AAA_2517#01#Q16#01 (EDUMAN) testinin sualları
Fәnn : 2517 Neft sәnayesinin iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi
1 Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?

•

ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır; ]
müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib his¬sәlәrinә – sex vә istehsal
sahәlәrinә  ayrılmasıdır;
müәssisә miqyasında istifadә olunan in¬san әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir
sı¬ra funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalan¬masıdır.
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlә¬rin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahә¬lәrin)
әmәlә gәlmәsidir;
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;

2 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri neft sәnayesini xarakterizә etmir?

•

sahәdә şaquli inteqrallaşmış iri şirkәtlәrin fәaliyyәti daha sәmәrәli ola bilәr
әtraf mühitә mәnfi ekoloji tәsirlәri yüksәk sәviyyәdәdir
ehtiyatların axtarışı, kәşfiyyatı vә hasilatı prosesinin böyük kapital xәrclәri tәlәb etmәsi
dünya bazarlarında sahәnin mәhsulunun qiymәtlәri zamanzaman kәskin dәyişikliklәrә mәruz qalır
resurs bazasının ölkә әrazisi üzrә bәrabәr bölünmәsi

3 Azәrbaycan sәnayesinin strukturunun (quruluşunun) yenidәn qurulmasını zәruri edәn amil hansıdır?

•

sәnayenin mövcud quruluşunun sabit olması
sәnayenin indiyәdәk formalaşmış sahә, әrazi, tәkrar istehsal vә başqa quruluşlarının ölkәnin davamlı inkişaf
tәlәblәrinә uyğun gәlmәmәsi
ölkә sәnayesinin mövcud strukturunun öyrәnilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
[yeni cavab]
xarici ölkәlәrdә iqtisadiyyatının strukturunda baş verәn dәyişikliklәr
dünya sәnayesindә yeni istehsal sahәlәrinin yaranması

4 Sәnaye sahәlәri hansı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilә bilәr?

•

texnoloji istehsal üsuluna görә, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә, inkişaf sәviyyәsinә görә,
mәhsulyaratma qabiliyyәtinә görә
mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә, idarәçilik vә tabeçilik
әlamәtinә görә, iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә
mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә, işçi qüvvәsinin sayına görә, idarәçilik vә tabeçilik әlamәtinә görә,
inkişaf sәviyyәsinә görә
texnoloji istehsal üsuluna görә, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә, inkişaf sәviyyәsinә görә,
iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә
texnoloji istehsal üsuluna görә, mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә, әmәk predmetinә tәsiretmә
xüsusiyyәtinә görә, inkişaf sәviyyәsinә görә, istehlak xüsusiyyәtlәrinә görә, yerlәşmә yerinә görә

5 Aşağıdakı amillәrdәn hansı sәnayenin sahә quruluşunun formalaşmasına tәsir göstәrmir?

•

korporativ idarәetmәnin tәtbiqi;
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә beynәlxalq inteqrasiya proseslәri;
elmitexniki tәrәqqi vә dünya sәnayesinin inkişaf tendensiyaları;
ölkә iqtisadiyyaının tarixi inkişaf xüsusiyyәtlәri;
hökumәtin sәnaye siyasәti.

6 Mәdәnçıxarma (hasilat) sәnayesi dedikdә nә başa düşülür:

•

faydalı qazıntı ehtiyatlarının axtarılması, kәşfiyyatı vә mühafizәsi
filiz vә qeyrifiliz mineral resurslarının tәbii ehtiyatlar şәklindә saxlanılması
yeraltı tәbii sәrvәtlәrin tәbii üsullarla yerin sәthinә çıxması vә bu sәrvәtlәrin sәnaye üsulu ilә istifadә edilmәsi
tәbii ehtiyatların mәdәn üsulu ilә yerin tәkindәn çıxarılması
mineralxammal resurslarının tәbii ehtiyat formasında saxlanılması

7 Ölkә sәnayenin strukturunun yenidәn qurulması hansı mәqsәdlә hәyata keçirilir?

•

ölkә iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafına nail olmaq;
ölkә sәnayesinin inkişafının yeni keyfiyyәt mәrhәlәsinә keçilmәsini tәmin etmәk;
ölkә sәnayesinin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin yüksәldilmәsi;
sәnayenin struktur problemlәrinin hәllinә nail olmaq;
bunların hamısı.

8 Aşağıdakı sahәlәrdәn hansı beynәlxalq tәsnifata әsasәn iqtisadi fәaliyyәt növlәrinә aid deyil?

•

emal sәnayesi
mәdәnşıxarma sәnayesi
qida mәhsullarının istehsalı
toxuculuq sәnayesi
yüngül sәnaye

9 Aşağıdakılardan hansı ölkәmizdә neft sәnayesinin üstün inkişafını şәrtlәndirәn amillәr sırasına aid
edilә bilmәz?

•

bu sahәnin inkişafı üçün ölkәmizdә tarixi vә tәbii şәrtlәrin mövcud olması;
dünya bazarında neftә olan böyük tәlәbat bu sahәni xarici investorlar üçün cәlbedici edib;
yerli bazarda bu sahәnin mәhsuluna yüksәk tәlәbatın olması
Azәrbaycan bu sahәyә xarici investorları cәlb etmәklә hәm dә ölkәnin üzlәşdiyi iqtisadi, sosial vә siyasi
problemlәrin hәllindә vasitә kimi istifadә edib.
bu sahә investorlar üçün böyük gәlirlәr vәd edir;

10 Aşağıdakılardan hansı biri neft sәnayesindә istehsalın texnoloji zәnciri nә daxil deyil?

•

xam neft vә tәbii qaz nәqli kәmәrlәrinin çәkilmәsi
xam neft vә tәbii qazın hasilatı, saxlanması vә nәqli
xam neft vә tәbii qaz ehtiyatlarının axtarılması, kәşfiyyatı, quyuların qazılması
neft mәhsullarının istehsal xarakterli istehlakı
neft emalı mәhsullarının istehsalı

11 [2010cu ildә neftqaz sәnayesinin Azәrbaycan sәnayesinin ümumi istehsalında payı nә qәdәr
olub?

•

75 faizdәn aşağı;
82 faiz; ;
80 faiz;
93 faizә qәdәr;
85 faizdәn bir qәdәr çox;

12 Hazırda Azәrbaycanın emal sәnayesinin mәhsul istehsalında daha yüksәk paya malik sәnaye sahәsi
hansıdır?

•

neft vә qaz hasilatı;
içki istehsalı;
qida mәhsullarının istehsalı;
tikinti materialları istehsalı.

•

neft mәhsulları istehsalı;

13 Sәnaye sahәsi nәdir?

•

Eynitipli texnologiyalar әsasında eynicinsli vә ya spesifik mәhsullar istehsal (hasil) edәn müәssisәlәrin
mәcmusudur;
Eynitipli texnologiyalar әsasında eynicinsli vә ya spesifik mәhsullar istehsal (hasil) edәn iş yerlәrinin
mәcmusudur;
Eynitipli texnologiyalar әsasında eynicinsli vә ya spesifik mәhsullar istehsal (hasil) edәn sәnaye sahәlәrinin
mәcmusudur;
Qanunla qadağan edilmәyәn iqtisadi fәaliyyәtlә gәlir әldә etmәk üçün mәşğul olan, ictimai tәlәbatları ödәmәk
üçün mәhsul istehsal (hasil) edәn, işlәr görәn vә xidmәtlәr göstәrәn müәssislәrin mәcmusudur.
Müxtәlif tipli texnologiyalar әsasında geniş çeşiddә vә nomenklaturada mәhsul istehsal edәn, iş görәn vә
xidmәtlәr göstәrәn tәsәrrüfat subyektidir;

14 Milli iqtisadiyyatı necә xarakterizә etmәk olar?

•

ayrıca bir ölkә çәrçivәsindә tarixәn formalaşmış vә hazırda baş verәn bütün ictimai istehsal proseslәrinin
mәcmusu kimi
ölkәdә mövcud iqtisadi vә insan resurslarından sәmәrәli istifadә üsullarının mәcmusu kimi
ayrıca bir ölkә çәrçivәsindә hazırda baş verәn maddi istehsal proseslәrinin mәcmusu kimi
e) ümumi daxili mәhsulun yaradılması vә istifadәsi proseslәrinin mәcmusu kimi
mәhdud resurslardan sәmәrәli istifadә etmәklә qeyrimәhdud ehtiyacların ödәnilmәsi üsulları kimi

15 Son 34 ildә Azәrbaycanda aşağıdakı inkişaf meyllәrindәn hansı üstünlük tәşkil edir?

•

ÜDMdә neft sektorunun payı artır, qeyrineft sektorunun payı azalır;
ÜDMdә neft vә qeyrineft sektorlarının payı sabit olaraq qalır;
ÜDMdә neft sektorunun payı azalır, qeyrineft sektorunun payı artır;
Dünya neft bazarında Azırbaycanın payı 5 faizә çatıb.
Azәrbaycanda neft vә qaz hasilatı hәcmlәri ildәnilә artmaqda davam edir;

16 Sәnayenin sahә quruluşu nәdir?

•

Sәnayeyә aid edilәn sahәlәrin tәrkibi vә siyahısıdır
Sәnayeyә aid edilәn sahәlәrin iqtisadiyyatın digәr sahәlәri ilә qarşılıqlı münasibәtlәrinin kәmiyyәt nisbәtidir
Sәnayeyә aid edilәn sahәlәrin hәr birinin әsas göstәricilәridir
Sәnayeyә daxil olan sahәlәrin kәmiyyәt nisbәti vә onlar arasında olan qarşılıqlı әlaqәlәrdir
Sәnayeyә aid edilәn sahәlәrin ümumi cәhәtlәrinin xarakteristikasıdır

17 Aşağıdakı göstәricilәrin hansından sәnayenin sahә quruluşunun tәhlili zamanı istifadә edilmir?

•

sahәdә istehsal edilәn mәhsulun sәnayenin ümumi mәhsuluna olan nisbәti (faizlә)
sahәnin әsas fondlarının dәyәrinin sәnayenin bütün әsas fondlarının ümumi dәyәrinә olan nisbәti (faizlә)
sahәnin işçilәrinin sayının sәnayenin bütün işçilәrinin sayına olan nisbәti (faizlә)
sәnaye sahәsinin artım tempi
sahәnin qabaqlama әmsalı

18 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Fondunun tәsis edilmәsi ilә bağlı fәrman nә vaxt verilib?

•

29 dekabr 1999cu ildә
18 sentyabr 2002ci ildә
29 dekabr 2000ci ildә
22 noyabr 2004cü ildә
27 sentyabr 2004cü ildә

19 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondunun әsasnamәsi nә vaxt tәsdiq edilib?

•

18 sentyabr 2002ci ildә
22 noyabr 2004cü ildә
29 dekabr 1999cu ildә
27 sentyabr 2004cü ildә
29 dekabr 2000ci ildә

20 Dövlәt Neft Fondu üçün göstәrilәn xüsusiyyәtlәrdәn biri yanlışdır:

•

Mәrkәzi Bankda xüsusi hesab formasında fәaliyyәt göstәrir
ayrıca idarәetmә strukturuna malik hüquqi şәxsdir
büdcәdәnkәnar dövlәt tәsisatıdır
üzәrindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gerbinin әksi vә öz adı olan möhürә, müvafiq ştamp vә blanklara
malikdir
bank tәşkilatlarında hesablaşma vә digәr hesablara malikdir

21 Dövlәt Neft Fondu hansı dövlәt tәsisatının qarşısında hesabat verir vә mәsuliyyәt daşıyır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Dövlәt Neft Fondunun Müşahidә Şurası
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti

22 Dövlәt Neft Fondunun vәsaitinin formalaşması vә xәrclәnmәsi üzәrindә ümumi nәzarәt hansı
tәsisat tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Dövlәt Neft Fondunun Müşahidә Şurası
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti

23 Dövlәt Neft Fondunun fәalliyyәtinә operativ rәhbәrliyi kim hәyata keçirir?

•

Fondun Müşahidә Şurası
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri
Fondun İcraçı direktoru
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Naziri

24 Dövlәt Neft Fondunun İcraçı direktoru kimin tәrәfindәn vәzifәyә tәyin olunur vә vәzifәdәn azad
edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinin sәdri
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Fondun Müşahidә Şurası
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Naziri

25 Aşağıdakılardan hansı Dövlәt Neft Fondunun icraçı direktorunun sәlahiyyәtinә daxil deyil?

•

Fondun idarә edilmәsi ilә bağlı xәrclәr smetasının layihәsini hazırlayır
Fondun vәsaitinin istifadә edilmәsinin әsas istiqamәtlәrinә (proqramına) dair tәkliflәr hazırlayır
Fondun cari işini tәşkil edir vә ona rәhbәrlik edir
Fondun aparatının işçilәrini qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada vәzifәyә tәyin edir vә vәzifәdәn azad
edir

•

Fondun fәaliyyәti barәdә illik hesabatı hazırlayır vә tәsdiq edir

26 Dövlәt Neft Fondunun Müşahidә Şurasının üzvlәri kim tәrәfindәn tәsdiq olunur?

•

Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Naziri
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinin sәdri
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Fondun İcraçı direktoru
Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri

27 Dövlәt Neft Fondunun vәsaitinin әn çox hissәsinin istifadә edildiyi istiqamәt aşağıdakılardan
hansıdır?

•

SamurAbşeron kanalının rekonstruksiya edilmәsi
qaçqın vә mәcburi köçkün ailәlәrinin sosialmәişәt vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması
Bakı TbilisiCeyhan Әsas İxrac Boru kәmәri layihәsinin maliyyәlәşdirilmәsi
Dövlәt büdcәsinә transfertlәr
OğuzQәbәlәBakı su kәmәrinin çәkilmәsi

28 Dövlәt Neft Fondunun vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilәn aşağıdakı layihәlәrdәn hansı artıq başa
çatıb?

•

Bakı  Tbilisi  Qars dәmir yolu layihәsi
OğuzQәbәlәBakı su kәmәrinin çәkilmәsi
Qaçqın vә mәcburi köçkün ailәlәrinin sosialmәişәt vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması
"20072015ci illәrdә Azәrbaycan gәnclәrinin xarici ölkәlәrdә tәhsili üzrә Dövlәt Proqramı"nın
maliyyәlәşdirilmәsi
SamurAbşeron kanalının rekonstruksiya edilmәsi

29 Dövlәt Neft Fondunun büdcәsi nә qәdәr müddәt üçün tәsdiq edilir?

•

orta müddәtli dövr üçün
1 il müddәtinә
6 ay müddәtinә
uzun müddәtli dövr üçün
2 il müddәtinә

30 Neft vә qaz gәlirlәrinin idarә olunması üzrә uzunmüddәtli strategiya hansı dövrü әhatә edir?

•

2005 – 2030cu illәri
2000 – 2025ci illәri
2000 – 2015ci illәri
2000 – 2020ci illәri
2005  2025ci illәri

31 Neft sәnayesi üçün sәciyyәvi olan әsas әlamәtlәrdәn biridir:

•

tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüksәkdir
әmәktutumluğu aşağıdır
kapitaltutumludur
yuxarıdakıların hamısı
istehsalın kombinәlәşmә sәviyyәsi yüksәkdir

32 Hazırda Azәrbaycanda neft vә qaz emalı sahәsindә aşağıdakı ölkәlәrdәn hansına mәxsus şirkәt
fәaliyyәt göstәrir?

•

Rusiya Federasiyası
İran
Fransa
Böyük Britaniya
bunlardan heç biri

33 Aşağıdakı amillәrdәn hansı biri sәnayenin sahә quruluşunun formalaşmasına tәsir göstәrir?

•

idarәetmәnin sosialmәnәvi metodlarının tәtbiqinin genişlәndirilmәsi;
sәnaye müәssisәlәrindә fondveriminin yüksәlmәsi;
sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi;
ölkәdә tәbii ehtiyatların mövcudluğu vә onlardan istifadә sәviyyәsi.
ölkәdә baş verәn ictimaisiyasi proseslәr;

34 Aşağıdakılardan hansı sәnayenin strukturunun növlәri sırasına aid deyildir?

•

әrazi (regional)
sahә
sektorlar üzrә
texnoloji
demoqrafik

35 Sәnayenin hansı növ strukturu (quruluşu) dәyişkәn deyildir?

•

sektorlar üzrә strukturu
әrazi strukturu
sahә strukturu
bunların heç biri
texnoloji strukturu

36 Aşağıdakılardan hansı sәnaye sahәlәrini müәyyәn edәn әlamәtlәrә aid deyildir?

•

spesifik (özünәmәxsus) texnoloji proseslәr vә әmәyin tәşkili
istehsal etdiklәri mәhsulun eyni iqtisadi tәyinatı
kadrların spesifik (xüsusi) peşә tәrkibi
müәssisәlәrin hamısının eyni tәşkilati idarәetmә quruluşuna malik olmalır
istehlak edilәn xammal vә materialların eynicinsliyi

37 İqtisadiyyatın sahәlәrә bölünmәsi nәyin nәticәsi olaraq meydana çıxıb?

•

ölkәnin miqyaslarının böyük vә ya kiçikliyinin nәticәsi olaraq
ölkәnin idarә edilmәsi vә hәyata keçirilәn iqtisadi siyasәtin nәticәsi olaraq
ölkәnin müstәqillik tarixinin müddәtindәnin nәticәsi olaraq
fәrdi әmәk bölgüsünün nәticәsi olaraq
ictimai әmәk bölgüsünün nәticәsi olaraq

38 İctimai әmәk bölgüsünün formaları hansılardır?

•

fәrdi, seriyalı, kütlәvi;
fәrdi, texniki, texnoloji;
mütlәq, nisbi, inteqrallaşdırılmış
fiziki, mexaniki, texnoloji.
ümumi, xüsusi, fәrdi;

39 Ümumi әmәk bölgüsü nәdir?

•

•

iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;
istehsal proseslәrindә müasir texnika vә texnologiyanın tәtbiq edilmәsidir;
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının nisbәtәn uzun dövr üçün
hazırlanmasını tәmin etmәk mәqsәdilә bu işә hәr hansı sahәnin uyğunlaşdırılmasıdır.
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlә¬rin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahә¬lәrin)
әmәlә gәlmәsidir;

40 Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın strukturunun növlәri sırasına aid deyil?

•

Ev tәsәrrüfatları üzrә strukturu
Sahә strukturu
Sosial strukturu
Xalis strukturu
Әrazi (regional) strukturu

41 Aşağıdakılardan hansı sәnaye sahәlәrini müәyyәn edәn әlamәtlәrә aiddir?

•

Eynicinsli vә analoji (oxşar) mәhsulun istehsalı;
İstehlak edilәn xammal vә materialların eynicinsliyi
Spesifik (özünәmәxsus) texnoloji proseslәr vә әmәyin tәşkili;
Bunlaırn hamısı
Kadrların spesifik (xüsusi) peşә tәrkibi

42 әmәk predmetinә tәsiretmәnin xarakteriәn görә sәnaye sahәlәri necә tәsniflәşdirilir?

•

hasilat sәnayesi vә mәdәnçıxarma sәnayesi
ağır sәnaye vә yüngül sәnaye
hasilat (mәdәnçıxarma) sәnayesi vә emal sәnayesi
istehsal vasitәlәri istehsalı sahәlәri vә istehak malları istehsalı sahәlәri
hasilat sәnayesi, emal sәnayesi vә xidmәtedici sәnaye

43 Sәnaye istehsalının sahә strukturu nәyi müәyyәn edir?

•

ayrıayrı sәnaye sahәlәrindә istehsal edilәn mәhsulların tәrkibini
ayrıayrı sәnaye sahәlәrindә istehsal edilәn mәhsulun artmasını
ayrıayrı sәnaye sahәlәrindә istehsal edilәn mәhsulların dәyәrinin dәyişmәsini
sәnayenin ümumi mәhsulunda ayrıayrı sәnaye sahәlәrinin payını (xüsusi çәkisini).
sәnayedә istehsal edilәn bütün mәhsullarının çeşid tәrkibinin ayrıayrı sәnaye sahәlәri üzrә qruplaşdırılmasını

44 Hansı tәsnifat әlamәtinә görә sәnaye müәssisәlәri hasiledici vә emaledici qruplara bölünür?

•

idarәçilik vә tabeçilik әlamәtinә görә;
әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә;
mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә;
istehsal edilәn mәhsulların istehlak yerinә görә
iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә;

45 Aşağıdakı sahәlәrdәn hansı mәdәnçıxarma sәnayesinә aid deyil?

•

xam neft vә tәbii qaz hasilatı
kömür, torf vә başqa yanar maddәlәrin hasilatı
qara vә әlvan metal filizlәrinin çıxarılması
tikinti daşı, qum, çınqıl çıxarılması
xam neft vә tәbii qazın, daşınması, saxlanması vә emalı

46 Hazırda Azәrbaycan sәnayesinin istehsal strukturunda daha böyük paya malik sahә hansıdır?

•

mәdәnçıxarma sәnayesi;
maşınqayırma sәnayesi;
emal sәnayesi;
elektri enerjisi, qaz vә buxar istehsalı.
yüngül sәnaye;

47 Aşağıdakı sahәlәrdәn hansı mәdәnçıxarma sәnayesinә aid deyidir?

•

neft vә qaz hasilatı;
mineral xammalın hasilatı;
neft vә qazın emalı;
tkinti materialları (qum, gil vә s.) hasilatı.
daş kömür hasilatı;

48 Aşağıdakı sahәlәrin hansı neftqaz sәnayesinә aiddir?

•

neft vә qaz yataqlarının axtarışı vә kәşfiyyatı
neft vә qazın hasilatı
neftqaz hasilatı quyularının qazılması
bunların hamısı
neft vә qazın saxlanması, nәql edilmәsi

49 Aşağıdakı sahәlәrdәn hansı neftqaz sәnayesinә daxil deyildir?

•

neft vә qaz yataqlarının kәşfiyyatı;
neft vә qazın hasilatı vә emalı;
neftqaz quyularının qazılması;
neft vә neft mәhsullarının pәrakәndә satışı.
xam neftin, neft mәhsullarının vә tәbii qazın nәql edilmәsi;

50 Aşağıdakılardan hansı neftqaz hasilatının texnoloji zәnciri nә aid deyildir?

•

neftqaz yataqlarının kәşfiyyatı
neftqaz quyularının qazılması
neftqaz yataqlarının işlәnilmәsi vә istismarı
neft vә qazın emalı
neftqaz hasilatı

51 . 2010cu ildә Azәrbaycanın ixracında neft (qaz) vә neft mәhsullarının payı nә qәdәr olub?

•

80 faizdәn bir qәdәr az;
87 faiz;
85 faizәdәk;
95 faiz.
93 faizәdәk;

52 Müstәqillik dövründә Azәrbaycanda neftqaz hasilatının sürәtli artımı әsasәn nәyin hesabına baş
verib:

•

yalnız Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Şirkәtinin fәaliyyәti hesabına
qonşu ölkәlәrin dәstәyi hesabına
bu sahәyә xarici investorların cәlb edilmәsi hesabına
dünya bazarında neft vә qaza tәlәbatın artması hesabına

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Şirkәtinin yenidәn qurulması hesabına

53 Dövlәt Neft Fondunun vәsaitinin istifadәsi ilә bağlı aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı doğrudur?

•

Fondun vәsaitinin istifadәsi Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin qәrarları әsasında hәyata
keçirilir
Fondun gәlirlәrindәn qanunvericiliyә uyğun olaraq vergi, rüsum vә digә ödәnişlәr tutulur
hәr il Fondun vәsaitinin istifadә edilmәsinin tәsdiq olunmuş istiqamәtlәri haqqında mәlumat vә illik hesabat
mәtbuatda dәrc edilir
Fondun vәsaiti dövlәt müәssisә vә tәşkilatlarının borcunun girovu qismindә istifadә oluna bilәr
Fondun vәsaiti hesabına dövlәt hakimiyyәti orqanlarına, dövlәt vә qeyridövlәt müәssisә vә tәşkilatlarına
kredit (borc) verilә bilәr

54 Azәrbaycan Respublikasının Neft vә qaz gәlirlәrinin idarә olunması üzrә uzunmüddәtli strategiya
sı tәsdiq edilib

•

Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin sәrәncamı ilә

55 Azәrbaycan Respublikasının Neft vә qaz gәlirlәrinin idarә olunması üzrә uzunmüddәtli strategiya
sınә vaxt tәsdiq edilib?

•

22 noyabr 2004cü ildә
27 sentyabr 2004cü ildә
18 sentyabr 2002ci ildә
29 dekabr 1999cu ildә
29 dekabr 2000ci ildә

56 Neft vә qaz gәlirlәrinin idarә olunması üzrә uzunmüddәtli strategiya neftin vә qazın satışından әldә
olunan hansı gәlirlәrin idarә edilmәsini nәzәrdә tutur?

•

dövlәt büdcәsinin vә Dövlәt Neft Şirkәtinin gәlirlәrinin
Dövlәt Neft Fondunun vә Dövlәt Neft Şirkәtinin gәlirlәrinin
Dövlәt Neft Fondunda vә dövlәt büdcәsindә toplanan gәlirlәrin
hökumәtin vә şirkәtlәrin әldә etdiklәri bütün gәlirlәrin
yalnız dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin

57 Aşağıdakılardan biri hökumәtin neft vә qaz gәlirlәrinin mәnbәyi deyil:

•

hasilatın pay bölgüsü sazişlәrinә әsasәn sәrmayәçilәr tәrәfindәn dövlәt büdcәsinә ödәnilәn mәnfәәt vergisi
hasilatın pay bölgüsü sazişlәrinә uyğun olaraq Azәrbaycanın payına düşәn mәnfәәt nefti vә Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Neft Fondunun qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş digәr gәlir mәnbәlәri
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin neftin vә qazın hasilatı ilә bağlı vergi ödәnişlәri vә dövlәt
büdcәsinә digәr ödәnişlәr
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin tәsisçisi olduğu neft vә qaz hasilatı ilә mәşğul olan müştәrәk
müәssisәlәrin dövlәt büdcәsinә vergi ödәnişlәri
neft sazişlәri üzrә xarici podratşı vә subpodratşı şirkәtlәrin Azәrbaycan әrazisindәki neftqaz fәaliyyәti

58 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Fondu tәsis edilib:

•

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin sәrәncamı ilә

59 Dövlәt Neft Fondunun tәsis edilmәsinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

ölkәmizin neft sәrvәtlәrinin xarici şirkәtlәrlә Azırbaycan hökumәti arasında sәmәrәli bölünmәsi
neftqaz gәlirlәrinin toplanaraq gәlәcәk nәsillәrә saxlanılması
neftqaz sәrvәtlәrinin istismarından әldә edilәn gәlirlәrinin istifadәsi üsullarını müәyyәn etmәk
ölkәmizin neftqaz gәlirlәrinin yönәldilәcәyi konkret istiqamәtlәri vә layihәlәri müәyyәn etmәk
ölkәmizin neft sәrvәtlәrinin sәmәrәli vә mәqsәdyönlü şәkildә idarә edilmәsinә şәrait yaratmaq

60 Dövlәt Neft Fondunun vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilәn aşağıdakı layihәlәrdәn hansı hazırda
davam edir?

•

"20072015ci illәrdә Azәrbaycan gәnclәrinin xarici ölkәlәrdә tәhsili üzrә Dövlәt Proqramı"nın
maliyyәlәşdirilmәsi
Dövlәt İnvestisiya Şirkәtinin Nizamnamә kapitalının maliyyәlәşdirilmәsi
OğuzQәbәlәBakı su kәmәrinin çәkilmәsi
Bakı TbilisiCeyhan Әsas İxrac Boru kәmәri layihәsinin maliyyәlәşdirilmәsi
AÇG üzrә layihәdә ARDNŞin iştirak payının tәnzimlәnmәsi

61 Dövlәt Neft Fondunun illik büdcәsi necә tәsdiq edilir?

•

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә
Dövlәt Neft Fondunun Müşahidә Şurasının qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikasının müvafiq Qanunu ilә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin qәrarı ilә

62 Neft Fondunun investisiya portfelinin tәrkibindә hansı valyuta üstünlük tәşkil edir?

•

ABŞ dolları
Azәrbaycan manatı
Kanada dolları
Avro
İngiltәrә funtsterlinqi

63 İstehsalın mütlәq sәmәrәliliyi nәdir?

•

әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәöinin mәnfәәtin kәmiyyәtinә olan nisbәtidir
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcminә nisbәtidir
әldә olunmuş sәmәәrnin keyiyyәtini xarakterizә edir
әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğidir
әldә olunan sәmәrәnin kәmiyyәtcә miqdarıdır

64 Fondverimi göstәricisi istehsalın tәşkili ünsürlәrinin hansından istifadәnin sәmәrәliliyini
xarakterizә edir?

•

müәssisәnin bütün fondlarının
istehsal dövriyyә fondlarının
istehsal әsas fondlarının
müәssisәnin ehtiyat fondlarının
müәssisәnin tәdavül fondlarının

65 İqtisadi sәmәrә nәdir?

•

hәr bir müәssis vә ya tәşkilatın müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәtindәn alınan iqtisadi nәticәnin mütlәq ölçüsüdür

•

hәr hansı bir müәssisә vә ya tәşkilatın müәyyәn dövr әzindәki fәaliyyәti ilә әlaqәdar çәkdiyi xәrclәrin dәyәr
ifadәsindә mәblәği
müәyyәn dövr әzindә hәr hansı bir müәssisәnin vә ya tәşkilatın fәaliyyәtinә cәlb edilәn bütün resursların dәyәr
ifadәsindә miqdarıdır
hәr bir müәssisә vә tәşkilatın il әrzindә hәyata keçirdiyi fәaliyyәtlәrin mәcmusudur
hәr bir müәssisә vә ya tәşkilatın müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәtindәn alınan nisbi ölçüdә iqtisadi nәticә

66 Sәmәrәlilik meyarı nәdir?

•

İstehsal fәaliyyәti zamanı mәhsul istehsalına çәkil¬miş xәrclәrin faydalı hissәsidir
İstehsal edilmiş mәhsulun ümumi hәcminin dәyәr ifadәsidir
İstehsal fәaliyyәtinin aralıq nәticәsi olaraq mәhsul istehsalına çәkil¬miş xәrclәrin kәmiyyәtidir
İstehsal fәaliyyәtinin son nәticәsi olaraq mәhsul istehsalına çәkil¬miş xәrclәrin gәtirdiyi sәmә¬rә¬dir
İstehsal fәaliyyәtindә istifadә edilәn bütün resursların istehlak hәcmidir

67 Aşağıdakı metodların hansından investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyini әsaslandırmaq üçün
istifadә edilmir?

•

Rentabellik indeksinin hesablanması
әmәk mәhsuldarlığının hesablanması
İnteqral sәmәrәnin hesablanması
Ödәnmә müddәtinin hesablanması
Rentabellik normasının hesablanması

68 Müәssisәdә investisiya layhәsinin qәbul edilmәsi üçün inteqral sәmәrәlilik göstәricisi necә
olmalıdır?

•

mәnfәәtә bәrabәr olmalıdır
mәnfi kәmiyyәt olmalıdır
sıfra (0) bәrabәr olmalıdır
xırclәrdәn çox olmalıdır
müsbәt kәmiyyәt olmalıdır

69 Aşağıdakılardan hansıları istehsal amillәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edәn
göstәricilәrdir?

•

fondverimi, әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi, әmtәәlik mәhsul
әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqının sәviyyәsi, mәnfәәt
әmәk mәhsuldarlığı, ümumi rentabellik, mәhsul vahidinin maya dәyәri
әmәk mәhsildarlığı, fondverimi, dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı
fondtutumu, әmәk mәhsuldarlığı, ümumi gәlir

70 Aşağıdakılardan hansı neft sәnayesindә istehsalın sәmәrәliliyini xarakterizә edә bilmәz?

•

mәh¬sul va¬hidi istehsalına sәrf olunan vaxtın azaldılması
işçilәrin sayının artması
material mәsrәflәrinә qәnaәt eilmәsi
mәhsul vahidinin maya dәyәrinin azaldılması
vaxt vahidi әrzindә is¬teh¬sal olunan mәhsulun kәmiyyәtcә artırılması

71 әmәyin sәmәrәlilik dәrәcәsini hesablamaq üçün aşağıda verilәnlәrdәn hansından istifadә edilir?

•

mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn xәrclәr
vaxt vahidi әrzindә sәrf edilәn elektrik enerjisi
vaxt vahidi әrzindә istehsal edilәn mәhsulun hәcmi
investisiya qoyuluşunun rentabelliyi

vaxt vahidi әrzindә sәrf edilәn materialların hәcmi

72 Aşağıdakılardan hansı istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi amili hesab olunur?

•

istehsal sahәlәrinin artıqlığı
istehsal prosesindәki fasilәlәr
istehsal prosesinin başlanması
istehsalın ixtisaslaşması
iş yerlәrindә izafi ehtiyatların olması

73 Müәssisәdә il әrzindә 750 min manatlıq әlavә investisiya hәyata keçirilәrәk yeni istehsal güclәri
istifadәyә verilmişdir. Bunun nәticәsindә növbәti ildә müәssisә 225 min manat әlavә mәnfәәt әldә
etmişdir. Müәssisәdә әsaslı vәsait qoyuluşunun rentabelliyi nә qәdәr olub?

•

30 faiz
525 min manat
35 faiz
975 min manat
25 faiz

74 Dünya bazarında neftin (qazın) qiymәtinin aşağı düşmәsi neft (qaz) hasilatının sәmәrәliliyinә necә
tәsir göstәrir?

•

qiymәtin sәmәrәliliklә birbaşa әlaqәsi yoxdur
sәmәrәlilik dәyişmir
sәmәrәlilik yüksәlir
bu, hasilatın hәcminin dәyişmәsindәn asılıdır
sәmәrәlilik azalır

75 BTC ixrac boru kәmәri vasitәsilә nәql edilәn illik xam neftin miqdarının azalması hәr ton (barrel)
neftin maya dәyәrinә necә tәsir göstәrәr?

•

illik ümumi daşınma xәrclәri azalar
maya dәyәri azalar
maya dәyәri yüksәlәr
neft hasilatı xәrclәri artar
maya dәyәri dәyişmәz qalır

76 Azәrbaycanda respublika daxilindә neft mәhsullarının qiymәtlәri hansı qurum tәrәfindәn
tәnzimlәnir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Sәnaye vә Energetika Nazirliyi tәrәfindәn
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi tәrәfindәn
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn
Azәrbaycan Respublikasının Tarif (qiymәt) Şurası tәrәfindәn
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn

77 Distillә prosesindә nә baş verir?

•

sobanın dibinә çökmüş ağır tәbәqәlәr yağlara ayrılr
xam neft fraksiyalara yaxud tәbәqәlәrә ayrılır
xam neft bәrk vә maye qatışıqlardan tәmizlәnir
xam neftdәn kimyәvi mәhsullar ayrılır
xam neft qızdırılaraq nәql boru kәmәrlәrinә ötürülür

78 Bakının yaxınlığında (Qobustanda) tikilmәkdә olan yeni Neft, Qaz emalı vә Neftkimya
kompleksindә aşağıdakı ooyektlәrdәn hansı olmayacaq?

•

kimyәvi tullantıların emalı zavodu
qaz emalı zavodu
neft emalı zavodu
enerji bloku
neftkimya zavodu

79 Azәrbaycanın neft vә neft mәhsulları hansı qiymәtlәrlә ixrac edilir?

•

bazar qiymәtlәrinә uyğun olaraq kontrakt qiymәtlәri ilә
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn müәyyәn edilәn qiymәtlәrlә
Azәrbaycan Respublikasının Tarif (qiymәt) Şurası tәrәfindәn müәyyәn edilәn qiymәtlәrlә
ölkә daxilindә satış qiymәtlәrinә uyğun olaraq
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti tәrәfindәn müәyyәn edilәn qiymәtlәrlә

80 Azәrbaycanda respublika daxilindә neft vә neft mәhsullarının pәrakәndә satış qiymәtinә
aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

satış әlavәlәri
aksiz vergisi
şirkәtdaxili qiymәtlәr
bunların hamısı
tәchizat xәrclәri

81 Saxlanclardakı xam neftin nә qәdәr hissәsi müasir neft emalı müәssisәlәrindә yanacaq kimi
istifadә olunur?

•

tәqribәn 1015 faizi
tәqribәn 23 faizi
1 faizindәn çox olmayaraq
15 faizndәn az olmayaraq
tәqribәn 48 faizi

82 Aşağıdakılardan hansı konversiya prosesinin növlәri sırasına aid deyil?

•

restrukturizasiya
Hidroparçalama
Katalitik parçalayıcı
Termiki parçalama
Yenidәnqurma

83 Aşağıdakılardan hansı konversiya prosesinin növlәri sırasına aid deyil?

•

Alkolyasiya
Distilliyasiya
Izomerlәşmә
Polimerlәşdirmә
Hidrokonversiya

84 Katalitik parçalayıcı konversiya prosesindә aşağıdakı maddәlәrdәn hansı alınır?

•

bunların hamısı
qızdırıcı yağ

benzin
bunların heç biri
kimyәvi qarışıqlar

85 Hidroparçalama zamanı yaranan yeni kimyәvi molekul strukturları hansı maddәnin iştirakı ilә
formalaşır?

•

kükürd
azot
oksigen
karbon
hidrogen

86 Aşağıdakılardan hansı daha ağır yanacaq hesab olunur?

•

“dәmiryol dizel yanacağı”
avtomobil benzini
aviasiya benzini
“dәniz dizel yanacağı”
“ilkin dizel yanacağı”

87 İlkin dizel yanaçağı ndan aşağıdakılardan hansında istifadә edilmir?

•

lokomotivlәrdә
avtobuslarda
avtomobillәrdә
kiçik gәmi mühәrriklәrindә
yük maşınlarında

88 Avtomobil benzini adәtәn hansı temperatur diapazonunda qaynayan karbohidrogenlәr qarışığından
ibarәt olur?

•

180  380° S
35  215°S
0  150°Sdәk
380  540°S
150  3000S

89 Neft vә qaz yataqlarının axtarışı vә kәşfiyyatı zamanı tәtbiq olunan üsullar:

•

magnitometrik vә qravimetrik
geofiziki vә hidrogeoloji
geoloji vә geokimyәvi
elektrometrik, radiometrik vә seysmik
geoloji, geokimyәvi, geofiziki vә hidrogeoloji

90 Dәrinlik nasosu ilә neftin çıxarılması üsulu nә vaxt tәtbiq edilir?

•

quyudibindә neftin sәviyyәsinin vә lay tәzyiqinin ciddi surәtdә aşağı düşmәsi hallarında
yataqda lay tәzyiqinin yuxarı olduğu dövrdә
yataq yeni istismara verilәndә
fontan üsulunu tәtbiq etmәk mümkün olmadıda
neft laylarının istismara verildiyi ilk 23 ay әrzindә

91 Neftqaz yataqlarının axtarışının qrametrik üsulu nәyә әsaslanır?

•

süxurların radioaktivliyinin öyrәnilmәsinә
tәbii ağırlıq qüvvәsinin (qravitasiyanın) öyrәnilmәsinә
elektromaqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә
seysmik dalğaların yayılma sürәtinin öyrәnilmәsinә
maqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә

92 Neft vә qaz yataqlarının axtarışı vә kәşfiyyatı işlәrindә daha geniş tәtbiq edilәn üsul hansıdır?

•

geofiziki
hidrogeoloji
fizikikimyәvi
geokimyәvi
coğrafi

93 Axtarış neftqaz quyuları nә mәqsәdlә qazılır?

•

istisimar olunmuş neft laylarında lay tәzyiqini artırmaq mәqsәdilә qazılır
neft vә qaz yataqlarının dәrinliyini, hәcmini, lay tәzyiqini, süxurların fizikikimyәvi tәrkibini vә xassәlәrini,
quyuların qazılmasının texnoloji xüsusiyyәtlәrini aydınlaşdırmaq üçün qazılır
bu vә ya digәr әrazidә (sahәdә) neft vә qaz yataqlarının olubolmaması haqqında ilkin mәlumatları toplamaq
üçün qazılır
artezian sularını yerin sәthinә çıxarmaq üçün qazılır
yerin dәrin qatlarından neft vә qazı çıxarmaq mәqsәdilә qazılır

94 İnyeksiya quyuları nә üçün istifadә edilir?

•

istisimar olunmuş neft laylarında lay tәzyiqini artırmaq mәqsәdilә
neft vә qaz yataqlarının fizikikimyәvi tәrkibini vә xassәlәrini, quyuların qazılmasının texnoloji
xüsusiyyәtlәrini aydınlaşdırmaq üçün
әrazidә neft vә qaz yataqlarının olubolmaması haqqında ilkin mәlumatları toplamaq üçün
artezian sularını yerin sәthinә çıxarmaq üçün
yerin dәrin qatlarından neft vә qazı çıxarmaq mәqsәdilә

95 Kәşfiyyat neftqaz quyularının tәyinatı nәdir?

•

istisimar olunmuş neft laylarında lay tәzyiqini artırmaq
neft vә qaz yataqlarının dәrinliyini, hәcmini, lay tәzyiqini, süxurların fizikikimyәvi tәrkibini vә xassәlәrini,
quyuların qazılmasının texnoloji xüsusiyyәtlәrini aydınlaşdırmaq
sahәdә neft vә qaz yataqlarının olubolmaması haqqında ilkin mәlumatları toplamaq
artezian sularını yerin sәthinә çıxarmaq
yerin dәrin qatlarından neft vә qazı çıxarmaq

96 İstismar neftqaz quyuları nә üçündür?

•

istisimar olunmuş neft laylarında lay tәzyiqini artırmaq üçün
neft vә qaz yataqlarının dәrinliyini, hәcmini, lay tәzyiqini, süxurların fizikikimyәvi tәrkibini vә xassәlәrini
aydınlaşdırmaq üçün
әrazidә neft vә qaz yataqlarının olubolmamasını aydınlaşdırmaq üçün
artezian sularını yerin sәthinә çıxarmaq üçün
yerin dәrin qatlarından neft vә qazı çıxarmaq üçün

97 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı rotor qazma üsuluna xas deyil?

•

qazma boruları teztez sınaraq sıradan çıxır
qazma alәti olan balta quyunun dibindә boruya bağlanmış rotorla fırlandırılır
qazma alәti olan balta quyu ağzında qoyulmuş rotorla fırlandırılır

iş yerindә sәsküy yüksәk olur
enerji sәrfi çox olur

98 Neftqaz yataqlarının axtarışının radiometrik üsulu nәyә әsaslanır?

•

süxurların radioaktivliyinin öyrәnilmәsinә
tәbii ağırlıq qüvvәsinin (qravitasiyanın) öyrәnilmәsinә
elektromaqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә
seysmik dalğaların yayılma sürәtinin öyrәnilmәsinә
maqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә

99 Neftqaz yataqlarının axtarışının seysimik üsulu nәyә әsaslanır?

•

elektromaqnit sahәsinin ölçülmәsinә
ağırlıq qüvvәsinin (qravitasiyanın) öyrәnilmәsinә
elektromaqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә
seysmik dalğaların yayılma sürәtinin öyrәnilmәsinә
maqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә

100 Elektroburla ilk quyu nә vaxt vә harada qazılıb?

•

1960cı ildә ABŞda
1940cı ildә Bakıda
1940cı ildә ABŞda
1960cı ildә Bakıda
1960cı ildә Rusiyada (Tümendә)

101 Aşağıdakılardan hansı investisiya fәaliyyәtinin obyekti ola bilәr?

•

dövriyyә vәsaitinin artırılması
dövrüyyә vәsaitinin dövriyyәsi
cari tәmir
mәhsul satışı
vergi xәrclәri

102 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәyi rolunda
çıxış edә bilmәz?

•

müәssisәnin ehtiyat fondunun vәsaiti
müәssisәnin cәlb etdiyi borc vәsaitlәri
müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt
müәssisәnin әmәk haqqı fondunun vәsaiti
müәssisәnin tәsisçilәrinin verdiyi vәsait

103 Yeniliklәrin tәtbiqindә özәl şirkәtlәrin son mәqsәdi:

•

istehlakçıların tәlәbatını daha dolğun ödәmәkdir
mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәkdir
satış bazarlarını genişlәndirmәkdir
rәqabәt qabiliyyәtini artırmaqdır
öz mәnfәәtini artırmaqdır

104 İxtiranı yaradının bu ixtiraya mülkiyyәt hüququ necә qorunur?

•

müvafiq arayış әsasında
müәlliflik şәhadәtnamәsi vә ya patent әsasında

•

lisenziya әsasında
keyfiyyәt sertifikatı әsasında
mәnşә sertifikatı әsasında

105 Bu göstәricilәrin hansından müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin
qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunmur?

•

sadә mәnfәәt norması
xalis diskontlaşdırılmış gәlir
növbәlilik әmsalı
layihәnin maliyyә muxtariyyәti әmsalı
daxili mәnfәәt norması (diskontlaşdırma әmsalı)

106 Aşağıdakılardan hansı SOCARın Nanoneft Proqramı nın tәrkib hissәsi deyil?

•

Ekonanoneft
Nanohasilat
Nanoqazma
Nanoqaz
Nanoneftkimya

107 İnvestisiya nәdir?

•

mәnfәәt vә ya müәyyәn sosial sәmәrә әl¬dә olunması mәqsәdi ilә sahibkarlıq vә yaxud digәr fәaliyyәt
növ¬lә¬ri ob¬yektlәrinә uzun müddәtә vәsait qoyuluşudur
binaların vә qurğuların inşa edil¬mә¬si, tex¬no¬lo¬ji avadan¬lıq¬la¬rın alınması, quraşdırılması vә istismar
edilmәsidir
hüquqi şәxslәrin, dövlәtin vә vәtәn¬daşların investisiyanı reallaşdırmaq üçün praktik fәaliyyәtlәrinin
mәcmusudur
mәnfәәt vә ya müәyyәn sosial sәmәrә әl¬dә olunması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn müxtәlid növ fәaliyyәtlәrin
mәcmusudur
әsas fondların, istehsal güclәrinin işә salınması, cari xәrclәrin vә borcların ödәnilmәsidir

108 Aşağıdakılardan hansı biri investisiya vәsaiti sayılmır?

•

qiymәtli kağızlar
vәrdiş vә sәriştәlәr (“nouhau”lar)
daşınar vә daşınmaz әmlak
torpaqdan istifadә hüququ
әmәk haqqı vә tәqaüdlәr

109 İstehsal investisiyası (istehsala investisiya) aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutur?

•

mәhsulun istehsalına vә reallaşdırmasına çәkilәn cari xәrclәrini
işlәyәnlәrin әmәk haqqını
xammal vә materialların alınması xәrclәrini
әsas fondların cari tәmiri xәrclәrini
avadanlıqların alınması vә quraşdırılması xәrclәrini

110 Kapital qoyuluşları nәdir?

•

әsas fondların cari tәmirinә vә tәkrar istehsalına, habelә qeyrimaddi istehsalın nkişafına investisiya
yönәldilmәsidir
qiymәtli kağızlara vә fond birjalarına investisiya qoyuluşudur
әsas fondların yaradılmasına vә tәkrar istehsalına, habelә maddi istehsalın digәr formada inkişafına investisiya
yönәldilmәsidir

mәnfәәt vә ya müәyyәn sosial sәmәrә әl¬dә olunması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn müxtәlid növ fәaliyyәtlәrin
mәcmusudur
әsas fondların yaradılmasına vә tәkrar istehsalına, habelә qiymәtli kağızların alınmasına investisiya
qoyuluşudur

111 İnvestor dedikdә kim başa düşülür?

•

müәssisәnin işçilәri başa düşülür
güclü maliyyә imkanlarına malik olan hüquqi şәxslәr başa düşülür
müәssisәnin debitorları başa düşülür
özünün maddi vә intellektual sәrvәtlәrinin birbaşa vә yaxud dolayı şә¬kildә investisiya obyektlәrinә
qoyulması haqqında qәrar çıxarmış subyektlәr başa düşülür
güclü maliyyә imkanlarına malik olan fiziki şәxslәr başa düşülür

112 Texnoloji parametrlәrindәn asılı olaraq innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

•

idarәetmә vә texnoloji innovasiyalar
mәhsul vә proses in¬novasiyaları
iqtisadi vә tәşkilati innovasiyalar
tәşkilati vә proses innovasiyalar
mәhsul vә әmәliyyat innovasiyaları

113 Yeniliyin tipinә görә innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

•

radikal, kombinәlәşdirilmiş, modifikasiya edilmiş
dәqiq, sistemli, strateji
әvәzlәyici, lәğvedici, qaytarıcı, tamamilә yeni (analoqu olmayan)
texnikitexnoloji, tәşkilatiiqtisadi, ictimai (istehsaldan kәnar)
materialtexniki, sosial, iqtisadi, tәşkilatiidarәetmә, hüquqi, ekoloji

114 Aşağıdakılardan hansı neft vә neftqaz yataqlarının işlәnilmәsi vә istismarı, habelә, neftin
mәdәndaxili nәqli sahәsindә yeniliklәrin tәtbiqi istiqamәtlәrinә aiddir?

•

yeni yaxud tәkmillәşdirilmiş texnoloji proseslәrin tәtbiqi, laylara tәsir göstәrәn texnoloji proseslәrin
tәkmillәşdirilmәsi
neft hasilatı, hazırlıq vә neftin mәdәndaxili nәql edilmәsi proseslәrin idarәedilmәsinin avtomatlaşdırılması vә
kompüterlәşdirilmәsi
quyuların istismarı, habelә, yeraltı vә әsaslı tәmir üsullarının tәkmillәşdirilmәsi
bunların hamısı
laylarda parafin vә duzlaşma hallarının aradan qaldırılmasına yönәlmiş texnologiyaların tәtbiqi

115 Hansı ifadә düz deyil?

•

ETT  dinamik sosialiqtisadi inkişafı tәmin edir
ETT  infilyasiyanı aşağı salan amildir
ETT  istehsal tullantılarından istifadәyә imkan yaradır
ETT innovasiya proseslәrini güclәndirir
ETT  mәhsulun rәqabәt qabliyyәtliliyini yüksәldir

116 Bunlardan hansı ETTnin istiqamәti deyil?

•

mexaniklәşdirmә
struktur dәyişikliklәri, yeni müәssisәlәrin yaradılması
mütәrәqqi texnologiyanın yaradılması
sәnayenin kimyalaşdırılması
elektriklәşdirmә, yeni enerji növlәrinin tapılması

117 Real investisiya nәdir?

•

in¬vestisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiy¬mәtli kağız¬ların alın¬ması ilә әlaqәdәr uzunmüddәtli
vәsait qoyuluşudur
әmәk haqqının ödәnilmәsinә yönәldilmiş uzunmüddәtli investisiya qoyuluşudur
qiymәtli kağızların alınmasına vә dövriyyә vәsaitlәrinin formalaşdırılması ilә әlaqәdәr layihәlәrә
uzunmüddәtli vәsait qoyuluşudur
әsasәn istehsal vasitәlәrinә, istehsal, sosial vә infrastruktur obyektlәrinә uzunmüddәtli vәsait qoyuluşudur
birbaşa vә portfel investisiyaların cәminә bәrabәrdir

118 İnvestisiya fәaliyyәti nәdir?

•

investorların investisiya qoyuluşu vә onun hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar bütün hәrәkәtlәrinin mәcmusudur
hüquqi vә fiziki şәxslәrin, habelә dövlәt qurumlarının öz funksiyalarını reallaşdırmaq istiqamәtindә praktik
fәaliyyәtlәrinin mәc¬¬¬musudur
tәsәrrüfat subyektlәrinin bütün fәaliyyәtlәrinin mәcmusudur
hüquqi vә fiziki şәxslәrin mәnfәәtin әldә edilmәsinә vә bölüşdürülmәsinә istiqamәtlәnmiş bütün hәrәkәtlәridir
tәsәrrüfat subyektlәrinin cәri vә әsaslı xәrclәrinin mәcmusudur

119 İnvestisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin tәhlili aşağıdakı hissәlәrdәn iba¬rәt¬dir:

•

sosioloji, sosial, siyasiiqtisadi tәhlil
sosialiqtisadi, maliyyә, texnoloji tәhlil
ümumiqtisadi, texnikiiqtisadi, maliyyә tәhlili
texnikiiqtisadi, maliyyә tәhlili, sosioloji
ümumiqtisadi, texnikiiqtisadi, texnoloji tәhlil

120 İnvestisiya qoyuluşlarının optimal variantının seçilmәsindә әsas göstәrici hansıdır?

•

xalis cari dәyәr
mәhsulun әmәk tutumu
mәhsulun kapital tutumu
maya dәyәri
kapital qoyuluşunun qaytarılma müddәti

121 Aşağıdakılardan hansı neft sәnayesindә dövriyyә vәsaitinә aid edilmir?

•

geolojikәşfiyyat işlәri
istismar borularında ollan xam neft
qazma baltalarını hәrәkәtә gәtirәn elektrik enerjisi xәrclәri
rezervuarlarda olan qaz
emal mәrhәlәsindә olan neft

122 Dövriyyә vәsaitindәn istifadәnin sәmәrәlilik göstәricisi hansıdır?

•

dövriyyә fondlarının orta illik dәyәri
ilin sonuna dövriyyә vәsaitinin qalıq norması
dövriyyә vәsaitinin orta illik dәyәri
dövriyyә vәsaitinin orta illik mәblәğinin artım tempi
dövriyyә vәsaitinin dövretmә sürәti

123 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı dövriyyә vәsaitinin sәmәrәlilk göstәricisi deyil?
dövriyyә vәsaitinin dövretmә sürәti
dövriyyә vәsaitinin yüklәnmә әmsalı
dövriyyә vәsaitinin dövretmә әmsalı

•

dövriyyә vәsaitinin bir dövriyyәsinin uzunluğu
dövriyyә vәsaitinin artım tempi

124 Sürәtlındirilmiş amortizasiya nәdir?

•

әsas fondların dәyәrinin ilk 3 ildә tam amortizasiya edilmәsidir
әsas fondların dәyәrinin 1 il müddәtinә yaradılan mәhsulun üzәrinә keçirilmәsidir
amortizasiyanın ilk ilindә mövcud normaları 2 dәfә artırmaqla әsas fondların dәyәrinin daha böyük hissәsinin
yaradılan mәhsulun üzәrinә keçirmәklә amortizasiya müddәtinin qısaldılmasıdır
әsas fondların dәyәrinin inflyasiya proseslәrinә uyğun yenidәn qiymәtlәndirmәklә amortizasiya edilmәsidir
amortizasiya fondunun vәsaiti hesabına әsas fondların daha tüztüz dәyişdirilmәsidir

125 İstehsalın әsas fondlarının quruluşu necә hesablanır?

•

aktiv hissәlәrin dәyәrlәrinin passiv hissә dәyәrlәrinә nisbәti kimi
binaların dәyәrinin istehsal avadvnlıqlarının dәyәrinә nisbәti kimi
ünsürlәrdәn hәr birinin istehsal әsas fondlarının ümumi dәyәrindәki xüsusi çәkisi kimi
istehsal әsas fondların dәyәrinin bütün sәnaye fondlarının dәyәrinә nisbәti kimi
әsas fondların ünsürlәrindәn hәr birinin dәyәrinin digәr ünsürlәrin dәyәrinә nisbәti kimi

126 Maşın vә avadanlıqlar qrupuna aid edilәn istehsal әsas fondlarının funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

normal әmәk şәraitini, malmaterial qiymәtlilәrinin saxlanması üçün zәruri şәraiti tәmin edir
xammal vә materialların formasını vә şәklini dәyişmәklә müәyyәn texniki funksiyaları yerinә yetirmәk yolu
ilә istehsal prosesinin normal gedişinә zәruri şәraiti yaradır
xammal vә materialların formasını vә şәklini dәyişmәdәn müәyyәn texniki funksiyaları yerinә yetirmәk yolu
ilә istehsal prosesinin normal gedişinә zәruri şәrait yaradır
istehsal olunan mәhsulların vә işçilәrin yerdәyişmәsinә vә hәrәkәtinә xidmәt edir
istehsal prosesindә materialların, enerjinin vә informasiyanın formasını vә şәklini dәyişmәklә onlara tәlәb
olunan yeni forma vә şәkil verir

127 Müәssisәdә il әrzindә 750 min manatlıq әlavә investisiya hәyata keçirilәrәk yeni istehsal güclәri
istifadәyә verilmişdir. Bunun nәticәsindә növbәti ildә müәssisә 225 min manat әlavә mәnfәәt әldә
etmişdir. Müәssisәdә әsaslı vәsait qoyuluşunun rentabelliyini hesablayın

•

35 %
25 %
525 min manat
975 min manat
30 %

128 Aşağıdakı istehsal әsas fondlarından hansıları neft sәnayesindә aktiv әsas fondlar hesab edilmir?

•

iş maşın vә avadanlıqları
nәqliyyat vasitәlәri
güc maşın vә avadanlıqları
bina vә tikililәr
mәhsulun istehsalında bilavasitә iştirak edәn texnoloji avadanlıqlar

129 Aşağıdakılardan hansıları istehsal amillәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edәn
göstәricilәrdir?

•

әmәk mәhsuldarlığı, ümumi rentabellik, mәhsul vahidinin maya dәyәri
fondtutumu, әmәk mәhsuldarlığı, ümumi gәlir
әmәk mәhsuldarlığı, әmәk haqqının sәviyyәsi, mәnfәәt
әmәk mәhsildarlığı, fondverimi, dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı

fondverimi, әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi, әmtәәlik mәhsul

130 Aşağıdakı göstәricilәrin hansından әmәyin nәticәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә
edilmir?

•

mәhsul istehsalının natural göstәricilәri
istehsal hәcminin şәrtinatural göstәricilәri
mәhsulun texnolojilik göstәricilәri
dәyәr göstәricilәri
vaxt sәrfiyyatı göstәricilәri

131 әsas fondların tәzәlәnmә әmsalı necә hesablanır?

•

köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti
bәrpa dәyәrinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti
yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin mövcud әsas fondların illik dәyәrinә nisbәti
ilkin dәyәrin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti

132 әsas fondun köhnәlmә әmsalı nәdir?
133 әsas fondun köhnәlmә әmsalı nәdir?

•

yeni işә salınmış әsas fondların dәyәrinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәtidir
köhnәlmә mәblәğinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәtidir
yaşı normativ xidmәt müddәtindәn artıq olanların dәyәrlәrinin әsas fondların ümumi dәyәrindә xüsusi
çәkisidir
bәrpa dәyәrinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti

134 Neft sәnayesindә bina, tikili vә qurğuların illik amortizasiya normaları nә qәdәrdir?

•

3 faizәdәk
7 faizәdәk
5 faizәdәk
12 faizәdәk
10 faizәdәk

135 Neft sәnayesindә maşın vә avadanlıqların illik amortizasiya normaları nә qәdәrdir?

•

5 faizәdәk
20 faizәdәk
10 faizәdәk
30 faizәdәk
25 faizәdәk

136 әsas vәsaitlәrin illik amortizasiya ayırmaları hesablanarkәn amortizasiya normaları әsas
vәsaitlәrin hansı dәyәrinә tәtbiq edilir?

•

ilin әvvәlinә olan ilkin dәyәrә
ilin sonuna olan ilkin dәyәrә
ilin sonuna olan qalıq dәyәrә
ilin sonuna olan bәrpa dәyәrinә
әsas fondların orta illik dәyәrinә

137 Neft sәnayesinin istehsal heyәti icra etdiklәri funksiyaların xarakterinә görә hansı kateqoriyalara

bölü¬nür?

•

fәhlәlәr, mühәndistexniki işçilәr, qulluqçular, kiçik xidmәtedici heyәt, şagirdlәr, mühafizә işçilәri
menecerlәr, marketoloqlar, mühasiblәr, mühәndislәr, yardımçı tәsәrrәüfat işçilәri, payçılar
sahibkarlar, sәhmdarlar, menecerlәr, fәhlәlәr, mühәndistexniki işçilәr, şagirdlәr, qulluqçular
mühәndistexniki işçilәr, fәhlәlәr, şagirdlәr, mühafizә işçilәri, vergi orqanlarının әmәkdaşları
baş mühәndis, ixtisaslı fәhlәlәr, qulluqçular, servis xidmәti göstәrәnlәr, satıcılar, klub işçilәri

138 Müәssisәlәrdә kadrların strukturu necә müәyyәn edilir?

•

әsas fәhlәlәrin sayında heyәtin orta siyahi sayının xüsusi çәkisinә görә
heyәtin orta siyahi sayının rәhbәr vә mütәxәssislәrin sayına nisbәtinә görә
kömәkçi fәhlәlәrin saynının әsas fәhlәlәrin sayına nisbәtinә görә
heyәtin orta siyahi sayında müxtәlif kateqoriyalı işçilәrin xüsusi çәkisinә görә
mühafizә işçilәrinin sayının әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin ümumi sayında xüsusi çәkisinә görә

139 әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin iqtisadi amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi
işçilәr üçün әlve¬riş¬li maliyyә vә di¬gәr iqtisadi stimulların yaradılması
istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi
ye¬ni texnoloji proses¬lә¬rin iş¬lәn¬mәsi vә tәtbiqi
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas¬laş¬ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

140 әmәyin ödәnilmәsinin tarif sisteminә nә daxildir?

•

tarif ixtisas mәlumat (sorğu) kitabı, әmәk haqqı tәlimatı, әmәk mәcәllәsi
әmәyin ödәnilmәsi qaydası vә әmәk şәratinә qoyulan tәlәblәr
iş yerlәrinin tәşkilinә qoyulan tәlәblәr, işçilәrin ixtisasına qoyulan tәlәblәr, işçinin әmәk haqqı
işçilәrin mükafatlandırması sistemi, әmәk haqqının minmum sәviyyәsi
tarif cәdvәli, tarif dәrәcәsi, tarif ixtisas mәlumat (sorğu) kitabı

141 Müәssisәdә әsas fәhlәlәrin sayı necә müәyyәn edilir?

•

işçinin faydalı iş vaxtı fondunun istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumuna nisbәti kimi
istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumu ilә işçinin faydalı iş vaxtı fondunun cәmi kimi
istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumu ilә işçinin faydalı iş vaxtı fondunun fәrqi kimi
istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumu ilә işçinin faydalı iş vaxtı fondunun hasili kimi
istehsal edilәcәk cәmi mәhsulun әmәk tutumunun işçinin faydalı iş vaxtı fonduna nisbәti kimi

142 әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin madditexniki amillәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas¬laş¬ma sәviyyәsi
istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi, iş yerlәrinin sә¬¬mәrәli tәşkili
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә mövcud avadanlıq¬ların
modern¬lәş¬di¬ril¬mәsi, ye¬ni texnoloji proses¬lә¬rin iş¬lәn¬mәsi vә tәtbiqi
mövcud avadan¬lıq¬ların modern¬lәş¬di¬ril¬mәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq
dәrә¬cә¬sinin yüksәldilmәsi
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas¬laş¬ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam vә tәhlükәsiz әmәk şәraitinin
yaradılması, mәhsulun keyfiyyәtinin yük¬sәldilmәsi

143 Aşağıdakılardan hansı әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin tәşkilati amillәrinә aiddir?
istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas¬laş¬ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrә¬jә¬sinin yüksәldilmәsi
sağlam, tәhlükәsiz vә estetik jәhәtdәn әl¬verişli әmәk şәraitinin yaradılması

•

bunların heç biri
bunların hamısı

144 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür?

•

Meksika
Norveç
Rusiya
Böyük Britaniya
Liviya

145 OPEK ölkәlәri dünya neft ehtiyatlarının hansı hissәsinә nәzarәt edir?

•

½ hissәsinә
¾ hissәsinә
4/5 hissәsinә
1/3 hissәsinә
2/3 hissәsinә

146 Hazırda dünyanın әn böyük neft ehtiyatlarına malik ölkәlәri hansılardır?

•

Sәudiyyә Әrәbistanı vә Venesuela
Sәudiyyә Әrәbistanı vә İran
Sәudiyyә Әrәbistanı vә Rusiya
ABŞ vә Sәudiyyә Әrәbistanı
Rusiya vә İraq

147 ABŞın aşağıdakı şirkәtlәrindәn hansı Beynәlxalq Neft Kartelinә daxil deyildi?

•

Standart Oil
Galf
Mobil
Standart oil of California
Teksako

148 Dünya neft hasilatının nә qәdәr hissәsi OPEKin payına düşür?

•

25 faizi
50 faizi
40 faizi
70 faizi
60 faizi

149 Dünyanın daha çox neft ehtiyatlarına malik bölgәsi hansıdır?

•

Orta Şәrq
Şimali Amerika
Mәrkәzi vә Cәnubi Amerika
Asiyanın Sakit Okean hövzәsi
Avropa vә Avrasiya

150 Hazırda (2014) dünyada daha çox neft hasil edildiyi bölgә hansıdır?

•

Orta Şәrq
Şimali Amerika
Mәrkәzi vә Cәnubi Amerika

Asiyanın Sakit Okean hövzәsi
Avropa vә Avrasiya

151 Hazırda (2014) dünyada daha çox neft istehlak edildiyi bölgә hansıdır?

•

Orta Şәrq
Şimali Amerika
Mәrkәzi vә Cәnubi Amerika
Asiyanın Sakit Okean hövzәsi
Avropa vә Avrasiya

152 Hazırda (2014cü il) dünyanın әn çox neft istehlak edәn 2 ölkәsi hansıdır?

•

ABŞ vә Rusiya
ABŞ vә Almaniya
ABŞ vә Kanada
ABŞ vә Çin
Çin vә Hindistan

153 Hazırda (2015ci il) dünyada gündәlik әn çox neft hasilatına malik 2 ölkә hansıdır?

•

ABŞ vә Sәudiyyә Әrәbistanı
Sәudiyyә Әrәbistanı vә Venesuela
İran vә Sәudiyyә Әrәbistanı
ABŞ vә Kanada
Sәudiyyә Әrәbistanı vә Rusiya

154 Hazırda (2014cü il) dünyada daha çox qaz hasil edәn 2 ölkәsi hansıdır?

•

İran vә Rusiya
Rusiya vә Kanada
Rusiya vә Norveç
İran vә ABŞ
ABŞ vә Rusiya

155 Hazırda (2014cü il) dünyada daha çox qaz istehlak edәn ölkә hansıdır?

•

ABŞ
Rusiya
Çin
Yaponiya
Kanada

156 OPEK daxilindә neft hasilatı hәcmlәrinin dәyişmәsi vә neftin qiymәti ilә bağlı qәrarların
qәbuluna hәlledici tәsir göstәrәn ölkә hansıdır?

•

İran
Nigeriya
Venesuela
Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri
Sәudiyyә Әrәbistanı

157 Hazırda (2014cü il) dünyada illik әn çox neft hasilatına malik 2 ölkә hansıdır?

•

Sәudiyyә Әrәbistanı vә Rusiya
Norveç vә Nigeriya

ABŞ vә Kanada
ABŞ vә Çin
İran vә Sәudiyyә Әrәbistanı

158 Hazırda dünyanın әn böyük qaz ehtiyatlarına malik ölkәlәri hansılardır?

•

Rusiya vә ABŞ
Rusiya vә İran
Çin vә Rusiya
Rusiya vә Sәudiyyә Әrәbistanı
Rusiya vә Qatar

159 Dünya bazarlarında neftin son illәrin әn yüksәk qiymәti nә vaxt qeydә alınıb?

•

2007ci ilin dekabrında
2008ci ilin iyulunda
2008ci ilin martında
2010cu ilin oktyabrında
2008ci ilin sentyabrında

160 Dünya neft bazarı rәqabәtin xarakteri vә iymәtin formalaşması baxımından necә bazar hesab
olunur?

•

rәqabәtli bazar
oliqopol bazar
inhisar rәqabәtli bazar
bunların heç biri
inhisarçı bazarı

161 XX әsrin 70ci illәrinәdәk olan dövrü әhatә edәn mәrhәlәdә dünya neft bazarının әsas
xarakteristikası hansıdır?

•

neftә tәlәbatın son dәrәcә yüksәk olduğu mәrhәlәdir
neftin birjada satışı mәrhәlәsidir
OPEKin hәlledici rol oynadığı mәrhәlәdir
Beynәlxalq Neft Kartelinin hökmranlıq mәrhәlәsidir
neftin qiymәtinin rәqabәtli formalaşması mәrhәlәsidir

162 Neftin dünya bazar qiymәtini müәyyәn edәn aparıcı 3 birja hansılardır?

•

NyuYork Fond birjası, London Fond Birjası, Tokio Fond Birjası
NyuYork Әmtәә Birjası, London Әmtәә Birjası vә HonqKonq Әmtәә Birjası
NyuYork Әmtәә Birjası, Tokio Әmtәә Birjası vә London Әmtәә Birjası
NyuYork Әmtәә Birjası, London Fond Birjası vә Sinqapur Әmtәә Birjası
NyuYork Әmtәә Birjası, London Әmtәә Birjası vә Sinqapur Әmtәә Birjası

163 Dünyanın daha çox tәbii qaz ehtiyatlarına malik 2 bölgәsi hansılardır?

•

Şimali Amerika vә Orta Şәrq
Şimali Amerika vә Avropa  Avrasiya
Orta Şәrq vә MәrkәziCәnubi Amerika
Afrika vә Asiyanın Sakit Okean hövzәsi
Orta Şәrq vә AvropaAvrasiya

164 Aşağıdakı hadisәlәrdәn hansı dünya bazarında neftin qiymәtlәrinin düşmәsinә sәbәb olmuşdur?

•

6 oktyabr 1973cü il  Suriya vә Misirin İsrailә hücumu
19901991ci illәr  İraqın Küveyti işğal etmәsi vә Körfәz müharibәsi
1979cu ildә İran inqilabının başlanması
Çin (habelә, Braziliya, Hindistan vә başqa bir neçә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin) iqtisadiyyatında olan
yüksәk artım templәri (20032008, 20092013cü illәr)
2008ci il avqustunda başlayan qlobal maliyyә böhranı

165 Neft üzrә etalon (qiymәtlәndirici) marka növlәri nә üçün seçilir?

•

müxtәlif yataqlardan hasil edilәn ayrıayrı neftlәrin tәrkibini qiymәtlәndirmәk üçün
müxtәlif yataqlardan hasil edilәn neft növlәrinin vahid çәkiyә gәtirilmәsi üçün
tәrkibinә görә fәrqlәnәn çoxsaylı neft növlәri ilә ticarәtin asanlaşdırılması üçün
müxtәlif yataqlardan hasil edilәn fәrqli tәrkibli neft növlәrinin vahid tәrkibә uyğunlaşdırılması üçün
tәrkibinә görә fәrqlәnәn çoxsaylı neft növlәrinin nәqlini asanlaşdırmaq üçün

166 Aşağıdakı hadisәlәrdәn hansı dünya bazarında neftin qiymәtlәrinin qalxmasına sәbәb olmuşdur?

•

2008ci il avqustunda başlayan qlobal maliyyә böhranı
1979cu ildә İran inqilabının başlanması
ABŞın dünyanın әn böyük neftqaz hasilatçıları sırasına qoşulması (2014cü ilin ikinci yarısı)
ABŞda 11 Sentyabr (2001ci il) hadisәsi
199799ci illәr  Asiyada iqtisadi böhranı

167 Hazırda (2014cü il) dünyada daha çox qaz hasil edildiyi bölgә hansıdır?

•

Orta Şәrq vә Afrika
Şimali Amerika
Mәrkәzi vә Cәnubi Amerika
Asiyanın Sakit Okean hövzәsi
Avropa vә Avrasiya

168 Hazırda (2014cü il) dünyada daha çox qaz istehlak edildiyi bölgә hansıdır?

•

Orta Şәrq vә Afrika
Şimali Amerika
Mәrkәzi vә Cәnubi Amerika
Asiyanın Sakit Okean hövzәsi
Avropa vә Avrasiya

169 Sәnaye müәssisәlәrindә sәmәrәlilik meyarı hansıdır?

•

xalis gәlir
ümumi mәhsul
ümumi gәlir
mahsulun maya dәyәri
istehsal xәrclәri

170 Sәnaye istehsalının ictimai tәşkili formaları hansılardır?

•

tәmәrküzlәşmә, inhisar vә korporasiya
inhisar, transmilli vә milli korporasiyalar
tәmәrküzlәşmә, ixtisaslaşma, kooperativlәşmә vә kombinәlәşmә
ixtisaslaşma, mәrkәzlәşmә, assosiasiyalaşma vә komplekslәşmә
trest, alyans, korporasiya, konsorsium

171 İstehsalın sәmәrәlilik göstәricisi hansıdır?

•

sәmәrә
sәmәrә ilә xәrclәrin kәmiyyәt nisbәti
milli gәlir
ümumi daxili mәhsul
istehsala sәrf olunan mәsrәflәr

172 Müqayisәli sәmәrәlilik göstәricisi nә üçün hesablanır?

•

alternativ layihә variantlarından әn sәrflisinin seçilmәsi mәqsәdilә
hәr bir layihәnin dәyәrinin müәyyәn edilmәsi mәqsәdilә
layihәnin icrasına çәkilәn xәrclәri müәyyәn etmәk mәqsәdilә
belә bir sәmәrәlilik göstәricisi hesablanmır
alternativsiz layihәnin müәyyәn edilmәsi mәqsәdilә

173 Materialtutumu göstәricisi aşağıdakı resurslardan hansıların istifadәsinin sәmәrә¬liliyini
xarakterizә edir?

•

canlı vә maddilәşmiş әmәk mәsrәflәrinin
iş qüvvәsi vә kapitalın
әsas, dövriyyә vә tәdavül fondlarının
Xammal, yanacaq, enerji vә digәr material xәrclәrinin
layihәlәr üzrә әsaslı vәsait qoyuluılarının

174 әmәk mәhsuldarlığı hansı istehsal amilindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir?

•

torpaq
әmәk (iş qüvvәsi)
kapital
xammal
sahibkarlıq qabiliyyәti

175 Neft sәanyesi müәssisәlәrindә istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin meyarı aşağıdakılardan hansı ola
bilәr?

•

ümumi gәlir
mәnfәәt
әmtәәlik mәhsul
istehsal olunan mәhsulun dәyәr ifadәsindә hәcmi
satılmış mәhsulun dәyәri

176 Aşağıdakılardan hansı sәmәrәlilik göstәricisini xarakterizә edir?

•

mәhsul istehsalına sәrf edilәn resurslarla istehsal xәrclәrinin fәrqi
sәmәrә ilә onun әldә edilmәsinә çәkilәn xәrclәrin kәmiyyәt nisbәti
ümumi milli gәlir
ümumi milli mәhsul
istehsala sәrf olunan mәsrәflәr

177 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri sәmәrәlilik göstәricisinә xasdır?

•

nisbi göstәricidir
hәcm göstәricisidir
mütlәq göstәricidir
xәrc göstәricisidir
ölçüyә gәlmәyәn göstәricidir

178 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri sәmәrә göstәricisinә xasdır?

•

nisbi göstәricidir
müqayisәli göstәricidir
mütlәq göstәricidir
xәrc göstәricisidir
faiz göstәricisidir

179 Azәrbaycanda mexaniki üsulla ilk neft quyusu nә vaxt qazılıb?

•

1871ci ildә.
1847ci ildә;
1825ci ildә;
1863cü ildә;
1859cu ildә;

180 Bakıda ilk neftayırma qurğusu nә vaxt tikilib?

•

1848ci ildә;
1859cu ildә;
1855ci ildә;
1867ci ildә.
1863cü ildә;

181 Tәbii qazın tәrkibindә aşağıdakı qeyri karbohidrat maddәlәrdәn hansı ola bilәr

•

hidrogen (H2)
dioksidkarbon (karbon qazı  CO2)
kükürd qazı (H2S)
bunların hamısı
azot (N2) vә Helium (He)

182 Aşağıdakılardan hansından odorant kimi istifadә edilә bilәr?

•

çürüdülmüş kәlәm
etilmerkaptan
lax yumurta
bunların heç birindәn
bunların hamısından

183 Balonlarda daşınan sıxılmış qaz әsasәn nәdәn ibarәt olur?

•

daha yüngül karbohidrogenlәr
metan
etan
bunların hamısının qatışığından
propan vә daha ağır karbohidrogenlәrdәn

184 Neft vә qaz ona görә karbohidrogenlәr adlandırılır ki

•

Neft vә qazın tәrkibi yalnız karbon vә hidrogendәn ibarәtdir
Neft vә qazln tәrkibindә çoxlu sayda digәr komponentlәrlә yanaşı hәm dә bir qәdәr (tәqribәn 20 faizәdәk)
karbohidrogenlәr var;
Neft vә qazın tәrkibinin 80 – 90 faizini karbon vә hidrogenlәr tәşkil edir
Neft vә qazın tәrkibinin 80 – 90 faizini karbon vә hidrogenlәr, qalanını isә tәsirsiz qazlar vә ağır metallar
tәşkil edir.

Neft vә qazın tәrkibi әsasәn karbohidrat vә fosfat qarışıqlarından ibarәtdir

185 Neftin iyinin kәskinliyinә birbaşa tәsir göstәrәn mühüm parametr hansıdır?

•

parafinin miqdarı
asfaltqәtran qatışıqlarının miqdarı
kükürdlülük
fraksiyaların miqdarı
neftdә hәll olmuş qazların miqdarı

186 Yüngül neftlәrin әlalmәtlәri hansılardır?

•

sıxlığı kiçik, xüsusi çәkisi yüksәk, qarışıqda karbohidrogenlәrin pay çәkisi aşağı olur;
sıxlığı kiçik, xüsusi çәkisi aşağı, qarışıqda karbohidrogenlәrin pay çәkisi aşağı olur;
sıxlığı böyük, xüsusi çәkisi yüksәk, qarışıqda karbohidrogenlәrin pay çәkisi aşağı olur;
sıxlığı kiçik, xüsusi çәkisi aşağı, tәrkibindә karbohidrogenlәrin pay çәkisi yüksәk olur;
sıxlığı böyük, xüsusi çәkisi aşağı, qarışıqda karbohidrogenlәrin pay çәkisi normal olur;

187 Neftin sıxlığı ilә bağlı aşağıdakı fikirlәrdәn hansı biri yanlışdır?

•

neftin sıxlığı 0,65 – 1,05 q/sm3 intervalında dәyişir;
sıxlığı 0,831 – 0,860 q/sm3 arasında olan neftlәr orta neftlәrdir;
sıxlığı 0,830 q/sm3dәn aşağı olan neftlәr yüngül neftlәrdir;
sıxlığı 1,05 q/sm3dәn yuxarı olan neftlәr superağır neftlәrdir.
sıxlığı 0,861 q/sm3dәn yuxarı olan neftlәr ağır neftlәrdir;

188 Neftin tәrkibindә yüngül fraksiyalar nә qәdәr azdırsa:

•

neftin kristallaşma temperaturu bir o qәdәr yüksәk olar
neftin kristallaşma temperaturu dәyişmәz
neftin kristallaşma temperaturu bir o qәdәr aşağı olar
neftin qatılığı (özüllüyü) azalar
neftin qatılığı (özüllüyü) artar

189 Neftin özüllüyü (qatılığı) nәdәn asılıdır?

•

neftin fraksiya tәrkibindәn
neftin tәrkibindә olan qәtranasfalt qatışıqlarının miqdarından
neftin temperaturundan
bunların heç birindәn
yuxarıda qeyd edilәnlәrin hamısından

190 Neftin kristallaşma temperaturu nә qәdәrdir?

•

+30o S
–60o S
–10o Sdәn +40o Sdәk
–30o Sdәn +10o Sdәk
–60o Sdәn +30o Sdәk

191 SSRİ dövründә Azәrbaycanda neft hasilatının әn yüksәk hәddi hansı ildә olub?

•

1961ci ildә;
1966cı ildә;
1965ci ildә;
1980ci ildә.

1976cı ildә;

192 1950ci ildәn sonrakı dövrdә Azәrbaycanda neft hasilatının әn aşağı sәviyyәsi hansı illәrdә qeydә
alınıb?

•

1990 – 1991ci illәrdә;
1996 – 1997ci illәrdә;
1991 – 1993cü illәrdә;
1980 vә 1987ci illәrdә;
1998  1999cu illәrdә.

193 Tәbii qaz nәdir?

•

yerin üst qatlarında qeyriüzvi maddәlәrin oksigenin tәsiri altında yaranan müxtәlif qazların qatışığıdır
[yerin alt qatlarında üzvi maddәlәrin anaerob (oksigenin olmadığı şәraitdә) yerlәşmәsi şәraitindә yaranan
müxtәlif qazların qatışığıdır
yerin alt qatlarında qeyriüzvi maddәlәrin anaerob (oksigenin olmadığı şәraitdә) yerlәşmәsi şәraitindә yaranan
müxtәlif qazların qatışığıdır
[atmosferdә üzvi maddәlәrin oksigenin tәsiri ilә formalaşan müxtәlif qazların qatışığıdır
yerin nisbәtәn yuxarı qatlarında qeyriüzvi maddәlәrin yanması şәraitindә yaranan müxtәlif qazların qatışığıdır

194 Birinci millilәşdirmә әrәfәsindә Bakının neft sәnayesindә nә qәdәr neft hasilatı müәssisәsi
fәaliyyәt göstәrirdi?

•

230
190
150
250
210

195 Neft sәnayesi birinci dәfә millilәşdirilmәsinә qәdәr Bakının neft sәnayesindә hansı xarici ölkә
kapitalı üstünlük tәşkil edirdi?

•

Fransa
İngiltәrә
Rusiya
Türkiyә
Amerika

196 Azәrbaycanın neft sәnayesinin millilәşdirilmәsi barәdә ikinci dekret nә vaxt verilib

•

1920ci il aprelin 29da;
1918ci il iyunun 20dә;
1917ci il oktyabrın 25dә;
1920ci il mayın 24dә.
1918ci il sentyabrın 20dә;

197 Kimyәvi tәrkibinә görә tәbii qazlar 3 әsas qrupa bölünür

•

karbohidrogenli, biokimyәvi, radioaktiv;
karbohidrogenli, azotlu, karbon qazlı;
biokimyәvi, radioaktiv, hava mәnşәli;
katagenetik, metamorfik, vulkanik;
vulkanik, biokimyәvi, karbohidrogenli.

198 Qazın fiziki xassәlәri ilә bağlı aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

•

Tәbii qaz rәngsizdir, amma xoşagәlmәz kәskin iyә malikdir
Tәmiz tәbii qaz rәngsizdir
Havadan yüngül olduğundan qaz axını baş verdikdә qaz aşağıda qalmır, yuxarı toplanır
Tәbii qaz tәbii qazohidratlar halında kristal formada ola bilәr
Tәmiz tәbii qaz iysizdir

199 Azәrbaycan neft sәnayesindә milli sahibkarlığın formalaşması vә inkişafı hansı dövrdә daha geniş
yayılıb?

•

Bakıda neftin sәnaye üsulu ilә çıxarılmağa başlandığı 18601880ci illәrdә
1920 – 1948cı illәr dövründә
1880ci illәrdәn 1918ci ilәdәk olan dövrdә
1991ci ildәn sonrakı dövrdә
19491990cı illәr dövründә

200 Bakı kommunası Azәrbaycanın neft sәnayesinin millilәşdirilmәsi barәdә dekreti nә vaxt verib?

•

1920ci il mayın 24dә.
1918ci il iyunun 20dә;
1917ci il oktyabrın 25dә;
1920ci il aprelin 29da;
1918ci il sentyabrın 20dә;

201 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycanın neft sәnayesinin inkişafının covet dövründә baş vermәyib?

•

neft sәnayesi tamamilә dövlәt mülkiyyәtindә olub
neftkimya sәnayesinin formalaşması vә inkişafı baş verib
Xәzәr dәnizindәn neft çıxarılmasına başlanılıb
Bakı SSRİnin “neft akademiyası”na çevrilib
neft hasilatının hәcmi Azәrbaycanın neft sәnayesi tariixindә әn yüksәk hәddә çıxıb

202 Tәbii qazın әsas hissәsini (9298 faizәdәk) nә tәşkil edir?

•

metan (CH4)
propan (C3H8)
etan (C2H6)
dioksidkarbon (karbon qazı  CO2)
butan (C4H10)

203 1940cı ildә SSRİdә hasil edilәn neftin nә qәdәr hissәsi Azәrbaycanın payına düşüb?

•

45 faizi;
70 faizi;
60 faizi;
83 faizi.
75 faizi;

204 Aşağıdakı müәyyәnliklәrdәn hansı nefti daha dәqiq xarakterizә edir?
tәrkibindә karbon vә hidrogenli birlәşmәlәrin mürәkkәb qatışığı olan vә spesifik fizikikimyәvi xassәlәrә
malik maddәdir
mühüm tәbii enerji mәnbәlәrindәn biri olmaqla kimyәvi tәrkibi әsasәn azot vә hidrogendәn, qismәn isә karbon
vә oksigendәn ibarәt spesifik iyli, açıq qәhvәyi vә ya tündqonur rәngli yanar mayedir
tәrkibindә karbon, hidrogen, azot vә oksigen kimi kimyәvi maddәlәrin, habelә bir sıra üzvi birlәşmәlәrin
bәrabәr hissәlәrindәn ibarәt olan spesifik iyli yanar maddәdir

•

yerin dәrin laylarında yerlәşәn, tәrkibi әsasәn hidratların vә azot qarışığının karbonla birlәşmәlәrindәn ibarәt
spesifik rәngә vә qoxuya malik yanar mayedir
әsasәn karbohidrogenlәrin vә digәr üzvi birlәşmlәrin mürrәkkәb qarışığından ibarәt spesifik iyә malik әsasәn
açıq şabalıdı rәngli yanar mayedir

205 Tәbii qazın sıxlığı hansı halda çox olur: quru qazaoxşar halında yoxsa maye halında?

•

quru qazaoxşar halında
tәbii qazın sıxlığı hәr iki halda bәrabәrdir
maye halında
tәbii qazın karbihidrat kristalı formasında
tәbii qazın sıxlığı olmur

206 Neftin kimyәvi tәrkibindә aşağıdakı birlәşmәlәrdәn hansı üstünlük tәşkil edir

•

karbohidratlar;
hәll olunmuş karbohidrogen qazları;
karbohidrogenlәr;
müxtәlif minerallar.
azotlu, oksigenli vә kükürdlü heteroatomlu üzvi birlәşmәlәr;

207 Azәrbaycanda ilk neft quyusu harada qazılmışdır?

•

Bibiheybәtdә;
Suraxanıda;
Sabuncuda;
Binәqәdidә.
Balaxanıda;

208 Tәbii qaza odorontlar (xoşagәlmәz kәskin qoxulu maddәlәr) nә üçün әlavә edilir?

•

Qaz sızmasını müәyyәn etmәk üçün
Qaza xüsusi rәng vermәk üçün
Tәbii qazın sıxlığını artırmaq üçün
Qazın axma sürәtini artırmaq üçün
Qazın xüsusi çәkisini artırmaq üçün

209 Qaz axmasını müәyyәn etmәk üçün tәbii qaza nә әlavә edilir?

•

kükürd qazı
odorantlar
helium
karbon qazı
azot

210 2010cu ildә Azәrbaycanda nә qәdәr qaz hasil edilib?

•

100 milyon kub metr;
14 milyard kub metr;
10 milyard kub metrdәn az;
20 milyard kub metrdәn çox.
16 milyard kub metrdәn çox;

211 Bakı Kommunası tәrәfindәn Bakıda neçә özәl neft firması millilәşdirilmişdi?
100

•

300
200
500
400

212 Neft sәnayesi birinci dәfә millilәşdirilmәsinә qәdәr Azәrbaycan neft sәnayesindә nә qәdәr
sәhmdar cәmiyyәti fәaliyyәt göstәrirdi?

•

139
120
109
101
89

213 Bakı Kommunası tәrәfindәn millilәşdirilmiş neft mәdәnlәri vә zavodların, Xәzәr ticarәt
donanmasının gәmilәrinin sahiblәrinә qaytarılması haqqında dekret AXC hökumәti tәrәfindәn nә vaxt
verilib?

•

28 may 1918ci il
5 oktyabr 1918ci il
15 sentyabr 1918ci il
29 noyabr 1918ci il
17 noyabr 1918ci il

214 Azәrbaycanda hasil edilәn neft әsasәn hansı qrupa aiddir?

•

ağır neftlәr
yüngül neftlәr
orta neftlәr
kükürdlü neftlәr
parafinli neftlәr

215 Neft maddәlәrin aşağıda göstәrilәn fiziki xassә göstәricilәrindәn hansı biri ilә xarakterizә edilmir?

•

qaynama temperaturu
xüsusi istilik tutumu
maye karbohidrogenlәrin qaynamağa başlama temperaturu
dielektrik ötürücülüyü
xüsusi yanma istiliyi

216 Hansı neftlәrdә karbohidrogen qarışığının payı daha çox olur?

•

yüngül neftlәrdә
ağır neftlәrdә
orta neftlәrdә
kükürdlü neftlәrdә
parafinli neftlәrdә

217 Neftin tәrkibindә parafinin miqdarı nә qәdәr çox olarsa:

•

neftin kristallaşma temperaturu bir o qәdәr yüksәk olar
neftin kristallaşma temperaturu dәyişmәz
neftin kristallaşma temperaturu bir o qәdәr aşağı olar
neftin qatılığı (özüllüyü) azalar
neftin qatılığı (özüllüyü) artar

218 Hazırda Azәrbaycanda hasil edilәn neftin hansı hissәsi dәnizdәn çıxarılır?

•

yarısı;
80 faizinә qәdәri;
70 faizi;
95 faizindәn çoxu;
90 faizi;

219 Xәzәr dәnizindә birinci istismara verilәn neft yatağı hansıdır? (

•

“Neft daşları” yatağı;
Bahar yatağı;
Qumdәniz yatağı;
Günәşli yatağı.
Bulladәniz yatağı;

220 Plast şәraitindә (yәni yerin altında) tәbii qaz:

•

yalnız ayrıca toplanmış halda (yәni qaz yatağı şәklindә) olur
yalnız neft vә ya suda hәll olmuş halda olur
yalnız neftqaz yatağının üstündә yerlәşә bilәr
cavabların heç biri doğru deyil
ayrıca toplanmış halda (qaz yatağı şәklindә), neftqaz yatağının üstündә yaxud da neft vә ya suda hәll olmuş
halda olur

221 Tәbii qazın tәrkibinin daha çox hissәsini tәşkil edәn qaz hansıdır?

•

metan (CH4)
propan (C3H8)
etan (C2H6)
kükürd qazı (H2S)
butan (C4H10)

222 Tәbii qaz haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

yerin alt qatlarında üzvi maddәlәrin anaerob (oksigenin olmadığı şәraitdә) yerlәşmәsi şәraitindә yaranan
müxtәlif qazların qatışığıdır
rәngsiz vә iysizdir
havadan yüngül olduğuna görә qaz axını baş verdikdә yuxarı toplanır
xoşagәlmәz kәskin iyli vә rәngsiz maddәdir
standart şәraitdә yalnız qazaoxşar halında olur

223 Neftin aşağıda göstәrilәn fiziki xassәlәrindәn biri yanlışdır

•

istilik vermә qabiliyyәtinә malikdir
neft tәbii qazları özündә hәll edir
neft suda hәll olur
neftin sıxlığı yüksәldikcә onun istilikvermә qabiliyyәti artır.
neft yanar mayedir

224 Neftin mәnşәyi haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur:

•

Elm neftin üzvi mәnşәli olduğunu tәsdiqlәyib
Neftin hәm üzvi mәnşәli, hәm dә qeyriüzvi mәnşәli olması haqqında nәzәriyyәlәr var;
Elm neftin qeyriüzvi mәnşәli olduğunu tәsdiqlәyib
Neft üzvi vә ya qeyriüzvi mәnşәli ola bilmәz

[Neftin mәnşәyi haqqında elmi araşdırmalar hәlә aparılmayıb

225 Aşağıdakılardan hansını 1920ci ilәdәk olan dövrdә Azәrbaycanda neft sәnayesinin inkişaf
xüsusiyyәtlәrinә aid edilә bilmәz?

•

neft sәnayesindә yerli sahibkarliğın inkişaf etmәsi,
quyuların әsasәn әllә vә mexaniki üsullarla qazılması
neft hasilati avadanlıqlarının istehsali sahәlәrinin formalaşmasina başlanması
1000 metrdәn dәrin quyuların qazılmasına başlanılması
neft hasilatında xarici kapitalin genişlәnmәsi

226 Aşağıdakılardan hansı XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan neft sәnayesindә formalaşmış milli
sahibkarların tәmsilçisi hesab olunmur?

•

H. Z. Tağıyev
M. Nağıyev
R. Nobel
M. Muxtarov
Ş.Әsәdullayev

227 әsrin müqavilәsi adlandırılan hasilatın pay bölgüsü sazişi nә vaxt imzalanıb?

•

1993cü ilin sentyabrın 20dә;
1994cü ilin sentyabrın 20dә;
1994cü ilin iyunun 16da;
1995ci ilin oktyabrın 20dә.
1994cü ilin oktyabrın 16da;

228 2010cu ildә Azәrbaycanda nә qәdәr neft hasil edilib?

•

41 milyon ton;
45 milyon ton;
42 milyon ton;
55 milyon ton.
50 milyon ton;

229 Hazırda Azәrbaycanda quru әrazilәrdә olan yataqlardan nә qәdәr neft hasil edilir?

•

1 milyon tondan az;
2 milyon tondan az;
1 milyon ton;
5 milyon tondan çox.
3 milyon ton;

230 Neftqaz sәnayesinin iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi fәnni aşağıdakılardan hansını öyrәnmir?

•

Azәrbaycan neftqaz sәnayesinin inkişaf tarixi haqqında ümumi mәlumat
Dünya neft bazarının formalaşması xüsusiyyәtlәri vә inkişaf meyllәri
Neftqaz sәnayesinin fәaliyyәtinin әsas mexanizmlәri
Neftqaz sәnayesinә xarixi investisiyaların cәlb edilmәsi formaları
Neftkimya sәnayesinin inkişafı xüsusiyyәtlәri

231 Azәrbaycanda neft sәnayesinin özәllәşdirilmәsi haqqında dekreti hansı qurum vermişdi?

•

Azәrbaycan Milli Şurası
Azәrbaycan Xalq Hakimiyyәti

•

Bakı Xalq Komissarları Soveti (Bakı Kommunası)
Azәrbaycan Sovet Sosialist Respublikası
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti

232 Azәrbaycanda Xәzәr dәnizindә ilk neft quyusu nә vaxt istismara verilib (neft fontan vurub?

•

20 sentyabr 1949cu ildә;
7 noyabr 1949cu ildә;
28 oktyabr 1949cu ildә;
19 dekabr 1949cu ildә.
17 noyabr 1949cu ildә;

233 Azәrbaycan Respublikası daxilindә neft mәhsullarının qiymәtlәri:

•

sәrbәstdir
bazar tәrәfindәn tәnzimlәnir
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti tәrәfindәn müәyyәn edilir
dünya bazar qiymәtlәrinә uyğundur
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnir

234 Aşağıdakılardan hansı neft emalı mәhsulu hesab edilmir?

•

plastmass
benzin
kerosin (ağ neft)
solyar yağı
mazut

235 Vakuum distillә qüllәsindә emal olunan nәdir?

•

benzin
yüngül neft fraksiyaları
ağır neft
mazut
ilkin xam neft

236 Xam neftin emalı prosesindә nә baş verir?

•

xam neftdә olan yanacaqlar vә yağlar birbirindәn ayrılır
xam neft müxtәlif növ qatqılardan (kükürd, xloridlәr, oksigenli birlәşmәlәr, turşular, metallar vә s.) tәmizlәnir
xam neftdәn müxtәlif mәhsullar alınır
xam neft “yüngül neft”ә vә “ağır neft”ә ayrılır
xam neft fraksiyalara ayrılır

237 Neft emalı nәdir?

•

neftin yer sәthin çıxarılması vә ilkin tәmizlәnmәsi prosesidir
neftin mexaniki qatışıqlardan tәmilәnmәsi vә zәnginlәşdirilmәsi prosesidir
neftin şıxarılması, distillә edilmәsi, fraksiyalara ayrılması vә nәql edilmәsi prosesidir
neftin mexaniki qatışıqlarından tәmizlәnib distillә vasitәsilә lazımi fraksiyalara ayrılması prosesidir
neftin lazımi fraksiyalara ayrılması yolu ilә alınan mәhsulların istehlakçılara çatdırılması prosesidir

238 Aşağıdakılardan hansıları neft emalı avadanlığqlarına aid deyil?
fraksiyalaşdırma qüllәlәri
reaktorlar

•

separatorlar
regeneratorlar
marten sobaları

239 Aşağıdakı proseslәrin hansından neft emalı zamanı istifadә edilmir?

•

yanma
termiki emal
kimyәvi emal
preslәmә
qıcqırma

240 Neftayırma әsasәn neçә prosesdәn ibarәtdir?

•

3
1
2
4
5

241 Aşağıdakı proseslәrdәn hansı neftayırma proseslәrinә aiddir?

•

Distillә, yaxud fraksiyalara ayırma
Konversiya
Emal
bunların hamısı
binların heç biri

242 Neftayırma proseslәrinin idarә edilmәsi sistemlәri necә fәaliyyәt göstәrir?

•

kompleks mexaniki
fiziki
mexaniki
avtomatik
texniki

243 Neft sәnayesindә atmosferik distillә borusundan harada istifadә edilir?

•

xam neftin zәrәrli qatışıqlardan tәmizlәnmәsi zamanı
konversiya prosesindә
xam neftin iri saxlanclara vurulması zamanı
distillә prosesindә
neftin keyfiyyәtinin yoxlanması zamanı

244 Vakuum distillә qüllәsindә tipik xam neftin nә qәdәr hissәsi ümumiyyәtlә buxarlanmır?

•

tәqribın 5 faizindәn azı
tәqribәn 10 faizi
tәqribәn 15 faizi
tәqribәn 20 faizi
25 faizinә qәdәri

245 Aşağıdakılardan hansı konversiya prosesinin növüdür?

•

qızdırılma
kokslama

•

ionlaşdırma
distillә
buxarlandırma

246 әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsi üsulları hansılardır?

•

mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan fәrdi vә ictimai әmәk
müәyyәn partiya mәhsulun istehsalına sәrf olunan zaman müddәti vә növbә әrzindә istehsal edilәn mәhsulun
ümumi dәyәri
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf olunan zaman müddәti vә vaxt vahidi әrzindә istehsal olunan mәhsulun
hәcmi
bir qrup işçinin müәyyәn müddәtdә istehsal etdiyi mәhsul vә onların sәrf etdiklәri ümumi zaman müddәti
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtı vә işlәnilәn vaxt vahidindә mәhsul istehsalı hәcminin artım
dinamikası

247 Neft sәnayesinin istehsal әsas fondları necә tәsniflәşdirilir?

•

binalar, tikililәr, qurğular, ötürücü quğular, maşınlar, avadanlıqlar, kompüter texnikası, lәvazimatlar vә alәtlәr
bina vә qurğular,iş maşın vә avadanlıqları, güc maşın vә avadanlıqları, hesablama texnikası, alәt vә
lәvazimatlar, nәqliyyat texnikası
bina vә tikililәr, qurğu vә ötürücü quğular, iş maşınları, nәzarәtölçü avadanlıqları, hesablama texnikası, alәt
vә lәvazimatlar
bina vә tikililәr, qurğular (habelә ötürücü qurğular), maşın vә avadanlıqlar, nәqliyyat vasitәlәri, alәt vә
inventarlar vә s.
istehsal vә qeyriistehsal binaları, qurğular, ötürücü quğular, maşınlar vә avadanlıqlar, әqliyyat vasitәlәri, alәt
vә lәvazimatlar

248 İstehsal әsas fondlarının Maşın vә avadanlıqlar qrupu hansı yarımqruplardan ibarәtdir?

•

iş maşınları, güc avadanlıqları, hesablama texnikası, ölçü lәvazimatları
ötürücü qurğular, iş maşın vә avadanlıqları, güc maşın vә avadanlıqları, mexaniki hәrәkәt maşınları, elektrik
avadanlıqları, kompressorlar
iş maşın vә avadanlıqları, güc maşın vә avadanlıqları, nәqliyyat vasitәlәri, ölçü vә tәnzimlәyici cihazlar, boru
kәmәrlәri
iş maşın vә avadanlıqları, güc maşın vә avadanlıqları, informasiya avadanlıqları, ölçü vә tәnzimlәyici cihazlar
iş maşın vә avadanlıqları, güc maşın vә avadanlıqları, elektrik vә mexaniki maşın vә avadanlıqlar, hesablama
avadanlıqları, dispeşer qurğuları

249 Aşağıdakı istehsal әsas fond ünsürlәrindәn hansıları Qurğular vә ötürücü qurğular qrupuna aid
deyil?

•

neft vә qaz quyuları, texnoloji qurğular, rezervuarlar, dәniz estekadaları, dayaqlar, kollektorlar, yollar,
körpülәr, keçidlәr vә s.
elektrik ötürmә xәttlәri, telefonteleqraf xәttlәri, istilik ötürmә sistemi
boru kәmәrlәri, qaz şәbәkәsi, su kәmәrlәri, zavoddaxili ötürücü kәmәrlәr
qazma qurğuları, mancanaq dәzgahları, elektroburlar
magistral boru kәmәrlәri

250 Qurğular vә ötürücü qurğular ı istehsalın tәşkilindәki funksiyasına görә necә xarakterizә etmәk
olar?
xammal vә materialların formasını vә şәklini dәyişmәklә әsas texniki funksiyaları yerinә yetirәn mühәndis
texniki obyektlәrdir
xammal vә materialların formasını vә şәklini dәyişmәdәn onların mexaniki, fiziki vә kimyәvi emal yolu ilә
istehsal prosesinin gedişini tәmin edәn maşәn vә qurğulardır
xammal vә materialların formasını vә şәklini dәyişmәdәn onların nәql edilmәsinә vә qorunub saxlanmasına
zәruri şәraiti yaradan mühәndistexniki obyektlәrdir

•

hazır mәhsulların toplanmasına, qablaşdırılmasına vә nәql edilmәsinә zәruri şәraiti tәmin edәn mühәndis
texniki obyektlәrdir
xammal vә materialların formasını vә şәklini dәyişmәdәn müәyyәn texniki funksiyaları yerinә yetirmәk yolu
ilә istehsal prosesinin normal gedişinә zәruri şәraiti yaradan mühәndistexniki obyektlәrdir

251 Aşağıdaәsas fond elementlәrindәn hansıları Güc maşın vә avadanlıqları yarımqrupuna aid deyil?

•

generatorlar vә kompressorlar
buxar qazanları vә transformatorlar
elektrik vә daxili yanma mühәrriklәri
elektrik mühәrriklәri vә hәrәkәt edәn elektrik stansiyaları
nasos vә kompressorlar, mancanaq dәzgagları

252 Aşağıdakılardan hansıları neft sәnayesindә İş maşınları vә avadanlıqları yarımqrupuna aid edilir?

•

qazma qurğuları, mancanaq dәzgahları, nasos vә kompressorlar (neft vә qazı çәkibvuran avadanlıqlar)
hesablama texnikası, kompüterlәr, rabitә vasitәlәri, informasiyanın vizual vә akustik әksetdirmә vasitәlәri,
informasiyanı emal edәn, saxlayan vә ötürәn qurğular
generatorlar, kompressorlar, elektrik mühәrriklәri, daxili yanma mühәrriklәri, buxar qazanları,
transformatorlar
dәmiryol nәqliyyatı vasitәlәri (vaqon, lokomotiv, sistern vә s.), su nәqliyyatı vasitәlәri (gәmi, qayıq, kater,
bәrә, tanker vә s.), hava nәqliyyatı vasitәlәri (vertolyot, tәyyarә vә s.), avtomobil nәqliyyatı (avtobus, yük
maçınları, avtosisternlәr vә s.), habelә traktorlar, buldozerlәr
debitometrlәr, dәrinlik monometrlәri, dispeçer nәzarәti avadanlıqları, tәnzimlәyici cihazlar

253 Aşağıdakılardan hansıları neft sәnayesindә Güc maşınları vә avadanlıqları yarımqrupuna aid
edilir?

•

qazma qurğuları, mancanaq dәzgahları, nasos vә kompressorlar (neft vә qazı çәkibvuran avadanlıqlar)
hesablama texnikası, kompüterlәr, rabitә vasitәlәri, informasiyanın vizual vә akustik әksetdirmә vasitәlәri,
informasiyanı emal edәn, saxlayan vә ötürәn qurğular
generatorlar, kompressorlar, elektrik mühәrriklәri, daxili yanma mühәrriklәri, buxar qazanları,
transformatorlar
dәmiryol nәqliyyatı vasitәlәri (vaqon, lokomotiv, sistern vә s.), su nәqliyyatı vasitәlәri (gәmi, qayıq, kater,
bәrә, tanker vә s.), hava nәqliyyatı vasitәlәri (vertolyot, tәyyarә vә s.), avtomobil nәqliyyatı (avtobus, yük
maçınları, avtosisternlәr vә s.), habelә traktorlar, buldozerlәr
debitometrlәr, dәrinlik monometrlәri, dispeçer nәzarәti avadanlıqları, tәnzimlәyici cihazlar

254 Aşağıdakılardan hansıları neft sәnayesindә Ölçü vә tәnzimlәyici cihazlar yarımqrupuna aid
edilir?

•

qazma qurğuları, mancanaq dәzgahları, nasos vә kompressorlar (neft vә qazı çәkibvuran avadanlıqlar)
hesablama texnikası, kompüterlәr, rabitә vasitәlәri, informasiyanın vizual vә akustik әksetdirmә vasitәlәri,
informasiyanı emal edәn, saxlayan vә ötürәn qurğular
generatorlar, kompressorlar, elektrik mühәrriklәri, daxili yanma mühәrriklәri, buxar qazanları,
transformatorlar
dәmiryol nәqliyyatı vasitәlәri (vaqon, lokomotiv, sistern vә s.), su nәqliyyatı vasitәlәri (gәmi, qayıq, kater,
bәrә, tanker vә s.), hava nәqliyyatı vasitәlәri (vertolyot, tәyyarә vә s.), avtomobil nәqliyyatı (avtobus, yük
maçınları, avtosisternlәr vә s.), habelә traktorlar, buldozerlәr
debitometrlәr, dәrinlik monometrlәri, dispeçer nәzarәti avadanlıqları, tәnzimlәyici cihazlar

255 Aşağıdakılardan hansıları neft sәnayesindә İnformasiya avadanlıqları yarımqrupuna aid edilir?

•

qazma qurğuları, mancanaq dәzgahları, nasos vә kompressorlar (neft vә qazı çәkibvuran avadanlıqlar)
hesablama texnikası, kompüterlәr, rabitә vasitәlәri, informasiyanın vizual vә akustik әksetdirmә vasitәlәri,
informasiyanı emal edәn, saxlayan vә ötürәn qurğular
generatorlar, kompressorlar, elektrik mühәrriklәri, daxili yanma mühәrriklәri, buxar qazanları,
transformatorlar

dәmiryol nәqliyyatı vasitәlәri (vaqon, lokomotiv, sistern vә s.), su nәqliyyatı vasitәlәri (gәmi, qayıq, kater,
bәrә, tanker vә s.), hava nәqliyyatı vasitәlәri (vertolyot, tәyyarә vә s.), avtomobil nәqliyyatı (avtobus, yük
maçınları, avtosisternlәr vә s.), habelә traktorlar, buldozerlәr
debitometrlәr, dәrinlik monometrlәri, dispeçer nәzarәti avadanlıqları, tәnzimlәyici cihazlar

256 Aşağıdakılardan hansı neft sәnayesinin tәdavül fondlarına aid deyil?

•

yataqda olan neft ehtiyatı
boru kәmәrlәri ilә nәql edilәn neft
rezervuarlarda (çәnlәrdә) saxlanan neft
alıçıya çatdırılmış, lakin hәlә dәyәri ödәnilmәmiş neft
neft mәhsulları anbarlarında olan neft mәhsulları

257 Aşağıdakı dövriyyә vәsaitlәrindәn hansı normalaşdırılmır?

•

istehsal ehtiyatları
gәlәcәk dövrün xәrclәri
bitmәmiş istehsal vә özünün istehsalı olan yarımfabrikatlar
hesablaşma hesabında vә ya müәssisәnin kassasında olan vәsaitlәr
anbarda olan hazır mәhsul

258 әmәyin ödәnilmәsinin işәmuzd üsulunun tәtbiqi şәrti hansıdır?

•

görülәn işlәrin dәqiq hesablanmasının mümkünlüyü
avadanlıqlara xidmәtin tәşkilinin briqada üsulunun tәtbiqi
texnoloji qaydaların pozulması
әmәliyyatların ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsi
materiallardan israfçılıqla istifadә olunması

259 әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri necә tәsniflәşdirilir?

•

intensiv vә ekstensiv amillәr
fәhlәlәrin iş vaxtının artırılması, növbәlәrin fasilәsizliyi vә istirahәt müddәtinin qısaldılması
intensiv, qarışıq vә ekstensiv amillәr
madditexniki, sosialiqtisadi vә tәşkilati amillәr
müәssisәdә inzibati idarә heyyәtinin sayının artırılması, fәhlәlәr arasında rәqabәt

260 Aşağıdakılardan hansı işçinin әmәk haqqının sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinә tәsir göstәrmir?

•

müәssisәdә işçilәrin ümumi sayı
fәrdi әmәk müqavilәsinin şәrtlәri
işin xarakteri
dövlәtin müәyyәn etdiyi sosial normativlәr
әmәk bazarının konyukturası

261 Vaxt norması nәdir?

•

müәyyәn işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan işçilәrin sayının plan ölçüsüdür
mәhsul vahidinin hazırlanması vә ya müәyyәn hәcm¬dә işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan iş vaxtının
plan ölçüsüdür
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi tapşırığının plan ölçüsüdür
qurulmuş avadanlıqların miqdarının plan ölçüsüdür
fәhlәnin avadanlıqların vә iş yerinin işçi vәziyyәtdә saxlanması ilә әlaqәdar sәrf etdiyi vaxtın plan ölçüsüdür

262 Aşağıdakılardan hansıları neft sәnayesindә Maşın vә avadanlıqlar tәsnifat qrupuna aid edilmir?

•

qazma qurğuları, mancanaq dәzgahları, nasos vә kompressorlar (neft vә qazı çәkibvuran avadanlıqlar)
hesablama texnikası, kompüterlәr, rabitә vasitәlәri, informasiyanın vizual vә akustik әksetdirmә vasitәlәri,
informasiyanı emal edәn, saxlayan vә ötürәn qurğular
generatorlar, kompressorlar, elektrik mühәrriklәri, daxili yanma mühәrriklәri, buxar qazanları,
transformatorlar
dәmiryol nәqliyyatı vasitәlәri (vaqon, lokomotiv, sistern vә s.), su nәqliyyatı vasitәlәri (gәmi, qayıq, kater,
bәrә, tanker vә s.), hava nәqliyyatı vasitәlәri (vertolyot, tәyyarә vә s.), avtomobil nәqliyyatı (avtobus, yük
maçınları, avtosisternlәr vә s.), habelә traktorlar, buldozerlәr
debitometrlәr, dәrinlik monometrlәri, dispeçer nәzarәti avadanlıqları, tәnzimlәyici cihazlar

263 Aşağıdakılardan hansı әsas fondlardan istifadәnin sәmәrәlilik göstәricisi hesab edilmir?

•

әsas fondların dәyәrinin artım tempi
növbәlilik әmsalı
fondverimi
boru kәmәrinin ötürücülük qabiliyyәti
fondtutumu

264 Neft sәnayesindә әsas fondlardan istifadәnin sәmәrәliliyi asılıdır:

•

әsas fondların dәyәrinin artım tempindәn
quyuların hasilat gücündәn
әsas fondların amortizasiya templәrindәn
neftin ixrac hәcmlәrinin dәyişmәsindәn
әsas fondların düzgün tәsniflәşdirilmәsindәn

265 Neftqaz mәdәnlәrinin yerlәşdiyi torpaq sahәlәri hansә dәrәcә ilә amortizasiya olunur?

•

amortizasiya olunmur
illik 2.5 faizlә
illik 2 faizlә
illik 7 faizlә
illik 5 faizlә

266 Geolojikәşfiyyat işlәrinә vә tәbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlәrinә çәkilәn xәrclәr hansı
norma ilә amortizasiya olunur?

•

5 faizәdәk
20 faizәdәk
10 faizәdәk
30 faizәdәk
25 faizәdәk

267 Aşağıdakı istehsal әsas fondlarından hansının amortizasiya norması 25 faizәdәk deyil?

•

İş maşınları vә avadanlıqları
hesablama texnikası
Güc maşınları vә avadanlıqları
nәqliyyat vasitәlәri
qeyrimaddi aktivlәr

268 Aşağıdakılardan hansı yerinә yetirdiyi işlәrinin xarakterinә görә fәhlәlәr qrupuna aid deyil?

•

mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt edәnlәr
әmәk predmetini emal edәnlәr
müәssisә әrazisinә nәzarәt edәnlәr

tәmir işini hәyata keçirәnlәr
xammal vә hazır mәhsulun iş yerlәri arasında nәqlini tәmin edәnlәr

269 әmәyin tәşkilinә vә müәssisә kollektivinin idarә edilmәsinә aid olmayan nәdir?

•

işçilәrin işә qәbul olunması
kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması
işçilәrin arasında iş bölgüsünün aparılması
әmәyin stimullaşdırılması
istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

270 Aşağıdakı amillәrdәn hansı neft sәnayesindә әmәk haqqının sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsindә
rol oynamır?

•

әmәk bazarının konyunkturası
neftin çıxarılması vә emalı içinin xarakterik xüsusiyyәtlәri
dövlәtin müәyyәn etdiyi sosial normativlәr
bazarda neft vә qazın istehlak hәcmlәri
sahәnin gәlirlili xüsusiyyәtlәri

271 Aşağıdakılardan hansı neft sәnayesindә Ölçü vә tәnzimlәyici cihazlar yarımqrupuna aid edilmir?

•

elektrik cәrәyanını tәnzimlәyәn stabilizatorlar
dәrinlik monometrlәri
debitometrlәr
lay tәzyiqinә nәzarәt edәn qurğular
dispeşer nәzarәti avadanlıqları

272 Sәnayedә materiallardan ehtiyat növlәri hansılardır?

•

cari vә mövsümü ehtiyatlar
cari, hazırlıq, sığorta vә mövsümü ehtiyatlar
uzun müddәtli, qısamüddәtli, mövsümü, cari, hazırlıq ehtiyatları
istehsal, satış vә xidmәt ehtiyatları
cari vә sığorta ehtiyatları

273 әsas fondların qiymәtlәndirmә üsulları hansılardır?

•

ilkin, bәrpa vә lәğvetmә dәyәrinә görә
ilkin, bәrpa vә qalıq dәyәrinә görә
ilkin, qalıq vә lәğvetmә dәyәrinә görә
ilkin vә tәmir dәyәrinә görә
ilkin, alınma, tәmir vә lәğvetmә dәyәrinә görә

274 әsas fondların amortizasiyası nәdir?

•

mәnәvi aşınmaya mәruz qalan әsas istehsal fondlarının dәyәrinin silinmәsi prosesidir
әsas fondların dәyәrindәn ayırmalar hesabına amortizasiya fondunun yaradılmasıdır
әsas fondların yenilәri ilә әvәz olunması üçün vәsaitin toplanmasıdır
әsas fondun dәyәrinin yaradılan mәhsulun üzәrinә keçirilmәsi prosesidir
әsas fondların fiziki aşınması vә köhnәlmәsidir

275 Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә kadr axıcılığının motivi hesab edilә bilmәz?
ixtisas sәviyyәsinin artırılması im¬kanlarının yoxluğu
әmәk şәraitinin әlverişsiz vә әmәk haqqının sәviyyәsinin aşağı olması

•

xidmәti vәzifә üzrә inkişaf im¬kanlarının yoxluğu
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüksәldilmәsi
texnoloji prosesin fasilәsiz xarakterli olması

276 Türkiyә ilә Azәrbaycan arasında TANAP qaz kәmәri layihәsi haqqında müqavilә nә vaxt
imzalanmışdır?

•

2014cü ildә
2010cu ildә
2011ci ildә
2012ci ildә
2013cü ildә

277 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı Cәnub qaz dәhlizinin üzvüdür?

•

İtaliya
Fransa
Macarıstan
Avstriya
Almaniya

278 Avropa İttifaqı ilә Azәrbaycan arasında enerji sahәsindә strateji tәrәfdaşlıq üzrә Memorandum nә
vaxt imzalanmışdır?

•

2012ci ildә
2008ci ildә
2010cu ildә
2011ci ildә
2013cü ildә

279 Mәdәn Hasilatında Şәffaflıq Tәşәbbüsünün (MHŞT) standartları nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

2003cü ildә
2014cü ildә
2013cü ildә
2010cu ildә
2008ci ildә

280 Müasir mәrhәlәdә Azәrbaycanın neft strategiyasının әsas müddәaları aşağıdakı sәnәdlәrdәn
hansında ümumi şәkildә ifadә olunub?

•

Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin strukturnun tәkmillәşdirilmәsi haqqında Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin 24 yanvar 2003cü il tarixli Fәrmanında
20082015ci illәrdә Azәrbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması vә davamlı inkişaf Dövlәt
proqramında
“Azәrbaycan 2020: Gәlәcәyә baxış” İnkişaf Konsepsiyasında
Yerin tәki haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasında

281 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı Cәnub qaz dәhlizinin üzvü deyil?

•

Yunanıstan
Gürcüstan
Bolqarıstan
Rusiya
Türkiyә

282 İnvestisiyanın rentabellik indeksi necә hesablanır?

•

illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәrinin illәr üzrә nağd pul mәxariclәrinin cari dәyәrinә nisbәti kimi
illәr üzrә mәhsulun maya dәyәrinin cari dәyәrinin illәr üzrә ilә gәlirlәrin cari dәyәrinә nisbәti kimi
illәr üzrә әmәk haqqını xәrclәri vә amortizasiya ayırmalarının cәminin cari dәyәri kimi
illәr üzrә material xәrclәrinin cari dәyәri kimi
illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәri ilә nağd pul mәxaricin cari dәyәri arasınlakı fәrq kimi

283 Elmitexniki inqilabın üçüncü әlamәti hansıdır?

•

insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyri
mümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә s.
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalması
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi
elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi, saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli
istifadә olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya әsasında qurulması
“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsi

284 Neft hasilatında nanotexnologiyanın tәtbiqi imkan verir:

•

köhnә, "ölmüş" yataqları bәrpa edәrәk oradan yenidәn neft vә qaz çıxarmağa
yerin daha dәrin qatlarından neft çıxarmağa
bir neçә mürәkkәb yatağın eyni zamanda istismarına
neft yataqlarının axtarılması işlәrini asanlaşdırmağa
neft emalı proseslәrini sürәtlәndirmәyә

285 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı biri elmitexniki tәrәqqi ilә innovasiya arasında әlaqәni daha
dolğun әks etdirir?

•

İnnovasiya – elmitexniki tәrәqqinin potensial imkanlarının yeni mәhsul vә tex¬no¬logi¬ya¬larda öz әksini
tapan real elmitexniki nailiyyәtlәrә çevrilmәsini әks etdi¬rir
İnnovasiya elә elmitexniki tәrәqqinin özüdür
İnnovasiya – elmitexniki tәrәqqinin imkanlarının yeni mәhsul vә tex¬no¬logi¬ya¬larda öz әksini tapmasıdır
İnnovasiya  elmitexniki tәrәqqinin fundamental tәdqiqatlarının bazara çıxarılması vә
kommersiyalaşdırılmasıdır
İnnovasiya hәm elmitexniki tәrәqqini, hәm dә marketinq fәaliyyәtini birlәşdirir

286 Aşağıdakılardan hansını innovasiya proseslәrinin idarә olunmasının daha vacib mәsәlәsi hesab
etmәk olar:

•

yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının optimal uzlaşdırılımasının tәmin edilmәsi
yeniliyin texnoloji potensialının onun iqtisadi potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin edilmәsini
yeniliyin iqtisadi potensialının onun texnoloji potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin edilmәsini
yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının tam reallaşdırılması
yeniliyin texnoloji potensialının reallaşdırılması üçün zәruri xәrclәrin tәmin edilmәsi

287 Konsorsium nәdir?

•

eynicinsi sәnaye müәssisәlәrinin öz mәhsullarının ümumi satış kontoru vasitәsilә satışını tәşkil etmәk mәqsәdi
ilә xüsusi ticarәt cәmiyyәti yaxud ortaqlığı formasında yaratdıqları birlikdir
hüquqi yaxud fiziki şәxslәrin, bir qayda olaraq, ümumi tәsәrrüfat, elmi, mәdәni yaxud başqa qeyri
kommersiya mәqsәdlәrinә çatmaq üçün yaratdıqları könüllü birlik formasıdır
müәssisәlәrin inteqrasiyasının elә formasıdır ki, burada sazişә girәn şirkәtlәr vahid istehsal kompleksinә
çevrilir vә özlәrinin hüquqi, istehsal vә kommersiya müstәqilliyini itirirlәr vә onların idarә edilmәsi vahid
mәrkәzdәn hәyata keçirilir
müxtәlif şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında birlәşmәsini nәzәrdә tutan inteqrasiya formasıdır

288 Müasir dövrdә neftqaz sәnayesindә rәqabәtqabiliyyәtliliyә nail olmaq üçün aşağıdakılardan
hansı zәruridir?

•

loqistika (nәqletmә) sistemini tәkmillәşdirmәk
qlobal istehsal sistemini qurmaq
böyük kapital (investisiya) imkanlarına malik olmaq
bunların hamısına
әn yeni texnologiyalar üzrә texnoloji liderliyә nail olmaq

289 Xalis cari dәyәr göstәricisi nәyi müәyyәn edir?

•

illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәri ilә nağd pul mәxaricin cari dәyәri arasınlakı fәrqi
illәr üzrә әmәk haqqını xәrclәri vә amortizasiya ayırmalarının cәminin cari dәyәrini
illәr üzrә mәhsulun maya dәyәrinin cari dәyәri ilә gәlirlәrinin cari dәyәri arasınlakı fәrqini
illәr üzrә amortizasiya ayırmalarının cari dәyәrini
illәr üzrә material xәrclәrinin cari dәyәrini

290 Aşağıdakılardan hansı әsaslı vәsait qoyuluşunun texnoloji qu¬ru¬luşunun mü¬tәrәqqilik
dәrәcәsini әks etdirir?

•

әsaslı vәsait qoyuluşunda avadanlıq¬la¬rın, xüsusilә texnoloji avadanlıqların alınması ilә әlaqәdar olan
xәrc¬lәrin payının çoxalması
әsaslı vәsait qo¬yu¬lu¬şunda ti¬kintiquraşdırma işlәrinә çәki¬lәn xәrc¬lәrin payının çox olması
әsaslı vәsait qoyuluşu xәrclәrindә әsaslı tәmirә yönәldilәn vәsaitin payının artması
istismara buraxılan әsas fondlardan is¬tifadә sәviyyәsinin yüksәlmәsi
müәssisәnin әsas fondlarında bina vә qurğuların – әsas fond¬¬la¬rın pas¬siv ünsürlәrinin xüsusi çәkisinin
artması

291 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә edilәn diskont dәrәcәsinә nә
tәsir göstәrir?

•

material xәrclәri
mәhsulun maya dәyәri
enerji xәrclәri
riskin sәviyyәsi vә pulun gәlәcәk dәyәri
әmәk haqqı xәrclәri

292 İnvestisiyanın daxili rentabellik norması dedikdә:

•

xalis cari dәyәri vahidә bәrabәrlәşdirәn diskontlaşdırma dәrәcәsinin qiymәti ba¬şa düşülür
diskontlaşdırma әmsalının xalis cari dәyәrә nisbәti ba¬şa düşülür
xalis cari dәyәrin diskontlaşdırma әmsalına nisbәti ba¬şa düşülür
investisiyanın ödәnmә müddәtinin diskontlaşdırma dәrәcәsinә nisbәti ba¬şa düşülür
xalis cari dәyәri sıfra bәrabәrlәşdirәn diskontlaşdırma dәrәcәsinin qiymәti ba¬şa düşülür

293 Elmitexniki inqilabın beşinci әlamәti hansıdır?

•

“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsi
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi
elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi, saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli
istifadә olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya әsasında qurulması
insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyri
mümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә s.
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalması

294 Elmitexniki inqilabın dördüncü әlamәti hansıdır?

•

“elmtexnikaistehsal” sistemi ünsürlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin bilavasitә mәhsuldar qüvvәlәrin
ünsürünә çevrilmәsi
elmi biliyin nәzәri vә eksperimental hissәlәrinin, elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi
elmi informasiyanın yeni üsullarla toplanması, işlәnmәsi, saxlanması, mәqsәdәuyğun formada sәmәrәli
istifadә olunması vә elmi idarәetmәnin hәmin informasiya әsasında qurulması
insanın bәdәn üzvlәri imkanlarından qırağa çıxması, texnoloji sürәtin artması, bilavasitә idarәetmәnin qeyri
mümkün olması, idarәetmә üçün lazım olan informasiya axınının sürәtlә artması vә yeni xarakteri vә s.
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalması

295 Diskontlaşdırma prosesi nәdir?

•

pul vәsaitlәrinin dә¬yә¬rinin vaxta görә müәyyәnlәşdirilmәsi
әsaslı vәsait qoyuluşunun dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
investisiya vәsaitlәrinin dә¬yә¬rinin riskә görә müәyyәnlәşdirilmәsi
pul vәsaitlәrinin istifadәsinin sәmәrәliliyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
investisiya qoyuluşunun gәlәcәk dәyәrinin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

296 Aşağıdakılardan hansı diskont әmsalının hesablanmasını әks etdirir?

•

CD = GD (1d1)
d1 = (GDCD) / GD
r1 = (GDCD) / CD
GD = CD+CD x r1
GD = CD (1+r1)

297 Elmitexniki tәrәqqi nәdir?

•

torpağın yaxşılaşdırılması, әmәk mәhsuldarlığının artırılması, әmәk haqqının yüksәldilmәsi, istehsal edilәn
mәhsulların keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir
әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, torpağın yaxşılaşdırılması, әmәk cisimlәrinin
keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir
әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk cisimlәrinin keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması,
әhalinin sosial rifahının yüksәldilmәsi üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir
işçi heyәtinin tәhsil vә onların әmәyinin texnika ilә silahlanma sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsi, әmәk
mәhsuldarlığının artırılması, әmәk haqqının yüksәldilmәsi, istehsal edilәn mәhsulların keyfiyyәtcә
yaxşılaşdırılması üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir
әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk cisimlәrinin keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması,
iqtisadi cәhәtdәn daha sәrfәli xammal, material, enerji növlәrinin yaradılması vә istehsalata tәtbiqi, әmәyin
tәşkilinin vә istehsalın idarә olunmasının tәkmillәşdirilmәsi üzrә fasilәsiz vә qanunauyğun prosesdir

298 Aşağıdakılardan hansı innovasiyaları yeniliyin sәviyyәsi vә әhәmiyyәtinә görә qruplaşdırılmasını
әks etdirir?

•

xırda yeniliklәr, kompleks yeniliklәr, sistemli yeniliklәr, strateji yeniliklәr
texnikitexnoloji әhәmiyyәtli yeniliklәr, tәşkilatiiqtisadi әhәmiyyәtli yeniliklәr, ictimai әhәmiyyәtli yeniliklәr
müәssisә miqyaslı yenilik, sahә miqyaslı yenilik, ölkә miqyaslı yenilik, dünya miqyaslı yenilik
radikal yeniliklәr, kombinәlәşdirilmiş yeniliklәr, uyğunlaşdırılmış yeniliklәr, әvәzlәyici yeniliklәr
müәssisә miqyaslı yenilik, müәssisәlәrarası istifadә yeniliyi, sahәlәrarası tәtbiq yeniliyi, ölkә miqyaslı yenilik,
regional әhәmiyyәtli yenilik

299 Nanotexnologiyanın tәtbiqi quyunun hasilatını nә qәdәr artıra bilir?

•

50 – 100 faiz
20 faiz
10 faiz

3 dәfә
30 faiz

300 Aşağıdakılardan hansı hazırda SOCARın beynәlxalq rәqabәtqabiliyyәtliiyinә mәnfi tәsir
göstәrәn amildir?

•

hökumәt qurumlarının inzibati dәstәyi
ehtiyatların әvәzlәnmәsinin yüksәk әmsalı
milli neft şirkәti kimi neft vә qazın geniş ehtiyatlarına malik olması
TMKlarla geniş vә uğurlu tәrәfdaşlıq
izafi mәşğulluq

301 Aşağıdakılardan hansı hazırda SOCARın beynәlxalq rәqabәtqabiliyyәtliiyinә müsbәt tәsir
göstәrәn amildir?

•

beynәlxalq bazarlara neft vә qaz nәqlinin şaxәlәnmiş şәbәkәsinә malik olması
bir çox sahәlәr üzrә yüksәk ixtisaslı vә peşәkar kadr çatışmazlığı
texnoloji tәrәfdaş cәlb etmәk zәrurәti
korporativ idarәetmә vә qurumsallaşma sahәsindә problemlәr
beynәlxalq sәviyyәdә iş sahәsindә heyәtin tәcrübә vә sәriştә çatışmazlığı

302 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin әmlakı hansı mәnbәlәr hesabına tәşkil olunur?

•

mülkiyyәtçi tәrәfindәn verilәn әmlak
bankların vә digәr kreditorların kreditlәri
kommersiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsindәn әldә edilәn gәlir
bunların hamısı
qanunvericiliklә qadağan olunmayan digәr mәnbәlәr

303 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin Prazidenti vәzifәyә necә tәyin edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn
5 ildәn bir işçilәr tәrәfindәn seçilir
Azәrbaycan Respublikasının Sәnaye vә Energetika Nazirliyi tәrәfindәn
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi tәrәfindәn
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn

304 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin Şurasının tәrkibinә ictimaiyyәtin neçә tәmsilçisi
daxil edilir?

•

1 nәfәr
3 nәfәr
2 nәfәr
daxil deyil
4 nәfәr

305 Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin statusu necәdir?

•

sәnaye vә yanacaqenergetika kompleksindә dövlәt siyasәtini vә tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn qanunverici
hakimiyyәti orqanıdır
yanacaqenergetika kompleksindә dövlәt vәsaitlәrinin istifadәsini tәnzimlәyәn mәrkәzi icra hakimiyyәti
orqanıdır
sәnaye vә yanacaqenergetika kompleksindә dövlәt satınalmalarının tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn mәrkәzi
dövlәt orqanıdır
yanacaqenergetika kompleksindә dövlәt neft strategiyasını hәyata keçirәn vә tәnzimlәyәn mәrkәzi icra
hakimiyyәti orqanıdır

•

yanacaqenergetika kompleksindә dövlәt siyasәtini vә tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn mәrkәzi icra
hakimiyyәti orqanıdır

306 Azәrbaycanın neft sәnayesinin tәnzimlәnmәsi üçün hansı normativhüquqi aktlar qәbul edilә
bilәr?

•

qanunlar
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarları
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanları
yuxarıdakıların hamısı
Azәrbaycan Respublikasının Sәnaye vә Energetika Nazirliyinin qәrarları

307 Azәrbaycan Respublikasının yanacaqenerji kompleksinin inkişafı (2005—2015ci illәr) üzrә
Dövlәt Proqramı nә vaxt tәsdiq edilib?

•

2004cü il oktyabrın 25dә
2005ci il mayın 15dә
2004cü il fevralın 14dә
2005ci il fevralın 14dә
2004cü il sentyabrın 14dә

308 Azәrbaycan Respublikasının yanacaqenerji kompleksinin inkişafı (2005—2015ci illәr) üzrә
Dövlәt Proqramı hansı qurum tәrәfindәn tәsdiq edilib?

•

Azәrbaycan Respublikasının Sәnaye vә Energetika Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti

309 Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn neft emalı müәssisәsi hansıdır?

•

yuxarıdakıların üçü dә
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Şirkәti
H.Әliyev adına Bakı Neft Emalı zavodu
bunların heç biri
“Azneftyağ” zavodu

310 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti nә vaxt yaradılıb?

•

1992ci il oktyabrın 10da
1992ci il sentyabrın 13dә
1992ci il avqustun 15dә
1993cü il sentyabrın 13dә
1992ci il sentyabrın 20dә

311 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin yaradılması barәdә qәrar hansı qurum tәrәfindәn
qәbul edilib?

•

Azәrbaycan Respublikasının Sәnaye vә Energetika Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti

312 İdarәetmә funksiyaları hansılardır?

•

planlaşdırma, tәşkiletmә, inzibatşılıq, әlaqәlәndirmә vә nәzarәt
planlaşdırma, tәşkiletmә, koordinasiya, motivasiya (stimullaşdırma) vә nәzarәt
istehsal, mübadilә, istehlak
xәtti, fuksional, xәttifunksional, matris, divizional
әmәk bölgüsü, korporativlik, motivasiya, mәqsәdyönlülük vә planlaşdırma

313 Bazar münasibәtlәri şәraitindә müәssisәlәrdә idarәetmәnin hansı üsulları tәtbiq olunur?

•

bunların hamısı
iqtisadi üsulları
inzibati üsulları
iqtisadi vә inzibati üsullar
sosialpsixoloji üsulları

314 İdarәetmә sistemi nәdir?

•

müәssisәdә idarәetmәnin tәşkilati quruluşunu xarakterizә edir, kadrların tәrkibini göstәrir
idarәetmә metodları vә funksiyalarının mәjmusu, istehsalın tәşkili prinsiplәridir
idarәetmә mәq¬sәd¬lәrinin mәcmusu, investisiya qoyuluşu prosesidir
idarә aparatında çalışan işçilәrin mәcmusudur
idarәetmә mәqsәdlәrinin, idarәetmәnin strukturu, forma vә metodlarının mәcmusudur

315 Neft sәnayesinin inkişafının tәnzimlәnmәsi üçün aşağıdakı idarәetmә sәnәdlәrindәn hansından
istifadә edilmir ?

•

inkişaf strategiyası
sahә proqramları
beşillik dövlәt sosialiqtisadi inkişaf planı
qaydalar
dövlәt proqramları

316 Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi әvvәl ölkәnin yanacaqenergetika sahәsini
tәnzimlәyәn әrkәzi icra hakimiyyәti orqanı hansı qurum idi?

•

Azәrbaycan Respublikasının Yanacaq vә Energetika Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Sәnaye vә Energetika Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Energetika vә Tәbii Ehtiyatlar Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

317 Azәrbaycan qanunvericiliyinә әsasәn yerin tәkindә olan tәbii ehtiyatlar üzәrindә mülkiyyәt
hüququ kimә mәxsusdur?

•

müvafiq torpaq sahәsinin mәxsus olduğu fiziki şәxslәrә
Azәrbaycan Respublikasına (dövlәtә)
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Şirkәtinә
müvafiq torpaq sahәsinin mәxsus olduğu vәtәndaşlara
müvafiq torpaq sahәsinin mәxsus olduğu hüquqi şәxslәrә

318 Aşağıdakı şirkәtlәrindәn hansı ölkәmizin yerli neft şirkәtidir?

•

SәlyanOil MMC
Yuxarıdakıların hamısı
Qobustanneft MMC
AzGerneft JV

SOCAR

319 Aşağıdakılardan hansı SOCARın birgә müәssisәsi deyildir?

•

Bakı Gәmiqayırma Zavodu MMC
Azәri Drilling Kompani MMC
AzFen BM
Kaspian Şipyard Kompani Limited
AzGerneft JV

320 İdarәetmә nәdir?

•

sistemә mәqsәdyönlü tәsir göstәrmәklә onu sistemin qarşısında duran mәqsәdә lazımi müddәtdә vә mümkün
qәdәr az mәsrәflәrlә nail olmağa yönәltmәkdir
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә yönәldilәn lisenziyalaşdırma sistemidir
sistemin bir vәziyyәtdәn başqa vәziyyәtә keçirilmәsini tәmin edәn fәaliyyәtdir
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә müәyyәn müddәtdә vә müәyyәn xәrclәrlә nail olmağa yönәldilmiş tәdbirlәr
kompleksidir
idarәetmә orqanlarının hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemidir

321 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin vә onun tәrkibinә daxil olan müәssisәlәrin
әmlakı:

•

Şirkәtin mülkiyyәtindәdir
dövlәt mülkiyyәtindәdir
sәhmdar mülkiyyәtdәdir
özәl mülkiyyәtdәdir
birgә mülkiyyәtdәdir

322 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin strukturu hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Sәnaye vә Energetika Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti

323 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinә rәhbәrliyi hәyata keçirir:

•

Şirkәtin Prezidenti
Şirkәtin Möşahidә Şurası
Şirkәtin İdarә Heyәti
Şirkәtin İcraşı direktoru
Şirkәtin Şurası

324 Azәrbaycanda neftqaz sәnayesinin әn böyük milli müәssisәsi hansıdır?

•

“Azәrikimya” Dövlәt Şirkәti
“Azәriqaz” İstehsalat Birliyi
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Şirkәti
Yeni Bakı Neftayırma zavodu
”Azeft” İstehsalat Birliyi

325 Aşağıdakı müәssisәlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin strukturuna
daxil deyil?

•

Bakı dәrin özüllәr zavodu
Xәzәr Dәniz Neft Donanması
Azәrbaycan Dövlәt Neft Akademiyası
Bakı Ali Neft Mәktәbi
Karbamid zavodu

326 Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansına malik deyil?

•

qanunvericiliyә uyğun sәrәncamında olan dövlәt әmlakına malikdir
kommersiya hüquqi şәxsdir
xәzinә vә bank hesablarına malikdir
üzәrindә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt gerbinin tәsviri vә öz adı hәkk olunmuş möhürә, müvafiq
ştamplara vә blanklara malikdir
müstәqil balansa malikdir

327 Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin әsasnamәsi necә tәsdiq edilib?

•

Azәrbaycan Respublikasının Ali Mәhkәmәsinin Plenumunun qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikası Әdliyyә Nazirliyinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә

328 Azәrbaycanda hazırda neçә neft emalı zavodu fәaliyyәt göstәrir?

•

1
2
3
4
neft emalı zavodu yoxdur

329 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin qısaldılmış adı necәdir?

•

SOKAR
SOCAR
SOKAP
SOCAP
COKAR

330 Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin funksiyası deyil?

•

әlaqәlәndirmә
planlaşdırma
tәşkiletmә
motivasiya
tәftiş

331 İdarәetmәnin üsulları hansılardır?

•

cari; operativ; perspektiv
inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji
inzibati, psixolojı, tәşkilatı
iqtisadi, tәşkilatı, sosialpsixoloji
madditexniki, tәşkilati, iqtisadi

332 Tәbii resursların istifadәsinin vә neft sәnayesinin idarә edilmәsinin tәnzimlәnmәsinә yönәlik

qanunlardan hansı hazırda Azәrbaycanda mövcuddur?

•

Konsessiyalar haqqında
Neft haqqında
Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişlәri haqqında
Yerin tәki haqqında
Neftqaz yataqlarının uzunmüddәtli idarәetmәyә verilmәsi haqqında

333 İdarәetmә zamanı istifadә olunan hüquqinormativ sәnәdlәrdәn hansı daha üstün mövqeyә
malikdir?

•

Nazirlәr Kabinetinin qәrarları
prezidentin sәrәncamları
müәssisә rәhbәrliyinin әmrlәri
prezident fәrmanları
qanunlar

334 Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi nә vaxt yaradılmışdır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin 22 oktyabr 2009cü il tarixli Sәrәncamı ilә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin 22 oktyabr 2010cü il tarixli Sәrәncamı ilә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin 22 oktyabr 2011ci il tarixli Sәrәncamı ilә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin 22 oktyabr 2012ci il tarixli Sәrәncamı ilә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin 22 oktyabr 2013cü il tarixli Sәrәncamı ilә

335 Aşağıdakı şәhәrlәrdәn hansında Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin nümayәndәliyi
var?

•

NyuYork
hamısında
Vyana
London
Cenevrә

336 Müasir mәrhәlәdә Azәrbaycanın neft strategiyasının tәkmillәşdirilmәsini zәruri edәn amil
hansıdır?

•

Azәrbaycanın qaz ehtiyatlarının rolunun artması vә Avropanın enerji tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә
ölkәmizә önәmli yer ayrılması
ölkәdә davamlı inkişafa nail olmaq üçün neftqaz gәlirlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini artırmaq, qeyrineft
sektorunun inkişafını vә iqtisadiyyatın (habelә ixracın) şaxәlәndirilmәsini tәmin etmәk zәrurәti
dünya neft sәnayesinin vә neft (qaz) bazarlarının inkişaf meyllәri
bunların hamısı
alternativ enerji mәnbәlәrinin genişlәnmәsi vә az enerji istehlak edәn texnologiyaların yayılması

337 Aşağıdakılardan hansı müasir mәrhәlәdә Azәrbaycanın neft strategiyasının әsas prinsiplәrindәn
ola bilәr?

•

resurslarının çoxşaxәli nәql marşrutlarına malik olmaq vә hәr hansı bir marşrutdan asılı olmamaq prinsipi
ölkәnin qazının satış bazarlarının genişlәndirilmәsi vә Avropanın enerji tәhlükәsizliyindә rolunun artırılması
ölkәnin neftqaz sәnayesindә әn mütәrәqqi texnologiyaların tәtbiqinin tәmin edilmәsi
bunların hamısı
indiki vә gәlәcәk nәsillәrin maraqları nәzәrә alınaraq ölkәnin neftqaz ehtiyatlarından daha sәmәrәli istifadә
olunmasının tәmin edilmәsi

338 Aşağıdakılardan hansı müasir mәrhәlәdә ölkәnin neftqaz kompleksinin inkişafı qarşısında duran

әsas vәzifәlәrdәn biri hesab olunur?

•

ölkәnin enerji müstәqilliyinin vә tәhlükәsizliyinin möhkәmlәndirilmәsi
ölkәnin neftqaz emalı vә neft kimya kompleksinin müasirlәşdirilmәsi vә yenidәn qurulması
neftqaz resurslarının ixracı sahәsindә ölkәnin nәqliyyat müstәqilliyinin möhkәmlәndirilmәsi
bunların hamısı
ixrac mәqsәdli neftqaz fәaliyyәtinin intensivlәşdirilmәsi

339 TANAP layihәsi Azәrbaycan neftinin hansı ölkәyә çatdırılmasını nәzәrdә tutur?

•

Türkiyәyә
Gürcüstana
Bolqarıstana
Bu ölkәlәrin hamısına
Yunanıstana

340 TANAP layihәsinin reallaşdırılmasına nә vaxt start verilmişdir?

•

2012ci ilin mart ayına
2014cü ilin martında
2014cü ilin sentyabrında
2015ci ilin mart ayında
2013cü ilin sentyabrında

341 TANAP layihәsinin davamı kimi reallaşdırılması gözlәnilәn layihә hansıdır?

•

TAP
“Şimal axını”
“Cәnub axını”
Cәnubi Qafqaz Boru kәmәri
NABUCCO

342 Azәrbaycan Mәdәn Hasilatında Şәffaflıq Tәşәbbüsünә (MHŞT) qoşulmaq istәyini nә vaxt bәyan
edib?

•

2002ci il iyununda
2003cü il iyununda
2003cü ilin oktyabrında
2005ci ilin iyununda
2004cü ilin mayında

343 Azәrbaycan 2009cu ildә Mәdәn Hasilatında Şәffaflıq Tәşәbbüsünә (MHŞT) Üzv statusunu alan
neçәnci ölkә olub?

•

ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci
birinci

344 20102014cü illәr dövründә Azәrbaycanın ixracının coğrafi strukturunda daha çox paya malik
region hansı olub?
Afrika
Amerika

•

•

Avropa
Okeaniya
Asiya

345 2013cü ilin sonunda әsrin müqavilәsi HPB sazişi üzrә konsorsiumda neçә xarici ölkәni tәsil edәn
neçә neft şirkәti olub?

•

7 ölkәni tәmsil edәn 10 şirkәt
6 ölkәni tәmsil edәn 8 şirkәt
5 ölkәnin 8 şirkәti
6 ölkәni tәmsil edәn 9 şirkәt
8 ölkәni tәmsil edәn 10 şirkәt

346 әsrin müqavilәsi sazişi üzrә Çıraq1 platformasından ilk neft nә vaxt şıxarılıb?

•

1997ci il noyabrın 12dә
1997ci il sentyabrın 5dә
1995ci il noyabrın 7dә
1998ci il martın 24dә
1997ci il noyabrın 7dә

347 әsrin müqavilәsi sazişi üzrә şıxarılan ilkin neft hansı kәmәrlә xarici bazarlara çıxarılıb?

•

BakıNovorossiysk
BakıSupsa
BakıTbilisiCeyhan
BakıBatumi
BakıTbilisiӘrzurum

348 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansılarını tәmsil edәn neft şirkәtlәri әsrin müavilәsi sazişini imzalayıblar,
lakin hazırda konsorsiumda yoxdur?

•

Rusiya vә Şotlandiya
İngiltәrә vә Yaponiya
ABŞ vә Türkiyә
Norveç vә Rusiya
Norveç vә Sәudiyyә Әrәbistanı

349 Mәnfәәt neftinin şirkәtlәrә çatan hissәsi şirkәtlәr arasında necә bölünür?

•

bәrabәr bölünür
rentabellik norması (İRR) әsasında bölünür
iştirak paylarına uyğun bölünür
investisiya xәrclәrinin bölünmәsi hәdlәrinә uyğun bölünür
real ödәmә norması әsasında bölünür

350 Aşağıdakı şirkәtlәrdәn hansı әsrin müqavilәsi adlandırılan hasilatın pay bölgüsü sazişi
imzalanarkәn konsorsiuma daxil olmayıb, lakin hazırda konsorsiumun üzvüdür?

•

Amoco (ABŞ)
LUKoil (Rusiya)
TPAO (Türkiyә)
İnpex (Yaponiya)
Statoil (Norveç)

351 Aşağıdakı şirkәtlәrdәn hansı әsrin müqavilәsi adlandırılan hasilatın pay bölgüsü sazişi
imzalanarkәn konsorsiuma daxil olub, lakin hazırda konsorsiumda yoxdur?

•

Statoil (Norveç)
ARDNŞ (Azәrbaycan)
TPAO ((Türkiyә)
LUKoil (Rusiya)
BP (İngiltәrә)

352 әsrin müqavilәsi HPB sazişi imzalanarkәn neçә xarici ölkәnin neçә neft şirkәti konsorsiumun
iştirakçısı olub?

•

5 ölkәnin 10 şirkәti
8 ölkәni tәmsil edәn 10 şirkәt
6 ölkәni tәmsil edәn 6 şirkәt
6 ölkәni tәmsil edәn 9 şirkәt
7 ölkәni tәmsil edәn 10 şirkәt

353 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin gündәlik neft ötürücülüyü qabiliyyәti nә
qәdәrdir?

•

500 min barrel
800 min barrel
700 min barrel
1 milyon barrel
900 min barrel

354 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin illik orta ötürücülük gücü nә qәdәr nәzәrdә
tutulub?

•

50 milyon ton
70 milyon ton
60 milyon ton
40 milyon ton
30 milyon ton

355 Cәnubi Qafqaz (BakıTbilisiәrzurum) Boru Kәmәrinin uzunluğu nә qәdәrdir?

•

871 km
957 km
907 km
1079 km
971 km

356 Azәrbaycanda xarici neft şirkәtlәri ilә bağlanan hasilatın pay bölgüsü sazişlәrinin növü hansıdır?

•

hasil edilәn bütün neftin neftin tәrәflәr arasında bölüşdürülmәsinә әsaslanır
bütün risklәrin bölüşdürülmәsinә әsaslanır
mәnfәәt neftinin bölüşdürülmәsinә әsaslanır
mәhsulun (neft vә qazın) satışından daxil olan gәlirlәrin bölüşdürülmәsinә әsaslanır
bütün xәrclәrin tәrәflәr arasında bәrabәr bölüşdürülmәsinә әsaslanır

357 Hasilatın pay bölgüsü sazişilәrindә müqavilә yataqlarında olan neft kimin mülkiyyәti hesab
edilir?

•

•

dövlәtin
sazişdә iştirak edәn neft şirkәtlәrinin
dövlәt neft şirkәtinin
yataqda olan neftin mülkiyyәtçisi olmur
sazişin bütün iştirakçılarının

358 Azәrbaycanda hasilatın pay bölgüsü sazişlәri hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

Enerji resurslarından istifadә edilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә
Energetika haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә
Yerin tәki haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә
hәr bir saziş ayrılıqda Milli Mәclisdә ratifikasiya edilmәklә qanun qüvvәsi alır
Hasilatın pay bölgüsü haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә

359 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin Türkiyә әrazisindәn keçәn hissәsi neçә
kilometrdir?

•

860 km
960 km
930 km
1160 km
1076 km

360 Cәnubi Qafqaz (BakıTbilisiәrzurum) Boru Kәmәrinin illik nәqletmә gücü nә qәdәrdir?

•

15 milyard kubmetrәdәk
25 milyard kubmetrәdәk
20 milyard kubmetrәdәk
50 milyard kubmetrәdәk
30 milyard kubmetrәdәk

361 әsrin müqavilәsi sazişi (AÇG layihәsi) üzrә ilkin neft hansı marşrutla dünya bazarına çıxarıldı?

•

Bakı – Novorossiysk boru kәmәri ilә
Bakı – Tbilisi – Ceyhan boru kәmәri ilә
Bakı – Supsa boru kәmәri ilә
Xәzәr dәnizindәn gәmi daşınmaları yolu ilә
Cәnubi Qafqaz Boru Kәmәri ilә

362 Cәnubi Qafqaz (BakıTbilisiәrzurum) Boru Kәmәri ilә tәbii qazın Türkiyyә çatdırılması nә vaxt
baş tutub?

•

2006cı ilin dekabrında
2007ci ilin sentyabrında
2007ci ilin mayında
2008ci ilin martında
2007ci ilin dekabrında

363 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin Gürcüstan әrazisindәn keçәn hissәsi neçә
kilometrdir?

•

236 km
268 km
249 km
356 km

326 km

364 Hazırda әsrin müqavilәsi sazişi üzrә fәaliyyәt göstәrәn konsorsiumda şirkәtlәrinin birlikdә payı
daha çox olan ölkә hansıdır?

•

Azәrbaycan
ABŞ
İngiltәrә
Norveç
Yaponiya

365 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin Azәrbaycan әrazisindәn keçәn hissәsi neçә
kilometrdir?

•

350 km
418 km
384 km
512 km
443 km

366 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәri layihәsindә olan Azәrbaycanın payı necә
maliyyәlәşdirilib?

•

xarici kreditlәr hesabına
Azәrbaycanın dövlәt büdcәsi hesabına
Azәrbaycanın dövlәt borcu hesabına
Mәrkәzi Bankın ehtiyatları hesabına
Dövlәt Neft Fondunun vәsaiti hesabına

367 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin әn uzun hissәsi hansı ölkәnin әrazisinә düşür?

•

Rusiya
Azәrbaycan
İran
Türkiyә
Gürcüstan

368 BakıTbilisiәrzurum qaz kәmәri ilә ixrac olunan qaz hansı ölkәlәrә satılır?

•

Gürcüstan vә Türkiyә
Gürcüstan, Türkiyә vә Yunanıstan
Rusiya, Gürcüstan vә Türkiyә
Gürcüstan, Türkiyә vә İran
Gürcüstan, Türkiyә vә Şәrqi Avropa ölkәlәri

369 BakıSupsa neft boru kәmәri ilә Azәrbaycan neftinin ixracına nә vaxt başlanılıb?

•

1998ci ilin sentyabrında
1999cu ilin martında
1998ci ilin dekabrında
1999cu ilin sentyabrında
1999cu ilin aprelindә

370 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәri layihәsinin әn böyük sәhmdarı hansı şirkәt olub?

•

BP (İngiltәrә)

•

Yunokal (ABŞ)
ARDNŞ (Azәrbaycan)
Türk Petrolları (Türkiyә)
Statoil (Norveç)

371 Elm vә istehsalın sıx qarşılıqlı әlaqә formaları hansılardır?

•

әrazi elmsәnaye mәrkәzlәri (texnopolis, texnopark), «texnoloji kooperasiya» (şirkәtlәrin, elmi mәrkәzlәrin vә
dövlәtin birgә fәaliyyәti)
layihәkonstruktor bölmәlәri, elmi araşdınma şöbәlәri, layihә institutları
elmitәdqiqat mәrkәzlәri, sınaq laboratoriyaları, universitetlәr
maliyyәsәnaye qrupları, elmi parklar, inkubatorlar, klasterlәr
universitetlәr, institutlar, elmi mәrkәzlәr

372 Müәssisәnin uğurlu innovasiya fәaliyyәti son nәticәdә nәyә gәtirib çıxarır?

•

mәhsul istehsalının artmasına vә satılmayan mәhsulun çoxalmasına
әlavә xәrclәrin artmasına vә mәnfәәtin azalmasına
müәssisәnin rәqabәt qabiliyyәtinin güclәnmәsinә vә mәnfәәtinin artmasına
müәssisәnin sәnәdlәşmә işlәrinin artmasına
müәssisәnin ölkәdә vә xaricdә tanınmağına

373 Dünyada ilk dәfә olaraq neftqaz hasilatında nanotexnologiyanın yaradılması vә tәtbiqi ilә mәşğul
olan ölkә hansıdır?

•

ABŞ
Azәrbaycan
Hollandiya
Rusiya
Böyük Britaniya

374 İnnovasiya layihәsi nәdir?

•

yeniliyin, ixtiranın tәsviridir
konkret mәkan vә zaman çәrçivәsindә innovasiya prosesinin tәşkili, problemin hәlli üzrә elmi әsaslandırılmış
mәqsәdlәr vә tәdbirlәr sistemini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusudur
ixtiranın tәtbiqi çertyojudur
qeyd olunan bütün variantları birlәşdirәn sәnәdlәr toplusudur
yeniliyin tәtbiqinin texnikiiqtisadi әsaslәndırılmasıdır

375 Aşağıdakılardan hansı әsaslı vәsait qoyuluşunun tәkar istehsal qurluşunu xarakterizә edәn
göstәricilәrә aid deyil?

•

mövcud güclәrin genişlәndirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi
çәkisi
yeni tikin¬tiyә çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәb¬lәğindә xüsusi çәkisi
müәssisәnin rekonstruksiya edilmәsinә çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi
çәkisi
әsas fondların amortizasiyasının әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәb¬lәğindә xüsusi çәkisi
müәssisәnin texniki cәhәtdәn silahlan¬dı¬rılmasına çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi
mәb¬lәğindә xüsusi çәkisi

376 әsaslı vәsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu nәdir?

•

layihәlәndirmә, avadanlıqların alınması vә tikinti quraşdırma işlәrinә çәkilәn hәr bir xәrcin ümumi әsaslı
vәsait qoyuluşunda xüsusi çәkilәridir

yeni tikin¬tiyә, müәs¬¬¬sisәnin rekonstruksiya edilmәsinә, texniki cәhәtdәn silahlan¬dı¬rılmasına çәkilәn
xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәb¬lәğindә xüsusi çәkilәridir
iqtisadiyyatda hәyata keçirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin xüsusi
çәkilәridir
iqtisadiyyatda hәyata keçirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı regionların xüsusi çәkilәridir
iqtisadiyyatda hәyata keçirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı sahә xәrclәrin xüsusi çәkilәridir

377 Aşağıdakılardan hansı texnoloji xüsusiyyәtlәrinә görә әsaslı vәsait qoyuluşunun tәrkibinә daxil
deyil?

•

tikintiquraşdırma işlәri
tikinti obyektinin layihәlәndirilmәsi
istehsaltexnoloji avadanlıqların alınması
tikinti üçün torpaq sahәsinin ayrılması
istehsaltexnoloji avadanlıqların istismarı

378 Birbaşa inves¬tisiya haqqında aşağıdakı fikirlәrin hansı doğrudur?

•

müәssisәnin fәaliyyәtinә vә idarә edil¬mә¬¬¬sinә birbaşa tәsir etmәk im¬ka¬nı verir
istiqrazların alınmasına yönәldilir
müәssisәnin fәaliyyәti¬nә vә idarә edil¬mә¬¬¬sinә birbaşa tәsir etmәk im¬ka¬nı vermir
imtiyazlı sәhmlәrin alınmasına yönәldilir
veksellәrin alınmasına yönәldilir

379 Müxtәlif investisiya layihәlәrinin müqayisәsi vә seçilmәsi hansı göstәricilәr vasitәsilә hәyata
keçirilir?

•

mәhsulun rentabelliyi; mәnfәәtin hәcmi, daxili rentabellik norması
istehsal olunmuş mәhsulun hәcmi, reallaşdırılmış mәhsulun hәcmi, fondverimi
xalis cari dәyәr, daxili rentabellik norması, ödәnmә müddәti
daxili rentabellik norması, әmәk mәhsudarlığı, materialtutumu
investisiyanın ödәnilmә әmsalı, mütlәq sәmәrәlilik göstәricisi, әmәk mәhsuldarlığı

380 әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik göstәricilәri hansılardır?
381 әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik göstәricilәri hansılardır?

•

bazarın real hәcmi, daxili mәnfәәt norması
investisiya qoyuluşlarının hәcmi, investisiya riski
investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddәti, xalis cari dәyәr
bazarın potensial hәcmi, risklәrin gözlәnilәn faizi
daxili rentabellik norması, risklәrin gözlәnilәn sәviyyәsi

382 Maliyyә investisiyası nәdir?

•

әsasәn istehsal vasitәlәrinә, istehsal, sosial vә infrastruktur obyektlәrinә uzunmüddәtli vәsait qoyuluşudur
in¬vestisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiy¬mәtli kağız¬ların alın¬masına yö¬nәl¬dilәn investisiyadır
әmәk haqqının ödәnilmәsinә yönәldilmiş investisiya qoyuluşudur
daşınmaz әmlakın alınmasına yö¬nәl¬dilәn investisiyadır
әsas fondların yaradılmasına yö¬nәl¬dilәn investisiyadır

383 Neft hasilatında nanotexnologiyanın tәtbiqi aşağıdakıların hansını әldә etmәyә imkan verir?

•

quyudan neft çıxarılması әmsalı yüksәlir
çıxarılan mayedә deemulyasiya nәticәsindә suyun miqdarı azalır
neft çıxarılmasında enerji sәrfiyyatı azalır

•

bunların hamısı
neft hasilatının sәmәrәlilik göstәricisi yüksәlir

384 Müasir dövrdә neftqaz sәnayesindә rәqabәtqabiliyyәtliliyә nail olmaq üçün aşağıdakılardan
hansı zәruridir?

•

dayanıqlı inkişaf edәn vә etibarlı tәrәfdaş şirkәt imicinә malik olmaq
istehlakçıların tәlәblәrini tam ödәmәk
әmәyin yüksәk mәhsuldarlığını vә keyfiyyәtini tәmin etmәk
bunların heç biri vacib deyil
bunların hamısına

385 Aşağıdakılardan hansı neft vә qazın magistral nәql edilmәsi sahәsindә yeniliklәrin tәtbiqi
istiqamәtlәrinә daxil deyil?

•

magistral boru kәmәrlәrinin istismarı texnologiyalarının tәkmillәşdirilmәsi
boru kәmәrlәrinin mühafizә sistemlәrinin kompüterlәşdirilmәsi vә mәsafәdәn idarәetmә sistemlәrinin tәtbiqi
neftin boru kәmәrlәrlә vurulması proseslәrinin idarәedilmәsinin avtomatlaşdırılması
boru kәmәrlәrinin daxilindә qәtran vә digәr qarışıqların yığılmasının qarşısının alınması
yeni yaxud tәkmillәşdirilmiş qazma qurğularının tәtbiqi

386 Aşağıdakı fәaliyyәtlәrdәn hansı biri müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinә aid edilә bilmәz?

•

iqtisadi dövriyyәdә reallaşdırılacaq yeni yaxud tәkmillәşdirilmiş mәhsulun vә ya texnoloji prosesin
yaradılmasına istiqamәtlәnmiş elmitәdqiqat, tәcrübәkonstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin yerinә yetirilmәsi
intellektual mülkiyyәt obyektlәrinә vә mәxfi elmi vә texnoloji informasiyaya hüquqların әldә edilmәsi,
ötürülmәsi vә qorunması
innovasiya infrastrukturunun yaradılması vә inkişaf etdirilmәsi
istehsalın texnoloji cәhәtdәn yenidәn tәchiz edilmәsinin vә hazırlığının hәyata keçirilmәsi
yeni proseslәrin, mәhsulların vә mәmulatların sınağının lisenziyalaşdırılması vә standartlaşdırılması

387 İxtisaslaşdırılmış vә kompleks innovasiya tәşkilatları hansılardır?

•

konsern, kartel, kanqlomerat, konsorsium, sәnaye holdinqlәri, strateji alyanslar, maliyyәsәnaye qrupları
tәdqiqat mәrkәzlәri, layihәkonstruktor tәşkilatları, elmi parklar, maliyyәsәnaye qrupları, texnoparklar,
texnopolislәr, strateji alyanslar
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisәlәr, kommandit müәssisәlәr, sәhmdar cәmiyyәtlәri, tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri,
kooperativlәr
müәssisә birliklәri, sığorta şirkәtlәri, alyanslar, inkubatorlar, klasterlәr, texnologiji parklar tәktәsisçili
müәssisәlәr, ortaqlıqlar, cәmiyyәtlәr
konsern, holdinq, konsorsium, holdinqlәr, әmәliyyat şirkәtlәri, sәhmdar cәmiyyәtlәri, maliyyәsәnaye qrupları

388 Yenilik dәrәcәsinә vә sәlәfi ilә müqayisәsinә görә innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

•

texnikitexnoloji, tәşkilatiiqtisadi, ictimai (istehsaldan kәnar)
әvәzlәyici, lәğvedici, qaytarıcı, tamamilә yeni (analoqu olmayan)
materialtexniki, sosial, iqtisadi, tәşkilatiidarәetmә, hüquqi, ekoloji
radikal, kombinәlәşdirilmiş, modifikasiya edilmiş
dәqiq, sistemli, strateji

389 Aşağıdakılardan hansı әsaslı tikinti planının әsas bölmәlәrinә aid deyil?

•

әsas fondların, istehsal güclәrinin işә buraxılması vә habelә "zadel" üzrә tapşırıqlar
әsaslı vәsait qoyuluşunun sosial sәmәrәliliyi
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi vә quruluşu
tikintiquraşdırma işlәri üzrә proqram

ayrıayrı tikintilәr vә obyektlәr üzrә titul siyahıları

390 Aşağıdakıdardan hansı müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinә aid deyil?

•

in¬ves¬¬tisiya strategiyasının müәyyәn olunması
investisiya layihәlәn¬di¬rilmәsi
strateji idarәetmәnin hәyata keçirilmәsi
strateji planlaşdır¬ma¬nın hәyata keçirilmәsi
layihәnin vә in¬vestisiyanın faktiki sәmәrәliliyinin tәhlili

391 Portfel investistisiyası:

•

müәssisәnin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk imkanı verir
ancaq kredit şәklindә olur
müәssisәnin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk imkanı vermir
ancaq veksel şәklindә olur
ancaq sәhm şәklindә olur

392 Bonus nәdir?

•

karbohidrogen ehtiyatlarının işlәnmәsi ilә әlaqәdar xarici sәrmayәçilәr tәrәfindәn müqavilә sahәsindәn istifadә
üçün Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt orqanına ödәnilәn vәsaitlәrdir
xarici şirkәtlәrlә bağlanmış sazişlәr çәrçivәsindә dövlәt әmlakından istifadә üçün ödәnilәn haqqlardır
Hasilatın Pay Bölgüsü sazişlәrinin imzalanması vә ya icrası ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının müvafiq
dövlәt orqanına ödәnilәn mükafatlardır
neftin Azәrbaycan Respublikasının әrazisi ilә neftqaz ixrac boru kәmәrlәri vasitәsi ilә ötürülmәsi üçün edilәn
ödәnişlәrdir
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәki vә Xәzәr dәnizinin (gölünün) şelfindәki faydalı qazıntıların
çıxarılmasına görә ödәnilәn vergidir

393 İstehsal hәcminin zәrәrsizlik hәddi necә müәyyәn edilir?

•

mәh¬sul vahidinin satış qiymәtindәn mәh¬sul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәri çıxıb, şәrtisabit xәrclәrin
ümumi mәblәğini bu fәrqә bölmәklә
müәssisәdә şәrtisabit xәrclәrin ümumi mәblәğini mәh¬sul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәrә bölmәklә
mәh¬sul vahidinin satış qiymәtinin üzәrinә mәh¬sul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәri gәlib, şәrtisabit xәrclәrin
ümumi mәblәğini bu cәmә bölmәklә
müәssisәdә şәrtisabit xәrclәrin üzәrinә dәyişәn xәrclәri gәlib, bu cәmi mәh¬sul vahidinin satış qiymәtinә
bölmәklә
müәssisәdә şәrtisabit xәrclәrin ümumi mәblәğini mәh¬sul vahidinin satış qiymәtinә bölmәklә

394 Aşağıdakılardan hansı neft yataqlarının işlәnilmәsi vә istismarı ilә bağlı xәrclәrә aid deyil?

•

neft vә qaz yataqlarının kәşfiyyatı
istismar quyularının quyu dibinә ötürülmәsi
yataqların qazılması, mәhlulların vә qazın hәrәkәtinin idarә edilmәsi
neft vә qazın quyu dibindәn neft vә qazın toplanması mәntәqәlәrinә qәdәr hәrәkәti
mayenin quyu lülәsi ilә yerin sәthinә çıxarılması

395 Aşağıdakılardan hansı laylara süni tәsir xәrclәrinә aid deyil?

•

Lay tәzyiqinin saxlanılması sexlәrindә çalışan fәhlәlәrin әmәk haqqısı
Laylarda olan ehtiyatların hәcminin hesablanması mәsrәflәri
Hәmin fәhlәlәrin әmәk haqqından tutulan sosial siğorta haqları
Daldırıcı buruqların amortizasiyası
Kәnardan quyuya vurulan suyun, sıxılmış havanın vә ya qazın dәyәri

396 Ayrıayrı sәviyyәlәrdә istehsal xәrclәrinin müәyyәn edilmәsi zamanı sosial siğorta ayırmalarının
mәblәği necә hesablanır?

•

әsas fondların dәyәrinin müәyyәn edilmiş faiz nisbәti kimi
әmәk haqqı fondunun müәyyәn edilmiş faiz nisbәti kimi
әsas vә dövriyyә fondlarının dәyәrinin müәyyәn edilmiş faiz nisbәti kimi
hәr bir işçinin aldığı әmәk haqqının müәyyәn edilmiş faiz nisbәti kimi
ehtiyat fondunun müәyyәn edilmiş faiz nisbәti kimi

397 Neft vә qazçıxarmada Buruqların amortizasiyası xәrc maddәsinә aşağıdakı xәrclәrdәn hansı aid
edilir?

•

fontan armaturunun vә nasos kompressor borularının amortizasiyası
istismar buruqları vә qüllәlәrinin amortizasiyası
mancanaq dızgahlarının, ötürücü qurğuların vә dalma elektrik nasoslarının amortizasiyası
bunların heç biri
bunların hamısı

398 Azәri  Çıraq Günәşli sazişi üzrә hasil edilәn hәr bir barrel neftin maya dәyәri (nәql xәrclәri
daxil olmaqla) tәqribәn 10 ABŞ dolları vә hәr barrel neftin satış qiymәti tәqribәn 100 ABŞ dolları
olarsa, neft hasilatının rentabelliyi nә qәdәrdir?

•

90 ABŞ dolları
100 faiz
9 dәfә
900 faiz
1000 faiz

399 әsrin müqavilәsi sazişi üzrә xarici neft şirkәtlәri әldә etdiklәri gәlirlәrindәn Azәrbaycan
hökumәtinә hansı vergilәri ödәyirlәr?

•

әlavә dәyәr vergisi
mәnfәәt vergisi
aksiz vergisi
torpaq vergisi
mәdәn vergisi

400 ARDNŞin Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi ilә münasibәtlәrini әks etdirәn aşağıdakı
fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Şirkәt hәm dövlәt büdcәsinә vergi ödәyir, hәm dә dövlәt büdcәsindәn subsidiya alır
Şirkәt dövlәt büdcәsindәn yalnız dotasiya alır
Şirkәt dövlәt büdcәsinә yalnız vergi ödәyir
Şirkәtlә dövlәt büdcәsi arasında maliyyә münasibәtlәrinә xarici şirkәtlәr vasitәçilik edir
Şirkәtin mәnfәәtindәn dövlәtә divident ödәnilir

401 Neftin çıxarılması üzrә enerji mәsrәflәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

mancanaq dәzgahının istifadә etdiyi enerji mәsrәflәri
quyu dibindә tәzyiqi artırmaq üçün quyuya vurulan sıxılmış havanın dәyәri
ötürücü qurğuların istifadә etdiyi enerjinin dәyәri
gecәlәr neft buruğunun işıqlandırılması mәsrәflәri
quyu dibindә tәzyiqi artırmaq üçün quyuya vurulan sıxılmış qazın dәyәri

402 Quyunun debiti nәdir?

•

•

vahid zamanda istismar quyusundan alınan neft vә ya qazın hәcmidir
hesabat dövründә istismar quyusundan alınan neft vә ya qazın hәcmidir
müәyyәn dövr әrzindә istismar quyusundan alınan neft vә ya qazın hәcmidir
bir quyudan alınan ümumi neft vә ya qazın hәcmidir
vahid zamanda istismar quyusunun vahid diametrindәn ötürülәn neft vә ya qazın hәcmidir

403 Akrhesabı ödәnişlәr nәdir?

•

karbohidrogen ehtiyatlarının işlәnmәsi ilә әlaqәdar xarici sәrmayәçilәr tәrәfindәn müqavilә sahәsindәn istifadә
üçün Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt orqanına ödәnilәn vәsaitlәrdir
xarici şirkәtlәrlә bağlanmış sazişlәr çәrçivәsindә dövlәt әmlakından istifadә üçün ödәnilәn haqqlardır
Hasilatın Pay Bölgüsü sazişlәrinin imzalanması vә ya icrası ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının müvafiq
dövlәt orqanına ödәnilәn mükafatlardır
neftin Azәrbaycan Respublikasının әrazisi ilә neftqaz ixrac boru kәmәrlәri vasitәsi ilә ötürülmәsi üçün edilәn
ödәnişlәrdir
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәki vә Xәzәr dәnizinin (gölünün) şelfindәki faydalı qazıntıların
çıxarılmasına görә ödәnilәn vergidir

404 Neft Fondunun gәliri kimi icarә haqqı nәdir?

•

karbohidrogen ehtiyatlarının işlәnmәsi ilә әlaqәdar xarici sәrmayәçilәr tәrәfindәn müqavilә sahәsindәn istifadә
üçün Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt orqanına ödәnilәn vәsaitlәrdir
xarici şirkәtlәrlә bağlanmış sazişlәr çәrçivәsindә dövlәt әmlakından istifadә üçün ödәnilәn haqqlardır
Hasilatın Pay Bölgüsü sazişlәrinin imzalanması vә ya icrası ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının müvafiq
dövlәt orqanına ödәnilәn mükafatlardır
neftin Azәrbaycan Respublikasının әrazisi ilә neftqaz ixrac boru kәmәrlәri vasitәsi ilә ötürülmәsi üçün edilәn
ödәnişlәrdir
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәki vә Xәzәr dәnizinin (gölünün) şelfindәki faydalı qazıntıların
çıxarılmasına görә ödәnilәn vergidir

405 Mәhsulun material tutumluğu nәdir?

•

mәhsul vahidinin istehsalına nә qәdәr material işlәdildiyini göstәrir
bazardakı anbarların hazır mәhsulsaxlama qabiliyyәtidir
müәssisә anbarının nә qәdәr material tutumu olduğunu göstәrir
müәssisә xәrclәrinin tәrkibindә material xәrclәrinin xüsusi çәkisinin daha çox olmasıdır
mәhsul vahidinә işlәdilәn material hәcmindәn tullantı hәcmini çıxdıqdan sonra qalan hissәdir

406 Nisbi (müqaisәli) sәmәrәlilik nәdir?

•

variantlar üzrә layihәlәrin orta sәmәrәlilik göstәricisidir
istehsala çәkilәn xәrclәrlә әldә edilәn gәlirlәrin müqayisәli nisbәtidir
layihә variantları üzrә müqayisәli şәkildә hesablanan sәmәrәlilikdir
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәtidir
әsaslı vәsait qoyuluşu hәcminin sәmәrәyә nisbәtidir

407 Müqayisәli (nisbi) sәmәrәlilik göstәricisi nә üçün hesablanır?

•

müәssisәnin mәnfәәtini hesablamaq üçün tәtbiq edilir
layihә va¬riantlarından әn sәrflisinin seçilmәsi mәqsәdilә hesablanılır vә tәt¬biq edilir
layihә va¬riantları üzrә ayrıayrılıqda gözlәnilәn gәlirlәrin hesablanması üçün tәt¬biq edilir
layihә va¬riantları üzrә sәrf edilәcәk investisiyanın hәcmini hesablamaq üçün tәt¬biq edilir
layihә va¬riantları üzrә gözlәnilәn mәsrәflәrin müqayisәsi üçün tәt¬biq edilir

408 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

İstehsalın iqtisadi sәmәrәliliyini düzgün qiymәt¬lәn¬dir¬mәk üçün onun me¬yarı vә göstәricilәri elminәzәri
vә metodoloji cә¬hәtdәn dәqiq әsaslandırıl¬ma¬lıdır
Sosialiq¬ti¬sa¬di prosesin kәmiyyәt vә keyfiyyәt cәhәtlәrini tam әks et¬dirәn meyar vә göstәricilәr ol
ma¬dan hәmin prosesin qiymәtlәndirilmәsi mümkün deyildir
Sәmәrә özözlüyündә is¬teh¬salın sәmәrәliliyi haqqında tәsәvvür yarada bilmir, çünki mütlәq rәqәmdir
İstehsalın sәmәrәlilik meyarı ilә onun ümumilәşdirirci göstәricisi arasında heç bir әlaqә vә bağlılıq ola bilmәz
Sәmәrәlilik göstәricisi – sәmәrә ilә xәrclәrin kәmiyyәt nisbәtidir

409 Müәssisәlәrdә әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik göstәricisi kimi istifadә edilәn rentabellik
göstәricisi necә hesablanır?

•

illik mәn¬fәәt artı¬mının bu artımı tәmin edәn әsaslı vәsait qoyuluşuna nis¬bәti kimi
illik mәn¬fәәt artı¬mının bu artımı tәmin edәn әsaslı vәsait qoyuluşuna hasili kimi
illik mәn¬fәәtin bu mәnfәәti tәmin edәn ümumi xәrclәrә nis¬bәti kimi
illik mәn¬fәәt artı¬mının bu artımı tәmin edәn әsas fondlara nis¬bәti kimi
illik mәn¬fәәtin müәssisәnin әsas vә normalaşdırılan dövriyyә fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi

410 Hәr hansı tәşkilatitexniki tәdbirin hәyata keçirilmәsinin iqtisadi sәmәrәliliyi necә müәyyәn
olunur?

•

müәyyәn vaxt vahidi әrzindә alınan iqtisadi sәmәrәnin onun isteh¬sa¬lına sәrf edilmiş canlı vә maddilәşmiş
әmәyin kәmiyyәtinә nisbәti kimi
müәyyәn vaxt vahidi әrzindә alınan iqtisadi sәmәrә ilә onun isteh¬sa¬lına sәrf edilmiş canlı vә maddilәşmiş
әmәyin kәmiyyәti ilә cәmlәnmәsi kimi
müәyyәn vaxt vahidi әrzindә alınan iqtisadi sәmәrәdәn onun isteh¬sa¬lına sәrf edilmiş bütün xәrclәrin
kәmiyyәtinin çıxılması kimi
müәyyәn vaxt vahidi әrzindә alınan iqtisadi sәmәrәnin onun isteh¬sa¬lına sәrf edilmiş yalnız canlı әmәyin
kәmiyyәtinә nisbәti kimi
müәyyәn vaxt vahidi әrzindә alınan iqtisadi sәmәrәnin onun isteh¬sa¬lına sәrf edilmiş canlı vә maddilәşmiş
әmәyin kәmiyyәtinә hasili kimi

411 Hәr bir fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün meyar nәdir?

•

mәhsulun satışından әldә edilәn gәlir
fәaliyyәtin icrasından alınan birbaşa mәhsulun hәcmi
istehsalın hәcmi
fәaliyyәtә çәkilәn xәrclәr
fәaliyyәtin mәqsәdinә uyğun son nәticәsi

412 Aşağıdakılardan hansı istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi amili hesab olunmur?

•

müәssisәdә müxtәlif mәhsul növ¬lәrinin istehsalının optimallaşdırılması
iş¬çi¬lәrin ixtisas sәviyyәsinin artırılması vә әmәyin tәş¬kilinin yaxşılaşdırılması
idarәetmәnin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqindәn imtina edilmәsi

413 Aşağıdakı şirkәtlәrdәn hansı Beynәlxalq Neft Kartelinә daxil deyildi?

•

BP (Böyük Britanya)
Mobil (ABŞ)
Ekson (ABŞ)
Statoil (Norveç)
RoyalDuch/Shell – (Böyük Britaniya – Hollandiya)

414 Forvard sazişlәrindә aşağıdakı mәlumatlardan hansının dәqiq göstәrilmәsi vacib deyil?

•

satılan mәhsulun tәhvil verilmә yeri
satılan mәhsulun hәcmi
satılan mәhsulun qiymәti
satılan mәhsulun mәnşә ölkәsi
satılan mәhsulun göndәrilmә vaxtı

415 Beynәlxalq Neft Karteli nәdir?

•

Neft emalı vә neft mәhsullarının istehsalı vә satışı ilә mәşğul olan şirkәtlәrin bazarda rәqabәtә tәsir göstәrmәk
üçün yaradılmış birliyidir
Dünyanın aparıcı neft şirkәtlәrinin ayrıayrı әrazilәrdә birgә neft layihәlәrini maliyyәlәşdirmәk vә hәyata
keçirmәk üçün yaradılmış birliyidir
OPEKә daxil olan ölkәlәrin neft şirkәtlәrinin neftin qiymәtinә tәsir göstәrmәk üçün formalaşdırılmış birliyidir
Neft yataqlarının axtarışkәşfiyyat işlәrindәn tutmuş neft mәhsullarının istehlakçılara çatdırılmasınadәk bütün
әmәliyyatları öz әllәrindә cәmlәyәn şaquli inteqrasiya etmiş şirkәtlәr birliyidir
Neft hasilatı vә ixracı ilә mәşğul olan inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin milli neft şirkәtlәrinin birliyidir

416 Forvard sazişlәri haqqında olan aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

müddәtsiz sazişdir
birjadankәnar sazişlәrdir
Müddәtli sazişdir
törәmә maliyyә alәti hesab olunur
birdәfәlik sazişdir

417 Fyuçers sazişlәri haqqında olan aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

bu müqavilәlәrdә satılan mәhsulun yalnız qiymәt vә müddәti göstәrilir
standart xarakter daşıyır
törәmә maliyyә alәti hesab olunur
hedcinq (qiymәt risklәrinin sığortalanması vә ya riskin minimallaşdırılması) sövdәlәşmәsidir
nağd mәhsul satışını nәzәrdә tutur

418 Aşağıdakılardan hansı OPEKin әsas mәqsәdlәri sırasına daxil deyil?

•

Neft hasil edәn ölkәlәrdә әhalinin rifah sәviyyәsinin yüksәldilmәsi üçün vahid sosial siyasәtin işlәnilmәsi vә
hәyata keçirilmәsi
Üzv ölkәlәrin maraqlarının qorunması üçün daha effektiv fәrdi vә kollektiv vasitәlәrin müәyyәn edilmәsi
Üzv ölkәlәrin neft siyasәtinin әlaqәlәndirilmәsi vә unifikasiyası
Dünya bazarınada neftin qiymәtinin stabillәşdirilmәsi uzrә tәşәbbüslәrin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә OPEK
ә üzv olmayan ölkәlәrlә әmәkdaşlıq
Dünya neft bazarlarında neftin qiymәtinin stabilliyinin tәmin edilmәsi

419 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin ümumi uzunluğu nә qәdәrdir?

•

1820 km
1720 km
1680 km
1980 km
1768km

420 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin illik maksimum ötürücülük gücü nә qәdәr
nәzәrdә tutulub?
65 milyon ton
55 milyon ton

•

50 milyon ton
70 milyon ton
60 milyon ton

421 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin tikintisi nә vaxt başa çatıb?

•

2006cı ilin sonuncu rübündә
2005ci ilin sonlarında
2005ci ilin ortalarında
2007ci ilin birinci rübündә
2006cı ilin birinci rübündә

422 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin maliyyәlәşdirilmәsinә Dövlәt Neft
Fondundan bütövlükdә nә qәdәr vәsait ayrılıb?

•

tәqribәn 300 milyon manat
tәqribәn 200 milyon manat
tәqribәn 100 milyon manat
tәqribәn 380 milyon manat
tәqribәn 250 milyon manat

423 Azәrbaycan әrazisindәn hansı ölkәlәrin nefti tranzit olaraq nәql edilir?

•

Qazaxstan, Türkmәnistan, Rusiya vә İranın
Qazaxstan, Türkmәnistan vә Özbәkistanın
Qazaxstan vә Türkmәnistanın
Qazaxstan, Rusiya vә İranın
Qazaxstan, Rusiya vә Türkmәnistanın

424 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәri layihәsindә ARDNŞin iştirak payı nә qәdәr
olub?

•

27 faiz
20 faiz
15 faiz
30 faiz
25 faiz

425 Mәnfәәt nefti necә müәyyәn edilir?

•

hasil edilәn neftin satışından daxil olan gәlirlәrdәn bütün xәrclәr çıxılmaqla
ixrac edilәn neftdәn şirkәtlәrә çatan pay çıxılmaqla
hasil edilәn neftdәn investisiya xәrclәrinin mәblәği çıxılmaqla
hasil edilәn neftdәn xәrc (kompensasiya) neftini çıxmaqla
hasil edilәn neftin yalnız ixraca yönәldilәn hissәsi kimi

426 Hasilatın pay bölgüsü sazişlәri çәrçivәsindә xarici neft şirkәtlәri dövlәtә hansı ödәnişlәr edirlәr?

•

qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan bütün vergilәri ödәyirlәr
mәnfәәt vergisi, akrhesabı ödәniş vә bonuslar ödәyirlәr
mәnfәәt nefti ödәyirlәr
dövlәtә yalnız mәnfәәt nefti çatır, başqa heç bir vergi vә qeyrivergi ödәnişi edilmir
әlavә dәyәr vergisi vә mәdәn vergisi ödәyirlәr

427 Azәrbaycanın neft strategiyasında (siyasәtindә) ölkәnin neftqaz resurslarının xarici bazarlara

nәqli ilә bağlı hökumәtin gözlәdiyi başlıca prinsip hansıdır?

•

Avropanın enerji tәhlükәsizliyinin tәminatçısı olmaq prinsipi
resursların mümkün qәdәr qısa vә tez başa gәlәn marşrutunun seçilmәsi prinsipi
resurslarının çoxşaxәli nәql marşrutlarına malik olmaq vә hәr hansı bir marşrutdan asılı olmamaq prinsipi
geosiyasi maraqların nәzәrә alınması vә ölkәmizin nәqliyyat dәhlizi imkanlarından yararlanmaq prinsipi
istehlakçılara yaxınlıq prinsipi

428 әsrin müqavilәsi sazişindә rentabellik norması (İRR) 16.75 faizdәn aşağı olduğu dövrdә mәnfәәt
neftinin dövlәtlә şirkәtlәr arasında hansı proporsiyada bölünmәsi nәzәrdә tutulurdu?

•

35%  65% proporsiyasında
25%  75 % proporsiyasında
20% – 80% proporsiyasında
40%  60 faiz proporsiyasında
30%  70% proporsiyasında

429 әsrin müqavilәsi sazişindә rentabellik norması (İRR) 16.75 – 22.75 faiz aralığında dәyişdiyi halda
mәnfәәt neftinin dövlәtlә şirkәtlәr arasında bölünmә proporsiyası necә nәzәrdә tutulurdu?

•

55%  45% proporsiyasında
40%  60 % proporsiyasında
30% – 70% proporsiyasında
60%  40 faiz proporsiyasında
45%  55% proporsiyasında

430 әsrin müqavilәsi sazişindә rentabellik norması (İRR) 22.75 faizdәn yüksәk olduğu halda mәnfәәt
neftinin dövlәtlә şirkәtlәr arasında bölünmәsi proporsiyası necә olmalıdır?

•

80%  20% proporsiyasında
60%  40 % proporsiyasında
55% – 45% proporsiyasında
90%  10 faiz proporsiyasında
70%  30% proporsiyasında

431 Xәrc (kompensasiya) nefti nәdir?

•

hasil edilәn neftin xarici şirkәtlәrin mәxsus olduqları ölkәlәrә verilәn hissәsidir
hasil edilәn neftin yataqların kәşfiyyatı, işlәnilmәsi vә istismarına çәkilәn xәrclәrin ödәnilmәsinә yönәldilәn
hissәsidir
neft yataqlarının kәşfiyyatı, işlәnilmәsi vә istismarı ilә bağlı çәkilәn bütün xәrclәrin toplam mәblәğidir
xarici neft şirkәtlәrinin ölkәmizdәki fәaliyyәtinә görә onların mәxsus olduqları ölkәlәrin büdcәsinә verilәn
kompensasiya neftidir
hasil edilәn neftin xarici neft şirkәtlәrinin investisiyaları müqabilindә onlara güzәştlә verilәn hissәsidir

432 Beynәlxalq neft sazişlәrini birbirindәn fәrqlәndirәn başlıca amil hansıdır?

•

hasil edilәn neftin nә qәdәr hissәsinin ixrac edilmәsi
hasilat sahәsindәn nә qәdәr neftin (qazın) çıxarılması
xәrclәr vә gәlirlәrin (çıxarılan neft vә ya satışdan gәlәn vәsait) tәbii resursların mülkiyyәtçisi olan dövlәtlә
iştirakçı şirkәtlәr arasında necә bölünmәsi
neftin hasil edilmәsi vә ixracı prosesinә kimin rәhbәrlik etmәsi
hasil edilәn neftin hansı hissәsinin daxili tәlәbata yönәldilmәsi

433 әsrin müqavilәsi sazişi (AÇG layihәsi) üzrә mәnfәәt nefti neçәnci ildә әldә olunub?

•

•

2006cı ildә
2003cü ildә
1997ci ildә
2007ci ildә
2004cü ildә

434 әsrin müqavilәsi sazişi (AÇG layihәsi) üzrә mәnfәәt neftinin hökumәtlә şirkәtlәr arasında
bölüşdürülmәsi proporsiyası Azәrbaycan hökumәtinin xeyrinә nә vaxt dәyişib?

•

2008ci ildә
2006cı ildә
2005ci ildә
2009cu ildә
2007ci ildә

435 әsrin müqavilәsi sazişi hesabına Dövlәt Neft Fonduna daxil olan gәlirlәrin әsas hissәsini hansı
növ gәlirlәr tәşkil edir?

•

şirkәtlәrin ödәdiyi mәnfәәt vergisindәn daxilolmalar
kompensasiya neftinin satışından әldә edilәn gәlirlәr
dövlәtә çatan mәnfәәt neftinin satışından әldә edilәn gәlirlәr
şirkәtlәrin ödәdiyi vergi vә qeyrivergi ödәnişlәrindәn daxilolmalar
iştirak payına uyğun olaraq dövlәtә çatan mәnfәәtdәn daxilolmalar

436 әsrin müqavilәsi çәrçivәsindә әldә edilәn mәnfәәt nefti dövlәtlә şirkәtlәr arasında necә bölünür?

•

real ödәmә norması әsasında bölünür
iştirak paylarına uyğun bölünür
bәrabәr bölünür
investisiya xәrclәrinin bölünmәsi hәdlәrinә uyğun bölünür
rentabellik norması (İRR) әsasında bölünür

437 Aşağıdakılardan hansı biri neftayırmada emal prosesinә aid edilir?

•

hәr bir emal avadanlığının spesifik keyfiyyәtә malik mәhsul istehsal etmәsi vә spesifik xammal mәnbәyi ilә
işlәmәsi
karbohidrogen molekullarının parçalanması vә yenidәn qurulması vasitәsilә kimyәvi dәyişikliyә uğraması
karbohidrogenlәrin müxtәlif qaynama sәviyyәsi olan mәhsul fraksiyalarına, yaxud tәbәqәlәrә fiziki şәkildә
ayrılması
temperatur, tәzyiq vә emal avadanlığındakı başqa şәrtlәrinә, borulardakı axının sәviyyәsinә vә klapanların
vәziyyәtinә elektron nәzarәt edilmәsi
kükürd kimi arzu olunmaz maddәlәrin neytrallaşdırılması, yaxud ümumiyyәtlә, mәhv edilmәsi

438 Distillә prosesi haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

bu, emal prosesinin başlanğıcında xam nefti tәbәqәlәrә bölmәk vә onu müxtәlif fraksiyalara ayırmaq üçün
edilir
bu proses zamanı böyük karbohidrogen molekulları yüksәk temperatur altında vә katalizatorun kömәyi ilә
daha kiçik molekullara parçalanır
qızdırılaraq buxarlanmış xam neft atmosferik distillә borusu adlanan hündür qüllәdә üfiqi şәkildә
geyinyerlәşdirilmiş metal lövhәlәrlә yuxarı qalxdıqca soyuyur, mayelәşir vә müxtәlif komponentlәr ayrılır
bu proses zamanı xam neft, duz vә başqa qatqılardan tәmizlәndikdәn sonra, böyük sobanın içindәki borulardan
keçәrәk 400 °Cyә qәdәr qızdırılır
bu, karbohidrogenlәrin qızdırılması vә onların distillә borusu adlanan hündür strukturdan vә fraksiyalaşdırma
qüllәlәrindәn keçmәsidir

439 Distillә prosesindә xam neftin komponentlәrini birbirindәn ayıran aşağıdakı proseslәrdәn

hansıdır?

•

qızdırılmış xam neftә müxtәlif katalizatorların qarışdırılması prosesi
buxarmaye tәmaslarının kömәyi ilә baş verәn davamlı kondensasiya vә buxarlanma proseslәri
neftin çox yüksәk temperaturda qızdırılması proseslәri
termiki vә kimyәvi emal proseslәri
neft buxarının atmosfer tәzyiqindә sıxılması prosesi

440 Oktan әdәdini artırmaq üçün avtomobil benzininin tәrkibinә aşağıdakılardan hansı daxil edilmir?

•

tetrametilqurğuşun
oksigenatlar
aşqarlar
hidrooksidlәr
tetraetilqurğuşun

441 Azәrbaycan Respublikası daxilindә neft vә neft mәhsullarının topdan vә pәrakәndә satış
qiymәtinә aşağıdakı vergilәrdәn hansı daxil edilir?

•

aksiz vergisi
sosial sığorta ayırmaları
mәdәn vergisi
gәlir vergisi
akrhesabı ödәniş

442 Azәrbaycan Respublikası daxilindә neft vә neft mәhsullarının topdan vә pәrakәndә satış
qiymәtinә aşağıdakı vergilәrdәn hansı daxil edilir?

•

bonus
әlavә dәyәr vergisi
mәnfәәt vergisi
dövriyyә vergisi
әmlak vergisi

443 Aşağıdakı neft mәhsullarından hansının pәrakәndә satış qiymәti daha yüksәkdir?

•

Avtomobil benzini Aİ95
Mәişәt soba yanacağı
Dizel yanacağı
Motor yağı M12VB, M14V2
Ağ neft (KO20)

444 Vakuum distillә qüllәsindә buxarlanmayan xam neft qalığından necә istifadә edilir?

•

asfalt düzәltmәk üçün istifadә olunur yaxud konversiya avadanlığına göndәrilir
mazut alınır
benzin alınır
yenidәn distillә qurğusuna qaytarılır
kimyәvi mәhsullar istehsal olunur

445 Xam neftin emalı prosesinin növlәri hansılardır?

•

hidroparçalama emalı, qәlәvi emalı, katalitik emal
hidrogen emalı, qәlәvi emalı, şirinlәşdirmә
hidrogen emalı, kimyәvi emal, şirinlәşdirmә

katalitik emal, termiki emal, şirinlәşdirmә
hidrogen emalı, qәlәvi emalı, turşu emalı

446 Benzinin alınması üçün ağ neft vә emal qurğularının üst tәbәqәlәrindә toplanan yüngül
maddәlәrin qarışdırılması zamanı nәzәrә alınan keyfiyyәt hansıdır?

•

bunların hamısı
tәmiz yanma xüsusiyyәti
uçma, yaxud buxarlanma qabiliyyәti
bunların heç biri
oktanlılıq

447 Distillә prosesi nәdir?

•

karbohidrogenlәrin eyni qaynama sәviyyәsi olan mәhsul fraksiyalarına, yaxud tәbәqәlәrә sintez prosesidir
karbohidrogen molekullarının parçalanması vә yenidәn qurulması vasitәsilә kimyәvi dәyişikliyә uğramasıdır
karbohidrogenlәrin müxtәlif qaynama sәviyyәsi olan mәhsul fraksiyalarına, yaxud tәbәqәlәrә fiziki şәkildә
ayrılmasıdır
karbohidrogenlәrin müxtәlif qaynama sәviyyәsi olan mәhsul fraksiyalarına, yaxud tәbәqәlәrә kimyәvi şәkildә
ayrılmasıdır
kükürd kimi arzu olunmaz maddәlәrin neytrallaşdırılması, yaxud ümumiyyәtlә, mәhv edilmәsidir

448 Konversiya prosesi aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutur?

•

hәr bir emal avadanlığının spesifik keyfiyyәtә malik mәhsul istehsal etmәsi vә spesifik xammal mәnbәyi ilә
işlәmәsidir
karbohidrogen molekullarının parçalanması vә yenidәn qurulması (çox vaxt böyük molekulları kiçik
molekulları çevirmәk yolu ilә) vasitәsilә kimyәvi dәyişikliyә uğramasıdır
karbohidrogenlәrin müxtәlif qaynama sәviyyәsi olan mәhsul fraksiyalarına, yaxud tәbәqәlәrә fiziki şәkildә
ayrılmasıdır
temperatur, tәzyiq vә emal avadanlığındakı başqa şәrtlәrinә, borulardakı axının sәviyyәsinә vә klapanların
vәziyyәtinә elektron nәzarәt prosesidir
karbohidrogenlәrin müxtәlif qaynama sәviyyәsi olan mәhsul fraksiyalarına, yaxud tәbәqәlәrә kimyәvi şәkildә
ayrılmasıdır

449 Hazırda neft vә qaz yataqlarının axtarışı vә kәşfiyyatı işlәrindә aşağıdakı axtarış üsullarından
istifadә edilir:

•

coğrafi, geosiyasi, fizikikimyәvi vә hidrogeoloji
geoloji, fiziki, kimyәvi vә hidroloji
geoloji, geofiziki, geokimyәvi vә hidrogeoloji
geoloji, antropoloji, fizikikimyәvi vә hidrogeoloji
geoloji, geofiziki, kimyәvi vә hidroloji

450 Neft vә qaz yataqlarının axtarışı vә kәşfiyyatının geofiziki üsulunun hansı növlәri var?

•

maqnitometrik üsul; qrametrik üsul; elektrotermik üsul; seysmoloji üsul; geoloji üsul
maqnitlilik üsulu; qrametrik üsul; geoelektrik üsulu; seysimoloji üsul
maqnitometrik üsul; qrametrik üsul; elektrometrik üsul; seysimik üsul; radiometrik üsul
maqnitometrik üsul; qrametrik üsul; elektromexaniki üsul; radioötrmә üsulu
maqnitometrik üsul; qravitasiya üsulu; elektrotermik üsul; seysimoloji üsul; radiometrik üsul

451 Neft vә qaz yataqlarının axtarışı vә kәşfiyyatının maqnitometrik üsulu nәyә әsaslanır?

•

sabit vә dәyişәn cәryan mәnbәlәri ilә yer qabığında yaranan vә süni elektromaqnit sahәlәrinin ölçülmәsinә
әsaslanır
müxtәlif maqnitlik dәrәcәsi ilә fәrqlәnәn süxurlarda maqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanır

süxurların tәbii radioaktivliyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
müxtәlif süxurlarda süni partlayış nәticәsindә yaranan seysimik dalğaların yayılması sürәtinә әsaslanır
yer qabığında tәbii ağırlıq qüvvәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanır

452 Neft vә qaz yataqlarının axtarışı vә kәşfiyyatının elektrometrik üsulu nәyә әsaslanır?

•

müxtәlif süxurlarda süni partlayış nәticәsindә yaranan seysimik dalğaların yayılması sürәtinә әsaslanır
yer qabığında tәbii ağırlıq qüvvәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
müxtәlif maqnitlik dәrәcәsi ilә fәrqlәnәn süxurlarda maqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
süxurların tәbii radioaktivliyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
sabit vә dәyişәn cәryan mәnbәlәri ilә yer qabığında yaranan vә süni elektromaqnit sahәlәrinin ölçülmәsinә
әsaslanır

453 Neft vә qaz yataqlarının axtarışı vә kәşfiyyatının radiometrik üsulu nәyә әsaslanır?

•

müxtәlif süxurlarda süni partlayış nәticәsindә yaranan seysimik dalğaların yayılması sürәtinә әsaslanır
yer qabığında tәbii ağırlıq qüvvәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
müxtәlif maqnitlik dәrәcәsi ilә fәrqlәnәn süxurlarda maqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
süxurların tәbii radioaktivliyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
sabit vә dәyişәn cәryan mәnbәlәri ilә yer qabığında yaranan vә süni elektromaqnit sahәlәrinin ölçülmәsinә
әsaslanır

454 Neft vә qaz yataqlarının axtarışı vә kәşfiyyatının seysmik üsulu nәyә әsaslanır?

•

müxtәlif süxurlarda süni partlayış nәticәsindә yaranan seysimik dalğaların yayılması sürәtinә әsaslanır
yer qabığında tәbii ağırlıq qüvvәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
müxtәlif maqnitlik dәrәcәsi ilә fәrqlәnәn süxurlarda maqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
süxurların tәbii radioaktivliyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
sabit vә dәyişәn cәryan mәnbәlәri ilә yer qabığında yaranan vә süni elektromaqnit sahәlәrinin ölçülmәsinә
әsaslanır

455 Neft vә qaz yataqlarının axtarışı vә kәşfiyyatının qrametrik üsulu nәyә әsaslanır?

•

süxurların tәbii radioaktivliyinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
yer qabığında tәbii ağırlıq qüvvәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
müxtәlif maqnitlik dәrәcәsi ilә fәrqlәnәn süxurlarda maqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
sabit vә dәyişәn cәryan mәnbәlәri ilә yer qabığında yaranan vә süni elektromaqnit sahәlәrinin ölçülmәsinә
әsaslanır
müxtәlif süxurlarda süni partlayış nәticәsindә yaranan seysimik dalğaların yayılması sürәtinә әsaslanır

456 Neft vә qaz quyuları funksiyalarına görә aşağldakı qruplara ayrılır.

•

geoloji, kәşfiyyat, istismar vә inyeksiya
axtarış, kәşfiyyat, istismar, tәmir vә artezian
geoloji, axtarış, kәşfiyyat, istismar, artezian
axtarış, kәşfiyyat, istismar vә inyeksiya
geoloji, axtarış, kәşfiyyat, istismar vә inyeksiya

457 İstismar quyularının dәrinliyi nәdәn asılıdır?

•

istifadә edilәn boruların möhkәmliyindәn
kәşfiyyat quyularının dәrinliyindәn
axtarış quyularının dәrinliyindәn
neft vә qaz yataqlarının yerlәşmә dәrinliyindәn
qazmada istifadә edilәn baltaların möhkәmliyindәn

458 Mexaniki qazma üsulları hansılardır?

•

sıxma qazma üsulu vә itәlәmә qazma üsulu
itәlәmә qazma üsulu vә vurma qazma üsulu
itәlәmә qazma üsulu vә fırlanma qazma üsulu
fırlanlanma qazma üsulu vә sıxma qazma üsulu
fırlanma qazma üsulu vә vurma qazma üsulu

459 Maili qazma nәdir?

•

sahәnin relyefindәn asılı olaraq hәm şaquli, hәm dә üfiqi qazılmasıdır
neft vә qaz quyularının şaqula nisbәtәn müәyyәn bucaq altında qazılmasıdır
bir neçә quyunun bir meydançada ümumi әsasdan qazılmasıdır
laylarda tәzyiqin artırılması üçün әlavә quyunun qazılmasıdır
neft vә qaz quyularının üfiqi qazılmasıdır

460 Qazma baltasının hәrәkәtә gәtirilmәsi baxımından qazma üsulları hansılardır?

•

buxar, rotor, elektroturbin vә elektrovibrasiya
rotor, turbin, elektrik vә vibrasiya
buxar, rotor, turbin vә vibrasiya
rotor, turbin, elekrik, elektroturbin vә elektrovibrasiya
buxar, rotor, turbin, elektrik vә vibrasiya

461 Turbin qazma üsulu ilә bağlı aşağıda verilәn fikirlәrdәn hansı biri yanlışdır?

•

valın fırlanma sürәti vә onda yaranan güc turbinlәrin sayından, pәrlәrin profillәrindәn, gilli mәhlulun
keyfiyyәtindәn vә miqdarından asılı olur
qazma baltasına hidravlik turbinlәr vasitәsi ilә bilavasitә quyu dibindә fırlanma hәrәkәti verilir
turboburdan istifadәyә әsaslanır
dünyada ilk dәfә olaraq reduktorlu turbobur 1924cü ildә Bakının Suraxanı mәdәnlәrindә tәtbiq edilib
qazma baltasına bilavasitә quyunun ağzında yerlәşdirilmiş hidravlik turbinlәr vasitәsi ilә fırlanma hәrәkәti
verilir

462 Aşağıdakılardan hansı qazmanın texniki vasitәlәrinә aid edilmir?

•

qazma qurğusu
qazma boruları
qazma baltası
qazma mühәrriki
qazma buruğu

463 Qazma baltasının işi hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur?

•

yuxarıdakıların hamısı
baltanın vә ya qazmanın reys sürәti
baltanın vә ya qazmanın mexaniki sürәti
qazmanın dәrinliyi
baltanın vә ya qazmanın kommersiya sürәti

464 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı qazma buruğuna aid deyil?

•

qazmanın xarakteri vә tәyinatından asılı olaraq stasionar vә sәyyar olur
qazma prosesi zamanı alәti asılı vәziyyәtdә saxlayan tal sistemini bәrkitmәk üçün istifadә olunur
qazma alәtini, quyu dibi mühәrriklәri vә qoruyucu kәmәrlәri quyuya endiribqaldırmaq üçün kömәkçi
vasitәdir

•

qazma boruları ilә bir yerdә fırlanır
hündürlüyü qazılacaq neftqaz quyusunun layihә dәrinliyindәn asılı olaraq seçilir

465 Nefrcıxarma prossesini hansı mәrhәlәlәrә ayırmaq olar?

•

neft yataqlarının işlәnmәsi; neft quyularının istismarı; neftlә birğә çıxan qazların toplanması; neftin, onunla
birgә çıxan qaz vә suyun toplanması, neftin boru kәmәrlәri ilә ötürülmәsi vә ilkin emalı
neft quyularının istismarı; neftin, onunla birgә çıxan qaz vә suyun toplanması, neftlә birğә çıxan qazların
toplanması; neftin ilkin emalı
neft yataqlarının işlәnmәsi; neft quyularının istismarı; neftin, onunla birgә çıxan qaz vә suyun toplanması,
neftdәn su vә mineral duzların çıxarılması, neftlә birğә çıxan qazların toplanması
neft yataqlarının kәşfiyyatı, neft yataqlarının işlәnmәsi; neft quyularının istismarı; neftlә birğә çıxan qazların
toplanması; inyeksiya quyularının qazılması
neftin, qaz vә suyun toplanması, neftdәn su vә mineral duzların çıxarılması, neftlә birğә çıxan qazların
toplanması; neft quyularının istismarı; neft yataqlarının kәşfiyyatı

466 Layın neftvermә әmsalı hansı intervalda dәyişir?

•

0,6  0,8 arasında
0,3  0,7 arasında
0,1  0,3 arasında
,5  1,0 arasında
0,7  0,9 arasında

467 Elektriklә qazma üsulu:

•

elektriklә fırlanma hәtәkәtinә әsaslanır
elektrorotordan istifadәyә әsaslanır
turboburdan istifadәyә әsaslanır
elektroburdan istifadәyә әsaslanır
elektrovibratordan istifadәyә әsaslanır

468 Aşağıdakılardan hansı turbobur vә elektroburla qazmanın oxşar cәhәtidir?

•

qazma baltasını hәrәkәtә gәtirәn mühәrrik quyunun ağzında yerlәşdirilir
qazma boruları fırlanır
qazma boruları fırlanmır
ilk dәfә ABŞda tәtbiq edilib
qazma baltası fırlanmır

469 Aşağıdakı amillәrdәn hansı 2014cü ilin avqustundan başlayaraq dünya neft bazarlarında neftin
qiymәtinin aşağı düşmәsinә tәsir göstәrmәmişdir?

•

ABŞın “Tәhvil alım Proqramı” adlı tәşviq proqramından (dövriyyәyә әlavә dollar buraxılması) imtina etmәsi
vә dolların mәzәnnәsinin möhkәmlәnmәsi
Avropa İttifaqı ğlkәlәrindә, Çin vә bir sıra başqa ölkәlәrdә iqtisadi artım templәrinin zәiflәmәsi
20112014cü illәr dövründә Azәrbaycanda neft hasilatı hәcminin azalması
ABŞda neft ehtiyatlarının hasilatına qadağanın götürülmәsi vә slans neftinin (qazının) istehsalı ilә ABŞın
hәm dә iri neftqaz istehsalçısına çevrilmәsi
OPEK daxilindә neft hasilatı kvotalarına yenidәn baxılması mәsәlәsindә razılıq әldә edilmәmәsi

470 Mәdәn Hasilatında Şәffaflıq Tәşәbbüsünün (MHŞT) mәqsәdi nәdir?
tәbii ehtiyatlarla (neft, qaz vә digәr mineral resurslarla) zәngin ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn hasilat şirkәtlәrinin
fәaliyyәtinә nәzarәtin artırılmasıdır
tәbii ehtiyatlarla (neft, qaz vә digәr mineral resurslarla) zәngin ölkәlәrdә hökumәtin qәrar qәbul edilmәsi
prosesinә beynәlxalq tәsirin artırılmasıdır

•

tәbii ehtiyatlarla (neft, qaz vә digәr mineral resurslarla) zәngin ölkәlәrdә hökumәtin mәdәn sәnayesindәn әldә
etdiyi gәlirlәr üzәrindә beynәlxalq nәzarәtin güclәndirilmәsidir
tәbii ehtiyatlarla (neft, qaz vә digәr mineral resurslarla) zәngin ölkәlәrdә hökumәtin mәdәn sәnayesindәn әldә
etdiyi gәlirlәr üzәrindә şәffaflığın vә hesabatlılığın artırılmasıdır
tәbii ehtiyatlarla (neft, qaz vә digәr mineral resurslarla) zәngin ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn milli hasilat
şirkәtlәrinin texnikiiqtisadi imkanlarının artırılmasıdır

471 Mәdәn Hasilatında Şәffaflıq Tәşәbbüsünә (MHŞT) qoşulan hәr bir ölkәdә aşağıdakı tәlәblәrdәn
hansının yerinә yetirilmәsi tәlәb olunur?

•

tәbii ehtiyatların (neft, qaz vә s.) hasilatı ilә mәşğul olan şirkәtlәr hökumәtә etdiklәri bütün ödәnişlәr barәdә
mәlumatları (hesabatı) dövri olaraq açıqlayır
bunların hamısını
hökumәt tәbii ehtiyatların hasilatı ilә mәşğul olan şirkәtlәrin ona etdiyi bütün ödәnişlәr barәdә mәlumatları
(hesabatı) eyni dövriliklә açıqlayır
hökumәtin vә şirkәtlәrin hesabatları müstәqil auditor (3cü tәrәf) tәrәfindәn tutuşdurulur (yoxlanılır)
bütün ödәnişlәrlә bağlı bәyan edilmiş hesabatlar vә tutuşdurmanın (yoxlamanın) nәticәlәri dәrc edilmәklә
geniş ictimaiyyәtә çatdırılır

472 Aşağıdakılardan hansı biri Azәrbaycan siyasi müstәqilliyini bәrpa etdiyi ilk illәrdә ölkәyә xarici
investisiyaların cәlb edilmәsini zәruri edәn amillәr sırasına aid edilә bilmәz?

•

ölkә iqtisadiyyatının, o cümlәdәn sәnayenin sürәtlә tәnәzzülә uğraması
Dövlәt Neft Şirkәtinin maliyyә vә texniki imkanlarının son dәrәcә mәhdudluğu
iqtisadiyyatı canlandırmaq üçün dövlәtin maliyyә imkanlarının yoxluğu
ölkә vәtәndaşlarında sahibkarlıq vә biznes tәcrübәsinin olmaması
ölkәmizin neft sәnayesi sahәsindә böyük tәcrübәyә malik olması

473 Aşağıdakılardan hansı xarici investisiyaların ölkә iqtisadiyyatına cәlb edilmәsinin iqtisadi
әhәmiyyәtini әks etdirir?

•

çoxsaylı yeni iş yerlәrinin açılması
ölkәnin resurs potensialınının iqtisadi dövriyyәyә cәlb edilmәsi әsasında iqtisadiyyatın dirçәldilmәsi
dövlәtin vә әhalinin gәlirlәrinin tәmin edilmәsi
müasir texnologiyaların vә biznes mәdәniyyәtinin gәtirilmәsi
bunların hamısı

474 Aşağıdakı amillәrdәn hansı müstәqilliyin bәrpasının ilk illәrindә Azәrbaycanı xarici investorlar
üçün cәlbedici edәn amildir?

•

ölkәnin zәngin neftqaz ehtiyatları
ölkәnin tanınmaması vә etimadsızlıq
bazarın kiçik hәcmi vә investorlar üçün maraq doğuran sahәlәrin azlığı
ölkәnin cәlb edildiyi müharibә durumu
ölkәnin qeyrisabit ictimaisiyasi durumu

475 Aşağıdakı amillәrdәn hansı müstәqilliyin bәrpasının ilk illәrindә xarici investorları
Azәrbaycandan çәkindirәn amildir?

•

bazarın kiçik hәcmi vә investorlar üçün maraq doğuran sahәlәrin azlığı
ölkәnin qeyrisabit ictimaisiyasi durumu
ölkәnin cәlb edildiyi müharibә durumu
bunların hamısı
hüquqiinstitusional boşluqlar

476 Hasilatın pay bölgüsü sazişlәrinin növlәri hansılardır?

•

xәrclәrin bölüşdürülmәsinә әsaslanan vә mәnfәәt neftinin bölüşdürülmәsinә әsaslanan
risklәrin tam bölüşdürülmәsinә әsaslanan vә mәnfәәt neftinin bölüşdürülmәsinә әsaslanan
hasilatın birbaşa bölüşdürülmәsinә әsaslanan vә mәnfәәt neftinin bölüşdürülmәsinә әsaslanan
xalis, tipik vә tamhüquqlu
xalis, standart vә әnәnәvi

477 Hasilatın pay bölgüsü sazişi birinci dәfә harada vә nә vaxt tәtbiq edilib?

•

1968ci ildә İndoneziyada
1966cı ildә Malayziyada
1966cı ildә İndoneziyada
1968ci ildә Malayziyada
1967ci ildә Ekvadorda

478 Sәnaye istehsalının ictimai tәşkili formaları hansılardır?

•

trest, alyans, korporasiya, konsorsium;
tәmәrküzlәşmә, ixtisaslaşma, kooperativlәşmә vә kombinәlәşmә;
tәmәrküzlәşmә, inhisar vә korporasiya;
ixtisaslaşma, mәrkәzlәşmә, assosiasiyalaşma vә komplekslәşmә.
inhisar, transmilli vә milli korporasiyalar;

479 Aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı xammal mәnbәlәrinә yaxın yerlәşdirilmәlidir?

•

neft emalı müәssisәlәri;
kimya müәssisәlәri;
yeyinti sәnayesi müәssisәlәri;
qara vә әlvan metallurgiya
süni liflәr istehsal edәn müәssisәlәr;

480 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin әsas prinsiplәrinә aid deyil?

•

sәnaye istehsalının ölkәnin әrazi üzrә dirqәrarda yerlәşdirilmәsi;
iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın zәruriliyi;
istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması;
iqtisadi rayonlar arasında sәmәrәli әmәk bölgüsü vә onların tәssәrüfatlarının kompleks inkişafı.
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması;

481 Ölkәmizdә daha böyük neftqazkondensant yataqları hansı rayonlarda yerlәşir

•

yuxarıdakıların hamısı
Abşeron
Bakı arxipelaqları
ŞamaxıQobustan
Aşağı Küryanı

482 Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının (BMT) Çәrçivә Tәsnifatına әsasәn mineral vә enerji ehtiyatları vә
resurslarının tәsniflәşdirilmәsi neçә ölçülü sistemdir?

•

4
2
1
5
3

483 Aşağıdakılardan hansı qeyrifiliz faydalı qazıntılar hesab olunur?

•

daşduz, gips, bentonit gillәri, dolomit yataqları
qızıl vә mis yataqları
dәmir filizi vә kobalt
qurğuşunsink, molibden vә civә
alunit vә xromit yataqları

484 Hasilat müәssisәlәrini digәr sәnaye müәssisәlәrindәn fәrqlәndirәn әsas әlamәt hansıdır?

•

hasilat müәssisәlәri iri yaşayış mәntәqәlәrindәn uzaqda yerlәşdirilir;
hasilat müәssisәlәri istehlakşılara yaxın yerlәşdirilir;
hasilat müәssisәlәri bilavasitә mineral resursların yerlәşdiyi әrazidә (sahәdә) yaradılır;
hasilat müәssisәlәri müvafiq iş qüvvәsinin mövcud olduğu yerlәrdә yaradılır.
hasilat müәssisәlәri emal müәssisәlәrinә yaxın yerlәşdirilir;

485 Hasilat sәnayesinin yerlәşdirilmәsinә aşağıdakı amillәrdәn hansının tәsiri daha azdır?

•

demoqrafik amillәr;
elmitexniki tәrәqqi vә müasir texnologiyalar;
tәbiicoğrafi amillәr vә yerin relyefi;
ekologiya vә әtraf mühitin mühafizәsi amillәri.
nәqliyyat amili;

486 Neft emalı müәssisәlәrinin yerlәşdirilmәsi zamanı aşağıdakı amillәrdәn hansı nәzәrә alınması
vacib deyil?

•

yerli әhalinin adәt vә әnәnәlәri.
nәqliyyat şәbәkәsi vә nәqletmә imkanları;
neft mәhsulları bazarının hәcmi;
istehlakçılara yaxınlıq;
yaşayış mәntәqәlәrinә olan mәsafә;

487 Neftqaz sәnayesindә istehsalın ictimai tәşkili formalarının hansından istifadә olunur?

•

tәşәrküzlәşmәdәn
kooperasilaşmadan
ixtisaslaşmadan
bunların hamısından
kombinәlәşmәdәn

488 Azәrbaycanın tәsdiq edilmiş neftqaz ehtiyatlarının әksәr hissәsi ölkәnin hansı hissәsindә
yerlәşir?

•

Xәzәr dәnizinin Azәrbaycana mәxsus şelfindә
SalyanNeftçala zonasında
Abşeron yarımadasının quru әrazisilәrindә
ŞamaxıQobustan zonasında
Kürün aşağı hissәsindә

489 Neft vә tәbii qaz ehtiyatlarının kәşfolunma vә sәnaye üçün istifadәyә hazırlıq dәrәcәsinә görә
kateqoriyaları hansılardır?
sәnaye, balans vә balansarxası ehtiyatlar;
balans vә balansarxası ehtiyatlar;

•

•

geoloji vә sәnaye ehtiyatları;
geoloji, sәnaye, balans vә balansarxası ehtiyatlar.
kәşf edilmiş vә istismar olunan ehtiyatlar;

490 Neft hasilatı sәnayesinin yerlәşdirilmәsinin mühüm prinsiplәrindәn biri budur:

•

respublika әrazisi üzrә bәrabәr yerlәşdirilmәsi;
ucuz işçi qüvvәsinә yaxınlaşdırılması;
istehsalın xammal mәnbәlәrinә yaxınlaşdırılması;
әmәk qabiliyәtli әhalinin istehsalata cәlb edilmәsi.
nәqliyyat sisteminә yaxınlaşdırılması;

491 Aşağıdakılardan hansıları neftliqazlı rayonlar hesab olunur?

•

Aşağı Kür vә KürQabırrı çaylararsı
Bakı arxipelaqı vә QubaXәzәryanı
Abşeron vә ŞamaxıQobustan
bunların hamısı
Gәncә vә YevlaxAğcabәdi

492 Neftqaz üzrә geoloji ehtiyatlar istismar mümkünlüyü baxımından necә qruplaşdırılır?

•

geoloji, sәnaye, balans vә balansarxası ehtiyatlar;
geoloji, sәnaye vә istismar ehtiyatları;
geoloji vә sәnaye ehtiyatları;
yerin tәkindә, quruda vә dәnizdә olan ehtiyatlar.
balans vә balansarxası ehtiyatlar;

493 Kooperativlәşdirmәnin hansı formaları vardır?

•

rayondaxili, rayonlararası, sahәdaxili, sahәlәrarası;
sahәdaxili, ölkәdaxili;
ölkәdaxili, ölkәlәrarası;
rayondaxili, rayonlararası, ölkә daxili, ölkәlәrarası, sahәdaxili, sahәlәrarası.
sahәlәr arası, sahәdaxili, rayondaxili;

494 Ümumilikdә Azәrbaycanın neftqaz ehtiyatlarının neft ekvivalentindә hәcmi nә qәdәr
qiymәtlәndirilir?

•

12 milyard ton
5 milyard ton
2 milyard ton
15 milyard ton
10 milyard ton

495 Aşağıdakılardan hansı neftqaz sәnayesi müәssisәlәri yerlәşdirilәrkәn nәzәrә alınan göstәricilәrә
aid deyil?

•

neft vә qaz emalı zavodlarında mövcud aqreqatlardan istifadә dәrәcәsi
1 ton xam neftin vә 1000 kubmetr tәbii qazın emal edilmәsinә çәkilәn xәrclәrin hәcmi
1 ton xam neftin vә 1000 kubmetr tәbii qazın hasil edilmәsinә çәkilәn xәrclәrin hәcmi
ölkә әhalisinin hәr 10000 nәfәri hesabı ilә hasil edilәn neft vә qazın miqdarı
emal edilmiş 1 ton xam neftin vә 1000 kubmetr tәbii qazın maya dәyәri

496 Kәşfolunma vә hazırlanma dәrәcәlәrinә görә neftqaz ehtiyatları aşağıdakı kateqoriyalara

bölünür:

•

A, B, C1, C2;
A, B, C, D;
ehtimal edilәn, kәşf edilmiş, tәsdiq olunmuş vә istismarda olanlar;
A, B, B1, C, C1.
proqnozlaşdırılan, hasil edilәn, emal edilәn vә ixrac edilәn;

497 Xәzәr hövzәsindәki qiymәtlәndirilmiş neftqaz ehtiyatları dünya karbohidrogen ehtiyatlarının
tәqribәn nә qәdәr hissәsini tәşkil edir?

•

20 faizinә qәdәrini
10 faizinә qәdәrini
5 faizinә qәdәrini
25 faizinә qәdәrini
15 faizinә qәdәrini

498 2011ci ildә Azәrbaycanın tәsdiqlәnmiş neft ehtiyatları nә qәdәr olub?

•

4 milyard ton
2 milyard ton
1 milyard ton
5 milyard ton
3 milyard ton

499 2011ci ildә Azәrbaycanın tәsdiqlәnmiş qaz ehtiyatları nә qәdәr olub?

•

100 milyard kubmetr
3,5 trilyon kubmetr
2,5 trilyon kubmetr
1,0 trilyon kubmetr
5 trilyon kubmetr

500 Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır?

•

konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son mәhsul istehsalı vә tәşkilatitәsәrrüfat;
istehsal, satış, idxal vә ixrac;
istehsal vә satış;
aşağı, orta vә yuxarı sәviyyәli.
aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji;

501 İxtisaslaşdırmanın formaları hansılardır?

•

istehsal, istehlak vә bazar mәrhәlәlәri üzrә;
әşya, detal vә bazar üzrә;
әşya, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә;
yerli, regional vә beynәlxalq bazarlar üzrә.
sahә, istehsal vә texnologiya üzrә;

502 İstehsalın kooperativlәşdirilmәsi nәdir?

•

ölkәdә hәr hansı mәhsul istehsal etmәk mәqsәdilә xarici investorların cәlb edilmәsidir;
müәssisәlәrin hәr hansı mәhsulun birgә istehsalı üzrә uzunmüddәtli tәsәrrüfat әlaqәlәridir;
müәssisәlәrin hәr hansı mәhsulun birgә istehsalı üçün qısamüddәtli tәsәrrüfat әlaqәlәridir;
birbirinin fәaliyyәt nәticәlәrinә ehtiyacı olan müәssisәlәrin öz aralarında әmtәә vә xidmәtlәrlә hesablaşmaları
prosesidir.

bazar seqmentini әlә keçirmәk üçün müәssisәlәrin gizli razılığıdır;

503 Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin әsas prinsiplәrinә aiddir?

•

ixtisassız fәhlәlәrin vә işsizlәrin az olduğu rayonlara meyletmә, xarici bazarda rәqabәt apara bilәcәk
mәhsulların istehsalı, xammalın olubolmamasından asılı olmayaraq ucuz işçi qüvvәsi regionlarına üstünlük
verirmәsi
iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın zәruriliyi, tәmәrküzlәşmәnin
sürәtlәndirilmәsi.
istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması, ölkәnin әrazisi üzrә birqәrarda yerlәşdirilmәsi.
hәrbi sәnayenin üstün inkişafını tәmin edәn әrazilәrә meyl etmә, yalnız valyutaya satıla bilәn mәhsulların
regionlar üzrә yerlәşdirilmәsi
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması, ölkәnin әrazi üzrә dirqәrarda
yerlәşdirilmәsi

504 әrazilәrin tәbii vә iqtisadi şәrtlәrinin fәrqli olması olmaını şәrtlәndirәn amil hansıdır?

•

tәbii vә infrastruktur şәrtlәri
ayrıayrı mal vә xidmәtlәrin istehlak intensivliyinin müxtәlifliyi
tәbii ehtiyatların mövcudluq sәviyyәsi
bunların hamısı
iqtisadi resursların (iş qüvvәsi, kapital, torpaq vә s.) qeyribәrabәr bölünmәsi

505 Neftqaz sәnayesi istehsallarının (müәssisәlәrinin) yerlәşdirilmәsi haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn
hansı yanlışdır?

•

neftayırma vә neft mәhsullarının istehsalı kombinәlәşmiş istehsaldır
neftayırma vә neft mәhsullarının istehsalı müәssisәlәri hasilat sahәlәrinә yaxın yerlәşdirilir
neftqaz hasilatı sahәlәri yataqların yerlәşdiklәri әrazidә yerlәşdirilir;
neftqaz yataqlarının yerlәşmә dәrinliyi artdıqca onların hasilatına çәkilәn xәrclәr dә artır
neftayırma vә neft mәhsullarının istehsalı müәssisәlәri istehlak mәntәqәlәrinә yaxın yerlәşdirilir

506 İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәdir?

•

sәnaye sahәsindә çoxlu sayda kiçik vә orta müәssisәlәrin mövcudluğu;
istehsal hәcminin kiçik müәssisәlәrdә hәyata keçmәsi prosesinin genişlәnmәsi;
bütün sәnaye müәssisәlәrinin birliyi;
mәhsul istehsalı vә satışının iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsi.
yerli müәssisәlәr tәrәfindәn sәnaye istehsalının getdikcә artması;

507 Sәnayedә kombinәlәşdirmә nәdir?

•

müәssisәlәrin fәaliyyәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn әlaqәlәndirilmәsidir;
istehsalın daha iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsi prosesidir;
istehsal imkanlarının genişlәndirilmәsi mәqsәdilә müxtәlif sәnaye sahәlәri müәssisәlәrinin fәaliyyәtlәrinin
vahid istehsal kompleksindә birlәşdirmәsidir;
sәnaye istehsalının ölkәnin әrazisi üzrә bir qәrarda yerlәşdirilmәsidir.
birlik vә müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsulların növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin sayının artması prosesidir;

508 Dövlәt Neft Fondunun yaradılması fәlsәfәsinin әsasını nә tәşkil edir?

•

Azәrbaycan xalqına Tanrı tәrәfindәn bәxş edilmiş neft sәrvәtlәrinin infarstruktur layihәlәrinә vә sosial
mәqsәdlәrә düzgün istifadәsinin tәmin edilmәsi
Azәrbaycan xalqına Tanrı tәrәfindәn bәxş edilmiş neft sәrvәtlәrinin xarici şirkәtlәrlә Azırbaycan hökumәti
arasında sәmәrәli bölünmәsinin tәmin edilmәsi
Azәrbaycan xalqına Tanrı tәrәfindәn bәxş edilmiş neft sәrvәtlәrinin nәsillәr arasında әdalәtli
bölüşdürülmәsinin tәmin edilmәsi

Azәrbaycan xalqına Tanrı tәrәfindәn bәxş edilmiş neft sәrvәtlәrinin sәmәrәli idarә olunması әsasında
xәrclәnmәsinin tәmin edilmәsi
neftqaz gәlirlәrinin istifadәsi istiqamәtlәri üzrә layihәlәrin sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi

509 Aşağıdakılardan biri Dövlәt Neft Fondunun vәsaitinin formalaşması mәnbәyi deyil:

•

Azәrbaycan Respublikasının sәlahiyyәtli dövlәt orqanı ilә sәrmayәçilәr arasında bağlanmış neftin vә qazın
kәşfiyyatı, işlәnmәsi vә hasilatın pay bölgüsünә dair Sazişlәrin hәyata keçirilmәsindәn әldә edilәn gәlirlәr
qanunvericiliyә uyğun olaraq diqәr gәlirlәr vә daxilolmalar
Neft Fondu tәrәfindәn Fondun vәsaitinin (aktivlәrinin) yerlәşdirilmәsindәn, idarә olunmasından, satışından vә
ya digәr tәqdim edilmәsindәn, vә yaxud satışındankәnar әldә edilәn gәlirlәr, aktivlәrinin balans valyutasında
(Azәrbaycan manatı) yenidәn qiymәtlәndirilmәsindәn alınan gәlirlәr vә sair
qrantlar vә diqәr tәmәnnasız yardımlar
hasilatın pay bölgüsü sazişlәrindә iştirak edәn xarici podratçı vә subpodratçı şirkәtlәrin gәlirlәrindәn ödәnilәn
mәnfәәt vergisi

510 Aşağıdakılar mәnbәlәrdәn hansı biri üzrә әldә edilәn vәsait Dövlәt Neft Fonduna daxil olmur?

•

Azәrbaycan Respublikasının payına düşәn karbohidrogenlәrin satışından әldә edilәn xalis gәlirlәr
neftqaz sazişlәrinin imzalanması vә ya icrası ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının sәlahiyyәtli dövlәt
orqanına sәrmayәçilәr tәrәfindәn ödәnilәn bonuslar (mükafatlar)
neftqaz layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının payına düşәn dividendlәr vә
mәnfәәtin bölüşdürülmәsindәn әldә edilәn gәlirlәr
hasilatın pay bölgüsü sazişlәrindә iştirak edәn bütün xarici vә yerli şirkәtlәrin gәlirlәrindәn ödәnilәn mәnfәәt
vergisi
karbohidrogen ehtiyatlarının işlәnmәsi ilә әlaqәdar sәrmayәçilәr tәrәfindәn müqavilә sahәsindәn istifadә üçün
Azәrbaycan Respublikasının sәlahiyyәtli dövlәt orqanına ödәnilәn akrhesabı ödәnişlәr

511 Dövlәt Neft Fondunun vәsaitinin istifadәsi ilә bağlı aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Fondun vәsaitinin istifadәsi Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin sәrancamları ilә hәr il üçün tәsdiq edilmiş
әsas istiqamәtlәrә (proqrama) uyğun olaraq hәyata keçirilir
Fondun vәsaiti dövlәt hakimiyyәti orqanlarına, dövlәt vә qeyridövlәt müәssisә vә tәşkilatlarına kredit (borc)
verilmәsinә, elәcә dә hәr hansı bir subyektin borcunun girovu qismindә istifadә oluna bilmәz
Fondun gәlirlәri vergi, rüsum vә digәr ödәnişlәrdәn qanunvericiliyә müvafiq olaraq azaddır
Fondun gәlirlәrindәn qanunvericiliyә uyğun olaraq vergi, rüsum vә digә ödәnişlәr tutulur
Fondun vәsaiti ölkәnin sosialiqtisadi tәrәqqisi naminә әn mühüm ümummilli problemlәrin hәllinә vә srateji
әhәmiyyәtli infrastruktur öbyektlәrinin inşa vә rekonstruksiya edilmәsinә istifadә oluna bilәr

512 Neft Fondunun valyuta vәsaitinin idarә edilmәsinin mәqsәdi nәdir?

•

Neft Fondunun valyuta vәsaitinin yüksәk gәlirli layihәlәrә yönәltmәklә gәlir әldә edilmәsinin tәmin edilmәsi
Milli valyutanın mübadilә kursunun sabit saxlanması
Neft Fondunun valyuta vәsaitinin tәhlükәsiz saxlanılması vә sәmәrәli idarәetmә yolu ilә investisiya gәliri әldә
etmәklә davamlı artırılması
Neftqaz gәlirlәrinin uzunmüddәtli istifadә strategiyasına uyğun olaraq ölkәnin strateji әhәmiyyәtli sosial
iqtisadi inkişaf layihәlinә istifadә edilmәsi
Neftqaz gәlirlәrinin uzunmüddәtli istifadә strategiyasına uyğun olaraq vәsaitin dövlәt büdcәsinә yönәldilmәsi
yolu ilә sosialiqtisadi inkişaf problemlәrinin hәllinә nail olmaq

513 Böyük neftqaz ehtiyatlarına malik olan hansı ölkәnin belә gәlirlәrdәn istifadә sahәsindәki
tәcrübәsi әn yaxşı nümunә hesab olunur?

•

Küveyt
Ekvador
Norveç
Venesuela
Nigeriya

514 Startegiyada müәyyәn edilmiş neft vә qaz gәlirlәrindәn uzunmüddәtli istifadә prinsiplәrindәn biri
aşağıda sәhv göstәrilib:

•

investisiya yönümlü xәrclәr hәr il üçün tәrtib olunan ortamüddәtli Dövlәt İnvestisiya Proqramı çәrçivәsindә
hәyata keçirilir
uzunmüddәtli dövr әrzindә xәrclәrin hәcmi ortamüddәtli dövr üçün müәyyәn edilmiş limitlәr nәzәrә
alınmaqla, büdcә kәsiri әsasında müәyyәn edilir, büdcә kәsirinin kәskin dәyişmәsinә yol verilmir
ortamüddәtli dövr әrzindә xәrclәrin hәcmi uzunmüddәtli dövr üçün müәyyәn edilmiş limitlәr nәzәrә
alınmaqla, qeyrineft kәsiri әsasında müәyyәn edilir, qeyrineft kәsirinin kәskin dәyişmәsinә yol verilmir
neft vә qaz gәlirlәrinin qәbul edilmiş xәrclәmә qaydaları neft vә qaz gәlirlәrinin idarә olunması üzrә
uzunmüddәtli strategiyanın әhatә etdiyi dövr әrzindә dәyişmәz qalır
neft vә qaz gәlirlәrindәn daxilolmalar zirvә sәviyyәsinә çatdıqda onların 25 faizdәn az olmayan hissәsi yığıma
yönәldilir

515 Aşağıdakı istiqamәtlәrdәn biri neft vә qaz gәlirlәrinin istifadә strategiyasına uyğun deyil:

•

iqtisadiyyatın qeyrineft sektorunun, regionların, kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafı
yoxsulluğun azaldılması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vә digәr sosial problemlәrin hәlli
iqtisadiyyatın xammal vә material bazasının sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
"insan kapitalı"nın inkişafı
ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin güclәndirilmәsi

516 Böyük neftqaz ehtiyatlarına malik olan hansı ölkәnin belә gәlirlәrdәn istifadә sahәsindәki
tәcrübәsi әn pis nümunә hesab olunur?

•

Nigeriya
Küveyt
Norveç
Venesuela
Ekvador

517 Aşağıdakılardan hansı biri Neft Fondunun İcraçı direktorunun sәlahiyyәt dairәsinә daxil deyil?

•

Fondu tәmsil etmәk
Fondun işçilәrini vәzifәyә tәyin vә vәzifәdәn azad etmәk
Fondun cari işini tәşkil etmәk
Fondun idarә edilmәsi ilә bağlı xәrclәr smetasını tәsdiq etmәk
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti tәrәfindәn tәsdiq olunmuş Qaydalara uyğun olaraq Fondun vәsaitlәrinin
idarә edilmәsi vә yerlәşdirilmәsi üzrә sәrәncam vermәk

518 Neft vә qaz gәlirlәrinin idarә olunması üzrә uzunmüddәtli strategiya nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

nәzәrdә tutulan müddәt әrzindә neftqaz gәlirlәrindәn istifadәnin әsas prinsiplәrini vә ortamüddәtli xәrclәr
siyasәtini
nәzәrdә tutulan müddәt әrzindә neftqaz gәlirlәrindәn istifadәnin әsas istiqamәtlәrini vә uzunmüddәtli xәrclәr
siyasәtini
nәzәrdә tutulan müddәt әrzindә neftqaz gәlirlәrindәn istifadәnin әsas istiqamәtlәrini vә konkret layihәlәri
nәzәrdә tutulan müddәt әrzindә neftqaz gәlirlәrindәn istifadәni hәyata keçirәn qurumları vә onların
sәlahiyyәtlәrini
nәzәrdә tutulan müddәt әrzindә neftqaz gәlirlәrinin toplanması, saxlanması vә idarә edilmәsi prosedurlarını

519 Startegiyada müәyyәn edilmiş neft vә qaz gәlirlәrindәn uzunmüddәtli istifadә prinsiplәrindәn biri
aşağıda sәhv göstәrilib:
neft vә qaz gәlirlәrinin qәbul edilmiş xәrclәmә qaydaları neft vә qaz gәlirlәrinin idarә olunması üzrә
uzunmüddәtli strategiyanın әhatә etdiyi dövr әrzindә dәyişmәz qalır
uzunmüddәtli dövr üçün neft vә qaz gәlirlәri hesabına xәrclәrin proqnozlaşdırılması zamanı dәyişmәz real
xәrclәr prinsipi әsas götürülür

•

strategiyanın әhatә etdiyi dövr әrzindә nәzәrdә tutulan xәrclәr üçün illik limit müәyyәn edilir
neft vә qaz gәlirlәrindәn daxilolmalar zirvә sәviyyәsinә çatdıqda onların 25 faizdәn az olmayan hissәsi yığıma
yönәldilir
neft vә qaz gәlirlәrindәn daxilolmalar zirvә sәviyyәsinә çatdıqda onların 50 faizdәn az olmayan hissәsi yığıma
yönәldilir

520 Neft Fondunun investisiya portfeli dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Fondun vәsaitinin istifadә istiqamәtlәri vә layihәlәr üzrә strukturu
Fondun xarici valyutada ifadә olunmuş vәsaitlәrinin valyuta tәrkibi vә strukturu
Fondun bütün vәsaitindә milli vә xarici valyutanın xüsusi çәkisi
Fondun idarә edilmәsi ilә bağlı xәrclәr smetası çәrçivәsindә tәsdiq edilmiş xәrclәr
Fondun vәsaitinin istifadә edilmәsinin әsas istiqamәtlәri (proqramı)

521 Resursların lәnәti nәzәriyyәlәri nәyi ifadә edir

•

mineral resurslarla zәngin ölkәlәrin belә resurslardan әldә etdiklәri gәlirlәr hesabına hәrbi qüdrәtini artırmasını
cә qonşu ölkәlәrlә konfliktlәrinin artmasını
mineral resurslarla zәngin ölkәlәrin belә resurslardan әldә etdiklәri gәlirlәr hesabına digәr ölkәlәrlә
müqayisәdә daha sürәtli inkişaf templәrinә malik olmasını
mineral resurslarla zәngin ölkәlәrin belә resurslardan әldә etdiklәri gәlirlәrin hәmin ölkәlәrin inkişafına tәkan
vermәsini
mineral resurslarla zәngin ölkәlәrin hökumәtlәrinin belә resurslardan әldә etdiklәri gәlirlәr hesabına әhalinin
sosialiqtisadi vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına diqqәti artırmaq әvәzinә infrastruktur layihәlәrinә üstünlük
vermәsini
mineral resurslarla zәngin ölkәlәrin belә resurslardan әldә etdiklәri gәlirlәrin hәmin ölkәlәrin inkişafına tәkan
vermәk әvәzinә onların vәziyyәtinin ağırlaşmasına gәtirib çıxarması hallarını

522 Holland sindromu nun әsas әlamәtlәri hansılardır?

•

iqtisadi artım templәrinin yüksәlmәsi vә işsizliyin azaldılması
iqtisadiyyatın bütün sahәlәrinin proporsional inkişafı vә tәdiyә balansında kәsirin artması
iqtisadiyyatın hәrtәrәfli inkişafı vә neft gәlirlәrinin sәmәrәli istifadәsi
milli valyutanın mәzәnnә kursunun möhkәmlәnmәsi vә iqtisadiyyatın birtәrәfli inkişafı
inflyasiya sәviyyәsinin yüksәlmәsi vә işsizliyin artması

523 Zәngin neftqaz ehtiyatlarına malik ölkәlәrin qarşısında duran әn mühüm vәzifә adәtәn hansı
olur?

•

iqtisadiyyatın artım templәrinin aşağı salınması
әhalinin rifah halının yksәldilmәsi
iqtisadiyyatın diversifikasiyası vә qeyrineft sektorunun inkişafı
neftqaz hasilatı vә ixracı hәcmlәrinin ildәnilә artırılması
milli valyutanın mәzәnnә kursunun zәiflәmәsinin qarşısının alınması

524 Zәngin tәbii (mineral) resurslardan әldә olunan gәlirlәrin ölkәnin soisaliqtisadi durumuna tәsiri
ilk növbәdә hansı amillәrdәn asılı olur?

•

cәmiyyәtdә formalaşmış institutların keyfiyyәtindәn vә hökumәtin fәaliyyәt qabiliyyәtindәn
milli valyutanın mәzәnnә kursundan vә әldә edilәn gәlirlәrin hәcmindәn
beynәlxalq tәşkilatların dәstәyindәn vә hökumәtin gücündәn
ölkәnin tәbiicoğrafi yerlәşmәsindәn vә infrastrukturun vәziyyәtindәn
ÜDMin artım tempindәn vә Mәrkәzi Bankın siyasәtindәn

525 әsrin müqavilәsi adlandırılan hasilatın pay bölgüsü sazişi nә vaxt imzalanıb?

•

1993cü ilin sentyabrın 20dә

•

1994cü ilin sentyabrın 20dә
1994cü ilin iyunun 16da
1995ci ilin oktyabrın 20dә
1994cü ilin oktyabrın 16da

526 Ceyhan neft terminalı hansı dәnizә çıxır?

•

Qara dәniz
Mәrmәrә dәnizi
Xәzәr dәnizi
Qırmızı dәniz
Aralıq dәnizi

527 BakıTbilisiәrzurum qaz ixrac kәmәri ilә әsasәn hansı layihә çәrçivәsindә çıxarılan qaz ixrac
olunur?

•

“Әsrin müqavilәsi” sazişi
“Ümid” layihәsi
“Şahdәniz” layihәsi
“Abşeron” layihәsi
“İnam” layihәsi

528 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin tәmәli nә vaxt qoyulub?

•

1998ci ilin martında
2001ci ilin sentyabrında
2000ci ilin sentyabrında
2003cü ilin sentyabrında
2002ci ilin sentyabrında

529 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәri layihәsinә aşağıdakı ölkәlәrdәn hansının şirkәti
qatılmayıb?

•

Sәudiyyә Әrәbistanı
Yaponiya
Rusiya
ABŞ
İngiltәrә

530 Azәrbaycan qazı әsasәn hansı ölkәlәrә ixrac edilir?

•

Gürcüstan, Türkiyә, Yunanıstan vә İtaliya
Gürcüstan, Türkiyә vә Şәrqi Avropa ölkәlәri
Gürcüstan,Türkiyә, İran vә Rusiya
Türkiyә, Bolqarıstan, Gürcüstan, Ukrayna vә Belarus
Rusiya, İran, İraq vә Yunanıstan

531 BakıSupsa neft boru kәmәri hansı terminaldan başlayır?

•

Әlәt
Sәngәçal
Lökbatan
Sahil
Dübәndi

532 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәri hansı ölkәlәrin әrazisindәn keçir?

•

Azәrbaycan vә Gürcüstan
Azәrbaycan, Gürcüstan vә Türkiyә
Azәrbaycan, Gürcüstan, Türkiyә vә Yunanıstan
Azәrbaycan, Rusiya, Gürcüstan vә Türkiyә
Azәrbaycan vә Türkiyә

533 BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәri hansı terminaldan başlayır?

•

Әlәt
Sәngәçal
Lökbatan
Sahil
Dübәndi

534 Hazırda AzәriÇıraqGünәşli (dәrin sahәsi) üzrә HPB sazişindә әn çox paya malik şirkәt
hansıdır?

•

ARDNŞ (Azәrbaycan)
TPAO (Türkiyә)
BP (İngiltәrә)
Chevron (ABŞ)
Statoil (Norveç)

535 Cәnubi Qafqaz (BakıTbilisiәrzurum) Boru Kәmәrinin tikintisi nә vaxt başa çatıb?

•

2005ci ilin ortalarında
2006cı ilin sonunda
2006cı ilin әvvәllәrindә
2008ci ilin әvvәlindә
2007ci ilin sonunda

536 Azәrbaycanın icracında әn çox paya malik mәhsullar hansıdır?

•

hazır әrzaq mәhsulları, spirtli vә spirtsiz içkilәr, tütün
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları (meyvә, tәrәvәz, bostan bitkilәri vә s.)
maşınqayırma vә metal mәmulatları
neft emalı mәhsulları vә kimya sәnayesi mәhsulları
mineral mәhsullar

537 Hazırda Azәbaycanın xarici ticarәtindә vә ölkәyә investisiya cәlb edilmәsindә aparıcı yer tutan
sahә hansıdır?

•

turizm
neftqaz sәnayesi
kәnd tәsәrrüfatı
qeyrineft sәnayesi
informasiya texnologiyaları

538 Azәrbaycanın xarici neft şirkәtlәri ilә imzaladığı ilk hasilatın pay bölgüsü sazişi hansıdır?
“Şahdәniz” strukturunun işlәnilmәsi layihәsi
“Dan UlduzuӘşrәfi” strukturunun işlәnilmәsi layihәsi
“Qarabağ” strukturunun işlәnilmәsi layihәsi

•

•

“Azәri”, “Çıraq” vә “Günәşli (dәrin sulu hissәsi)” yataqlarının işlәnilmәsi layihәsi
“Savalan”, “Dalğa”, “LerikDәniz” vә “Cәnub” yataqlarının işlәnilmәsi layihәsi

539 әsrin müqavilәsi adlandırılan saziş hansı yataqların istismarını nәzәrdә tutur?

•

“Azәri”, “Çıraq” vә “Günәşli” yatağının dәrin hissәsi
“Qarabağ” vә “Bahar” yataqları
“Azәri”, “Çıraq” vә “Günәşli” yatağının dayaz hissәsi
“Azәri”, “Çıraq” vә “Bulladәniz” yataqları
“Azәri”, “Bahar” vә “Şahdәniz” yataqları

540 Azәrbaycanın ixracında (dәyәr ifadәsindә) aşağıdakı mәhsullardan hansı daha yüksәk paya
malikdir?

•

xam neft
neft emalı mәhsuları
tәbii qaz
bitki vә heyvan mәnşәli mәhsullar
kimya sәnayesi mәhsulları

541 Xam neft vә tәbii qaz Azәrbaycandan xarici bazarlara әsasәn necә nәql olunur?

•

dәniz nәqliyyatı ilә
avtomobil nәqliyyatı ilә
dәmiryol nәqliyyatı ilә
boru kәmәrlәri ilә
hava nәqliyyatı ilә

542 Aşağıdakı kәmәrlәrin hansı ilә neft nәql olunmur?

•

Cәnubi Qafqaz Boru Kәmәri (Bakı – Tbilisi – Әrzurum)
Bakı  Novorossiysk
Bakı – Novorossiysk vә Bakı – Supsa
Bakı – Tbilisi – Ceyhan
Bakı – Supsa

543 Cәnubi Qafqaz (BakıTbilisiәrzurum) Boru Kәmәrinin tikintisinә nә vaxt başlanılıb?

•

1997ci ildә
2002ci ildә
2000ci ildә
2005ci ildә
2004cü ildә

544 BakıSupsa neft kәmәrinin tikintisi ilә bağlı Azәrbaycanla Gürcüstan arasında razılıq nә vaxt әldә
edilib?

•

1995ci ilin yanvarında
1996cı ilin martında
1995ci ilin sentyabrında
1996cә ilin dekabrında
1996cı ilin sentyabrında

545 BakıSupsa neft kәmәri hansı ölkәlәrin әrazisindәn keçir?
Azәrbaycan vә Rusiya

•

Azәrbaycan vә Türkiyә
Azәrbaycan vә Gürcüstan
Azәrbaycan, Gürcüstan vә Rusiya
Azәrbaycan, Gürcüstan vә Türkiyә

546 Bakı – Novorossiysk boru kәmәri ilә nәql edilәn neft hansı dәnizdә tankerlәrә doldurulur?

•

Xәzәr dәnizindә
Mәrmәrә dәnizindә
Qara dәnizdә
Egey dәnizindә
Aralıq dәnizindә

547 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansını tәmsil edәn neft şirkәti әsrin müavilәsi sazişindә iştirak etmәyib?

•

ABŞ
Norveç
İngiltәrә
İran
Rusiya

548 Hazırda әsrin müqavilәsi Sazişindә operator şirkәt hansıdır?

•

ARDNŞ
Chevron
BP
ABӘŞ
TPAO

549 әsrin müqavilәsi HPB sazişi imzalanarkәn bu konsorsiuma neçә ölkәnin neçә şirkәti daxil olub?

•

5 ölkәnin 10 şirkәti
8 ölkәni tәmsil edәn 11 şirkәt
6 ölkәni tәmsil edәn 9 şirkәt
6 ölkәni tәmsil edәn 9 şirkәt
7 ölkәni tәmsil edәn 10 şirkәt

550 Azәrbaycanda beynәlxalq neft sazişlәrinin hansı tipi daha geniş tәtbiq edilir?

•

konsessiya (lisenziya) sazişlәri
risklәrin bölüşdürülmәsi üzrә xidmәt sazişlәri
birgә müәssisә sazişi
hasilatın pay bölgüsü sazişlәri
akkreditasiya sazişlәri

551 Beynәlxalq neft sazişlәrinin aşağıdakı növlәrindәn hansı daha sadә vә әdalәtli hesab edilir?

•

konsessiya (lisenziya) sazişlәri
risklәrin bölüşdürülmәsi üzrә xidmәt sazişlәri
birgә müәssisә sazişi
hasilatın pay bölgüsü sazişlәri
vergi vә mәdәn vergisi sazişlәri

552 Aşağıdakı müәssisәlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinın strukturuna
daxildir?

•

"Azneft" İstehsalat Birliyi
"Azәrikimya" İstehsalat Birliyi
“Azәriqaz” İstehsalat Birliyi
heç biri
bunların hamısı

553 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin mәqsәdlәri sırasına daxil
deyil?

•

Azәrbaycan Respublikası әrazisindә (quru vә dәniz sahәlәri dә daxil olmaqla) neft vә qaz yataqlarının
axtarışını, kәşfiyyatını, hazırlanmasını vә işlәnmәsini hәyata keçirmәk
istehlakçıların müvafiq enerji daşıyıcılarına olan tәlәbatının sabit vә dayanaqlı ödәnilmәsini hәyata keçirmәk
neftin, qazın, kondensatın vә onlardan alınan mәhsulların nәql edilmәsini, emalını vә satışını hәyata keçirmәk
hәyata keçirdiyi neftqaz әmәliyyatlarından vә işlәrindәn gәlir әldә etmәk digәr işlәrin vә xidmәtlәrin hәyata
keçirilmәsindәn vә gәlir әldә edilmәsindәn ibarәtdir
neft vә qaz yataqlarının axtatışı, kәşfiyyatı vә hasilatında istifadә olunan avadanlıqların istehsalı vә satışını
hәyata keçirmәk

554 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti onda olan dövlәt әmlakına münasibәtdә
aşağıdakıları hәyata keçirir:

•

sahibliyi
sәrәncam verilmәsini
istifadәni
bunların heç birini
bunların hamısını

555 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin Şurası:

•

Şirkәtin müşahidә şurasıdır
Şirkәtin ali icra orqanıdır
Şirkәtin Ali idarәetmә orqanıdır
Şirkәtin prezidenti yanında fәaliyyәt göstәrәn müşahidә orqanıdır
Şirkәtin prezidenti yanında fәaliyyәt göstәrәn kollegial orqandır

556 Müәssisәlәrin idrәetmә strukturlarının әn geniş yayılmış sxemi hansıdır?

•

xәtti
xәttifunksional
funksional
mәqsәdliproqram
matris sxemi

557 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin hüquqi statusu nәdir?

•

mәrkәzi icra hakimiyyәti qurumudur
dövlәt sәhmdar cәmiyyәtidir
dövlәt kommersiya şirkәtidir
şaquli inteqrasiyalı neft korporasiyasıdır
dövlәt idarәetmә orqanıdır

558 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin vitseprezidentlәri vәzifәyә necә tәyin edilir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi tәrәfindәn

Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin Prezidenti tәrәfindәn
Azәrbaycan Respublikasının Sәnaye vә Energetika Nazirliyi tәrәfindәn

559 Aşağıdakılardan hansı biri Azәrbaycan Respublikasının yanacaqenerji kompleksinin inkişafı
(2005—2015ci illәr) üzrә Dövlәt Proqramının qarşısında duran vәzifәlәrә daxil deyil?

•

yanacaqenerji kompleksinin müasir tәlәblәrә uyğun inkişafının әsas istiqamәtlәrini müәyyәnlәşdirmәk
yanacaqenerji kompleksinә daxil olan yerli vә xarici şirkәtlәrin fәaliyyәtini tәşkil etmәk vә idarә etmәk
yanacaqenerji kompleksinә daxil olan sәnaye sahәlәrinin fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin artırılması üçün
müvafiq elmitexniki vә tәşkilati tәdbirlәr hәyata keçirmәk
yanacaqenerji kompleksinin inkişafına cәlb edilәn sәrmayәlәrin hәcmini artırmaq
yanacaqenerji sektorunda sağlam rәqabәt mühitini formalaşdırmaq

560 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının yanacaqenerji kompleksinin inkişafı (2005
—2015ci illәr) üzrә Dövlәt Proqramının qarşısında duran vәzifәlәrә daxildir?

•

enerji resurslarının istehsalı, emalı, nәqli, saxlanması, uçotu vә istehlakı üzrә mütәrәqqi texnoloji tәdbirlәrin
hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk
yanacaqenerji resurslarının (elektrik enerjisi vә tәbii qaz) istehlakına görә ödәnişlәrin daha dolğun yerinә
yetirilmәsini tәmin etmәk
yanacaqenerji kompleksindә ekoloji tәhlükәsizliyi tәmin etmәk
bunların heç biri
bunların hamısı

561 Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti hansı müәssisәlәrin bazasında yaradılıb?

•

Dәnizdә vә Quruda Neft vә Qazçıxarma İstehsalat Birliklәri
“Azәrneft” Dövlәt Konsernivә “Azәrneftkimya” İstehsalat Birliyi
“Azәrineft” Dövlәt Konserni vә Dәnizdә Neft vә Qazçıxarma İstehsalat Birliyi
“Azәrneftkimya” İstehsalat Birliyi vә Quruda Neft vә Qazçıxarma İstehsalat Birliyi
“Azәrneftkimya” Dövlәt Konserni vә Dәnizdә Neft vә Qazçıxarma İstehsalat Birliyi

562 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinә xasdır?

•

Şirkәt hüquqi şәxsdir
Şirkәt hasil edilmiş bütün karbohidrogenlәrә vә onların emalından alınan neft vә qaz mәhsullarına
münasibәtdә sahibliyi hәyata keçirir
Şirkәt müstәqil balansa, banklarda, o cümlәdәn xarici banklarda, hesablaşma vә digәr hesablara malikdir
bunların hamısı
Şirkәt üzәrindә Azәrbaycan Respublikasının gerbi tәsvir edilmiş vә Şirkәtin adı göstәrilmiş möhürә,
ştamplara, blanklara, digәr fәrqlәndirici nişanlara malikdir

563 İdarәetmәnin hansı tәşkilati quruluşunda obyektlәr üzrә rәhbәrlәr ayrıl¬ır vә bunlardan hәr biri
hәmin obyektin idarә edil¬mәsi ilә әlaqәdar olan bütün qә¬rar¬ların qәbul edilmәsinә vә icrasına
mәsuliyyәt daşıyır?

•

qә¬rar¬¬gah quruluşu
xәtti quruluş
matrisa quruluşu
proq¬ram mәqsәdli vә çevik quruluş
funksional quruluş

564 İdarәetmә zamanı istifadә edilәn aşağıdakı tәnzimlәyici sәnәdlәrdәn hansı daha konkret xarakter
daşıyır?
strategiya

•

qanun
proqram
әmr
qayda

565 Azәrbaycanın yanacaqenerji kompleksinin inkişaf siyasәtini hazırlayan vә tәnzimlәyәn dövlәt
orqanı hansıdır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Şirkәti
Azәrbaycan Respublikasının Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
Milli Mәclisin Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Komitәsi
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

566 Aşağıdakı şәhәrlәrdәn hansında Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin nümayәndәliyi
yoxdur?

•

Astana
Tehran
İstanbul
Kiyev
Moskva

567 Yerin tәki haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu geoloji öyrәnmә vә faydalı qazıntıların
çıxarılması (birlikdә) üçün yerin tәkinin hansı müddәtә xüsusi icazә (lisenziya) әsasında istifadәyә
verilmәsini nәzәrdә tutur?

•

35 ilәdәk
30 ilәdәk
25 ilәdәk
10 ilәdәk
5 ilәdәk

568 Bina vә tikililәr in neft sәnayesindәki tәyinatı nәdәn ibarәtdir?

•

istehsal prosesindә bilavasitә iştirak etmәklә xammal vә materialların yerdәyişmәsinә xidmәt edir
müәssisәnin fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi üçünyalnız ofis funksiyasını daşıyır
istehsal prosesindә bilavasitә iştirak etmәsә dә mәhsulun yaradılmasında әsas komponentdir
avadanlıq vә material ehtiyatlarının toplanması vә saxlanmasına xidmәt edir
normal әmәk şәraitini, malmaterial qiymәtlilәrinin saxlanması üçün zәruri şәraiti tәmin edir

569 әsas fondların fiziki köhnәlmәsi nәdir?

•

avadanlıqların sınaraq sıradan çıxmasıdır
әsas fondların tәdricәn texnikiistismar xassәlәrini itirmәsidir
әsas fondların dәyәrini itirmәsidir
әsas fondların tamamilә yararsız vәziyyәtә düşmәsidir
әsas fondların tәmir olunmasıdır

570 İstehsal prosesindә iştirak xarakterinә görә istehsal әsas fondları hansı ünsürlәrdәn ibarәtdir?

•

aktiv vә passiv ünsürlәr
nәqliyyat vasitәlәri, işçi qüvvәsi, mәnzil fondu, tәdris mәrkәzi, tibbi mәntәqә vә s.
qurğular, bina vә alәtlәr
binalar, qurğular, ötürücü mexanizmlәr, maşın vә avadanlıqlar, nәqliyyat vasitәlәri, alәtlәr, istehsal
lәvazimatları, tәsәrrüfat inventarları, çoxillik bitkilәr vә s.

bina, lәvazimat, şoxillik bitkilәr, yanacaq ehtiyyatları

571 İstehsal әsas fondları nәdir?

•

istehsal prosesindә hәlledici rol oynamaqla prosesdә öz formasını dәyişmәklә dәyәrini hissәhissә hazır
mәhsulun üzәrinә keçirәn fondlardır
әmәk vasitәlәri vә predmetlәrinin mәcmusudur
istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz dәyәrini istehsal edilәn
mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn istehsal fondlarıdır
müәssisәdә mәnfәәtin yaradılması vә istehsal prosesinә cәlb edilәn bütün maddi resurslarının mәcmusudur
müәssisәnin mülkiyyәtindә olan bütün material dәyәrlilәr vә әmlakın mәcmusudur

572 Sәnayenin dövriyyә fondları nәdir?

•

öz formasını istehsal prosesindә dәyişmәyәn istehsal fondlarıdır
öz natural formasını dәyişәn, lakin istehsal prosesindә birbaşa iştirak etmәyәn fondlardır
istehsal prosesindә iştirakından asılı olmayaraq dәyәrini itirәn fondlardır
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә tamamilә keçirәn vә öz natural
formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
tәbii olan bütün fondlar

573 Aşağıdakı sәnaye sahәlәrindәn hansında yeraltı istehsal әsas fondlar mövcuddur?

•

ağır sәnayedә
metallurgiya sәnayesindә
yüngül sәnayedә
neft sәnayesindә
maşınqayırma sәnayesindә

574 әsas fondların köhnәlmә növlәri hansılardır?

•

fiziki vә mәnәvi köhnәlmә; sosial, iqtisadi
texniki vә texnoloji köhnәlmә
fiziki, texniki, mәnәvi köhnәlmә
texnikiiqtisadi vә mәnәvi köhnәlmә
sosial, mәnәvi vә pisxoloji köhnәlmә

575 әsas fondlardan istifadәnin ümumi sәmәrәlilik göstәricisi aşağıdakılardan hansıdır?

•

әsas fondların dәyәrinin artım tempi
әsas fondların yenilәnmә әmsalı
әsas fondların köhnәlmә müddәti
fondverimi
növbәlilik әmsalı

576 Aşağıdakılardan hansı әsas fondlardan istifadәnin xüsusi sәmәrәlilik göstәricisi hesab edilir?

•

әsas fondların dәyәrinin artım tempi
әsas fondların yenilәnmә әmsalı
әsas fondların köhnәlmә müddәti
fondverimi
növbәlilik әmsalı

577 Neft sәnayesindә nәqliyyat vasitәlәrinin illik amortizasiya normaları nә qәdәrdir?
5 faizәdәk

•

15 faizәdәk
10 faizәdәk
25faizәdәk
20 faizәdәk

578 Dövriyyә fondlarının tәrkib ünsürlәri hansılardır?

•

tәdavül fondları, gәlәcәk dövrün xәrclәri vә pul vәsaitlәri
istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal (o cümlәdәn, özünün istehsalı olan yarımfabrikatlar) vә gәlәcәk dövrün
xәrclәri
yanacaq, tәmir ehtiyatları vә istehsal ehtiyatları
pul vәsaitlәri, azqiymәtli tezköhnәlәn әşyalar, debitor borcları
gәlәcәk dövrün xәrclәri, tәdavül fondları, pul vәsaitlәri, xammal vә materiallar

579 Aşağıdakılardan hansı tәdavül fondlarına aid deyil?

•

anbarda olan hazır mәhsul
bitmәmiş istehsal
yola salınmış, lakin dәyәri hәlә ödәnilmәmiş (yolda olan) mallar
müәssisәnin bank hesabında vә kassasında olan vәsaitlәr
hesablaşmalarda olan vәsaitlәr

580 Dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsi:

•

istehsal sferasında başlayıb tәdavül sferasında başa çatır
tәdavül sferasında başlayıb tәdavül sferasında başa çatır
tәdavül sferasında başlayıb istehsal sferasında başa çatır
bir istehsal mәrhәlәsindә başlayıb digәr istehsal mәrhәlәsindә başa çatır
istehsal sferasında başlayıb istehlak sferasında başa çatır

581 Aşağıdakılardan biri istehsal ehtiyatlarına aid deyil:

•

mövsümü ehtiyat
әmtәәlik ehtiyat
hazırlıq ehtiyatı
cari ehtiyat
sığorta ehtiyatı

582 Aşağıdakı dövriyyә vәsaitlәrindәn hansı normalaşdırılır?

•

anbarda olan hazır mәhsul
debitor vә kreditor borcları
yola salınmış, lakin dәyәri hәlә ödәnilmәmiş (yolda olan) mallar
müәssisәnin bank hesabında vә kassasında olan vәsaitlәr
hesablaşmalarda olan vәsaitlәr

583 әmәk mәhsuldarlığı nәdir?

•

müәssisәdәki mәhsul istehsalının hәr vahidinin dәyәri
istehsal prosesinә nә qәdәr әmәk sәrf olunmasını göstәrәn göәtәricidir
konkret әmәk növünün vaxt vahidi әrzindә nә qәdәr mәhsul yaratmaq qabiliyyәtidir
istehsal heyyәtinin iş vaxtı fondunun qeyriistehsal heyyәtinin iş vaxtı fonduna nisbәtidir
istehsal heyyәtinin әmәk haqqı fondunun qeyriistehsal heyyәtinin әmәk haqqı fonduna nisbәtidir

584 Sәnaye istehsal heyyәtinin tәrkibinә daxil olan kateqoriyalar hansılardır?

•

•

fәhlәlәr, mühәndistexniki işçilәr, qulluqçular, kiçik xidmәtedici heyәt, şagirdlәr, mühafizә işçilәri
menecerlәr, marketoloqlar, mühasiblәr, mühәndistexniki işçilәr
sahibkarlar, menecerlәr, qulluqçular, fәhlәlәr vә kiçik xidmәtedici heyәt
mülkiyәtçisahibkarlar, menecerlәr, orta sәviyyәli rәhbәrlәr, fәhlәlәr, sair işçilәr
rәhbәr işçilәr, qulluqçular, fәhlәlәr, sosial xidmәt işçilәri, mühafizә xidmәti

585 Sәnaye istehsal heyyәtinә daxil edilmir:

•

әsas fәhlәlәr
mütәxәsislәr
kömәkçi fәhlәlәr
mühafizә işçilәri vә yanğın söndürәnlәr
mәnzilkommunal tәsәrrüfatının işçilәri

586 Sәnayedә әmәk haqqının ödәnilmәsi formaları hansılardır?

•

günәmuzd vә ayamuzd
qarışıq vә işәmuzd
işәmuzd vә vaxtamuzd
işәmuzd, vaxtamuzd vә qarışıq
günәmuzd, ayamuzd vә işәmuzd

587 әmәk haqqı nәdir?

•

iş qüvvәsinin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinә görә işçiyә müәssisә tәrәfindәn ödәnilәn pul vәsaitidir
işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsait
vaxtilә müәssisәdә işlәyib, lakin indi tәqaüddә olan işçilәrә müәssisәlәrin ödәdiyi vәsait
müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlar
işәgötürәnin işçi ilә bağladığı müqavilәyә görә onun işdәn çıxdığı halda ödәdiyi vәsait

588 Sәnaye fәhlәlәri ixtisas dәrәcәlәrinә görә neçә qrupa bölünürlәr?

•

5
2
3
4
6

589 әmәk mәhsuldarlığının folrmaları hansılardır?

•

fәrdi vә ictimai
fәrdi, şәxsi, kollektiv vә ictimai
müәssisә, sahә vә sәnaye
şәxsi vә ictimai
fәrdi vә kollektiv

590 Aşağıdakı kateqoriyalardan hansı fәhlәnin ixtisas dәrәcәsini әks etdirmir?

•

ixtisassız
ixtisaslı
azixtisaslı
orta ixtisas tәhsilli
yüksәk iztisaslı

591 әmәk sәrfinin sәmәrәlilik göstәricisi nәdir?

•

•

әmәl mәhsuldarlığı
әmәyin gәrginliyi
әmәyin intensivliyi
müәyyәn dövr әrzindә sәrf edilәn zaman müddәti
müәyyәn dövr әrzindә istehsal olunan mәhsulun hәcmi

592 Sәnaye istehsal heyyәti nәdir?

•

bilavasitә sәnaye vә digәr istehsal sahәlәrindә çalışan vә istehsala xidmәt sahәlәrinin işçilәridir
ancaq idarәetmә heyәti – sahibkar, menecer vә baş mühәndislәrdir
sәnaye müәssisәlәrindә istehsalın tәşkili vә istehsala normal gedişinә şәrait tәmin edәn kadrların mәcmusudur
yalnız bilavastә istehsalda çalışan fәhlә heyәtidir
sәnaye müәssisәlәrinin tәrkibindә olan istehsal vә sosial bölmәlәrdә çalışan bütün işçilәrin ümumi sayıdır

593 Aşağıda göstәrilәn istehsal vasitәlәrindәn hansı әsas fond deyil?

•

torpaq
nәqliyyat vasitәsi
qurğu
dәzgah
bina

594 Sәnayenin dövriyyә vәsaitlәrinә nәlәr aiddir?

•

istehsal ehtiyyatları vә tәdavül fondları
xammal vә materiallar, gәlәcәk dövrün xәrclәri vә tәdavül fondları
dövriyyә fondları vә gәlәcәk dövrün xәrclәri
pul vәsaitlәri, xammal vә materiallar
dövrüyyә fondları vә tәdavül fondları

595 Sәnaye sahәsinin artım tempi necә hesablanır?

•

sahәnin mühüm göstәricilәrinin hesabat ilindәki sәviyyәsinin hәmin göstәricilәrin әvvәlki ildәki sәviyyәsinә
nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi;
sahәnin mühüm göstәricilәrinin faktiki sәviyyәsinin bütünlüklә sәnayenin müvafiq göstәricilәrinin sәviyyәsinә
nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi;
sahәnin mühüm göstәricilәrinin faktiki sәviyyәsinin hәmin göstәricilәrin planlaşdırılan sәviyyәsinә nisbәti
kimi;
sahәnin mühüm göstәricilәrinin faktiki sәviyyәsinin digәr sahәnin müvafiq göstәricilәrinin sәviyyәsi ilә
müqayisәsinin faizlә ifadәsi kimi
sәnayenin mühüm göstәricilәrinin faktiki sәviyyәsinin sahәnin müvafiq göstәricilәrinin sәviyyәsinә nisbәtinin
faizlә ifadәsi kimi;

596 Sahәdә illik istehsalın artım sürәtini (Har.s) hesablamaq üçün aşağıdakı düsturların hansından
istifadә edilә bilәr?

•

Har.s = (Hhes – Hbaza)/Hbaza x 100%
Har.s = Hart.tem – 100%
Har.s = Hhes/Hbaza x 100%  100%
bunların heç biri
bunların hәr 3ü

597 Sәnaye sahәsinin artım tempi necә hesablanır?

•

sahәnin mühüm göstәricilәrinin hesabat ilindәki sәviyyәsinin hәmin göstәricilәrin әvvәlki ildәki sәviyyәsinә
nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi;

sahәnin mühüm göstәricilәrinin faktiki sәviyyәsinin bütünlüklә sәnayenin müvafiq göstәricilәrinin sәviyyәsinә
nisbәtinin faizlә ifadәsi kimi;
sahәnin mühüm göstәricilәrinin faktiki sәviyyәsinin hәmin göstәricilәrin planlaşdırılan sәviyyәsinә nisbәti
kimi;
sahәnin mühüm göstәricilәrinin faktiki sәviyyәsinin digәr sahәnin müvafiq göstәricilәrinin sәviyyәsi ilә
müqayisәsinin faizlә ifadәsi kimi
sәnayenin mühüm göstәricilәrinin faktiki sәviyyәsinin sahәnin müvafiq göstәricilәrinin sәviyyәsinә nisbәtinin
faizlә ifadәsi kimi;

598 Sahәnin in¬ki¬şaf sürәtinә görә bütünlüklә sәnayeni (vә ya digәr bir sahәni) qabaqlama әmsalı
necә hesablanır?

•

sahәnin planlaşdırılan inkişaf sәviyyәsinin onun faktiki inkişaf sәviyyәsinә nisbәti kimi;
sahәnin planlaşdırılan inkişàf sәviyyәsinin sahәnin faktiki inkişaf sәviyyәsindәn çıxmaqla;
hәr hansı sәnaye sahәsinin artım tempinin sәnayenin ümumi (yaxud müqayisә edilәn sahәnin) artım tempinә
nisbәti kimi;
sәnayenin bütünlükdә inkişaf sürәtinin sahәdә әmәk mәhsuldarlığının artım sürәtinә nisbәti kimi.
sәnayenin әsas fondlarının dәyәrinin artım sürәtinin sahәnin әsas fondların dәyәrinin artım sürәtinә nisbәti
kimi;

599 Iqtisadiyyatın strukturu (quruluşu) barәdә aşağıdakı fikirlәrin hansı ynlışdır?

•

İqtisadiyyatın strukturu onun dayanıqlığını, bütövlüyünü vә dinamizmini tәmin edәn birbiri ilә qarşılıqlı
әlaqәli sahәlәrin vә nizamlanmış (sistemlәşdirilmiş) әlaqәlәrin mәcmusunu әks etdirir
İqtisadiyyatın strukturu – ölkә iqtisadiyyatını әmәlә gәtirәn sahәlәrin, istehsalların, müәssisәlәrin, ictimai
istehsal proseslәrinin tәrkibidir
İqtisadiyyatının strukturu – milli iqtisadiyyatın müxtәlif vahidlәri (sahәlәri) arasında tarixәn formalaşmış sabit,
tәkrar istehsalı mümkün olmaqla fәaliyyәt göstәrәn qarşılıqlı münasibәtlәrin mәcmusudur
İqtisadiyyatın strukturu dinamikdir vә müxtәlif amillәrin tәsiri altında zaman keçdikcә dәyikliklәrә mәruz
qalır
İqtisadiyyatın strukturu ölkә iqtisadiyyatının ümumi göstәricilәrindә ayrıayrı sahәlәrin xüsusi çәkisi (payı)
göstәricisi ilә xarakterizә oluna bilәr

600 Ölkәnin sәnaye mәhsulunun istehsal strukturunda xam neft vә tәbii qaz hasilatının xüsusi çәkisi
2006cı ildә tәqribәn 70 faiz, 2011ci ildә isә tәqribәn 78 faiz olub. 20062011ci illәr dövründә xam
neft vә tәbii qaz hasilatının sәnaye mәhsulu istehsalının sahә strukturundakı mövqeyi nә qәdәr
dәyişib?

•

8 faiz artıb
8 faiz azalıb
8 faiz bәndi artıb
11,4 faiz artıb
8 faiz bәndi azalıb

601 Ölkәnin sәnaye mәhsulunun istehsal strukturunda xam neft vә tәbii qaz hasilatının xüsusi çәkisi
2006cı ildә tәqribәn 70 faiz, 2011ci ildә isә tәqribәn 78 faiz olub. 2006cı illә müqayisәdә 2011ci
ildә xam neft vә tәbii qaz hasilatının sәnaye mәhsulu istehsalının sahә strukturundakı xüsusi çәkisindә
artım nә qәdәr olub?

•

8 faiz
11,4 faiz
8 faiz bәndi
cavabların heç biri doğru deyil
11,4 faiz bәndi

602 2010cu ildә Azәrbaycan sәnayesindә fәaliyyәt göstәrәn 2650 sәnaye müәssisәsindәn 311i
mәdәnçıxarma sәnayesinә, o cümlәdәn 27si xam neft vә tәbii qaz hasilatına aid olub. Xam neft vә

tәbii qaz hasilatı müәssisәlәrinin sәnaye müәssisәlәrinin ümumi sayında payı nә qәdәr olub?

•

1,0 faiz
11,7 faiz
8,7 faiz
10,7 faiz
12,7 faiz

603 2011ci ildә ölkә sәnayesindә әsas sәnayeistehsal fondlarının dәyәri 42 milyard manat, xam neft
vә tәbii qaz hasilatında 30 milyard manat, neft mәhsullarının istehsalında 720 milyon manat tәşkil
edib. Bu mәlumatlar әsasında әsas sәnayeistahsal fondlarının strukturunda xam neft sәnayesinin
payını hesablayın.

•

tәqribәn 71 faiz
tәqribәn 73 faiz
tәqribәn 1,7 faiz
tәqribәn 78 faiz
tәqribәn 69 faiz

604 2010cu ildә ölkәdә istehsal edilәn 28 milyard manatlıq ümumi sәnaye mәhsulunun tәqribәn 21
milyard manatı mәdәnçıxarma sәnayesinin mәhsulu olub. Sәnaye mәhsulu istehsalının sahә
strukturunda mәdәnşıxarma sәnayesinin xüsusi çәkisi nә qәdәr olub?

•

21 milyard manat
75,0 faiz
0,75
yuxarıda verilmiş cavab variantlarının heç biri doğru deyil
75 faiz bәndi

605 Aşağıdakılardan hansı sәnayenin struktur problemlәrinә aid edilә bilmәz

•

investorların (o cümlәdәn xarici investorların) hüquqlarının qorunması sisteminin tam formalaşmaması
sәnayenin strukturunun xammal (xüsusilә neftqaz hasilatı) yönümlü inkişafı
sәnayenin әvvәllәr formalaşmış sahә strukturunun müstәqillik şәraitindә ölkәnin milli iqtisadi inkişaf
tәlәblәrinә uyğun gәlmәmәsi
sәnaye istehsalının әsasәn bir regionda cәmlәşmәsi
ixracda emal sәnayesi mәhsullarının payının son dәrәcә cüzi olması

606 OPEK nә demәkdir?

•

Neft hasil edәn ölkәlәrin tәşkilatı
Neft ixrac edәn ölkәlәrin tәşkilatı
Neftemal edәn ölkәlәrin tәşkilatı
Neft bazarını tәnzimlәyәn ölkәlәrin tәşkilatı
Neft hasil edәn şirkәtlәrin tәşkilatı

607 OPEKin yaradılmasında mәqsәd nә olub?

•

üzv ölkәlәrdәn tәrәfindәn neftin birgә hasilatı
üzv ölkәlәr tәrәfindәn ixrac bazarlarının genişlәndirilmәsi
üzv ölkәlәr tәrәfindәn neftin birgә satışı
üzv ölkәlәr tәrәfindәn neft istehsalı vә satışı hәcmlәrinin mәhdudlaşdırılması
dünya bazarlarında neftin qiymәtinin stabillәşdirilmәsi vә tәnzimlәnmәsi

608 OPEKin üzvlәri:

•

şirkәtlәrdir
beynәlxalq tәşkilatlardır
ölkәlәrdir
qeyrihökumәt tәşkilatlarıdır
hәm ölkәlәr, hәm dә şirkәtlәrdir

609 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzv deyil?

•

Rusiya
Sәudiyyә Әrәbistanı
İran
Küveyt
İraq

610 OPEK nә vaxt yaradılıb?

•

1970ci ildә
1965ci ildә
1960cı ildә
1955cı ildә
1950ci ildә

611 Azәrbaycan nә vaxtdan OPEKin üzvüdür?

•

Azәrbaycan OPEKin üzvü deyil
2006cı ildәn
2003cü ildәn
2001ci ildәn
1997ci ildәn

612 Hazırda dünyanın әn çox neft istehlak edәn ölkәlәri hansılardır?

•

ABŞ vә Yaponiya
ABŞ vә Rusiya
ABŞ vә Alamniya
ABŞ vә Çin
ABŞ, Rusiya vә Hindistan

613 Azәrbaycan nefti dünya bazarına hansı adla çıxarılır?

•

“Brent”
“Urals”
“Azerioil
“Azeri Light”
“Azeri Black”

614 Dünya bazarlarında neftin birja satışına nә vaxtdan başlanılıb?

•

1986cı ildә
1973cı ildә
1965ci ildә
1985ci ildә
1980ci ildә

615 WTI markalı etalon neft harada hasil edilir?

•

Şimal dәnizindә
İran körfәzindә
Venesuelada
ABŞda
Sәudiyyә Әrәbistanında

616 Aşağıdakı neft növlәrindәn hansı OPEK sәbәti nә daxil deyil?

•

BCF 17 (Venesuela)
Arab Light (Sәudiyyә Әrәbistanı)
Brent
Kuwait Export (Küveyt)
İran Heavy (İran)

617 Aşağıdakı neft növlәrindәn hansı OPEK sәbәti nә daxil deyil?

•

Bonny Light (Nigeriya)
Es Sider (Liviya)
Basra Light (İraq)
Murban (BӘӘ)
WTI

618 Aşağıdakılardan hansı birja sazişi hesab olunur?

•

Forvard vә Fyuçers
SPOT vә Forvard
Fyuçers
Forvard
SPOT

619 Birjalarda hәyata keçirilәn sövdәlәşmәlәrin hansı hissәsi fiktiv әmtәәlәrlә  törәmә maliyyә
alәtlәri ilә  әmәliiyatların payına düşür?

•

10 faizә qәdәri
9798 faizә qәdәrini
75 faizә qәdәrini
4550 faizi
12 faizi

620 Hazırda (2015ci il) neft hasilatçısı olan neçә ölkә OPEKin üzvüdür?

•

8 ölkә
15 ölkә
13 ölkә
12 ölkә
10 ölkә

621 Digәr neft növlәrinin qiymәti seçilmiş etalon marka neft növlәri vasitәsilә necә müәyyәn edilir?

•

sıxlıqları müqayisә edilmәklә
tәrkiblәrindә olan qatışıqlar müqayisә edilmәklә
әmsallar tәtbiq edilmәklә
xüsusi çәkilәri müqayisә edilmәklә
müәyyәn nisbәtdә qatışdırılmaqla

622 Aşağıdakı neft növlәrindәn hansı etalon marka kimi qәbul olunur?

•

Brent
Dubai
WTI
Saudi Arabian
yuxarıdakıların hamısı

623 Brent markalı etalon neftlә hansı birjada ticarәt aparılır?

•

NYMEX (NyuYork)
SİMEX (Sinqapur)
İCE (London)
HonqKonq Әmtәә Birjası
Tokio Әmtәә Birjası

624 Brent markalı etalon neft harada hasil edilir?

•

ABŞda
Venesuelada
Sәudiyyә Әrәbistanında
İran körfәzindә
Şimal dәnizindә

625 Dövlәt Neft Şirkәtinin hasil etdiyi neft ölkәnin neft emalı müәssisәlәrinә hansı qiymәtlә verilir?

•

istehsal maya dәyәri ilә
şirkәtdaxili topdansatış qiymәti ilә
dünya bazar qiymәtlәri ilә
şirkәtin topdansatış qiymәti ilә
aksiz vergisi әlavә edilmәklә şirkәtdaxili topdansatış qiymәti ilә

626 Azәrbaycanda yerli istehsal neft mәhsulları ölkә daxilindә hansı qiymәtlәrlә satılır?

•

dövlәtin tәnzimlәdiyi qiymәtlәrlә
daxili bazar qiymәtlәri ilә
dünya bazar qiymәtlәri ilә
müqavilә qiymәtlәri ilә
şirkәtdaxili topdansatış qiymәtlәri ilә

627 Azәri  Çıraq Günәşli sazişi üzrә xarici neft şirkәtlәrinә çatan pay nefti ölkәmizdә hansı
qiymәtlәrlә satılır?

•

dünya bazar qiymәtlәri ilә
müqavilә qiymәtlәri ilә
dövlәtin müәyyәn etdiyi qiymәtlәrlә
xarici şirkәtlәr öz neftini Azәrbaycanın daxilindә satmırlar
ölkәdaxili bazar qiymәtlәri ilә

628 әsrin müqavilәsi sazişi üzrә xarici neft şirkәtlәri әldә etdiklәri mәnfәәtdәn Azәrbaycan
hökumәtinә mәnfәәt vergisini hansı dәrәcә ilә ödәyirlәr?
25 faiz
18 faiz
15 faiz

•

•

22 faiz
20 faiz

629 Tranzit haqqı nәdir?

•

karbohidrogen ehtiyatlarının işlәnmәsi ilә әlaqәdar xarici sәrmayәçilәr tәrәfindәn müqavilә sahәsindәn istifadә
üçün Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt orqanına ödәnilәn vәsaitlәrdir
Hasilatın Pay Bölgüsü sazişlәrinin imzalanması vә ya icrası ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının müvafiq
dövlәt orqanına ödәnilәn mükafatlardır; c) xarici şirkәtlәrlә bağlanmış sazişlәr çәrçivәsindә dövlәt әmlakından
istifadә üçün ödәnilәn haqqlardır
neftin Azәrbaycan Respublikasının әrazisi ilә neftqaz ixrac boru kәmәrlәri vasitәsi ilә ötürülmәsi üçün edilәn
ödәnişlәrdir
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәki vә Xәzәr dәnizinin (gölünün) şelfindәki faydalı qazıntıların
çıxarılmasına görә ödәnilәn vergidir

630 Aşağıdakı xәrclәrdәn hansı dәyişәn xәrclәrә aiddir?

•

binanın qızdırılması xәrclәri
әsas fәhlәlәrin әmәk haqqı
neft quyularının saxlanması xәrclәri
әsas fondların amortizasiyası xәrclәri
idarә heyәtinin әmәk haqqı xәrclәri

631 Aşağıdakı xәrclәrdәn hansı şәrti sabit xәrclәrә aiddir?

•

әsas istehsal fәhlәlәrin әmәk haqqı
dәstlәşdirici mәmulatlar vә yarımfabrikatların alınması xәrclәri
texnoloji mәqsәdlәr üçün yanacaq xәrclәri
әsas fondların amortizasiyası xәrclәri
әsas xammal vә material mәsrәflәri

632 Neft vә qaz hasilatının maya dәyәrinin formalaşması aşağıdakılardan hansı ilә әlaqәli deyil?

•

geoloji kәşfiyyat
quyuların istismarı
mәdәnlәrin işlәnilmәsi
neft vә qazın istehlakçılara çatdırılması
mәdәn tәsәrrüfatı

633 Aşağıdakılardan hansı neft vә qazın maya dәyәrinin formalaşmasının mühüm xüsusiyyәtlәrinә
aiddir?

•

neft vә kondensat qazının eyni vaxtda birgә hasil edilmәsi
neft çıxarılmasının müxtәlif üsullarının paralel istifadә olunması
istismar quyularından müxtәlif növlәrinin yanaşı istifadәsi
bunların heç biri
bunların hamısı

634 Mayenin debitinin hesablanması zamanı aşağıdakı vahidlәrin hansından istifadә edilә bilәr?

•

l/san
m3/saat
m3/san
bunların hamısından
m3/gün

635 Aşağıdakılardan hansı kompleks xәrclәrә aiddir?

•

texnoloji mәqsәdlәr üçün yanacaq xәrclәri
әsas fәhlәlәrin әmәk haqqı
texnoloji avadanlıqların amortizasiyası
ümumzavod xәrclәri
xammal vә әsas materiallara mәsrәflәr

636 Neft vә qaz hasilatının maya dәyәrinin strukturuna aşağıdakı amillәrdәn hanı tәsir göstәrir?

•

yataqların yerlәşdiyi әrazinin tәbiicoğrafi xüsusiyyәtlәri
yatağın ölçüsü
yataqlarda layların sayı
bunların heç biri
bunların hamısı

637 Mәdәn vergisi nәdir?

•

karbohidrogen ehtiyatlarının işlәnmәsi ilә әlaqәdar xarici sәrmayәçilәr tәrәfindәn müqavilә sahәsindәn istifadә
üçün Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt orqanına ödәnilәn vәsaitlәrdir
xarici şirkәtlәrlә bağlanmış sazişlәr çәrçivәsindә dövlәt әmlakından istifadә üçün ödәnilәn haqqlardır
Hasilatın Pay Bölgüsü sazişlәrinin imzalanması vә ya icrası ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının müvafiq
dövlәt orqanına ödәnilәn mükafatlardır
neftin Azәrbaycan Respublikasının әrazisi ilә neftqaz ixrac boru kәmәrlәri vasitәsi ilә ötürülmәsi üçün edilәn
ödәnişlәrdir
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәki vә Xәzәr dәnizinin (gölünün) şelfindәki faydalı qazıntıların
çıxarılmasına görә ödәnilәn vergidir

638 Dövlәt Neft Şirkәtinin hasil etdiyi neft hansı qiymәtlә ixrac olunur?

•

istehsal maya dәyәri ilә
dövlәtin müәyyәn etdiyi qiymәtlә
dünya bazar qiymәtlәri ilә
şirkәtin topdansatış qiymәti ilә
razılaşma qiymәti ilә

639 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması ehtiyatlarına aid deyil?

•

işçilәrin әmәk haqlarının vә onların sosial inkişafına xәrclәrin artırılması
әmәk mәhsuldarlığının artırılması
istehsaldankәnar xәrclәrinin azaldılması
mәhsulun istehsalina çәkilәn material xәrclәrinin aşağı salınması
mәhsulun fondtutumunun aşağı salınması

640 Azәrbaycanda yerli istehsal neft mәhsulları ölkә daxili satış qiymәtlәri hansı qurum tәrәfindәn
tәnzimlәnir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Sәnaye vә İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Şirkәti
Azәrbaycan Respublikasının tarif Şurası

641 Azәri  Çıraq Günәşli sazişi üzrә hasil edilәn hәr bir barrel neftin hasilat maya dәyәri nә
qәdәrdir?

•

12 manat
10 ABŞ dollarından aşağı
2 ABŞ dolları
20 ABŞ dolları
15 ABŞ dolları

642 Neftin bazar satışı qiymәti necә formalaşır?

•

dövlәt müәyyәn edir
hasilat vә nәqletmә xәrclәrinin üzәrinә 20 faizlik mәnfәәt әlavә edilmәklә müәyyәn edilir
istehsalçı şirkәt müәyyәn edir
OPEK müәyyәn edir
dünya bazarında (әmtәә birjasında) müәyyәn edilir

643 Aşağıdakılardan hansı oliqopolik bazarı xarakterizә edir?

•

tәbii inhisarın movcud olduğu sahә
eyni olmayan, lakin oxşar mәhsullar is¬tehsal edәn nisbәtәn çoxlu sayda müәssisәlәrin mövcud olduğu sahә
nisbәtәn az sayda müәssisәnin әmtәә vә xidmәtlәr bazarında ha¬kimlik etdiyi sahә
müәyyәn mәh¬sul istehsal edәn vә xidmәt göstәrәn bir müәssisәnin mövcud olduğu sahә
standart vә ya eynicinsli mәhsul¬lar istehsal edәn çoxlu sayda müәssisәlәrin mövcud olduğu sahә

644 Neft hasilatının mәdәn maya dәyәrindә hansı mәsrәflәr daha üstün xüsusi çәkiyә malikdir?

•

dәyişәn xәrclәr
şәrtidәyişәn mәsrәflәr
sabit mәsrәflәr
kompleks mәsrәflәr
şәrti sabit mәsrәflәr

645 Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması amillәrinә aid deyil?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
mәhsulun quruluşunun dәyişilmәsi
mәhsulun istehsal hәcminin artırılması
istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
istehsalın vә әmәyin tәşkilinin yaxşılaşdırılması

646 Aşağıdakılardan hansı istehsal mәsrәflәrinin iqtisadi elementlәr üzrә qruplaşdırılması elementi
deyil?

•

material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tul¬lan¬tı¬ların dәyәri çıxılmaqla)
sosial sığorta ayırmaları
әmәk haqqı xәrclәri
әsas fondların amortizasiyası
ümumzavod xәrclәri

647 Mәhsulun maya dәyәri nәdir?

•

mәhsulun istehsalı vә satılmasında istifadә olunan әsas fondların orta illik dәyәridir
mәhsulun istehsalı vә satışına sәrf olunan әsas vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәr ifadәsindә mәcmusudur
mәhsul vahidinin istehsalı vә satışına çәkilәn bütün növ mәsrәflәrin mәcmu¬sudur
rәqabәt şәraitindә müәssisәnin mәhsulunun bazar dәyәridir
müәyyәn dövr әrzindә müәssisәnin çәkdiyi bütün xәrclәrin ümumi kәmiyyәtidir

648 Aşağıdakılardan hansı mәhsul vahidinin kalkulyasiyasının xәrc maddәlәrinә aid deyil?

•

xammal vә materiallar
istehsal fәhlәlәrinin әsas vә әlavә әmәk haqqı
texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji
mәhsulun satışı xәrclәri
sosial sığortaya ayırmaları

649 ARDNŞ aşağıdakı vergilәrdәn hansının ödәyicisi deyil?

•

әlavә dәyәr vergisi
mәnfәәt vergisi
aksiz vergisi
әmlak vergisi
idxal vergisi

650 Mәnfәәt nәdir?

•

müәssisәnin ehtiyat fondunun әsas mәnbәyi olub, xәrclәrlә gәlirin fәrqinә bәrabәrdir
müәssisәnin gәlirinin tәsisçilәr tәrәfindәn ehtiyat fonduna yenidәn qoyduğu vәsaitdir
müәssisәnin mәcmu gәliridir
ümumi gәlirdәn material vә әmәk haqqı fondu xәrclәri çıxıldıqdan sonra qalan pul vәsaitidir
müәssisәnin ümumi gәlirindәn bütün zәruri xәrclәr ödәnildikdәn sonra qalan xalis gәlirdir

651 Quyu dibindәki işlәk hissәsinin formasından asılı olaraq qazma baltalarının növlәri hansılardır?

•

gövdәli, şaroşkalı vә almazlı
dәstәkli, şaroşkalı vә almazlı
qanadvari, şaroşkalı vә almazlı
pәrli, şaroşkalı vә almazlı
pәrli, çuqun vә almazlı

652 Hansı qazma baltaları daha möhkәm vә mәhsuldar hesab olunur?

•

pәrli baltalar
gövdәli baltalar
dәstәkli baltalar
şaroşkalı baltalar
almazlı baltalar

653 Neft mәdәni nәdir?

•

qazların yerin dәrin qatlarından çixarılan quyudur
hasil edilәn neft mәhsullarının qrup halında ölçmә qurğusuna verәn kompleksdir
neftin vә onunla birlikdә çıxan qazların yerin dәrin qatlarından çıxarılması ücün quyu, boru kәmәrlәri vә
müvafiq avadanlıqdan ibarәt texnoloji kompleksdir
nefti vә neft mәhsullarını satişa hazirlayan sәnaye müәssisәlәrin kompleksidir
neft emal edilәn sәnaye sahәlәrinin kompleksidir

654 Neft laylarının işlәnmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

laydan quyu dibinә neftin hәrәkәtinin idarә edilmәsi prosesi
layda olan mineral qarışıqların neftdәn tәmizlәnmәsi prosesi
neftin laydan yer sәthinә çıxarılması prosesi
lay süxurlarının fizikikimyәvi xassәlәrinin öyrәnilmәi prosesi
layda olan suyun neftdәn ayrılması prosesi

655 Aşağıdakı fәaliyyәtlәrdәn hansı layın işlәnilmәsi ilә bağlı deyil?

•

laya qazılacaq quyuların sayınının müәyyәn edilmәsi
quyuların texnoloji rejimlәrinin tәnzimlәnmәsi
quyuların yerlәşmә vә işә salınma qaydasının müәyyәn edilmәsi
neftin yerin sәthinә çıxarılması
layın enerji bazasına müxtәlif vasitәlәrlә tәsir göstәrmәklә laydan quyu dibinә neftin hәrәkәtinin (axınının)
idarә edilmәsi

656 Hazırda neftin çıxarılmasında tәtbiq edilәn üsullar hansılardır?

•

mexaniki, fontan vә tәzyiq
fontan, kompressor vә dәrinlik nasosu
fontan, kompressor vә tәzyiq
dәrinlik nasosu, fontan vә mexaniki
kompressor, dәrinlik nasosu vә tәzyiq

657 Quyuların fontan üsulu ilә istismarı zamanı aşağıdakı avadanlıqların hansından istifadә edilmir?

•

fontan armaturu
fontan yolkası
kәmәr başlığı
müxtәıif ölçülü ştusterlәr vә trap
mәdәn kompressoru

658 Mancanaq dәzgahından neftin çıxarılmasının hansı üsulunda istifadә edilir?

•

fontan üsulunda
dәrinlik nasosu üsulunda
kompressor üsulunda
heç birindә
hamısında

659 Aşağıdakı qazma üsullarının hansından hazırda istifadә edilmir?

•

“Bakı qazma üsulu”
turbin qazma üsulu
rotor qazma üsulu
vibrasiya qazma üsulu
elektriklә qazma üsulu

660 Rotor qazma üsulu ilk dәfә harada tәtbiq edilib?

•

Azәrbaycanda
Qazaxstanda
Rusiyada
Kanadada
ABŞda

661 Aşağıdakılardan hansı neftqaz yataqlarının axtarışının geofiziki üsulunun növlәri sırasına daxil
deyil?

•

bakterioloji üsul
qrametrik üsul
maqnitometrik üsul
seysimik üsul

elektrometrik üsul

662 Aşağıdakılardan hansı neftqaz yataqlarının axtarışının geofiziki üsulunun növlәri sırasına aiddir?

•

bakterioloji üsul
elektroqravitasiya üsulu
monometr üsulu
radiometrik üsul
geokimyәvi üsul

663 Neftqaz yataqlarının axtarışının maqnitometrik üsulu nәyә әsaslanır?

•

süxurların radioaktivliyinin öyrәnilmәsinә
maqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә
ağırlıq qüvvәsinin (qravitasiyanın) öyrәnilmәsinә
seysmik dalğaların yayılma sürәtinin öyrәnilmәsinә
elektromaqnit sahәsinin ölçülmәsinә

664 Aşağıdakılardan hansı neftqaz yataqlarının axtarışının geofiziki üsulunun növlәri sırasına aiddir?
665 Aşağıdakılardan biri neft vә qaz yataqlarının axtarışı vә kәşfiyyatı işlәrindә tәtbiq edilәn üsul
deyildir?

•

geoloji
geocoğrafi
hidrogeoloji
geokimyәvi
geofiziki

666 Elektrobur nәdir?

•

qazma alәtidir
quyunun ağzında elektrik mühәrriki ilә işlәyәn vә valında qazma baltası olan maşındır
quyu dibindә elektrik mühәrriki ilә işlәyәn vә valında qazma baltası olan maşındır
boruları quyuya endirmәk vә quyudan çәkib şıxarmaq üçün texniki vasitәdir
baltanı hәrәkәtә gәtirmәk üçün quyudan uzaqda yerlәşdirilәn elektrik mühәrrikidir

667 Müәssisәlәrin (istehsalın) әrazi üzrә yerlәşdirilmәsinin obyektiv әsasını tәşkil edәn nәdir?

•

әrazilәrin tәbii vә iqtisadi şәrtlәrinin differensasiyası (fәrqli olması)
әrazilәrin tәbii vә iqtisadi şәrtlәrinin eyniliyi
әrazilәrin tәbii vә iqtisadi şәrtlәrinin oxşarlığı
bütün regionlarda iş yerlәrinin yaradılması
istehsalın ölkә әrazisi üzrә bәrabәr yerlәşdirilmәsi

668 Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının (BMT) Çәrçivә Tәsnifatına әsasәn mineral vә enerji ehtiyatları vә
resursları aşağıdakı meyarlar üzrә tәsniflәşdirilir:

•

layihәnin iqtisadi vә sosial hәyat qabiliyyәtliliyi
geoloji öyrәnilmә sәviyyәsi
yatağın istismarı layihәsinin statusu vә әsaslandırılması
yalnız a vә b variantları
yuxarıdakıların hәr üçü

669 Sәnaye istismarı baxımından neftqaz ehtiyatlarının geoloji öyrәnilmә sәviyyәsi aşağıdakı
kateqoriyalar üzrә qiymәtlәndirilir:

•

A, B vә C
D1, D2 vә D3
A, B, C1 vә C2
A, B, C1, C2, D1, D2 vә D3
A, B, C, D vә E

670 Sәnayedә ixtisaslaşdırma nәdir?

•

konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına vә iqtisadi tәyinatına görә hәmcins mәhsul istehsalın
mәhdud sayda müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsidir;
müәssisәnin hәmişә eyni istehlakçılara xidmәt göstәrmәsi vә mәhsul satmasıdır;
müәssisәnin hәmişә eyni mәhsul göndәrәnlәrlә işlәmәsidir;
müәssisәnin mümkün olan bütün fәaliyyәt sferalarına daxil olmasıdır.
müәssisәnin nisbәtәn uzun müddәtә müәyyәn bazar seqmentinә uyğun fәaliyyәtidir;

671 Sәnayedә ixtisaslaşdırma nәdir?

•

konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına vә iqtisadi tәyinatına görә hәmcins mәhsul istehsalın
mәhdud sayda müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsidir;
müәssisәnin hәmişә eyni istehlakçılara xidmәt göstәrmәsi vә mәhsul satmasıdır;
müәssisәnin hәmişә eyni mәhsul göndәrәnlәrlә işlәmәsidir;
müәssisәnin mümkün olan bütün fәaliyyәt sferalarına daxil olmasıdır.
müәssisәnin nisbәtәn uzun müddәtә müәyyәn bazar seqmentinә uyğun fәaliyyәtidir;

672 Neftqaz ehtiyatlarının geoloji öyrәnilmә sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin A kateqoriyasına
hansı ehtiyatlar aid edilir?

•

proqnoz resurslar
qiymәtlәndirilmiş ehtiyatlar
ehtimal edilәn ehtiyatlar
tәsdiq edilmiş ehtiyatlar
müәyyәnlәşdirilmiş ehtiyatlar

673 Neftqaz ehtiyatlarının geoloji öyrәnilmә sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin C2 kateqoriyasına
hansı ehtiyatlar aid edilir?

•

tәsdiq edilmiş ehtiyatlar
proqnoz resurslar
ehtimal edilәn ehtiyatlar
müәyyәnlәşdirilmiş ehtiyatlar
qiymәtlәndirilmiş ehtiyatlar

674 Neftqaz ehtiyatlarının geoloji öyrәnilmә sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin B kateqoriyasına
hansı ehtiyatlar aid edilir?

•

müәyyәnlәşdirilmiş ehtiyatlar
qiymәtlәndirilmiş ehtiyatlar
tәsdiq edilmiş ehtiyatlar
proqnoz resurslar
ehtimal edilәn ehtiyatlar

675 Neftqaz ehtiyatlarının geoloji öyrәnilmә sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin C1 kateqoriyasına
hansı ehtiyatlar aid edilir?
proqnoz resurslar

•

qiymәtlәndirilmiş ehtiyatlar
ehtimal edilәn ehtiyatlar
tәsdiq edilmiş ehtiyatlar
müәyyәnlәşdirilmiş ehtiyatlar

676 Sәnaye kombinatlarına hansı sәciyyәvi xüsusiyyәtlәr aiddir?

•

istehsal prosesinin yalnız bir müәssisәdә baş vermәsi, istehsal olunmuş mәhsulların istehlakçıya
çatdırılmasında heç bir vasitәçidәn istifadә edilmәmәsi;
müxtәlif müәssisәlәrin istehsalı olan hissәlәrin bir müәssisәdә yığılması;
istehsal prosesinin mәrhәlәlәri arasındakı ahәngdarlı, müәssisәlәrin mülkiyyәtçisinin eyni şәxs olması, vahid
mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi;
müxtәlif istehsalların birliyi, kombinata daxil olan müәssisәlәrin texnikiiqtisadi vәhdәti, vahid enerji sistemi
vә nәqliyyat bazası.
istehsalın yalnız sifarişlәr әsasında olması, sifariş edilmiş mәhsulların bir neçә müәssisә tәrәfindәn istehsalı;

677 Aşağıdakılardan hansıları neft vә qaz ehtiyatlarının mövcudluğu baxımından perspektivli rayonlar
hesab olunur?

•

Abşeron vә ŞamaxıQobustan
Gәncә vә YevlaxAğcabәdi
Bakı arxipelaqı vә QubaXәzәryanı
Aşağı Kür vә KürQabırrı çaylararsı
Acınohur vә Cәlilabad

678 Xәzәr hövzәsinin Azәrbaycana aid bölgәsindә mövcud neft vә qaz ehtiyatları nә qәdәr
qiymәtlәndirilir?

•

12 milyard ton neft, 2 trilyon kub metr hәcmindә qaz
35 milyard ton neft vә 5 trilyon kub metr hәcmindә qaz
2 milyard ton neft, 3 trilyon kub metr hәcmindә qaz
78 milyard ton neft, 10 trilyon kub metr hәcmindә qaz
67 milyard ton neft, 7 trilyon kub metr hәcmindә qaz

679 әsrin müqavilәsi sazişi (AÇG layihәsi) üzrә xarici neft şirkәtlәri Azәrbaycan hökumәtinә mәnfәәt
vergisini hansı dәrәcә ilә ödәyirlәr?

•

15 faizlә
18 faizlә
20 faizlә
22faizlә
25 faizlә

680 әsrin müqavilәsi sazişindәn (AÇG layihәsindәn) neftqaz şirkәtlәri ilә imzalanan layihә hansı
olub?

•

“Şahdәniz” layihәsi üzrә layihә
“Әşrәfi” vә “Dan ulduzu” yataqları üzrә layihә
“Abşeron” yatağı üzrә layihә
“Ümid” yatağı üzrә layihә
“Qarabağ” yatağı üzrә layihә

681 Birgә müәssisә sazişi nәdir?
neft (qaz) ehtiyatı yataqlarının mülkiyyәt sahibliyinin dәqiqlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә dövlәtlә xarici şirkәtlәr
arasında bağlanan beynәlxalq neft sazişlәrinin bir növüdür

•

yalnız neftqaz sektorunda tәtbiq edilәn vә neft resurslarının dövlәtlә şirkәtlәr arasında bәrabәr bölünmәsini
nәzәrdә tutan müqavilә növüdür
mineral resursların sahibi olan dövlәtlә şirkәt arasında bağlanan, birdәfәlik vә ya müntәzәm ödәnişlәr
müqabilindә müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә şirkәtә mineral resursların kәşfiyyatı, işlәnilmәsi, hasilatı
vә satışı sahәsindә müstәsna hüquqlar verәn saziş növüdür
dövlәtlә (dövlәt şirkәti ilә) xarici şirkәtlәr arasında risklәrin, xәrclәrin vә mәnfәәtin iştirak paylarına uyğun
bölüşdürülmәsi sistemi әsasında bağlanan birgә müәssisә saşişidir
neft (qaz) vә ya başqa mineral resursların kәşfiyyatı, işlәnilmәsi vә hasilatı ilә bağlı dövlәtlә şirkәtlәr arasında
bağlanan vә mәhsulun bölgüsü sisteminә әsaslanan beynәlxalq saziş növüdür

682 20092011ci illәrdә әsrin müqavilәsi sazişi çәrçivәsindә әldә edilәn mәnfәәt nefti dövlәtlә
şirkәtlәr arasında hansı proporsiyada bölünür?

•

80%  20% proporsiyasında
45%  55% proporsiyasında
55%  45% proporsiyasında
60%  40% proporsiyasında
70%  30% proporsiyasında

683 Mәnfәәtin pay bölgüsünә әsaslanan Hasilatın Pay Bölgüsü sazişlәrindә şirkәtlәrin mәnfәәt
vergisinin vergitutma bazası hansıdır?

•

hasil edilәn neftin dәyәr ifadәsindә miqdarı
hasil edilәn neftdәn bütün xәrc nefti vә әsaslı vәsait xәrclәri çıxıldıqdan sonra qalan neft hәcmi
hasil edilәn neftdәn bütün xәrclәr çıxıldıqdan sonra şirkәtlә hökumәt arasında bölünәn neft
mәnfәәt neftindәn hökumәtә çatan neftin satışından әldә edilәn vәsait
şirkәtlәrә çatan mәnfәәt neftin satışından şirkәtlәrin әldә etdiklәri vәsait

684 Neftqaz resurslarının mәnimsәnilmәsi üzrә sazişlәrdә hökumәt niyә pay sahibi olur?

•

investisiya qoyuluşunda daha böyük paya malik olduğu üçün
sazişlәrin imzalanmasına şәrait yaratdığı üçün
sazişlәrdә daha üstün mövqeyә malik olduğu üçün
mineral resursların sahibi olduğu üçün
sazişdә iştirak edәn şirkәtlәrdәn birinin sahibi olduğu üçün

685 Aşağıdakılardan hansı Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişlәrinә xarakterik deyil?

•

belә sazişlәrdә kontraktor hökumәtlә saziş bağlayıb onu qanun halına salmağa nail olur
belә sazişlәrdә kontraktyor әnәnәvi vergilәrin böyük qismindәn azad olunur, dövlәt qarşısındakı öhdәliyini
gәliri bölüşdürmәklә hәyata keçirir
fәaliyyәt dövrünün başlanğıcında vә hәr növbәti mәrhәlәdә sazişlә müәyyәn edilmiş bonuslar ödәnilir
öncә yatırılmış investisiyanın әvәzi ödәnilir, sonra isә mәnfәәt bölüşdürülür
belә sazişlәrdә kontraktor lisenziya alıb biznes fәaliyyәtini qurur

686 Aşağıdakılardan hansından beynәlxalq neft sazişlәri tәcrübәsindә istifadә edilmir?

•

risklәrin bölüşdürülmәsi üzrә xidmәt sazişlәri
akkreditasiya sazişlәri
hasilatın pay bölgüsü sazişlәri
konsessiya (lisenziya) sazişlәri
birgә müәssisә sazişi

687 Konsessiya (lisenziya) sazişi nәdir?
dövlәtlә (dövlәt şirkәti ilә) xarici şirkәtlәr arasında risklәrin, xәrclәrin vә mәnfәәtin iştirak paylarına uyğun
bölüşdürülmәsi sistemi әsasında bağlanan birgә müәssisә sazişidir

•

neft (qaz) vә ya başqa mineral resursların kәşfiyyatı, işlәnilmәsi vә hasilatı ilә bağlı dövlәtlә şirkәtlәr arasında
bağlanan vә mәhsulun bölgüsü sisteminә әsaslanan beynәlxalq saziş növüdür
yalnız neftqaz sektorunda tәtbiq edilәn vә neft resurslarının dövlәtlә şirkәtlәr arasında bәrabәr bölünmәsini
nәzәrdә tutan müqavilә növüdür
neft (qaz) ehtiyatı yataqlarının vә hasil edilәn mәhsulun mülkiyyәt sahibliyinin dәqiqlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә
dövlәtlә xarici şirkәtlәr arasında bağlanan beynәlxalq neft sazişlәrinin bir növüdür
mineral resursların sahibi olan dövlәtlә şirkәt arasında bağlanan, birdәfәlik vә ya müntәzәm ödәnişlәr
müqabilindә müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә şirkәtә mineral resursların kәşfiyyatı, işlәnilmәsi, hasilatı
vә satışı sahәsindә müstәsna hüquqlar verәn saziş növüdür

688 Hasilatın pay bölgüsü sazişi nәdir?

•

yalnız neftqaz sektorunda tәtbiq edilәn vә neft resurslarının dövlәtlә şirkәtlәr arasında bәrabәr bölünmәsini
nәzәrdә tutan müqavilә növüdür
neft (qaz) vә ya başqa mineral resursların kәşfiyyatı, işlәnilmәsi vә hasilatı ilә bağlı dövlәtlә şirkәtlәr arasında
bağlanan vә mәhsulun bölgüsü sisteminә әsaslanan beynәlxalq saziş növüdür
dövlәtlә (dövlәt şirkәti ilә) xarici şirkәtlәr arasında risklәrin, xәrclәrin vә mәnfәәtin iştirak paylarına uyğun
bölüşdürülmәsi sistemi әsasında bağlanan birgә müәssisә sazişidir
neft (qaz) ehtiyatı yataqlarının mülkiyyәt sahibliyinin dәqiqlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә dövlәtlә xarici şirkәtlәr
arasında bağlanan beynәlxalq neft sazişlәrinin bir növüdür
mineral resursların sahibi olan dövlәtlә şirkәt arasında bağlanan, birdәfәlik vә ya müntәzәm ödәnişlәr
müqabilindә müqavilәdә göstәrilәn müddәt әrzindә şirkәtә mineral resursların kәşfiyyatı, işlәnilmәsi, hasilatı
vә satışı sahәsindә müstәsna hüquqlar verәn saziş növüdür

689 Birgә müәssisә sazişlәrinin növlәri hansılardır?

•

açıq, qapalı vә mәhdud xaralterli
sadә, orta vә mürәkkәb şәrtli
risk bögülü, gәlir bölgülü vә xәrc bölgülü
xalis, standart vә әnәnәvi
xalis, tipik vә tamhüquqlu

690 Neftin kristallaşma temperaturu hansı amillәrdәn asılıdır?

•

tәrkibindә olan parafinin miqdarından
tәrkibindә olan yüngül fraksiyalardan
a vә b
göstәrilәnlәrdәn heç biri doğru deyil
tәrkibindә olan qәtranasfalt qarışıqlarının miqdarından

691 Neftin özüllüyü (qatılığı) nә zaman yüksәlir?

•

Neftin temperaturu yüksәk, tәrkibindә yüngül fraksiyalar çox, qәtranasfalt qatışıqları azaldıqca
Neftin temperaturu yüksәk, tәrkibindә yüngül fraksiyalar az, qәtranasfalt qatışıqları azaldıqca
Neftin temperaturu aşağı, tәrkibindә yüngül fraksiyalar çox, qәtranasfalt qatışıqları olmadıqda
Neftin temperaturu aşağı, tәrkibindә yüngül fraksiyalar az vә qәtranasfalt qatışıqları çoxaldıqca
neftin temperaturu yüksәk, tәrkibindә yüngül fraksiyalar çox, qәtranasfalt qatışıqları çoxaldıqca

692 SSRİ dövründә Azәrbaycanda 1 il әrzindә әn çox (rekord hәddә) qaz nә vaxt çıxarılıb vә hansı
hәcmdә olub?

•

1980ci ildә 10 mlrd. kubmetr
1981ci ildә 15 mlrd. kubmetr
1981ci ildә 20 mlrd. kubmetr
1982ci ildә 15 mlrd. kubmetr
1981ci ildә 10 mlrd. kubmetr

693 Tәbii qazın yalnız qazaoxşar halında olduğu standart şәrait hansıdır?

•

10.325 kPa vә 20oS
50.325 kPa vә 20oS
80.300 kPa vә 20oS
101.325 kPa vә 10oS
101.325 kPa vә 20oS

694 Tәbii qazın aşağıda göstәrilәn fiziki xassәlәrindәn hansı yanlışdır?

•

xüsusi yanma istili: 28 – 46 MCoul/m3 (6.7 – 11.0 Mkal/m3)
tәbii qazın sıxlığı: quru qazaoxşar halında  0.68dәn 0.85 kq/m3; maye halında  400 kq/m3
daxili yanma mühәrriklәrindә istifadә zamanı oktan әdәdi: 120130
tәbii qazın dielektrik keçiriciliyi 2.02.5 tәşkil edir
tәbii qaz havadan tәqribәn 1.8 dәfә yüngüldür

695 Neftin fiziki xassәlәrini göstәrәn aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri yanlışdır?

•

neftin orta molekul çәkisi 220 – 330 q/mol hәddindәdir;
neftin sıxlığı yüksәldikcә onun istilikvermә qabiliyyәti artır;
neftin temperaturu artdıqca onun özüllüyü azalır.
neftin molekulyar çәkisi artdıqca onun özüllüyü azalır;
neftin özüllüyü onun tәrkibindә yüngül fraksiyaların payından asılıdır

696 Boru ilә neft nәqlinә ilk dәfә nә vaxt vә harada başlanılıb?

•

1859cu ildә Kanadada;
1861ci ildә ABŞda;
1865ci ildә ABŞda;
1878ci ildә Bakıda.
1848ci ildә Rusiyada;

697 Bakıda ilk neft kәmәri nә vaxt inşa edilib?

•

1898ci ildә.
1885ci ildә;
1878ci ildә;
1863cü ildә;
1859cu ildә;

698 Bakıda inşa edilәn ilk neft boru kәmәrinin uzunluğu nә qәdәr olub?

•

23 km.
12 km;
3 km;
6 km
18 km;

699 Azәrbaycan neft hasilatı vә emalı hәcminә görә nә vaxt dünyada birinci yerdә olub?

•

1899cu ildә;
1918ci ildә;
1994cü ildә;
2007ci ildә
1949cu ildә;

