Mühəndis (Xarici əlaqələr şöbəsi) vəzifəsi üzrə test
tapşırıqları
1. Ələt azad iqtisadi zonasında xarici investisiyaların qorunması sahəsində münasibətlər nə
ilə tənzimlənir?
A) "İnvestisiya fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
B) "Haqsız rəqabət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
C) "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
D) "Ələt azad iqtisadi zonası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
E) "Sosial təminat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

2. İnvestisiyaların cəlb edilməsi sahəsində dövlət müəssisələri və təşkilatları ilə bağlanmış
kontraktların şərtlərinin icra olunmasına nəzarət həyata keçirilir:
A) Məhkəmə tərəfindən
B) Yerli özünüidarəetmə orqanı tərəfindən
C) Beynəlxalq təşkilat tərəfindən
D) Bələdiyyə tərəfindən
E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

3. Azərbaycan Respublikasında xarici investorlar və xarici investisiyalı müəssisələr ilə
Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, müəssisələri, ictimai təşkilatları və başqa
hüquqi şəxsləri arasında mübahisələrə, xarici investisiyalı müəssisənin iştirakçıları
arasında mübahisələrə, habelə xarici investisiyalı müəssisənin iştirakçıları ilə həmin
müəssisə arasında mübahisələrə harada baxılır?
A) Yerli özünüidarəetmə orqanlarında
B) Bələdiyyələrdə
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C) Məhkəmələrdə
D) Beynəlxalq təşkilatlarda
E) Yerli şirkətlərdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

4. Xarici investisiyalı müəssisədə işləyən Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan
əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin əmək pensiyası təminatı hüququ hansı
Qanuna uyğun olaraq tənzimlənir?
A) "Ələt azad iqtisadi zonası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
B) "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
C) "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
D) "Antiinhisar fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
E) "Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

5. Xarici investisiyalı müəssisələr, habelə xarici investorlar Azərbaycan Respublikasının
qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilən nəyi ödəyirlər?
A) Faizləri
B) Vergiləri
C) Sığortanı
D) Müavinətləri
E) Pensiyanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün
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6. Xarici investisiyalı müəssisələr dövlət qeydiyyatına almaqdan imtina olunduqda bu
barədə Azərbaycan Respublikasında hansı qaydada şikayət oluna bilər?
A) İnzibati qaydada və (və ya) məhkəmə qaydasında
B) Yalnız bələdiyyə qaydasında
C) Yalnız inzibati qaydada
D) İnzibati qaydada və (və ya) intizam qaydasında
E) Yalnız məhkəmə qaydasında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

7. Hansı halda xarici investorun hüququ var ki, ona çatası investisiyanı və investisiya ilə
əlaqədar gəlirləri investisiya fəaliyyətinə xitam verildiyi zaman real dəyər üzrə pul və
əmtəə formasında alsın?
A) Dövlət qeydiyyatına almaqdan imtina olunduqda
B) İnvestisiya fəaliyyətinə xitam verildikdə
C) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi investisiya qoyuluşu şəraitini pisləşdirdikdə
D) Milliləşdirmə və rekvizisiya tədbirləri görüldükdə
E) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məcburi sığortalama nəzərdə
tutulmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

8. Xarici investisiyalı müəssisədə əmək münasibətləri ilə bağlı verilən müddəalardan hansı
doğrudur?
A) Xarici investisiyalı müəssisədə istehsal və əmək münasibətləri, o cümlədən işəgötürmə
və işdən azadetmə, əmək və istirahət rejimi, əmək haqqı, təminat və kompensasiya
məsələləri yalnız fərdi əmək müqavilələri ilə tənzimlənir
B) Kollektiv əmək müqavilələrinin şərtləri həmin müəssisənin işçilərinin vəziyyətini
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş şəraitə nisbətən
yaxşılaşdıra və pisləşdirə bilməz
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C) Xarici investisiyalı müəssisədə istehsal və əmək münasibətləri, o cümlədən işəgötürmə
və işdən azadetmə, əmək və istirahət rejimi, əmək haqqı, təminat və kompensasiya
məsələləri yalnız kollektiv əmək müqavilələri ilə tənzimlənir
D) Fərdi əmək müqavilələrinin şərtləri həmin müəssisənin işçilərinin vəziyyətini
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş şəraitə nisbətən
yaxşılaşdıra və pisləşdirə bilməz
E) Xarici investisiyalı müəssisənin əcnəbi işçilərinin əməyinin ödənilməsi, onlara
məzuniyyətlər verilməsi məsələləri həmin işçilərin hər biri ilə bağlanan fərdi əmək
müqavilələrində (bağlaşmalarda) həll edilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

9. Xarici investorlara faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsi, digər təbii
ehtiyatların istifadəyə verilməsi hüquqları hansı müqavilələr əsasında verilir?
A) Əmək müqavilələri
B) Komissiya müqavilələri
C) İcarə müqavilələri
D) Lizinq müqavilələri
E) Konsessiya müqavilələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

10. Hansı halda xarici investisiyalı müəssisə öz əmlakının, istehsal, maliyyə və başqa
risklərinin sığortalanıb sığortalanmayacağını özü həll edir?
A) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi investisiya qoyuluşu şəraitini pisləşdirdikdə
B) Milliləşdirmə və rekvizisiya tədbirləri görüldükdə
C) Dövlət qeydiyyatına almaqdan imtina olunduqda
D) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məcburi sığortalama nəzərdə
tutulmadıqda
E) İnvestisiya fəaliyyətinə xitam verildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

11. Azərbaycan Respublikasının sonrakı qanunvericiliyi investisiya qoyuluşu şəraitini
pisləşdirdikdə neçə il ərzində xarici investisiyaya investisiyanın qoyulduğu zaman qüvvədə
olmuş qanunvericilik tətbiq edilir?
A) Beş il
B) On beş il
C) Üç il
D) On il
E) İyirmi il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

12. Xarici investisiya qoyulmuş müəssisələrlə bağlı düzgün bəndi müəyyənləşdirin.
A) Birgə və xarici müəssisələr Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləridir
B) Xarici investisiyalı müəssisələrin yaradılması qaydası xarici ölkələrin qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilir
C) Azərbaycan Respublikasında xarici investisiyalı müəssisələrin uçotu bələdiyyə
tərəfindən aparılır
D) Xarici investisiyalı bankların yaradılmasının xüsusiyyətləri Azərbaycan Respublikasının
Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilir
E) Azərbaycan Respublikasının ərazisində tamamilə xarici investorlara məxsus olan
müəssisələr yaradıla və fəaliyyət göstərə bilməz
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

13. Xarici investisiya qoyulmuş müəssisələrin yaradılması və fəaliyyəti ilə bağlı doğru
müddəa hansıdır?
A) Xarici investisiyalı müəssisələrdə nizamnamə fondunun 30 faizinədək məbləğdə ehtiyat
fondu yaradılır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Xarici investisiyalı müəssisələrin öz məhsulunu ixrac etməkdən valyuta ilə əldə etdikləri
satış pulu onların sərəncamında qalır
C) Azərbaycan Respublikasında xarici investisiyalı müəssisələrin uçotu beynəlxalq təşkilat
tərəfindən aparılır
D) Xarici investisiyalı müəssisə özünün təsərrüfat fəaliyyəti üçün məhsulu lisenziyasız idxal
edə bilməz
E) Məhsulun xarici investisiyalı müəssisələrin istehsal etdiyi məhsula aid edilməsi qaydasını
xarici şirkət müəyyən edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

14. Xarici investisiya üçün dövlət təminatları ilə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı
səhvdir?
A) Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici investisiya hüquqi cəhətdən tam və qeydşərtsiz müdafiə olunur
B) Təbii fəlakət, qəza, epidemiya, epizootiya və fövqəladə xarakter daşıyan başqa hallar
istisna olmaqla, xarici investisiya rekvizisiya edilmir
C) Kompensasiya milli valyuta ilə ödənilir və investorun arzusu ilə xaricə köçürülə bilər
D) Xarici investorlara ödənilən kompensasiya investisiyanın milliləşdirmə və ya rekvizisiya
haqqında qərarın qəbul olunduğu vaxtdakı real dəyərinə uyğun olmalıdır
E) Milliləşdirmə və rekvizisiya tədbirləri görüldükdə xarici investora təxirə salınmadan
müqabil və səmərəli kompensasiya ödənilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

15. Xarici investorlara hansı məsələlərlə bağlı hüquqlar konsessiya müqavilələri əsasında
verilir?
1. Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı;
2. İntellektual fəaliyyətin nəticələri;
3. Xarici investorlara məxsus olan müəssisələrin yaradılması;
4. Digər təbii ehtiyatların istifadəyə verilməsi;
5. Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatı və işlənməsi;
6. Digər əmlak hüquqlarının əldə edilməsi.
A) 1, 2, 3
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B) 2, 3, 5
C) 3, 4, 6
D) 1, 4, 5
E) 2, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

16. Xarici investisiyalı müəssisə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində və xarici
dövlətlərin müvafiq qanunvericiliyində müəyyənləşdirilmiş şərtlərə riayət etməklə
Azərbaycan Respublikasında və xaricdə hüquqi şəxs hüquqlarına malik nə yarada bilər?
1. Xarici müəssisələr;
2. Agentliklər;
3. Filiallar;
4. Birgə müəssisələr;
5. Törəmə müəssisələr;
6. Nümayəndəliklər.
A) 2, 4, 5
B) 3, 5, 6
C) 1, 2, 4
D) 3, 4, 5
E) 1, 3, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

17. Azərbaycan Respublikasında xarici investorlar ola bilər:
1. Yerli hüquqi şəxslər;
2. Xarici dövlətlər;
3. Xarici hüquqi şəxslər;
4. Beynəlxalq təşkilatlar;
5. Xaricdə müvəqqəti yaşayış yeri olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları.
6. Bələdiyyələr;
7. Yerli vətəndaşlar;
8. Xaricdə daimi yaşayış yeri olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları.
A) 3, 4, 5, 7
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B) 2, 3, 4, 8
C) 1, 2, 3, 4
D) 3, 5, 6, 8
E) 2, 4, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

18. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Xarici investorların pay iştirakı ilə müəssisələr;
2. Tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr;
3. Xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəlikləri.
a) Xarici müəssisələr;
b) Birgə müəssisələr;
c) Bürolar, kontorlar, agentliklər.
A) 1-b; 2-a; 3-c
B) 1-a; 2-c; 3-b
C) 1-c; 2-b; 3-a
D) 1-b; 2-c; 3-a
E) 1-a; 2-b; 3-c
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

19. Xarici investisiyalı müəssisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında
nəzərdə tutulmuş şərtlərlə və qaydada birləşib nə yarada bilər (tam və doğru cavab)?
1. Ortaqlıqlar;
2. Konsernlər;
3. Cəmiyyətlər;
4. Assosiasiyalar;
5. Konsorsiumlar.
A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 5
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C) 3, 4
D) 1, 3
E) 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

20. Düzgün bəndləri müəyyən edin.
1. Kompensasiya milli valyuta ilə ödənilir və investorun arzusu ilə xaricə köçürülə bilər;
2. Xarici investisiyalı müəssisələr müvafiq icra hakimiyyəti orqanında dövlət qeydiyyatına
alınırlar;
3. Tamamilə xarici investorlara məxsus müəssisələr və nizamnamə-fondunun 30 faizindən
çoxu xarici investisiyadan ibarət olan müəssisələr öz istehsal etdikləri məhsulu (işləri,
xidmətləri) lisenziyasız ixrac edə bilərlər;
4. Xarici investisiyalı müəssisələrdə nizamnamə fondunun 30 faizinədək məbləğdə ehtiyat
fondu yaradılır;
5. Azərbaycan ərazisindəki filiallar və nümayəndəliklər Azərbaycan Respublikasının bank
idarələrində hesablar açmaq hüququna malikdirlər;
6. Birgə və xarici müəssisələr Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləridir;
7. Xarici investisiyalı müəssisə fəaliyyət göstərdiyi andan hüquqi şəxs hüquqları əldə edir.
A) 3, 4, 6, 7
B) 1, 3, 4, 5
C) 2, 3, 5, 6
D) 1, 2, 4, 7
E) 2, 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15
yanvar tarixli Qanunu

21. Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla beynəlxalq
müqavilələri Azərbaycan Respublikası adından bağlanırsa, həmin müqavilələr necə adlanır?
A) Xidmət müqavilələri
B) Hökumətlərarası müqavilələr
C) Əmək müqavilələri
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D) Dövlətlərarası müqavilələr
E) Yerli müqavilələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

22. Azərbaycan Respublikasının hökuməti adından xarici dövlətlərlə və beynəlxalq
təşkilatlarla bağlanılan beynəlxalq müqavilələr necə adlanır?
A) Dövlətlərarası müqavilələr
B) Yerli müqavilələr
C) Xidmət müqavilələri
D) Əmək müqavilələri
E) Hökumətlərarası müqavilələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

23. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin yerinə yetirilməsini təmin edir:
A) Bələdiyyə
B) Regional təşkilat
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
D) Məhkəmə
E) Yerli özünüidarəetmə orqanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

24. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
ratifikasiya üçün təqdim edilmiş Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinə
baxır və nə qəbul edir?
A) Sərəncam

Rəy və təklifləriniz üçün
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B) Qanun
C) Akt
D) Fərman
E) Arayış
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

25. Ratifikasiya üçün təqdim edilmiş beynəlxalq müqavilələr hansı dildə olmalıdır?
A) İngilis dilində
B) Dövlət dilində
C) İngilis və türk dillərində
D) Rus dilində
E) Türk və azərbaycan dillərində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

26. Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla hansı şəkildə
bağlanan razılaşması Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsi sayılır?
A) Yazılı
B) Şifahi
C) Mürəkkəb
D) Verbal
E) Daxili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün
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27. Dövlətlərarası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə
tutan hökumətlərarası müqavilələri təsdiq (ratifikasiya) edir:
A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
C) Azərbaycan Respublikasının Ombudsmanı
D) Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
E) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

28. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və ya həmin orqanın tapşırığı ilə Azərbaycan
Respublikasının müvafiq dövlətdəki diplomatik nümayəndəliyi və ya beynəlxalq
konfransda, beynəlxalq təşkilatda və ya onun orqanlarının birindəki nümayəndəliyi
təsdiqnamələri mübadilə etdikdən sonra onları saxlanmaq üçün hansı subyektə verir?
A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanına
B) Arxivə
C) Depozitariyə
D) Yerli özünüidarəetmə orqanına
E) Xüsusi bölməyə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

29. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin icrası ilə bağlı aşağıdakı
mülahizələrdən hansı doğrudur?
A) Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin icrası üzərində ümumi
müşahidəni Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi həyata keçirir
B) Beynəlxalq və regional təşkilatlar Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
müqavilələrinin yerinə yetirilməsini təmin edir
C) Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri digər iştirakçılar tərəfindən
əhəmiyyətli dərəcədə pozulduqda, həmin müqavilələr dəyişdirilir
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D) Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinə dönmədən əməl etməlidir
E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri
üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi barədə beynəlxalq təşkilata müntəzəm məlumat verir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

30. Hansı beynəlxalq müqavilələrə qoşulması haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisi qəbul edir?
A) Ratifikasiyası tələb olunan və tələb olunmayan müqavilələr
B) Ratifikasiyası tələb olunmayan müqavilələr
C) İkitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr
D) Ratifikasiyası tələb olunan müqavilələr
E) Dövlətlərarası və hökumətlərarası müqavilələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

31. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin ləğv edilməsi lə bağlı qeyd
olunan müddəalardan hansı düzgündür?
A) Ratifikasiyası tələb olunan Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrini
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ləğv edir
B) Ratifikasiya edilmiş Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrini müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının təklifinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ləğv edir
C) Bütün ləğv edilən Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin ləğvi
haqqında təkliflərə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müvafiq komitələri
qabaqcadan baxıb rəy verirlər
D) Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin ləğv edilməsi haqqında təklifləri
müəyyənləşdirilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinə təqdim
edirlər
E) Ratifikasiyası tələb olunmayan Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrini
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ləğv edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

32. Hansı beynəlxalq müqavilələrə qoşulması haqqında qərarı müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı qəbul edir?
A) Ratifikasiyası tələb olunan və tələb olunmayan müqavilələr
B) Ratifikasiyası tələb olunmayan müqavilələr
C) İkitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr
D) Ratifikasiyası tələb olunan müqavilələr
E) Dövlətlərarası və hökumətlərarası müqavilələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

33. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin ratifikasiyası haqqında
Azərbaycan Respublikasının qanunu əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı imzalayır:
A) Müqaviləni
B) Rəyi
C) Təsdiqnaməni
D) Layihəni
E) Təklifi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

34. Beynəlxalq müqavilələrin Azərbaycan Respublikası üçün məcburiliyinə razılığın ifadə
edilməsi üsullarına aid deyil:
1. Müqavilənin qəbul edilməsi;
2. Müqavilənin imzalanması;
3. Müqavilənin ləğv edilməsi;
4. Müqavilənin tərtib olunması;
5. Müqaviləni təşkil edən sənədlərin mübadiləsi;
6. Müqavilənin ratifikasiyası;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

7. Müqavilənin icrası;
8. Müqavilənin təsdiq edilməsi.
A) 1, 3, 4, 7
B) 2, 4, 6, 8
C) 3, 4, 5, 7
D) 1, 2, 5, 8
E) 2, 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

35. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin icrası ilə bağlı verilən
müddəalardan hansılar düzgündür?
1. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin yerinə yetirilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarının qəbul edilməsi lazım gəldikdə,
müvafiq icra hakimiyyəti orqanları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq
aktın qəbul edilməsi haqqında təkliflər verirlər;
2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
müqavilələrinin yerinə yetirilməsini təmin edir;
3. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin icrası üzərində ümumi
müşahidəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir;
4. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri üzrə öhdəliklər həmin
müqavilələrin digər iştirakçıları tərəfindən pozulduqda həmin müqavilələrə xitam verilir;
5. Beynəlxalq təşkilat Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin yerinə
yetirilməsini təmin edir;
6. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinə dönmədən əməl etməlidir.
A) 2, 4, 5
B) 3, 5, 6
C) 1, 2, 4
D) 3, 4, 5
E) 1, 3, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu
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36. Ratifikasiyası tələb olunan və ratifikasiyası tələb olunmayan beynəlxalq müqavilələrə
qoşulması haqqında qəbul edilən qərarlar arasında nə kimi fərq vardır?
A) Ratifikasiyası tələb olunan beynəlxalq müqavilələrə qoşulması haqqında qərar
beynəlxalq xarakterli, ratifikasiyası tələb olunmayan beynəlxalq müqavilələrə qoşulması
haqqında qərar isə yerli xarakterlidir
B) Ratifikasiyası tələb olunan beynəlxalq müqavilələrə qoşulması haqqında qərarı
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, ratifikasiyası tələb olunmayan beynəlxalq
müqavilələrə qoşulması haqqında qərarı isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı qəbul edir
C) Ratifikasiyası tələb olunan beynəlxalq müqavilələrə qoşulması haqqında qərara dair rəy
və təkliflər verilə bilməz, ratifikasiyası tələb olunmayan beynəlxalq müqavilələrə qoşulması
haqqında qərara dair isə rəy və təkliflər verilə bilər
D) Ratifikasiyası tələb olunan beynəlxalq müqavilələrə qoşulması haqqında qərarı müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı, ratifikasiyası tələb olunmayan beynəlxalq müqavilələrə qoşulması
haqqında qərarı isə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qəbul edir
E) Ratifikasiyası tələb olunan beynəlxalq müqavilələrə qoşulması haqqında qərar yerli
xarakterli, ratifikasiyası tələb olunmayan beynəlxalq müqavilələrə qoşulması haqqında
qərar isə beynəlxalq xarakterlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

37. "Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq,
təsdiqnamələri mübadilə etdikdən sonra onları saxlanmaq üçün depozitariyə verə bilməz:
1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi;
2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tapşırığı ilə Azərbaycan Respublikasının müvafiq
dövlətdəki diplomatik nümayəndəliyi;
3. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq konfransda, beynəlxalq təşkilatda və ya onun
orqanlarının birindəki nümayəndəliyi;
4. Yerli özünüidarəetmə orqanı;
5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti;
6. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı.
A) 1, 4, 5
B) 2, 3, 6
C) 1, 2, 3
D) 2, 3, 5
E) 4, 5, 6
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

38. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması ilə bağlı aşağıdakı
mülahizələrdən hansılar doğrudur? Tam və düzgün cavabı seçin.
1. Beynəlxalq danışıqların aparılması və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
müqavilələrinin bağlanması haqqında qərarları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı qəbul edir;
2. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin ratifikasiyası haqqında
Azərbaycan Respublikasının qanunu əsasında Milli Məclis ratifikasiya sənədini
(təsdiqnaməni) imzalayır;
3. Dövlətlərarası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə
tutan hökumətlərarası müqavilələri Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi təsdiq
(ratifikasiya) edir;
4. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ratifikasiya üçün Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisinə təqdim edilən beynəlxalq müqavilələrə Milli Məclisin müvafiq komitələrində
qabaqcadan baxılaraq rəy verilir;
5. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması haqqında təklifləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və
Xarici İşlər Nazirliyi verirlər.
A) 3 və 4
B) 2 və 5
C) 1 və 3
D) 2, 4 və 5
E) 1, 3, və 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

39. "Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hansı
beynəlxalq müqavilələr "Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu"nda və
Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət qəzetində dərc edilir?
1. Mübadilə olunmuş;
2. Ratifikasiya edilmiş;
3. Ləğv olunmuş;
4. Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu;
5. İcra olunmuş;
6. Qəbul edilmiş;
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7. "Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq təsdiq
edilmiş.
A) 2, 4, 6
B) 1, 2, 5
C) 2, 4, 7
D) 3, 5, 6
E) 1, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

40. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması ilə bağlı yanlış
bəndlər hansılardır?
1. Beynəlxalq danışıqların aparılması və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
müqavilələrinin bağlanması haqqında qərarları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı qəbul edir;
2. Beynəlxalq müqavilələrinin ratifikasiyası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
əsasında Milli Məclis təsdiqnaməni imzalayır;
3. Dövlətlərarası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə
tutan hökumətlərarası müqavilələri Milli Məclis təsdiq (ratifikasiya) edir;
4. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ratifikasiya üçün Milli Məclisə təqdim edilən
beynəlxalq müqavilələrə Milli Məclisin müvafiq komitələrində qabaqcadan baxılaraq rəy
verilir;
5. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması haqqında təklifləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti verir;
6. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən bəyənilməsi haqqında təklifləri Xarici İşlər Nazirliyi təqdim edir.
A) 1, 2, 5
B) 3, 4, 6
C) 1, 3, 4
D) 2, 5, 6
E) 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv
edilməsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 13 iyun tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

41. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti subyekt baxımından necə sayılır?
A) Fiziki şəxs
B) Beynəlxalq təşkilat
C) Hüquqi şəxs
D) Vəzifəli şəxs
E) Regional təşkilat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

42. İdarə Heyəti şirkətin strukturuna daxil olan qurumların istehsal və təsərrüfat
funksiyalarının tam və ya qismən mərkəzləşdirilməsinə dair nə qəbul edir?
A) Fərman
B) Arayış
C) Sərəncam
D) Qərar
E) Akt
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

43. Müşahidə Şurasının əyani və distant formada keçirilən iclaslarında qərarlar açıq
səsvermə yolu ilə, iclasda iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Bəs burada
hər bir üzv neçə səs hüququna malikdir?
A) Bir
B) İki
C) Üç
D) Dörd
E) Beş
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

44. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti kim tərəfindən yenidən təşkil oluna və
ya ləğv edilə bilər?
A) Azərbaycan Respublikasının Ombudsmanı
B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
C) Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
D) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədri
E) Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

45. Dövlət orqanları (qurumları) və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə, beynəlxalq və qeyrihökumət təşkilatları ilə, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə münasibətdə Şirkəti təmsil edir:
A) Korporativ katib
B) Audit Komitəsinin üzvü
C) Şirkətin prezidenti
D) Ümumi Yığıncağın sədri
E) Şirktətin bölmə rəhbəri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

46. Müşahidə Şurasının üzvlərinə, Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinə və iclasa dəvət
olunmuş Şirkətin prezidentinə və digər şəxslərə iclasın keçiriləcəyi yer və vaxt, habelə
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin tövsiyələri ilə birlikdə gündəliyə daxil edilmiş
məsələlər barədə korporativ katib iclasa ən azı 1 (bir) həftə qalmış, zəruri sənədləri əlavə
etməklə hansı qaydada məlumat verir?
A) Xüsusi
B) Şifahi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Onlayn
D) Verbal
E) Yazılı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

47. İclasın yeri, vaxtı, keçirilmə forması, iştirak etmiş üzvlər barədə məlumat, iclasın
gündəliyi, üzvlərin gündəliyə daxil edilmiş məsələlərə dair çıxışlarının xülasəsi,
səsvermənin nəticələri və qəbul edilmiş qərarlar nədə əks olunur?
A) Arayışda
B) Əmrdə
C) Sərəncamda
D) Məktubda
E) Protokolda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

48. Şirkət birləşdirilmiş maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə hesabat dövrü başa
çatdıqdan sonra növbəti il iyun ayının 30-dan gec olmayaraq internet səhifəsində və dövri
mətbu nəşrdə dərc etdirir, hesabat dövrü ərzində şirkət və ya onun törəmə cəmiyyətləri
dövlət zəmanəti ilə kredit aldıqda və ya dövlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə
iştirak etdikdə, həmçinin onlara büdcədən subsidiya, subvensiya, qrant və ya müəyyən
səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı büdcə vəsaiti ayrıldıqda isə eyni zamanda təqdim
edir:
A) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə
B) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə
C) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə
D) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinə
E) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

49. İdarə Heyətinin iclasında hər bir üzvün bir səsi olmaqla qərarlar necə qəbul edilir?
A) Xüsusi səs çoxluğu ilə
B) Əsas səs çoxluğu ilə
C) Daxili səs çoxluğu ilə
D) Sadə səs çoxluğu ilə
E) Əlavə səs çoxluğu ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

50. SOCAR-ın strukturunu hansı subyektlə razılaşdırmaqla Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi
təsdiq edir?
A) Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri ilə
B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə
C) Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri ilə
D) Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru ilə
E) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının sədri ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

51. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən bəzi fəaliyyət növlərinin həyata
keçirilməsinin tam və ya qismən onun strukturuna daxil olan qurumlara həvalə edilməsi
barədə qərarları qəbul edir:
A) Müşahidə Şurası
B) İnvestisiya Holdinqi
C) Ümumi Yığıncaq
D) İdarə Heyəti

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Audit Komitəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

52. Ümumi Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə aid edilməyən məsələlər barədə qərarlar
nizamnaməsinə uyğun olaraq qəbul olunur:
A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən
B) İdarə Heyəti tərəfindən
C) Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi tərəfindən
D) Müşahidə Şurası tərəfindən
E) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

53. SOCAR qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün hansı fəaliyyət növlərini
həyata keçirir?
A) Elmi-texniki potensialın gücləndirilməsi və innovasiya layihələrinin geniş tətbiq edilməsi
hesabına sahədə rəqabətə davamlı mal, iş və xidmətlərin təqdim edilməsinə nail olunmasını
və sahənin inkişafı üçün Şirkətin qarşısında duran digər vəzifələrin həyata keçirilməsini
B) Sahənin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsini, mövcud istehsal güclərindən
səmərəli istifadə olunmasını, ən müasir texnika və texnologiyalardan istifadə etməklə, ətraf
mühitə zərərli təsirin minimuma endirilməsini
C) Sahənin normal fəaliyyətinin və inkişafının təmin edilməsində zəruri olan qabaqcıl
idarəetmə sistemlərinin, informasiya texnologiyalarının və rabitə xidmətlərinin təşkil
olunmasını, etibarlı informasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsini və tətbiq
edilməsini
D) Şirkətin beynəlxalq neft-qaz, neft-kimya layihələrinə inteqrasiya olunması üçün
Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda səmərəli investisiya fəaliyyətinin
həyata keçirilməsini
E) Sahədə risklərin idarə olunması sistemlərinin formalaşdırılmasını və qabaqcıl idarəetmə
sistemlərinin öyrənilməsini, tətbiq edilməsini və inkişaf etdirilməsini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

54. SOCAR-ın Müşahidə Şurasının vəzifəsini müəyyən edin.
A) Şirkətin xarici dövlətlərin aidiyyəti qurumları ilə birgə işinin mәqsәdәuyğunluğu barədə
qərar qəbul etmək
B) Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin, məhsul,
xidmət və işlərin qiymətlərini müəyyən etmək
C) Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar arasında mübahisələrin həlli üçün tədbirlər
görmək
D) Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların fəaliyyətinə dair illik iş planlarını və onların
icra vəziyyətinə dair hesabatları təsdiq etmək
E) Şirkətin mərkəzləşdirilmiş fondlarını yaratmaq və onlardan istifadə qaydalarını müəyyən
etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

55. Müşahidə Şurasının üzvü olmayan şəxslər sırasından vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edilən korporativ katibin səlahiyyətlərinə aiddir:
A) Müşahidə Şurasının qərarlarının layihələrini hazırlayır, baxılması və imzalanması üçün
Müşahidə Şurasının sədrinə təqdim edir
B) Şirkətin qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir
C) Aidiyyəti şəxslərlə Şirkətin aktivlərinin 5 faizinədək hissəsini təşkil edən əqdlərin
təsdiqinə dair Müşahidə Şurasına təkliflər verir
D) Ümumi Yığıncağın və Müşahidə Şurasının qərarlarının icrasını təmin edir
E) Şirkətin fəaliyyətinin təşkili ilə əlaqədar icrası məcburi olan daxili sərəncamlar və əmrlər
verir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

56. SOCAR-ın Müşahidə Şurası Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
Nizamnaməsinin müvafiq yarımbəndinə uyğun olaraq aşağıdakı komitələrdən hansını
yarada bilməz?
A) Daxili Komitə
B) İnvestisiyalar Komitəsi
C) Audit Komitəsi
D) Mükafatlandırma Komitəsi
E) Strategiya Komitəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

57. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti fəaliyyət növlərinin səmərəli həyata
keçirilməsini təmin etmək üçün qanunazidd olmadan nə barədə müstəqil qərar qəbul
etmək səlahiyyətinə malikdir?
A) Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların işinin təşkil edilməsi və onların gəlir və
xərclər smetası ilə müəyyən olunmuş xərclərinin ödənilməsi
B) Sahədə risklərin idarə olunması sistemlərinin formalaşdırılması və qabaqcıl idarəetmə
sistemlərinin öyrənilməsi, tətbiq edilməsi və inkişaf etdirilməsi
C) Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların, səhmləri (payları) Şirkətə məxsus olan birgə
müəssisələrin təsis sənədlərinə dəyişikliklərin edilməsi, Şirkətin payının azaldılması,
artırılması və özgəninkiləşdirilməsi
D) Müxtəlif növ nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımaları, o cümlədən sahənin
inkişafı üçün zəruri olan təhlükəli yüklərin nəqli və saxlanması ilə bağlı xidmətlərin
göstərilməsi
E) Şirkətin beynəlxalq neft-qaz, neft-kimya layihələrinə inteqrasiya olunması üçün
Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda səmərəli investisiya fəaliyyətinin
həyata keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

58. Aşağıdakılardan hansı SOCAR-ın İdarə Heyətinin vəzifəsidir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Şirkətin Audit Komitəsini və digər komitələrini yaratmaq, onların əsasnamələrini təsdiq
etmək, rəhbərlərini və üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmək
B) Şirkətin xarici dövlətlərin aidiyyəti qurumları ilə birgə işinin mәqsәdәuyğunluğu barədə
qərar qəbul etmək
C) Şirkətin risklərin idarə olunması, daxili audit və uyğunluğa nəzarət xidmətlərini
yaratmaq, onların əsasnamələrini təsdiq etmək
D) Şirkətin fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələri üzrə siyasəti və daxili qaydaları (o cümlədən
maraqlar münaqişəsinin istisna olunması qaydasını) təsdiq etmək
E) Şirkətin illik səmərəlilik göstəriciləri üzrə hədəfləri, habelə likvidliyin hədəf
göstəricilərini, maliyyə dayanıqlığının artırılmasına dair hədəf göstəricilərini, eləcə də
ortamüddətli biznes planının əsas göstəricilərini təsdiq etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

59. SOCAR-ın strukturuna daxil olan qurumların, həmçinin törəmə və asılı təsərrüfat
cəmiyyətlərinin yaradılması, yenidən təşkili və ləğvi barədə qərarları qəbul edir:
A) İdarə Heyəti
B) Audit Komitəsi
C) Korporativ Komitə
D) Müşahidə Şurası
E) Ümumi Yığıncaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

60. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti müvafiq məqsədlərə nail olmaq üçün nə
kimi vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir?
A) Şirkətin xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün xarici ölkələrdə
nümayəndəliklərinin, filiallarının açılmasını, hüquqi şəxslərin yaradılmasını və bu
qurumların fəaliyyəti üçün zəruri olan aktivlərin əldə olunmasını
B) Müxtəlif növ nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımaları, o cümlədən sahənin
inkişafı üçün zəruri olan təhlükəli yüklərin nəqli və saxlanması ilə bağlı xidmətlərin
göstərilməsini

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Sahə üzrə enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin mühüm istiqamətlərindən olan neftqaz hasilatının səviyyəsinin sabit saxlanılmasını, artırılmasını, habelə AR-nın qlobal enerji
təhlükəsizliyi sisteminə inteqrasiya olunması prosesinin gücləndirilməsini
D) Şirkətin xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün xarici ölkələrdə
nümayəndəliklərinin, filiallarının açılmasını, hüquqi şəxslərin yaradılmasını və bu
qurumların fəaliyyəti üçün zəruri olan aktivlərin əldə olunmasına mane olmağı
E) Dövlət orqanları, ictimai təşkilatlar, sahə üzrə aparıcı şirkətlər və sahibkarlarla qarşılıqlı
əlaqələrin gücləndirilməsini, vətəndaşların ərizə, şikayət və müraciətlərinə qanunla
müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə baxılmasının təmin edilməsini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

61. SOCAR qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün hansı fəaliyyət növlərini
həyata keçirir?
1. Sahədə risklərin idarə olunması sistemlərinin formalaşdırılmasını və qabaqcıl idarəetmə
sistemlərinin öyrənilməsini, tətbiq edilməsini və inkişaf etdirilməsini;
2. İstehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsini, enerjiyə və material ehtiyatlarına qənaət
siyasətinin həyata keçirilməsini, sahə üzrə texnoloji itki, sərf və digər normaların işlənib
hazırlanmasını və vaxtaşırı təkmilləşdirilməsini, Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar
arasında əlverişli istehsal-texnoloji və təsərrüfat əlaqələrinin gücləndirilməsini;
3. Müxtəlif növ nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımaları, o cümlədən sahənin
inkişafı üçün zəruri olan təhlükəli yüklərin nəqli və saxlanması ilə bağlı xidmətlərin
göstərilməsini;
4. Elmi-texniki potensialın gücləndirilməsi və innovasiya layihələrinin geniş tətbiq edilməsi
hesabına sahədə rəqabətə davamlı mal, iş və xidmətlərin təqdim edilməsinə nail olunmasını
və sahənin inkişafı üçün Şirkətin qarşısında duran digər vəzifələrin həyata keçirilməsini.
A) 2, 3
B) 1, 4
C) 2, 4
D) 1, 3
E) 1, 2
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
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62. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Mövcud normativ hüquqi aktların tələbləri nəzərə alınmaqla, Şirkətin aktivlərinin
idarəetməyə verilməsi və özəlləşdirilməsi ilə bağlı əqdlərin bağlanmasına razılıq vermək;
2. Şirkətin Baş Ofisinin və Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların səmərəli fəaliyyət
göstərməsi üçün tədbirlər görmək;
3. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların fəaliyyətinə dair illik iş planlarını və onların
icra vəziyyətinə dair hesabatları təsdiq etmək.
a) Şirkətin prezidenti;
b) İdarə Heyəti;
c) Müşahidə Şurası.
A) 1-a; 2-c; 3-b
B) 1-b; 2-a; 3-c
C) 1-c; 2-a; 3-b
D) 1-a; 2-b; 3-c
E) 1-c; 2-b; 3-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

63. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti müvafiq məqsədlərə nail olmaq üçün
hansı vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir?
1. Sahədə risklərin idarə olunması sistemlərinin formalaşdırılmasını və qabaqcıl idarəetmə
sistemlərinin öyrənilməsini, tətbiq edilməsini və inkişaf etdirilməsini;
2. İstehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsini, enerjiyə və material ehtiyatlarına qənaət
siyasətinin həyata keçirilməsini, sahə üzrə texnoloji itki, sərf və digər normaların işlənib
hazırlanmasını və vaxtaşırı təkmilləşdirilməsini, Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar
arasında əlverişli istehsal-texnoloji və təsərrüfat əlaqələrinin gücləndirilməsini;
3. Müxtəlif növ nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımaları, o cümlədən sahənin
inkişafı üçün zəruri olan təhlükəli yüklərin nəqli və saxlanması ilə bağlı xidmətlərin
göstərilməsini;
4. Elmi-texniki potensialın gücləndirilməsi və innovasiya layihələrinin geniş tətbiq edilməsi
hesabına sahədə rəqabətə davamlı mal, iş və xidmətlərin təqdim edilməsinə nail olunmasını
və sahənin inkişafı üçün Şirkətin qarşısında duran digər vəzifələrin həyata keçirilməsini.
A) 3, 4
B) 2, 4
C) 1, 2
D) 2, 3
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E) 1, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

64. Qeyd olunanlardan hansı Müşahidə Şurasının vəzifələrinə aiddir?
1. Şirkətin müstəqil auditorunu müəyyən etmək, bununla bağlı müqavilənin bağlanmasına,
onun dəyişdirilməsinə və ona xitam verilməsinə razılıq vermək;
2. Aidiyyəti şəxslərlə bağlanması nəzərdə tutulan və dəyəri Şirkətin aktivlərinin 5 (beş)
faizinədək hissəsini təşkil edən əqdləri təsdiq etmək;
3. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin, məhsul,
xidmət və işlərin qiymətlərini müəyyən etmək;
4. Aidiyyəti şəxslərlə Şirkətin aktivlərinin 5 (beş) faizinədək hissəsini təşkil edən əqdlərin
təsdiqinə dair İdarə Heyətinə təkliflər vermək;
5. Şirkətin fəaliyyət istiqamətinə aid məsələlərlə bağlı monitorinq aparmaq və onun
nəticələrinə əsasən tədbirlər görmək;
6. Şirkətin işini təşkil etmək və onun cari fəaliyyətinə rəhbərlik etmək.
A) 2, 3, 4
B) 1, 4, 6
C) 2, 3, 5
D) 3, 5, 6
E) 1, 2, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

65. SOCAR-ın İdarə Heyətinin vəzifələri hansılardır?
1. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların istehsal və təsərrüfat funksiyalarının tam və
ya qismən mərkəzləşdirilməsinə dair qərar qəbul etmək;
2. Şirkətin müstəqil auditorunu müəyyən etmək, bununla bağlı müqavilənin bağlanmasına,
onun dəyişdirilməsinə və ona xitam verilməsinə razılıq vermək;
3. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar arasında mübahisələrin həlli üçün tədbirlər
görmək;
4. Aidiyyəti şəxslərlə bağlanması nəzərdə tutulan və dəyəri Şirkətin aktivlərinin 5 (beş)
faizinədək hissəsini təşkil edən əqdləri təsdiq etmək;
5. Şirkətin fəaliyyət istiqamətinə aid məsələlərlə bağlı monitorinq aparmaq və onun
nəticələrinə əsasən tədbirlər görmək;
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6. Şirkətin mərkəzləşdirilmiş fondlarının yaradılmasına və istifadəsinə dair Müşahidə
Şurasına təkliflər vermək.
A) 3, 4, 6
B) 2, 4, 5
C) 1, 3, 6
D) 2, 3, 4
E) 1, 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

66. Aşağıdakılardan hansılar korporativ katibin səlahiyyətlərinə aid deyil?
1. Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi ilə Müşahidə Şurasının üzvləri, eləcə də İdarə Heyəti
arasında sənəd və məlumat mübadiləsini həyata keçirmək;
2. Şirkətin işini təşkil etmək və fəaliyyət göstərməsi üçün tədbirlər görmək;
3. İdarə Heyətinin qəbul etdiyi qərarların aidiyyəti üzrə göndərilməsini təmin etmək;
4. Müşahidə Şurasının iclasına aid materialları SOCAR-ın Nizamnaməsində göstərilən
qaydada və müddətdə Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinə və Müşahidə Şurasının üzvlərinə
təqdim etmək;
5. İdarə Heyətinin iclaslarının protokolunu tərtib edir və imzalanmaq üçün İdarə Heyətinin
sədrinə təqdim etmək;
6. Müşahidə Şurasının iclaslarını təşkil etmək.
A) 2, 3, 5
B) 1, 2, 3
C) 3, 5, 6
D) 2, 3, 4
E) 1, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

67. Şirkətin strukturu ilə bağlı aşağıdakı bəndlərdən hansı düzgündür?
1.Şirkət və onun strukturuna daxil olan qurumları öz fəaliyyətində qanunla müəyyən
edilmiş hallar istisna olunmaqla neft-qaz əməliyyatlarında ümumi qəbul edilmiş beynəlxalq
maliyyə, kadr, təchizat və digər idarəetmə qaydaları və standartlarını tətbiq ediryyətlərinin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

yaradılması, yenidən təşkili və ləğvi barədə qərarları Şirkətin Müşahidə Şurası qəbul edir;
2. Şirkət tərəfindən bəzi fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsinin tam və ya qismən onun
strukturuna daxil olan qurumlara həvalə edilməsi barədə qərarları İdarə Heyəti qəbul edir;
3. Şirkətin strukturunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla
Müşahidə Şurası təsdiq edir;
4. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların, törəmə və asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinin
rəhbərləri və onların müavinləri həmin müəssisələrin qarşısında duran məqsəd, vəzifə və
funksiyaların həyata keçirilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada
məsuliyyət daşıyırlar;
5. Hüquqi və fiziki şəxslərlə yaradılan cəmiyyətlərdə, kooperativlərdə, hüquqi şəxslərin
ittifaqlarında və digər birgə layihələrdə Şirkətin bilavasitə iştirakı ilə bağlı qərarları Şirkətin
İdarə Heyəti qəbul edir.
A) 1, 4
B) 2, 3
C) 3, 5
D) 1, 2
E) 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

68. Korporativ katibin səlahiyyətlərini müəyyənləşdirin.
1. Şirkətin qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir;
2. Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi ilə Müşahidə Şurasının üzvləri, eləcə də İdarə Heyəti
arasında sənəd və məlumat mübadiləsini həyata keçirir;
3. Müşahidə Şurasının qəbul etdiyi qərarların aidiyyəti üzrə göndərilməsini təmin edir;
4. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar arasında mübahisələrin həlli üçün tədbirlər
görür;
5. Müşahidə Şurasının üzvlərinə, Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinə və iclasa dəvət
olunmuş Şirkətin prezidentinə və digər şəxslərə iclasın keçiriləcəyi yer və vaxt, habelə
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin tövsiyələri ilə birlikdə gündəliyə daxil edilmiş
məsələlər barədə iclasa ən azı 1 (bir) həftə qalmış, zəruri sənədləri əlavə etməklə yazılı
məlumat verir;
6. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin, məhsul,
xidmət və işlərin qiymətlərini müəyyən edir;
7. Müşahidə Şurasının iclasına aid materialları müvafiq Nizamnamədə göstərilən qaydada
və müddətdə Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinə və Müşahidə Şurasının üzvlərinə təqdim
edir.
A) 2, 3, 5, 6
B) 3, 4, 6, 7
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C) 1, 4, 5, 6
D) 2, 3, 5, 7
E) 1, 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

69. Üzvlərin sayı baxımından uyğunluğu müyyən edin.
1. Müşahidə Şurası;
2. İdarə Heyəti;
3. Vitse-prezident.
a) 7 üzv;
b) 12 üzv;
c) 14 üzv.
A) 1-a; 2-b; 3-c
B) 1-c; 2-b; 3-a
C) 1-b; 2-a; 3-c
D) 1-a; 2-c; 3-b
E) 1-c; 2-a; 3-b
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

70. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin əmlakına daxil deyil:
1. Xüsusi vəsaitlər;
2. Əsas fondlar;
3. Digər maddi və qeyri-maddi aktivlər;
4. Əlavə fondlar;
5. Mülkiyyətçinin əmlakı;
6. Dövriyyə vəsaitləri.
A) 1, 2, 5
B) 2, 4, 6
C) 1, 4, 5
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D) 2, 3, 6
E) 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

71. Choose the correct variant(s).
I________ any coffee today - I feel very sleepy!

A) have not had
B) have had
C) did not have
D) had
E) will have had
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

72. Choose the correct variant(s).
How long_______ Sona for?

A) did you know
B) have you known
C) do you know
D) were you knowing
E) are you knowing
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio
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73. Choose the correct variant(s).
How many books____ so far?

A) did she write
B) does she write
C) has she written
D) she wrote
E) will she write
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

74. Choose the correct variant(s).
He ____ married for thirty-five years (and he's still married now).

A) have been married
B) is married
C) was married
D) will be married
E) has been married
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

75. Choose the correct variant(s).
A: What's wrong?
B: I _______ a glass.

A) 've broken
B) break
C) had broken
D) 've being broken
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E) was broken
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

76. Choose the correct variant(s).
Lala _____ her leg, so she can't come skiing.

A) is breaking
B) has broken
C) broke
D) breaks
E) had broken
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

77. Choose the correct variant(s).
Your granny ______ - come and say hello.

A) arrives
B) had arrived
C) has arrived
D) was arriving
E) have arrived
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

78. Choose the correct variant(s).
I _____ about the problem for months, but I _____ a solution yet.
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A) had known / have found
B) hadn't known / haven't found
C) have known / hadn't found
D) D have known / haven't found
E) haven't known / haven't found
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

79. Choose the correct variant(s).
How long ____ Ms. Halima? I know you see her often.

A) do you know
B) did you know
C) will you know
D) has you known
E) have you known
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

80. Choose the correct variant(s).
A: Hello
B: Hi Mum, it's me. I just want to say I ______ safely and everything is fine.

A) have arrived
B) will arrive
C) arrive
D) has arrived
E) have not arrived
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

81. Choose the correct variant(s).
The baby's face is really dirty. What ______ ?

A) does he eat
B) has he been eating
C) did he it
D) will he it
E) had he been eating
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

82. Choose the correct variant(s).
Irada is exhausted these days. She ______ too hard recently.

A) had been working
B) will work
C) 's been working
D) was working
E) 's been worked
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

83. Choose the correct variant(s).
________ Leyla before they worked together?

A) Has Jahan met
B) Does Jahan meet

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Did Jahan met
D) Had Jahan met
E) Will Jahan meet
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

84. Choose the correct variant(s).
When I arrived at the cinema, the film _____ .

A) starts
B) has started
C) will start
D) were starting
E) had started
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

85. Choose the correct variant(s).
After they ____the shellfish, they began to feel sick.

A) had eaten
B) eat
C) would eat
D) are eating
E) were eating
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

86. Choose the correct variant(s).
If you _____ to me, you would have got the job.

A) listened
B) had listened
C) have listened
D) would listen
E) listen
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

87. Choose the correct variant(s).
The garden was dead because it ______ dry all summer.

A) is
B) were
C) had been
D) has been
E) will be
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

88. Choose the correct variant(s).
We were late for the plane because we _____ our passports.

A) have forgotten
B) forget
C) forgot
D) had forgotten
E) would forget

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

89. Choose the correct variant(s).
The lights went off because we ______ the electricity bill.

A) had paid
B) haven't paid
C) have paid
D) will pay
E) hadn't paid
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

90. Choose the correct variant(s).
She said that she _______ the UK before.

A) hadn't visited
B) hasn't visited
C) haven't visited
D) visited
E) didn't visit
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

91. Choose the correct variant(s).
The laundry was wet – it ______ while I was out.

A) rained

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) had rained
C) has rained
D) rains
E) would rain
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

92. Choose the correct variant(s).
When I opened the curtains - the sun was shining and the ground was white. It _____ during
the night.

A) has snowed
B) was snowing
C) had snowed
D) did not snow
E) is snowing
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

93. Choose the correct variant(s).
I _____ all day, so I didn't want to go out.

A) have been working
B) have worked
C) work
D) had been working
E) shall work
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

94. Choose the correct variant(s).
They ______ in our neighbourhood for three years when he lost his job.

A) have lived
B) lived
C) were living
D) have been living
E) had been living
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

95. Choose the correct variant(s).
We ______out for three years when we got married.

A) had been going
B) went
C) have been going
D) have gone
E) was going
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

96. Choose the correct transfomation of reporting questions.
She asked: “How much does it cost?”

A) She asked how much it costed.
B) She asked how much it costs.
C) She asks how much it cost.
D) She asked how much does it cost.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) She asked how much it cost.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 216

97. Choose the correct transfomation of reporting questions.
He asked: “ How soon can you deliver?”

A) He wanted to know how soon they can deliver.
B) He wants to know how soon they could deliver.
C) He wanted to know how soon they could deliver.
D) He wanted to know how soon they could delivered.
E) He wanted to know how soon could they deliver.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 216

98. Choose the correct transfomation of reporting questions.
She asked: “ Do you offer an introductory discount?”

A) She enquired why we offered an introductory discount.
B) She enquired whether do we offer an introductory discount.
C) She enquired whether we offered an introductory discount.
D) She enquired did we offer an introductory discount.
E) She enquired whether did we offer an introductory discount.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 217

99. Choose the correct transfomation of reporting questions.
He asked : “ Where is the nearest cashpoint?”

A) He asked me where the nearest cashpoint was.
B) He asked me where was the nearest cashpoint .

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) He asked me where is the nearest cashpoint.
D) He told me where the nearest cashpoint is.
E) He told me where the nearest cashpoint was
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 217

100. Choose the correct transfomation of reporting questions.
He asked: “What is the time difference between Baku and Los Angeles?”

A) He asked her if she happens to know what the time difference was between Baku and
Los Angeles.
B) He asked her if she happened to know what the time difference was between Baku and
Los Angeles.
C) He asks her if she happened to know what the time difference is between Baku and Los
Angeles.
D) He asked her if she knows what the time difference was between Baku and Los Angeles.
E) He asked her if she happened to know what was the time difference between Baku and
Los Angeles.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 217

101. Choose the correct transfomation of reporting questions.
He asked: “ Do you know the gross weight?”

A) He asked him whether does he know the gross weight.
B) He asked him whether did he know the gross weight.
C) He asked him does he know the gross weight.
D) He asked him did he know the gross weight.
E) He asked him whether he knew the gross weight
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd; pp. 217

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

102. Choose the correct variant(s).
"Where is it?" said Mary. She____

A) asked where it was
B) asked if it was there
C) said where it is
D) asked where is it
E) asks where it was
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

103. Choose the correct variant(s).
Ram asked me where I worked. His original words were______ .

A) "Do you work there?"
B) "Where do you work?"
C) "Where do I work?"
D) "Did you work here?"
E) "Where did you work?"
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

104. Choose the correct variant(s).
"Please wipe your feet." I asked them to wipe _______ .

A) your feet nicely
B) their foot nicely
C) their feet
D) every feet
E) my feet

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

105. Choose the correct variant(s).
She always asks me not to burn the cookies. She always says ________ .

A) "Do not burn the cookies."
B) "Not to burn the cookies!"
C) "Burn the cookies!"
D) "Please, don't burn the cookies."
E) "To burn no cookies!"
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

106. Choose the correct variant(s).
Do not tell her what I said.

A) He asked me to not tell her what he had said.
B) He begged me to tell what he had not said.
C) C He begged me to not tell her what he would say.
D) He begged that I didn’t tell her what he had said.
E) He begged me not to tell her what he had said.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

107. Choose the correct variant(s).
She _____ eating chocolate but now she hates it .

A) loves

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) used to love
C) was loving
D) had loved
E) is loving
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

108. Choose the correct variant(s).
She ______ French, but she has forgotten it all.

A) has been speaking
B) has been able to speak
C) has spoken
D) used to be able to speak
E) was not able to speak
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

109. Choose the correct variant(s).
My grandmother _____ beautiful blonde hair, but now her hair is grey.

A) used to have
B) has
C) was having
D) had been having
E) didn`t use to have
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

110. Choose the correct variant(s).
There ______ a park here, but now there’s a shopping centre.

A) is
B) has been
C) would
D) was not
E) used to be
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Grammar and Composition Handbook; Glencoe Mc Graw-Hill/ High school 2 /New
York, Columbus; Ohio

111. Using the brief descriptions, match the type of business organisations to each
paragraph.
1. A ___________ (Ltd. Co.) cannot offer its shares or debentures to the general public. Nor can
shares be transferred between members without the consent of the other shareholders.
2. A ____________ is a private individual who runs a one-man business.He/She takes all the
profits but also all the risks.
3. Under a __________ one firm allows another to exploit its intellectual property (e.g. a
patent) in return for a loyalty.This agreement provides an opportunity to benefit from R&D
already carried out and to test a foreign market without a major capital outlay or
management effort.
a) multinational corporation
b)holding
c) private limited company
d) joint venture
e)partnership
f) sole trader
g) licensing agreement

A) 1-a; 2-d; 3-g
B) 1-b; 2-f; 3-e
C) 1-c; 2-f; 3-g
D) 1-f; 2-c; 3-b
E) 1-d; 2-e; 3-f

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;pp. 44-45

112. Using the brief descriptions, match the type of business organisations to each
paragraph.
1.There are different kinds of __________ but they are all associations of two or more people
sharing the risks and the profits in agreed proportions.
2. A __________ is an agreement by which a franchisor gives another person or company (the
franchise the right to sell goods or services using the franchisor`s name and / or general
business approach in return for a royalty.
3. A __________ or parent company owns more than half the share capital of another company
which is known as a subsidiary.
a)multinational corporation
b)licensing agreement
c)franchise
d)joint venture
e)sole trader
f) partnership
g) holding

A) 1-a; 2-c; 3-b
B) 1-e; 2-d; 3-f
C) 1-c; 2-a; 3-d
D) 1-f; 2-c; 3-g
E) 1-b; 2-e; 3-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman Business English Usage; Peter Strutt /Longman Group UK Ltd;pp. 44-45

113. Choose the correct definition of the word.
“Affluenza” is_____________ .

A) A social disease resulting from extreme materialism and excessive
consumerism: earning more money and consuming more, which
can lead to overwork, debt, waste, stress, anxiety, etc.

B) Person who loves and collects high-quality audio equipment.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) A new word or expression that is commonly used in specialized
work environments or age-groups, and has become fashionable.
Terms used in advertising can often convert into buzzwords and
become widely used.

D) A distorted image of letters and numbers used to ensure that a
response is not generated by a computer, in order to prevent
spamming.

E) Books, usually featuring female characters, written by women on
contemporary themes and issues that appeal more to women than
to men.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

114. Choose the correct definition of the word.
“E-cruitment” means _________

A) A symbol, used in email messages, which is made out of
punctuation marks and resembles a human face.

B) Online recruitment of employees, including online submission of
resumes and cover letters.

C) A tune that keeps repeating itself over and over again in our heads.
D) A trip or short vacation which lasts only one day daycationers do not stay away overnight.

E)

Illegal downloading of material found on the internet (films, music, etc.)

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

115. Choose the correct definition of the word.
“Hotspot” means_______ .

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) A person who manipulates information on the internet in order
to transmit a message, usually political.

B) A rough estimate without any claim of accuracy.
C) Location in which wireless Internet access is available for example airports, hotels, train
stations, etc.
D)

Constantly checking and responding to email and text messages.

E) A crowd that gathers in a pre-determined place, performs an action
then disperses very quickly. The mob is not told exactly what to do
until just before the event.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

116. Choose the correct definition of the word.
“Notspot” means________ .

A) Someone who rarely or never uses the Internet, usually because
they cannot access it.

B) A person who spends an excessive amount of time on the internet.
C)

A new member of any group, community, or activity.

D) An area where there is slow Internet access or no connection at all.
E) Set of rules governing appropriate behaviour and courtesy on the
internet.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

117. Choose the correct definition of the word.
“Noughties” means _______ .

A) New Google employees.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Traditional media (newpapers, magazines, radio, television) as opposed
to the internet.

C) Providing too much information on the Internet (credit card details,
personal information, etc.) especially through social network sites.

D) An area where there is slow Internet access or no connection at all.
E) The years between 2000 and 2009 which contain a 'nought' (zero),
in the same way as other decades are called the 'thirties', 'sixties',
etc .

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

118. Choose the correct definition of the word.
“Offshorable” means _______ .

A) Something that can be done or produced in another country, especially
at reduced costs.

B)

An area where there is slow Internet access or no connection at all.

C) A segment of today's working population where there is a desire or need
to work long hours.

D) Providing too much information on the Internet (credit card details,
personal information, etc.) especially through social network sites.

E) Being tired of having to remember a large number of passwords for
different electronic devises.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

119. Choose the correct definition of the word.
“ Upskill” means _______ .

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Teach an employee new or additional skills.
B) A user of the Twitter service who is very popular or admired, or with
whom other users communicate a lot.

C) Person who is very interested in watching videos and making
recordings, and values high-quality results.

D) People who 'tweet' send short messages via the microblogging
service Twitter.

E) The standard system of delivering mail which is very slow in contrast
to electronic mail.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

120. Choose the correct definition of the word.
“ Vook” means _______ .

A) Person who is very interested in watching videos and making
recordings, and values high-quality results.

B) Marketing strategy that consists in encouraging people to pass along
information to friends, family and colleagues through e-mail messages.

C) A combination of video, text, images and social streams in an
electronic book.

D) Anger or frustration as a result of difficulties or problems encountered
when using the Internet.

E) Teach an employee new or additional skills.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Longman-Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency

121. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

122. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
A) Baş mühəndisin yanında
B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

123. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu
zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

124. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

125. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

126. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

127. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

128. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

129. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi
maksimum nə qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526
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130. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına
icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

131. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 mdən çox olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3
m-dən çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 mdən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4
m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 mdən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

132. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə
olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

133. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

134. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə
olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

135. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

136. Günvurma nə vaxt baş verir?
A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda
C) Isti otaqda çox qaldıqda
D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999

137. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

138. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

139. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan
vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

140. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

141. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə
etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
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D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

142. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

143. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

144. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
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D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

145. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil
etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

146. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

147. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
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C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

148. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

149. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

150. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
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B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

151. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

152. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

153. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
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C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

154. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

155. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

156. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə
etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
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D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

157. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

158. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə
vasitələri
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999
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