqi şəxslər:

√ benefisiar
• akseptant
• trassant
• indossant

84. Bankın fiziki şəxslərin onda yerləşdirdiyi əmanət qoyuluşlarının ödənilməsinə dair öhdəliyi:

• bank sertifikatı
• pul sertifikatı
• depozit sertifikatı
√ əmanət sertifikatı

85. Bankın hüquqi şəxslərin onda yerləşdirdiyi depozitlərin ödənilməsinə olan yazılı şəhadətnamə:

√ depozit sertifikatı
• pul sertifikatı
• bank sertifikatı
• əmanət sertifikatı

86. Çekyazanın hesabında olan və onun yazdığı çekləri bank tərəfindən tam ödəmək imkanı verən pul məbləqi:



• duvaq
√ örtük
• qapaq
• örpək

87. Bu növ çeklər turistlərin valyuta ilə təmin olunmasından ötrü istifadə olunur:

√ yol çeki
• adlı çek
• xəzinədarlıq çeki
• order çek

88. Bu növ çeklər bank tərəfindən yazılır və onun xəzinədarının imzası ilə təsdiqlənir:

• order çek
• komisyon çek
√ xəzinədarlıq çeki
• kassa çeki

89. Əsasında nağd vəsaitlərin ödənildiyi çek:

√ kassa çeki
• kredit çek
• komisyon çek
• order çek

90. Bu növ çeklər çekyazanın öz adından çekyazana borcu olanın hesabını debetləşdirməklə yazılır:

√ komisyon çek
• order çek
• adlı çek
• kredit çek

91. Bu növ çeklər ödəyicinin çekyazana verdiyi kreditin məbləqinə görə yazılır:

√ kredit çek
• adlı çek
• təqdimatlı çek
• order çek

92. Bu növ çeklər indossament vasitəsilə başqa şəxsə ötürülə bilməz:

√ adlı çek
• cızıqlı çek
• təqdimatlı çek
• order çek

93. Bu növ çeklər indossament vasitəsilə başqa şəxsə ötürülə bilər:

• kassa çeki
• cızıqlı çek
√ təqdimatlı çek
• adlı çek

94. Bu növ çeklər indossament vasitəsilə başqa şəxsə ötürülə bilər:

• adlı çek
√ order çek
• cızıqlı çek
• kassa çeki



95. Bu növ çeklərdə çeki təqdim edənin adı yazılır:

√ adlı çek
• təqdimatlı çek
• cızıqlı çek
• order çek

96. Bu növ çeklərdə çeki təqdim edənin adı yazılmır:

• order çek
• cızıqlı çek
√ təqdimatlı çek
• adlı çek

97. Çekin növü:

√ yol çeki
• hava çeki
• qupu yol çeki
• dəniz çeki

98. Çekin növü:

√ jiroçek
• bələdiyyə çeki
• kommunal çeki
• büdcə çeki

99. Çekin növü:

√ sertifikat çek
• lotereya çeki
• faktura çeki
• qaimə çeki

100. Çekin növü:

• vergi çeki
• maliyyə çeki
√ xəzinədarlıq çeki
• büdcə çeki

101. Şaquli vəziyyətdə olan barmaqlarla hansı rəqəmlər bildirilir:

√ 42491.0
• 42619.0
• 0.0
• 10.0

102. Qiymətli kağızın qiymtini bildirir:

√ yuxarı qaldırılmış əlin barmaqları
• aşağı salınmış əlin barmaqları
• sinəyə qoyulmuş əlin barmaqlar
• çiyinə qoyulmuş əlin barmaqlar

103. Birja satışları zamanı ticərətçiyə içi (ovucu) çölə olan uzadılmış nəyi bildirir?

√ qiymtli kağızı satmaq istəyini



• qiymətli kağızı almaq istəyini
• qiymətli kağızın qiymətini
• satışdan çıxmaqı

104. Birja satışları zamanı ticərətçiyə iç (ovuc) tərəfi ilə uzadılmış əl nəyi bildirir?

√ qiymətli kağızı almaq istəyini
• qiymtli kağızı satmaq istəyini
• qiymətli kağızın qiymətini
• satışdan çıxmaqı

105. Bu cür satışlar zamanı qiymət car çəkmə yolu ilə təyin olunur:

√ əlaqəli
• əlaqəsiz
• daimi
• elektron

106. Bu cür satışlar zamanı birjanın ticarət zalında müəyyən qaydalar tətbiq olunur:

√ əlaqəli
• əlaqəsiz
• daimi
• elektron

107. Əlaqəsiz birja satışları:

√ elektron
• pozitron
• neytron
• proton

108. Keçirilmə qaydasına görə birja satışları:

√ əlaqəsiz
• mövsümi
• diskret
• differensial

109. Keçirilmə qaydasına görə birja satışları:

√ əlaqəli
• diskret
• differensial
• dolayı

110. Keçirilmə qaydasına görə birja satışları:

√ sessiya
• mövsümi
• diskret
• differensial

111. Keçirilmə qaydasına görə birja satışları:

√ daimi
• diskret
• differensial
• dolayı



112. O, bazarın yaradıcısıdır:

√ marketmeyker
• marketteyker
• anderrayter
• investor

113. Onlar maliyyə brokerlərindən fərqli olaraq sırf dilerdir:

√ investisiya şirkəti
• anderrayter
• emitent
• komitent

114. Onlar qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülünə dair məsləhət xidmətləri göstərir:

√ investisiya məsləhətçisi
• diler
• broker
• anderrayter

115. Brokerlərdən fərqli olaraq onlar sırf vasitəçilikdən başqa öz adından, özü üçün və öz hesabına sonradan satmaq məqsədi ilə qiymətli
kağız almaq hüququna malikdir:

√ diler
• broker
• anderrayter
• emtent

116. Brokerin birjadakı hər bir alqı-satqını təsdiqləyən qeydlər:

√ bordero
• kabalyero
• sombrero
• bordo

117. Brokerin xidmət muzdu:

√ kurtaj
• kollaj
• tonnaj
• takelaj

118. Əqdin baş tuta biləcəyi qiyməti təsbit edir:

√ stop əmr
• bazar əmri
• limitli əmr
• şərtli əmr

119. Brokerə mümkün olan ən yaxşı qiyməti sərbəst seçməyə imkan verir:

√ bazar əmri
• stop əmr
• limitli əmr
• şərtli əmr

120. Əqdin brokerin təmin etməli olduğu konkret alış yaxud satış qiymətini müəyyən edir:

√ limitli əmr



• bazar əmri
• stop əmr
• şərtli əmr

121. Müştəridən daxil olan vəsaitlərin bu hesaba daxil etməkdən ötrü broker tərəfindən müştəri üçün açılan hesab:

√ şəxsi hesab
• fərdi hesab
• nostro hesab
• müxbir hesab

122. Alınan hər bir qiymətli kağız növü üzrə broker tərəfindən müştəri üçün açılan hesab:

√ depo hesab
• depozit hesabı
• borc hesabı
• loro hesab

123. Belə müqavilə brokerin müştərisinin adından bağlanılır:

√ tapşırıqlı müqavilə
• komisyon müqavilə
• alqı-satqı müqaviləsi
• depozit müqaviləsi

124. Belə müqavilə brokerin adından bağlanılır:

√ komisyon müqavilə
• tapşırıqlı müqavilə
• alqı-satqı müqaviləsi
• depozit müqaviləsi

125. O, öz hesabına deyil, müştərinin hesabına və onun mənafeyinə uyğun hərəkət edir:

√ broker
• diler
• anderrayter
• emtent

126. Birjadankənar bazarın müasir rabitə vasitələrinə və kompüter texnologiyalarına əsaslanan sistemləri:

√ elektron birja
• elektrik birja
• neytron birja
• nanobirja

127. Qiymətli kağızların birjadankənar bazarının ən məşhur nümunəsi:

√ NASDAQ
• NAFTA
• NATO
• NASA

128. Qiymətli kağızların birjadankənar qeyri-mütəşəkkil bazarı:

√ küçə bazarı
• məhlə bazarı
• dalan bazarı
• prospekt bazarı



129. Brokerlərin aldıqları komisyon haqq:

√ kurtaj
• faiz
• bonus
• allonj

130. Əqdləri əsasən özləri üçün və öz vəsaitləri hesabına icra edən:

√ diler
• broker
• kurtaj
• allonj

131. Əqdləri müştərinin tapşırıqı ilə və onun vəsaiti hesabına icra edən:

√ broker
• diler
• kurtaj
• allonj

132. Fond birjası peşəkar fəaliyyətin hansı istiqamətlərini özündə birləşdirə bilər:

√ depozitar və klirinq
• investisiya məsləhçisi
• anderraytinq
• qiymətli kağızların idarə olunması

133. Birgə hazırlanmış və riayət olunan qaydalar üzrə ticarət əməliyyatlarının aparılması üçün təşkil edilmiş müstəqil və ixtisaslaşmış
təşkilat:

√ fond birjası
• əmtəə birjası
• valyuta birjası
• kofe birjası

134. Qiymətli kağızların təkrar bazarının forması:

√ fond birjası
• əmtəə birjası
• valyuta birjası
• qızıl birjası

135. Qiymətli kağızların təkrar bazarının funksiyası:

√ müəyyən qiymət səviyyəsində tələb ilə təklifin tarazlaşdırılması
• yığımla istehlak arasında tarazlığın təmin olunması
• yığımla investisiya arasında tarazlığın təmin olunması
• emitentlərlə investorlar arasında tarazlığın təmin olunması

136. Qiymətli kağızların təkrar bazarının funksiyası:

√ pərakəndə ticarət səviyyəsində satıcı və alıcıların görüşdürülməsi
• yığımla istehlak arasında tarazlığın təmin olunması
• yığımla investisiya arasında tarazlığın təmin olunması
• emitentlərlə investorlar arasında tarazlığın təmin olunması

137. Qiymətli kağızların təkrar bazarının məqsədi:

√ qiymətli kağızlarla əsasən pərakəndə alqı-satqı və digər əməliyyatların keçirilməsi üçün şəraitin yaradılması



• yığımla istehlak arasında tarazlığın təmin olunması
• yığımla investisiya arasında tarazlığın təmin olunması
• emitentlərlə investorlar arasında tarazlığın təmin olunması

138. Təkrar bazar qiymətli kağızların hansı keyfiyyətini təmin edir:

√ likvidlik
• risk
• tədavületmə
• seriyalılıq

139. Təkrar bazar artıq səfərbər edilmiş maliyyə vəsaitlərinin:

√ təkrar bölgüsünü təmin edir
• yığımını təmin edir
• axınını təmin edir
• mənimsənilməsini təmin edir

140. Təkrar bazar investisiyaların və yığımların həcminə:

√ təsir etmir
• təsir edir
• təzyiq edir
• təzyiq etmir

141. Qiymətli kağızların təkrar bazarının əsas iştirakçıları:

√ möhtəkirlər
• emitentlər
• investorlar
• mütəxəssislər

142. Üzərinə emitentin adından və ya öz adından, lakin emitentin tapşırığı ilə və onun hesabına qiymətli kağızların erləşdirilməsi öhdəliyi
götürmüş şəxs:

√ anderrayter
• moderator
• terminator
• perforator

143. Qiymətli kağızların zəmanətli yerləşdirilməsi:

√ anderraytinq
• indossament;
• trassant
• hecinq

144. Dövlət və bələdiyyə müəssisələrinin səhm zərfləri alıcıdan investisiya proqramlarının həyata keçirilməsi tələb olunduqda satılır:

√ investisiya hərracları
• qapalı abunə
• kommersiya müsabiqəsi
• açıq abunə

145. Bu zaman alıcılardan hansısa şərtlərin yerinə yetirilməsini tələb olunur:

√ kommersiya müsabiqəsi
• hərrac
• abunə
• investisiya müsabiqəsi



146. Qiymətli kağızların fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən açıq satışlardan alınmasından ibarətdir və alıcılardan heç bir şərtlərin yerinə
yetirilməsi tələb olunmur:

√ hərrac
• abunə
• kommersiya müsabiqəsi
• investisiya müsabiqəsi

147. Bu zaman qiymətli kağızların yerləşdirilməsi əvvəlcədən müəyyən edilmiş investorlar arasında keçirilir:

√ qapalı abunə
• bağlı abunə
• aşkar abunə
• açıq abunə

148. Bu zaman qiymətli kağızların kütləvi yerləşdirilməsi baş verir və bu zaman investorların sayına məhdudiyyət qoyulmur:

√ açıq abunə
• bağlı abunə
• aşkar abunə
• qapalı abunə

149. Qiymətli kağızlara abunənin növü:

√ qapalı
• aydın
• aşkar
• bağlı

150. Qiymətli kağızlara abunənin növü:

√ açıq
• aydın
• aşkar
• ətraflı

151. Qiymətli kağızların fond birjasının xüsusi qiymətləndirmə siyahısına daxil edilməsi:

√ listinq
• lizinq
• faktorinq
• kastinq

152. Birja əməliyyatlarının fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri:

√ ixtisaslaşma
• mərkəzləşmə
• universallaşma
• ümumiləşmə

153. Birja əməliyyatlarının fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri:

√ əmtəənin keyfiyyəti nəzərə alınır
• əmtəənin kəmiyyəti nəzərə alınır
• əmtəənin keyfiyyəti nəzərə alınmır
• əmtəənin kəmfiyyəti nəzərə alınmır

154. Birja əməliyyatlarının fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri:



√ vasitəçilər tərəfindən keçirilir
• emitentlər tərəfindən keçirilir
• investorlar tərəfindən keçirilir
• istənilən kəs tərəfindən keçirilir

155. Birja əməliyyatlarının fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri:

√ dövlət tərəfindən birbaşa tənzimlənmir
• dövlət tərəfindən birbaşa tənzimlənir
• dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalarla aparılır
• heç bir qayda yoxdur

156. Birja əməliyyatlarının fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri:

√ qiymət qoyma sərbəstdir
• qiymət qoyma virtualdır
• qiymət qoyma gizlidir
• qiymət qoyma icbaridir

157. Birja əməliyyatlarının fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri:

√ xüsusi yerlərdə keçirilir
• pərakəndəlik
• məkansızlıq
• istənilən yerlərdə keçirilir

158. Birja əməliyyatlarının fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri:

√ standart kütlələrlə keçirilir
• pərakəndəlik
• qeyri-standart kütlələrlə keçirilir
• kor-təbilik

159. Birja əməliyyatlarının keçirilmə prinsiplərindən biri:

√ broker ilə müştəri arasında şəxsi etibar
• broker ilə müştəri arasında şəxsi yaxınlıq
• broker ilə müştəri arasında şəxsi tanışlıq
• broker ilə müştəri arasında şəxsi münasibətlər

160. Birja əməliyyatlarının keçirilmə prinsiplərindən biri:

√ sərt qaydalar əsasında tənzimlənmə
• heç bir tənzimləmənin olmaması
• yumşaq qaydalar əsasında tənzimlənmə
• liberal qaydalar əsasında tənzimlənmə

161. Birja əməliyyatlarının keçirilmə prinsiplərindən biri:

√ aşkarlıq
• demokratiklik
• qapalılıq
• pərakəndəlik

162. Birja əməliyyatlarının keçirilmə prinsiplərindən biri:

√ daimilik
• kor-təbilik
• pərakəndəlik
• özbaşnalıq



163. Birja əqdlərinin əsas tiplərindən biri:

√ opsion əqdləri
• təminatsız əqdlər
• barter əqdlər
• şərtli əqdlər

164. Birja əqdlərinin əsas tiplərindən biri:

√ fyüçers əqdləri
• barter əqdlər
• şərtli əqdlər
• təminatsız əqdlər

165. Birja əqdlərinin əsas tiplərindən biri:

√ forvard əqdləri
• barter əqdlər
• şərtli əqdlər
• təminatsız əqdlər

166. Birja əqdlərinin əsas tiplərindən biri:

√ əmtəə təqdim olunmaqla edilən əqdlər
• əmtəə təqdim olunmamaqla edilən əqdlər
• əmtəə girovu ilə edilən əqdlər

167. Birja əqdləri qaydalarına görə əqdin ……….. bağlanılması tələbi aiddir:

√ yazılı şəkildə
• şifahi şəkildə
• istənilən şəkildə

168. Birja əqdlərinin bağlanması qaydası kim tərəfindən müəyyən edilir?

• mərkəzi bank
• maliyyə nazirliyi
√ fond birjası
• tənizimləyici dövlət qurumları

169. Birja əmtəələrinə dair hüquq və öhdəliklərin yaradılmasına, təsbit edilməsinə, xitam verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə istiqamətlənmiş
və birja iştirakçılarının həyata keçirdiyi qarşılıqlı razılaşdırılmış tədbirlər:

√ birja əqdləri
• birja əməliyyatları
• birja fəaliyyəti
• birja sövdələşmələri

170. Birja əmtəəsi ilə birjada edilən müxtəlif əməliyyatlar:

√ birja əməliyyatları
• birja əqdləri
• birja fəaliyyəti
• birja sövdələşmələri

171. Bu zaman qiymətli kağızların bir növü üzrə edilən əqdlər …………. və yekun uzun yaxud qısa mövqeyə gətirilir:

√ fasiləsiz əvəzləşdirilir
• birtərəfli əvəzləşdirilir



• üçtərəfli əvəzləşdirilir
• fasiləli əvəzləşdirilir

172. Bu zaman qiymətli kağızların bir növü üzrə edilmiş bütün əqdlər qruplaşdırılır və hər bir iştirakçı üçün vahid qısa yaxud uzun mövqeyə
gətirilir:

√ çoxtərəfli əvəzləşdirmə
• birtərəfli əvəzləşdirmə
• ikitərəfli əvəzləşdirmə
• üçtərəfli əvəzləşdirmə

173. Bu zaman iki tərəf arasında gün ərzində qiymətli kağızların bir növü üzrə edilmiş bütün əqdlər qruplaşdırılır və vahid mövqeyə
(pozisiyaya) gətirilir:

√ ikitərəfli əvəzləşdirmə
• birtərəfli əvəzləşdirmə
• üçtərəfli əvəzləşdirmə
• dördtərəfli əvəzləşdirmə

174. Klirinq zamanı əqdlərin əvəzləşdirilməsinin əsas variantlarından biri:

√ fasiləsiz əvəzləşdirmə
• birtərəfli əvəzləşdirmə
• üçtərəfli əvəzləşdirmə
• fasiləli əvəzləşdirmə

175. Klirinq zamanı əqdlərin əvəzləşdirilməsinin əsas variantlarından biri:

√ çoxtərəfli əvəzləşdirmə
• birtərəfli əvəzləşdirmə
• üçtərəfli əvəzləşdirmə
• dördtərəfli əvəzləşdirmə

176. Klirinq zamanı əqdlərin əvəzləşdirilməsinin əsas variantlarından biri:

√ ikitərəfli əvəzləşdirmə
• dördtərəfli əvəzləşdirmə
• üçtərəfli əvəzləşdirmə
• birtərəfli əvəzləşdirmə

177. Əməliyyat həcmi böyük olan bazarlarda ən səmərəlisidir:

• fasiləli əvəzləşdirmə
√ fasiləsiz əvəzləşdirmə

178. Qiymətli kağızların hansısa bir növü üzrə bir neçə tərəf arasındakı əqdləri qiymətli kağızların təqdim edilməsini və pul vəsaitləri
axınlarını minimal saya endirməyə imkan verir:

• qarşılıqlı yerləşdirmə
√ qarşılıqlı əvəzləşdirmə
• qarşıldıqlı yeniləşdirmə
• qarşılıqlı birləşdirmə

179. Bir çox klirinq sistemlərinə qiymətli kağızların yaxud pul vəsaitlərinin hər hansı bir formada ………………….. daxil edilir:

• qarşılıqlı yerləşdirilməsi
• qarşılıqlı birləşdirilməsi
• qarşılıqlı yerləşdirilməsi
√ qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi



180. Bu sistem qiymətli kağızların mərkəzi depozitarisinin, ümumi standartların mövcud olmasını nəzərdə tutur:

√ klirinq sistemi
• dilinq sistemi
• ticarət sistemi
• reyestr sistemi

181. Mütəşəkkil bazarla əlaqəli olan ikitərəfli sistemə qoşulmaq istəməyən yaxud qoşula bilməyən investorlar tərəfindən istifadə olunur:

• hərtərəfli üzləşdirmə
• çoxtərəfli üzləşdirmə
√ birtərəfli üzləşdirmə
• ikitərəli üzləşdirmə

182. Bu zaman əqdin hər iki iştirakçısı informasiyanı bilavasitə mərkəzi üzləşdirmə sisteminə daxil edir:

• birtərəfli üzləşdirmə
√ ikitərəli üzləşdirmə
• hərtərəfli üzləşdirmə
• çoxtərəfli üzləşdirmə

183. Adətən mütəşəkkil bazarlarda, məsələn, birjalarda tətbiq olunur:

• birtərəfli üzləşdirmə
• çoxtərəfli üzləşdirmə
• hərtərəfli üzləşdirmə
√ ikitərəli üzləşdirmə

184. Birja prosesinin vacib tərkib hissələrindən biridir:

• mürəkkəbləşdirmə
• lokallaşdırma
√ üzləşdirmə
• sadələşdirmə

185. Onkol hərrac bu cür də adlanır:

√ birdəfəlik hərrac
• çoxdəfəlik hərrac
• üçdəfəlik hərrac
• ikidəfəlik hərrac

186. Əqdlərin gec-gec bağlanıldığı, alıcının qiyməti ilə satıcının qiyməti arasında çox böyük fərq olduğu bazar üçün bu cür hərrac
səciyyəvidir:

• qiyabi hərrac
√ onkol hərrac
• ikili hərrac
• fasiləsiz hərrac

187. Bu cür hərrac qeyri-likvidli bazar üçün səciyyəvidir:

√ onkol hərrac
• qiyabi hərrac
• ikili hərrac
• fasiləsiz hərrac

188. Bu cür hərrac zamanı alqı ən yüksək qiymətlə, satqı isə minimal qiymətlə edilir:

• onkol hərrac



• ikili hərrac
√ fasiləsiz hərrac
• qiyabi hərrac

189. Bu cür hərrac şifahi sifarişlərin sifariş kitabına yazılması yaxud onların birjanın ticarət salonundakı elektron tabloda göstərilməsi
əsasında qurulur:

√ fasiləsiz hərrac
• qiyabi hərrac
• ikili hərrac
• onkol hərrac

190. Bu cür hərrac satıcı və alıcının eynivaxtlı rəqabəti əsasında qurulur:

√ ikili hərracı
• holland hərracı
• sadə hərrac
• qiyabi hərrac

191. Bu cür hərrac zamanı əmtəəni özünün yazılı sifarişində ən yüksək qiyməti təklif edən alıcı əldə edir:

√ qiyabi hərrac
• ingilis hərracı
• holland hərracı
• sadə hərrac

192. Bu cür hərraca qiymətli kağız buraxılışını mümkün qədər tez yerləşdirmək lazım olduqda müraciət edilir:

• sadə hərrac
• qiyabi hərrac
√ holland hərracı
• ingilis hərracı

193. «Birinci alıcı» prinsipi ilə təşkil olunur, yəni ən yüksək qiymətdən ən aşağı qiymətə doğru:

√ holland hərracı
• sadə hərrac
• qiyabi hərrac
• ingilis hərracı

194. Adətən bu cür hərraclar satışa yüksək tələbli əmtəə çıxarıldıqda təşkil olunur:

• sadə hərrac
√ ingilis hərracı
• qiyabi hərrac
• holland hərracı

195. Hərracın bu növü minimal qiymətdən maksimal qiymətə qədər addım-addım baş verir:

√ ingilis hərracı
• sadə hərrac
• qiyabi hərrac
• holland hərracı

196. Satış sonuncu alıcının təklif etdiyi ən yüksək qiymətlə edilir:

• holland hərracı
• qiyabi hərrac
√ ingilis hərracı
• sadə hərrac



197. Tələb qənaətbəxş olmadıqda satıcıların rəqabətini, artıq tələb zamanı isə alıcıların rəqabətini nəzərdə tutur:

√ sadə hərrac
• ingilis hərracı
• qiyabi hərrac
• holland hərracı

198. Bu cür satışlar istənilən ərazini, məhdudiyyətsiz sayda alıcı və satıcını əhatə edə bilir və tədavülə böyük həcmdə informasiyanı cəlb edir:

√ elektron satışlar
• əlaqəli satışlar
• daimi satışlar
• birja sessiyası

199. Sıfırı bildirir

√ yumruq
• dirsək
• bilək
• ovuc

200. Üfüqi vəziyyətdə olan barmaqlarla hansı rəqəmlər bildirilir:

• 0.0
• 10.0
• 42491.0
√ 42619.0

201. Açıq tipli investisiya fondunun növü:

√ pay investisiya fondu
• əmanət investisiya fondu
• iştirak investisiya fondu
• şərikli investisiya fondu

202. Açıq tipli investisiya şirkətinin növü:

√ pul bazarının qarşılıqlı fondları
• borc kapitalı bazarının qarşıdıqdı fondları
• maliyyə bazarının qarşılıqlı fondları
• kapital bazarının qarşıdıqlı fondları

203. İnvestisiya şirkətinin bu tipi səhmləri sərbəst qaydada təslim edilə bilər yaxud yenidən satıla bilər:

√ açıq
• qapalı
• aşkar
• gizli

204. İnvestisiya şirkətinin bu tipi öz səhmlərini tədricən, hissə-hissə buraxır və onların alıcıları əsasən yeni investorlardır:

√ açıq
• qapalı
• aşkar
• gizli

205. İnvestisiya şirkətinin bu tipi qarşılıqlı fondlar adlanır:

√ açıq



• qapalı
• aşkar
• gizli

206. İnvestisiya şirkətinin bu tipi özünün səhmlərini birdəfəyə və əvvəlcədən müəyyən edilmiş məbləqdə emissiya edir:

√ qapalı
• açıq
• aşkar
• gizli

207. Resurslarını əhalinin vəsaiti hesabına yarada bilməz:

√ investisiya şirkəti
• investisiya fondu
• pay investisiya fondu
• maliyyə şirkəti

208. Maliyyə təsisatı olmaqla, özünün səhmlərinin emissiyası yolu ilə investorların vəsaitlərini cəlb (səfərbər) edir və onları sənaye və başqa
sahələrin korporasiyalarının səhmlərinə yerləşdirir:

√ investisiya şirkəti
• maliyyə şirkəti
• broker şirkəti
• sığorta şirkəti

209. Müxtəlif növ iqtisadi, kommersiya, maliyyə və s. informasiya daxildir:

√ informasiya təminat
• hüquqi təminat
• normativ təminat
• inzibati təminat

210. Təlimatları, normativləri, normaları, metodik göstərişləri və izahatları, bazarın peşəkar iştirakçıları təşkilatlarının təsdiq etdiyi qaydaları
əhatə edir:

√ normativ təminat
• inzibati təminat
• iqtisadi təminat
• informasiya təminatı

211. Qanunvericilik aktlarını, fərmanları, qərarları, sərəncamları və idarəetmə orqanlarının digər hüquqi sənədlərini əhatə edir:

√ hüquqi təminat
• inzibati təminat
• iqtisadi təminat
• informasiya təminatı

212. Onun funksiyaları maliyyə resurslarının axınının təşkilini, qiymətli kağızların keyfiyyətinin təmin olunmasını və bazarın informasiya
təminatını əhatə edir:

• idarəedici yarımsistem
√ idarəedilən yarımsistem

213. Onun funksiyalarına bazarda baş verən proseslərin əlaqələndirilməsi, tənzimlənməsi, proqnozlaşdırılması, həvəsləndirilməsi, təşkili və
nəzarəti aid edilir:

• idarəedilən yarımsistem
√ idarəedici yarımsistem

214. Qiymətli kağızlar bazarı infrastrukturunun təşkilati yarımsisteminə aiddir:



√ idarəetmə texnoligiyaları
• klirinq-hesablaşma xidməti
• qeydiyyat şəbəkəsi
• informasiya şəbəkəsi

215. Qiymətli kağızlar bazarı infrastrukturunun texniki yarımsisteminə aiddir:

√ qeydiyyat şəbəkəsi
• fond birjası
• idarəetmə texnoligiyaları
• daimi fond hərracları

216. Qiymətli kağızlar bazarı infrastrukturunun texniki yarımsisteminə aiddir:

√ informasiya şəbəkəsi
• fond birjası
• idarəetmə texnoligiyaları
• daimi fond hərracları

217. Qiymətli kağızlar bazarı infrastrukturunun texniki yarımsisteminə aiddir:

√ klirinq-hesablaşma xidməti
• fond birjası
• idarəetmə texnoligiyaları
• daimi fond hərracları

218. Qiymətli kağızlar bazarı infrastrukturunun texniki yarımsisteminə aiddir:

√ depozitar xidməti
• fond birjası
• idarəetmə texnoligiyaları
• daimi fond hərracları

219. Qiymətli kağızlar bazarı infrastrukturunun funksional yarımsisteminə aiddir:

√ fond birjası
• depozitar xidməti
• informasiya şəbəkəsi
• qeydiyyat xidməti

220. Qiymətli kağız məzənnələrinin enməsinə oynayan:

√ ayı
• tülkü
• canavar
• xoruz

221. Qiymətli kağız məzənnələrinin qalxmasına oynayan:

√ öküz
• dəvə
• tülkü
• canavar

222. Fond birjasındakı oyun iştirakçısı:

√ ayı
• tülkü
• canavar



• xoruz

223. Fond birjasındakı oyun iştirakçısı:

√ öküz
• dəvə
• tülkü
• canavar

224. Mahiyyəti ucuz alıb baha satmaqdan ibarətdir:

√ arbitraj
• forsaj
• kollaj
• vintaj

225. Müəyyən müddətdən sonra aşağı məzənnə ilə geri satılması şərti ilə qiymətli kağızın cari məzənnə ilə alınması:

√ deport
• report
• aport
• forpost

226. Qiymətli kağızın satış gününün məzənnəsi ilə onun müəyyən müddətdən sonra yuxarı məzənnə ilə geri alınması şərti ilə banka
satılması:

√ report
• deport
• aport
• forpost

227. Qiymətli kağızlarla müddətli möhtəkir əməliyyatların növü:

√ deport
• aport
• depo
• lotto

228. Qiymətli kağızlarla müddətli möhtəkir əməliyyatların növü:

√ report
• aport
• rekord
• forpost

229. Şərtli əqdin növü:

√ tam bölünən
• qismən bölünən
• qalıqla bölünən
• natamam bölünən

230. Şərtli əqdin növü:

√ stellaj
• forsaj
• passaj
• tonnaj

231. Şərtli əqdin növü:



√ ilkin mükafatlı
• ibtidai mükafatlı
• sonradan mükafatlı
• yekun mükafatlı

232. Bu növ əqdlərin iştirakçılarından biri digərinə müəyyən mükafat ödəməklə öz öhdəliklərindən imtina etmək hüququna malikdir:

√ şartli
• uzadılmış
• qəti
• report

233. Bu növ əqdlər ondan ibarətdir ki, qiymətli kağızın alıcısı yaxud satıcısı məzənnənin dəyişməsindən asılı olaraq əməliyyatı uzada bilər
yaxud son hesablaşmanı təxirə sala bilər:

√ uzadılmış
• şartli
• qəti
• report

234. Bu növ əqdlərin iştirakçıları qiymətli kağızların müəyyən edilmiş müddətdə çatdırılması və alqısı üzrə öhdəliklər götürür və şərtlər
dəyişdirilə bilməz:

√ qəti
• şartli
• uzadılmış
• report

235. Müddətli əməliyyatların növü:

√ uzadılmış
• tənzimlənmiş
• nizamlanmış
• qabardılmış

236. Müddətli əməliyyatların növü:

√ şərtli
• şərtsiz
• qeyd-şərtli
• qeyd-şərtsiz

237. Müddətli əməliyyatların növü

√ qəti
• sərt
• qaba
• kobud

238. Müddətli əməliyyatların növü:

√ opsion
• barter
• tollinq
• spot

239. Müddətli əməliyyatların növü:

√ füçers



• spot
• tollinq
• barter

240. Müddətli əməliyyatların növü:

√ forvard
• spot
• barter
• tollinq

241. Bu cür əqdlərdən alqı-satqı zamanı məzənnələr arasında yaranan fərq şəklində möhtəkir mənfəətin əldə edilməsindən ötrü istifadə
olunur:

√ müddətli əqdlər
• kassa əqdləri
• topdansatış əqdlər
• pərakəndə əqdlər

242. Müddətli əqdlər üzrə hesablaşmalar ayın sonunda keçirildikdə:

• per medio
√ per ultimo

243. Müddətli əqdlər üzrə hesablaşmalar ayın ortasında keçirildikdə:

• per ultimo
√ per medio

244. Bu cür əqdlər üzrə kontraktın bağlanıldığı, qiymətin müəyyən edildiyi, hesablaşmanın aparılacağı müddətlər əvvəlcədən dəqiq müəyyən
olunur:

√ müddətli əməliyyatlar
• füçers əməliyyatlar
• opsion əməliyyatlar
• kassa əməliyyatlar

245. Bu cür əməliyyatlar üzrə hesablaşmalar tərəflərin əvvəlcədən müəyyən etdiyi müddətdən sonra əqd bağlanan ana olan məzənnə ilə
keçirilir:

√ müddətli əməliyyatlar
• füçers əməliyyatlar
• opsion əməliyyatlar
• kassa əməliyyatlar

246. Bu cür əməliyyatlar əsasən investisiyaların edilməsi ilə əlaqədardır:

√ kassa əməliyyatlar
• müddətli əməliyyatlar
• füçers əməliyyatlar
• opsion əməliyyatlar

247. Qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi:

√ kotirovka
• faktorinq
• forfeytinq
• hecinq

248. Qiymətli kağızların fond birjasının xüsusi qiymətləndirmə siyahısından xaric edilməsi:



√ delistinq
• defakto
• deyire
• dejavü

249. Yalnız bu mərhələni keçdikdən sonra qiymətli kağızlar satışa buraxıla bilər:

√ listinq
• kastinq
• faktorinq
• lizinq

250. Xəzinə notları dövlət qiymətli kağızların bu növünə aiddir:

√ ortamüddətli
• uzunmüddətli
• qısamüddətli
• müddətsiz

251. Xəzinə vekseli dövlət qiymətli kağızların bu növünə aiddir:

√ qısamüddətli
• uzunmüddətli
• ortamüddətli
• müddətsiz

252. Dövlət qiymətli kağızları tədavül formasına görə:

√ qeyri-bazar dövlət borc öhdəlikləri
• fərdi borc öhdəlikləri
• korporativ borc öhdlikləri
• özəl borc öhdəlikləri

253. Dövlət qiymətli kağızları emitentin növünə görə:

√ regional qiymətli kağızları
• imtiyazlı səhmlər
• bələdiyyə qiymətli kağızları
• varrantlar

254. Dövlət qiymətli kağızlarının buraxılmasının mümkün məqsədi:

√ iqtisadi fəallığın tənzimlənməsi
• dövlət şirkətlərinin yenidən qurulması
• dövlət şirkətlərinin nizamnamə kapitalının artırılması
• yerli büdcənin kəsirinin maliyyələşdirilməsi

255. Dövlət qiymətli kağızlarının buraxılmasının mümkün məqsədi:

√ ölkə əhəmiyyətli məqsədli proqramların maliyyələşdirilməsi
• dövlət şirkətlərinin yenidən qurulması
• yerli büdcənin kəsirinin maliyyələşdirilməsi
• dövlət şirkətlərinin nizamnamə kapitalının artırılması

256. Emitenti dövlət olan borc qiymətli kağızı:

√ xəzinə vekseli
• kommersiya vekseli
• varrant



• konosament

257. Dövlət daxili borcun mövcud olma formasıdır:

√ dövlət qiymətli kağızı
• bələdiyyə qiymətli kağızı
• korporativ qiymətli kağız
• törəmə qiymətli kağız

258. Buraxılışının qeydiyyatdan keçirilməsi zərurətinə görə qiymətli kağızların təsnifat qrupu:

√ qeyri-emissiya QK
• qeyri-komissiya QK
• qeyri-remissiya QK
• qeyri-transmissiya QK

259. Buraxılışının qeydiyyatdan keçirilməsi zərurətinə görə qiymətli kağızların təsnifat qrupu:

√ emissiya QK
• komissiya QK
• remissiya QK
• transmissiya QK

260. Buraxılış formasına görə qiymətli kağızların qiymətli kağızların təsnifat qrupu:

√ sənədsiz QK
• qəbzsiz
• sertifikatsız
• biletsiz

261. Buraxılış formasına görə qiymətli kağızların qiymətli kağızların təsnifat qrupu:

√ sənədli QK
• qəbzli
• qaiməli;
• biletli

262. Hüquqların gerçəkləşməsi mexanizminə görə təsnifat qrupu:

√ orderli
• qəbzli
• qaiməli
• biletli

263. Hüquqların gerçəkləşməsi mexanizminə görə qiymətli kağızların təsnifat qrupu:

√ adlı
• dadlı
• sifətli
• sifətsiz

264. Emitentlərinə görə qiymətli kağızların təsnifat qrupu:

√ bələdiyyə QK-rı
• ailə QK
• manqa QK
• alay QK

265. Emitentlərinə görə qiymətli kağızların təsnifat qrupu:



√ dövlət QK-rı
• ailə QK
• komanda QK
• briqada QK

266. İnvestorlara vəsaitlərinin qaytarılması əlamətinə görə qiymətli kağızların təsnifat qrupu:

√ borc QK
• tövhə QK
• bəxşiş QK
• rüşvət QK

267. İnvestorlara vəsaitlərinin qaytarılması əlamətinə görə qiymətli kağızların təsnifat qrupu:

√ pay QK
• rüşvət QK
• bəxşiş QK
• tövhə QK

268. Məqsədlərindən asılı olaraq investorlar iki qruppa bölünür:

• kişi və qadın
• ağsaqqal və qarasaqqal
√ təcavüzkar və mülayim
• cavan və qoca

269. Risk nə ilə düz mütənasiblik təşkil edir?

• standartlılıq
√ gəlirlilik
• tədavületmə
• seriyalılıq

270. Likvidlik nə ilə tərs mütənasiblik təşkil edir?

• standartlılıq
• seriyalılıq
√ risk
• tədavületmə

271. Qoyuluşlar üçün nəzərdə tutulmuş pul vəsaitlərinin fərqli qiymətli kağızlar üzrə bölüşdürülməsidir:

• devalvasiya
√ diversifikasiya
• differensiasiya
• deflyasiya

272. Qiymətli kağız üzrə qeyri-sistematik risk bu yol ilə azaldılır:

• differensiasiya
√ diversifikasiya
• devalvasiya
• deflyasiya

273. Sabit olmur, mükəlləfiyyətli şəxsin və bazar konyunkturasının durumundan asılı olur:

• qeyri-müəyyən risk
√ konkret qiymətli kağız riski
• sistematik risk
• qeyri-sistematik risk



274. Bazardakı bütün QK-ın dəyərdən düşməsi riski:

• qeyri-müəyyən risk
• qeyri-sistematik risk
• konkret qiymətli kağız riski
√ sistematik risk

275. QK-ın sahibi onların ayrı-ayrı növləri üzrə risklərin sadə cəminə deyil, QK-lar potfelinin orta çəkilmiş riskinə məruz qalır:

• qeyri-müəyyən risk
• sistematik risk
√ qeyri-sistematik risk
• konkret qiymətli kağız riski

276. QK üzrə əldə edilmiş və differensial gəlirin eyni vaxtda, lakin uzun dövr üçün nəzərə ruppa hər 1 il hesabı ilə hesablanır:

• əldə edilmiş gəlir
√ tam gəlirlilik
• cari gəlirlilik
• differensial gəlir

277. Yalnız əlavə edilmiş gəlir yaxud hər iki növ gəlir əsasında 1 ilə qədər müddət üçün və ya qısamüddətli əməliyyatlar üzrə hesablanır:

• əldə edilmiş gəlir
• tam gəlirlilik
√ cari gəlirlilik
• differensial gəlir

278. QK-ın özünün olduğu kapitaldan gəlir:

√ differensial gəlir
• cari gəlirlilik
• tam gəlirlilik
• əldə edilmiş gəlir

279. QK-ın təmsil etdiyi həqiqi kapitaldan gəlir:

• differensial gəlir
√ əldə edilmiş gəlir
• xalis mənfəət
• differensial renta

280. Əmlaka, resurslara olan, əsasından ayrılmış, xüsusi maddi formaya malik hüquqdur:

√ qiymətli kağız
• dövlət büdcəsi
• döğum haqqında şəhadətnamə
• dövlət standartı

281. Müəyyən forma üzrə tərtib edilmiş və sahibinin müəyyən pul məbləqinə yaxud konkret əmlaka olan hüquqlarını təsdiqləyən sənəddir:

• dövlət standartı
• döğum haqqında şəhadətnamə
√ qiymətli kağız
• dövlət büdcəsi

282. Müəyyən edilmiş formaya və məcburi rekvizitlərə riayət olunmaqla əmlak hüquqlarının şəhadətnaməsidir:

√ qiymətli kağız



• dövlət büdcəsi
• döğum haqqında şəhadətnamə
• dövlət standartı

283. QK sahibinin gəlir əldə etmək hüququnun ifadəsinin meyarı:

√ gəlirlilik
• seriyalılıq
• standartlılıq
• sənədlilik

284. QK, bir sənəd olaraq, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş rekvizitlərə malik olmalıdır:

√ sənədlilik
• mülki dövriyyəsinin mümkünlüyü
• seriyalılıq
• standartlılıq

285. QK-ın vahid seriyalarla, dəstlərlə buraxıla bilməsi:

• standartlılıq
• tənzimlənilmə və dövlət tərəfindən tanınma
√ seriyalılıq
• mülki dövriyyəsinin mümkünlüyü

286. QK məzmunu standart olmalıdır, yəni hüquqların, ticarət iştirakçılarının, məkanının, zamanının, uçot qaydalarının və hüquqlardan
istifadə imkanlarının, əqdlərin, kağız blankın yekcin solması:

√ standartlılıq
• seriyalılıq
• tənzimlənilmə və dövlət tərəfindən tanınma
• mülki dövriyyəsinin mümkünlüyü

287. QK-ın sadəcə alqı-satqı obyekti deyil, həm də borcalma, saxlanma, bağışlanma kimi digər mülki münasibətlərin, obyekti kimi çıxış edə
bilməsi:

• standartlılıq
√ mülki dövriyyəsinin mümkünlüyü
• tənzimlənilmə və dövlət tərəfindən tanınma
• seriyalılıq

288. QK-ın dövlət tərəfindən tanınması onların keyfiyyətli tənzimlənilməsini şərtləndirir və onlara olan etibarı müəyyən edir:

√ tənzimlənilmə və dövlət tərəfindən tanınma
• mülki dövriyyəsinin mümkünlüyü
• seriyalılıq
• standartlılıq

289. QK-ın alqı-satqı obyekti qismində, bir çox hallarda isə həm də digər əmtəələrin tədavülünü asanlaşdıran tədiyə aləti kimi çıxış edə
bilməsi:

• standartlılıq
• likvidlik
√ tədavületmə
• risk

290. Sahibinin QK qarşısında qoyduğu məqsəd və vəzifələrə tam yaxud qismən nail olmaması və ya əksinə olması ehtimalı:

√ risk
• tədavületmə



• likvidlik
• standartlılıq

291. Qiymətli kağızın onun sahibi üçün böyük itkilərsiz, bazar qiymətinin cüzi dəyişməsi və cüzi satış xərcləri ilə qısa vaxtda alınıb-satılmaq
qabiliyyətidir:

√ likvidlik
• tədavületmə
• risk
• standartlılıq

292. Müəyyənləşdirilmiş formaya riayət olunmaqla hər hansı hüququ təsdiqləyən elə bir sənəddir ki, həmin hüquq bu sənəd olmadan nə
həyata keçirilə bilər, nə də başqa şəxsə verilə bilər:

√ qiymətli kağız
• diplom
• resept
• attestat

293. Öz sahibinin əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarını və bu huquqların verilməsi imkanını müəyyən edilmiş formaya və məcburi rekvizitlərə
riayət etməklə təsdiqləyən sənəd:

• attestat
• resept
• diplom
√ qiymətli kağız

294. Korporativ istiqraz emissiyasının təminatı;

• trest
• tratta
• trend
√ rast

295. İstiqraz öz sahibinə hansı formada gəlir gətirir:

√ faiz
• dividend
• mükafat
• bonus

296. Korporativ istiqraz QK-ların bu qrupuna aiddir:

• törəmə
• qeyri-emissiya
√ emissiya
• pay

297. Korporativ istiqraz sahibi SC-nin:

√ kreditorudur
• səhmdarıdır
• malalanıdır
• malgöndərənidir

298. SC-nin borc öhdəliyidir:

√ istiqraz
• çek
• səhm



• konosament

299. Dividendin ödənilmə formasında SC dividendlərin ödənilməsinə xüsusi ehtiyyat fondlarındakı vəsaitləri sərf edə bilər:

√ xüsusi bölüşdürmə
• əmlakla ödəniş
• səhmlə ödəniş
• nağd ödəniş

300. Dividendin ödənilmə forması:

√ əmlakla ödəniş
• ipotekalı ödəniş
• xammalla ödəniş
• məhsulla ödəniş

301. Bu tarixə alınıb-satılan səhmlərə dividend daxil deyil:

• qeydiyyat tarixi
• emissiya tarixi
√ dividenddən sonrakı tarix
• elan tarixi

302. Yalnız bu tarixə səhm sahibi olanlar dividend almaq hüququna malikdir:

• dividenddən sonrakı tarix
√ qeydiyyat tarixi
• elan tarixi
• emissiya tarixi

303. Müdirlər şurası dividendlər barəsində elan verir:

√ elan tarixi
• qeydiyyat tarixi
• emissiya tarixi
• dividenddən sonrakı tarix

304. Adi səhmlərə mübadilə edilmə imkanına görə imtiyazlı səhm növü:

• təqdimatlı
• kumulyativ
√ dönərsiz
• adi

305. Vaxtından əvvəl ödənilmə imkanına görə imtiyazlı səhm növü:

√ geri çağrılmayan
• dönərli
• təqdimatlı
• adi

306. Dividendin ödənilməsi formasına görə imtiyazlı səhm növü:

• təqdimatlı
• dönərli
√ təsbitli dividendli səhmlər
• adi

307. Ödənilməmiş dividendlərin toplanılması mümkünlüyünə görə imtiyazlı səhm növü:



• dönərli
√ kumulyativ
• adi
• təqdimatlı

308. Səhmdarın səs hüququnu məhdudlaşdıran adi səhmlər:

√ səssiz
• ağızsız
• lal
• dilsiz

309. Onların sahibləri SC-nin həqiqi sahibləridir:

• imtiyazlı
√ adi
• kumulyativ
• dönərli

310. Müasir dövrdə səhmin ən kütləvi növüdür:

√ adi
• imtiyazlı
• kumulyativ
• dönərli

311. Tədavül mərhələsindən və ödəniş formasından asılı olaraq səhmin növü:

• göndərilmiş
• göndərilməmiş
√ ödənilmiş
• ödənilməmiş

312. Səhmdarlar tərəfindən alınmış səhmlərinin nominal dəyərlərinin cəmi:

√ nizamnamə kapitalı
• ehtiyat kapitalı
• borc kapitalı
• dövriyyə kapitalı

313. O, SC-nin kapitalının bir hissəsidir, kapitalındakı payı təmsil edir:

√ səhm
• veksel
• istiqraz
• çek

314. Onun tədavül müddətinə məhdudiyyət qoyulmur:

√ səhm
• istiqraz
• çek
• veksel

315. Sahibinin SC-nin nizamnamə kapitalına etdiyi pay qoyuluşunu təsdiqləyən QK:

• veksel
• çek
√ səhm
• istiqraz



316. Nizamnamə kapitalı müəyyən sayda səhmlərə bölünmüş təsərrüfat vahidi:

√ səhmdar cəmiyyəti
• kooperativ
• kollektiv təsərrüfat
• MMM

317. Bələdiyyə qiymətli kağızlarının təminatı ola bilər:

• beynəlxalq investisiya layihələrindən gəlirlər
√ yerli əhəmiyyətli investisiya layihələrindən gəlirlər
• ölkə əhəmiyyətli investisiya layihələrindən gəlirlər
• korporativ investisiya layihələrindən gəlirlər

318. Bələdiyyə qiymətli kağızlarının buraxılmasının mümkün məqsədi:

√ sosial təyinatlı mənzil tikintisi və təmiri layihələrinin maliyyələşdirilməsi
• dövlət şirkətlərinin nizamnamə kapitalının artırılması
• dövlət şirkətlərinin yenidən qurulması
• ölkə əhəmiyyətli məqsədli proqramların maliyyələşdirilməsi

319. Bələdiyyə qiymətli kağızlarının buraxılmasının mümkün məqsədi:

• dövlət şirkətlərinin nizamnamə kapitalının artırılması
• ölkə əhəmiyyətli məqsədli proqramların maliyyələşdirilməsi
√ yerli büdcədə yaranmış müvəqqəti kəsirin örtülməsi
• dövlət şirkətlərinin yenidən qurulması

320. Maliyyə resurslarının yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən cəlb edilməsinin formasıdır:

√ bələdiyyə qiymətli kağızları
• dövlət qiymətli kağızları
• özəl borc öhdəlikləri
• korporativ borc öhdlikləri

321. Gəlirlərin ödənilməsi üsuluna görə dövlət qiymətli kağızların növü:

√ qarışıq şərtli istiqrazlar
• xəzinə notları
• xəzinə vekseləri
• xəzinə istiqrazları

322. Gəlirlərin ödənilməsi üsuluna görə dövlət qiymətli kağızların növü:

√ faizli qiymətli kağızlar
• xəzinə vekseləri
• xəzinə istiqrazları
• xəzinə notları

323. Xəzinə istiqrazları dövlət qiymətli kağızların bu növünə aiddir:

• qısamüddətli
• müddətsiz
• ortamüddətli
√ uzunmüddətli

324. Şərtli əqdlərə aiddir:

√ opsion



• svop
• repo
• forvard

325. Qəti əqdlərə aiddir:

• svop
√ füçers
• opsion
• repo

326. Qəti əqdlərə aiddir:

√ forvard
• repo
• opsion
• svop

327. Hər iki tərəf üçün icrası məcburi olan müddətli kontraktlar:

• mütləq əqd
• qaçılmaz əqd
√ qəti əqd
• icbari əqd

328. Müddətli konraktlar ………… zamanda müəyyən əməllərin edilməsini tələb edir:

• qeyri-müəyyən
√ gələcək
• indiki
• keçmiş

329. Kontraktı imzalayan tərəfdaşlar:

√ kontragent
• kontanqo
• konsaltinq
• kontingent

330. Törəmə qiymətli kağızların əsasıdır:

√ müddətli kontrakt
• ikitərəfli kontrakt
• müddətsiz kontrakt
• çoxtərəfli kontrakt

331. Törəmə qiymətli kağızlardır:

• dermatit
√ derivativ
• differensial
• diskont

332. Onların qiymətləri bazis aktivin qiymətlərinin dəyişməsindən asılı olur

√ törəmə QK
• ilkin QK
• fond QK
• ikinci QK



333. Bu qrupa əsasında əsas QK-rın və d. aktivlərin durduğu QK-lar aid edilir:

• ikinci QK
• bələdiyyə QK
√ törəmə QK
• ilkin QK

334. İkinci qiymətli kağızlara addir:

• konosament
• korporativ istiqraz
√ depozitar qəbzlər
• səhm

335. İlkin QK-rın əsasında buraxılır:

√ ikinci QK
• sonrakı QK
• törəmə QK
• üçüncü QK

336. İlkin qiymətli kağızlara addir:

• opsion
√ səhm
• füçers
• forvard

337. Əsas QK-lar iki qrupa bölünür:

√ ilkin və ikinci
• dövlət və korporativ
• pay və borc
• kommersiya və maliyyə

338. Əsasında hər-hansı bir aktivə olan əmlak hüquqlarının dayandığı QK-lar:

• törəmə
• ilkin
√ əsas
• kommersiya

339. Risk dərəcəsinə görə istiqrazın növləri:

√ investisiya və möhtəkirlik təyinatlı
• kuponlu və kuponsuz
• adlı və təqdimatlı
• dönərli və dönərsiz

340. Tədavül müddətinə görə istiqrazın növü:

√ müddətli
• möhlətli
• şiddətli
• məlahətli

341. Gəlirin alınması formasına görə istiqrazın növü:

√ kuponlu
• kumulyativ



• adlı
• dönərli

342. İstiqrazın bu növü sahibinin məhz istəyi ilə vaxtından əvvəl ödənilə bilər:

• girovlu
• geri çağrılan
√ vaxtından əvvəl ödənilmə hüquqlu
• dönərli

343. İstiqrazın bu növü üzrə məhz emitent borcu vaxtından əvvəl ödəmək hüququna malik olur:

√ geri çağrılan
• girovlu
• vaxtından əvvəl ödənilmə hüquqlu
• dönərli

344. Təqdimatlı istiqrazdır:

• talonlu
√ kuponlu
• qaiməli
• qəbzli

345. İstiqrazın bu növünün sahiblərinin adları xüsusi olaraq qeyd edildir:

√ adlı
• dönərli
• ipotekalı
• təqdimatlı

346. Təminatından asılı olaraq istiqrazın növü:

• təqdimatlı;
• uduşlu
√ təminatsız
• adlı

347. İstənilən səhm növü ilə müqayisədə istiqraz …………. risklidır:

√ daha az
• daha artıq
• konkret emissiyanın şərtlərindən asılıdır
• eyni

348. SC ləğv edildikdə onun istiqrazlarının sahiblərinin tələbləri (iddiaları) səhmdarlardan ……………… təmin edilir:

√ əvvəl
• eyni vaxtda
• sonra
• konkret emissiyanın şərtlərindən asılıdır

349. Bir qayda olaraq, korporativ istiqrazlar üzrə faiz ödənişləri istənilən səhm üzrə dividendlərdən:

√ əvvəl edilir
• sonra edilir
• konkret emissiyanın şərtlərindən asılıdır
• eyni vaxtda edilir

350. İstiqraz tədavülünün son tarixi bir qayda olaraq:



• ola da bilər, olmaya da bilər
√ var
• yoxdur
• konkret emissiyanın şərtlərindən asılıdır


