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0807_Az_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 0807 Biznesin təhlükəsizliyi

Sənaye müəssisələri üçün iqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi nəyə görə əhəmiyyətlidir?. 1) fəal cəlb

edilmiş potensialı antiböhran inkişafını müəyyən edən sabitləşdirici amildir 2) iqtisadi artmanın və iqtisadi

müstəqilliyin və ölkənin təhlükəsizliyinin dəstəklənməsinə zəmanətdir

Müəssisə böhran vəziyyətində olduqda, bir qayda olaraq, neçə investisiya mənbəyinin qarşısı kəsilmiş olur?

Aparıcı müəssisələrin səhm nəzarət paketlərinin xarici investorlar tərəfindən alınması müəssisə üçün necə ola

bilər?

Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin tələb edicilərinə aiddeyildir :

Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin tələb edicilərinə aiddeyildir :

Istehsal indikatorlarına aiddeyildir:

Istehsal indikatorlarına aiddir:

3.0

1.2•
2.3

1.0

5.0

2.0•
3.0

4.0

durğunluq olar

təhlükə olar•
inkişaf olar

tənəzzül olar

müəssisəni idarə etmənin təşkilinin yüksək səviyyəsi;

yumuşaq kadr seçimi;•
müəssisənin yüksək maliyyə səmərəliliyi, müstəqilliyi və işinin sabitliyi;

müəssisənin texnoloji bazasının inkişaf etmə səviyyəsi və rəqabətə davamlılığı;

müəssisənin işçilərinin təhlükəsizliyinə, həmçinin onların əmlakının və peşəkar maraqlarının qorunmasına
zəmanətlər

ekoloji standartlara uyğunluğun təminatsızlığı;•
sərt kadr seçimi;

müəssisənin işinin informasiya təhlükəsizliyinin təminatı;

istehsal güclərinin yükləməsinin real səviyyəsi;

innovasiya fəallığının səviyyəsi•
ETTKİ-nin ümumi həcmində ETİ-nin payı;

işin ümumi həcmində ETTKİ-nin payı;



04.02.2016

2/106

8

9

10

11

12

13

14

Maliyyə indikatorlarına aiddir:

Maliyyə indikatorlarına aiddir:

Maliyyə indikatorlarına aid deyildir:

Maliyyə indikatorlarına aid deyildir:

Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatı naminə həyata keçirilən rəqabət kəşfiyyatının əsas vəzifələrinə

aiddeyildir:

Sosial indikatorlara aiddeyildir:

Sosial indikatorlara aiddir:

istehsalın gəlirliliyinin səviyyəsi;

istehsal güclərinin yükləməsinin real səviyyəsi;•
ödənmə vaxtı keçmiş borc ;

fond tutumu ;

işin ümumi həcmində ETTKİ-nin payı;

sifarişlər "portfel"inin həcmi ;•
istehsalın dinamikası ;

istehsal güclərinin yükləməsinin real səviyyəsi;

əməkhaqqı üzrə borcun səviyyəsi;

istehsal üçün dövriyyə vasitələrinin, materialların, enerji daşıyıcılarının öz mənbələri ilə maliyyələşdirilməsinin
təmin olunma payı;

•
kadr potensialının strukturu;

iş vaxtı itkiləri;

istehsalın gəlirliliyinin səviyyəsi;

bütövlükdə sənaye və ya iqtisadiyyat üzrə orta göstəriciyə əsasən əmək haqqının səviyyəsi•
ödənmə vaxtı keçmiş borc (debitor və kreditor);

fond tutumu (kapitalın həcmi);

innovasiya fəallığının səviyyəsi

iş vaxtı itkiləri;•
sifarişlər "portfel"inin həcmi ;

investisiyaların faktiki və zəruri həcmi ;

bazar taxçalarının axtarışı

sifarişlər "portfel"inin həcmi•
marketinq tədqiqatları

potensial müştərilərin və partnyorların qiymətləndirilməsi

iş vaxtı itkiləri;

investisiyaların faktiki və zəruri həcmi;•
əməkhaqqı üzrə borcun səviyyəsi;

kadr potensialının strukturu (yaş, ixtisas)

məhsulun rəqabətə davamlılığının qiymətləndirilməsi

•
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Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin ən yüksək səviyyəsi nə ilə təmin olunur?

Müəssisənin funksional tərkib hissəsinə aiddeyildir:

Müəssisənin funksional tərkib hissəsinə aiddir:

Monitorinqin əsas məqsədlərinə aiddeyildir:

Aşağıda nöqtələrin yerinə uyğun gələni yazın.Monitorinq müəssisənin bütün əlaqədar xidmətlərinin .......

nəticəsi olmalıdır.

Monitorinqin həyata keçirilməsi neçə mərhələdən ibarətdir?

Monitorinqin 1-ci mərhələsinə aiddir?

kadr potensialının strukturu;•
istehsal prosesinin sabitliyi ;

ÜDM-da istehsalın xüsusi çəkisi;

investisiyaların faktiki və zəruri həcmi ilə;

bütün variantlar•
məhsulun rəqabətə davamlılığının qiymətləndirilməsi ilə;

əməkhaqqı üzrə borcun səviyyəsi ilə;

maliyyə

rotasyon•
Texniki-texnoloji

Siyasi-hüquqi

Siyasi-hüquqi

hamısı•
Güc

Texniki-texnoloji

təhlükəli amillərin həm istehsal potensialına, həm də bu potensialın məhsul və xidmətlərlə təmin etdiyi
fəaliyyət sferalarına təsirinin nəticələrinin proqnozlaşdırılması;

təhlükəli amillərin istehsal potensialına təsirinin səbəblərinin, mənbələrinin, xarakterinin, intensivliyinin təmin
edilməsi;

•
vəziyyətin və müəssisənin istehsalın inkişaf dinamikalarının qiymətləndirilməsi;

bu istehsal potensialının dağıdıcı meyllərini və inkişaf proseslərinin üzə çıxarılması;

hamısı

qarşılıqlı əlaqəsinin•
birbaşa əlaqəsinin

dolayı əlaqəsinin

4.0

8.0•
2.0

3.0

Müəssisənin inkişafının perspektiv istiqamətlərini xarakterizə edən amillərin üzə çıxarılması ;

•
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Rəqabət kəşfiyyatını hansı alim müəyyən etmişdir?

Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin tələb edicilərinə aiddeyildir : 1) müəssisənin yüksək maliyyə
səmərəliliyi, müstəqilliyi və işinin sabitliyi; 2)müəssisənin texnoloji bazasının inkişaf etmə səviyyəsi və rəqabətə

davamlılığı; 3)müəssisəni idarə etmənin təşkilinin yüksək səviyyəsi; 4) yumuşaq kadr seçimi;

Aparıcı müəssisələrin səhm nəzarət paketlərinin xarici investorlar tərəfindən alınması müəssisə üçün necə

ola bilər? 1.inkişaf olar 2. tənəzzül olar 3. təhlükə olar

Monitorinqin keçirilməsi üçün hansı amillər olmalıdır? 1) müvafiq metodiki amillər2 ) siyasi amillər 3)

texniki amillər 4) informasiya amilləri 5) təşkilati amillər

Müəssisənin (firmanın) iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatının baza istiqamətlərinə aiddir:

Kəşfiyyat üzrə bir çox mütəxəssislərin qiymətləndirilmələrinə görə istifadə edilən informasiyanın ən azı neçə

faizi məhz açıq mənbələrdən əldə olunur?

Müəssisənin fəaliyyətinin spesifikalarını nəzərə alaraq onun iqtisadi təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsinin
texniki-iqtisadi göstəricilər sisteminin formalaşdırılması;

•
Müəssisənin (təsərrüfatçı subyektin) - monitorinqin obyektinin eyniləşdirməsi;

Monitorinq obyektinin vəziyyətini xarakterizə edən informasiyanın yığılması və hazırlanması;

C .Ferqusion

N.İ.Bayandin•
V.Abramovan

M .S.Bayandin

2.4

4.0•
1.3

3.0

1.0

3.0•
1.3

2.3

2.5

1,3, 4,5•
1.2

4, 2

informasiya təhlükəsizliyinin təminatı;

bütün variantlar•
müəssisə əməkdaşlarının müdafiəsi;

maddi və maliyyə resurslarının mühafizəsi

30-40%

80-90%-i•
60-80%-i

90- 100%-i
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İqtisadi təhlükəsizliyin təminatı sahəsində hal hazırda hansı bazar formalaşıb?

Təsərrüfatçı subyektlərin təhlükəsizliyi əsasən neçə iqtisadi yanaşmanın reallaşdırması yolu ilə təmin olunur?

Hansı alimin əsərlərində əks-kəşfiyyat tədbirlərinə böyük diqqət ayrılmışdır?

Firmanın texniki təhlükəsizliyinin təminatına aiddir:

    Sayca ölçülən potensial itki ehtimalı nədir?

Aşağıdakı tərifi hansı alimə aiddir: Risk gələcəkdə təmiz gəlirlərin alınmasının qeyri-müəyyənlik
dərəcəsidir?

Ehtimal anlayışı hansı terminə yaxındır?

Neçə növ ehtimalı qeyd edirlər?

valyuta bazarı

xidmətlər bazarı•
maliyyə bazarı

əmlak bazarı

5.0

2.0•
4.0

3.0

M .S.Bayandinin

V.Doroninanın•
N.İ.Bayandinin

V.Abramovanın

xidməti binaların siqnalizasiya ilə və perimetr üzrə siqnalizasiya hasarı ilə təminatı;

bütün variantlar•
nəzarət-buraxılış sisteminin yaradılması və təchizatı;

audio- və video nəzarət şəraitinin təminatı;

Diskontlaşdırma

Risk•
  Rentabellik

Səmərəlilik

Şumpetr

J.P.Moqan•
   A.S.Oun

P.Y.Morqan

klirinqə

ehtimallar nəzəriyyəsinə•
müəyyənsizliyə

kvotaya
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Obyektiv ehtimallar konsepsiyasına aiddir?

Biznesdə qeyri-müəyyənliyin təzahürünün öyrənilməsi neçə yerə bölünür?

Risklə bağlı olaraq neçə iqtisadi hadisə gözlənilir?

Mümkün nəticədən asılı olaraq riskləri neçə böyük qrupa bölmək olar?

Təmiz risklərə aiddeyildir:

Ekoloji risklərə aiddeyildir?

Spekulyativ risklərə aiddir:1) həm müsbət, həm də mənfi nəticə almaq imkanı ilə ifadə edilir. 2) bu risklərə
kommersiya risklərinin bir hissəsi olan maliyyə riskləri də aiddir.3) Bu risklərə əmlak ,istehsal, ticarətin bir

hissəsi aidedilməkdədir.

1.0

2.0•
3.0

hamısı

Sınaqların sonsuz böyük sayda olduğu və ehtimalın qiymətləndirilməsi hadisənin baş vermə tezliyi ilə
hesablandığı zaman ehtimal anlayışının tezliyin son qiyməti kimi interpretasiya etməsi ilə qurulur.

•
Obyektin informasiya fondunun vəziyyətini əks etdirən fikr birinci yerə çıxır.

ehtimal analoji şəraitdə alınmış oxşar nəticənin tezliyi ilə deyil, ekspertin mülahizəsinə və ya şəxsi təcrübəsinə
əsaslanan fərziyyə əsasında təyin edilir

rəqiblərin hərəkətləri

firmanın əməkdaşları•
buraxılan məhsula bazarın reaksiyası

qanunvericilik

Maliyyə

Diskontlaşdırma•
İnvestisiya

İstehsal

5.0

2.0•
1.0

3.0

Təbii-təbiət

pulun alıcılıq qabiliyyəti•
Siyasi

Ekoloji

epidemiya

təşkilati•
zəlzələ

daşqın
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Spekulyativ risklərə aiddeyildir: 1) həm müsbət, həm də mənfi nəticə almaq imkanı ilə ifadə edilir. 2) bu

risklərə kommersiya risklərinin bir hissəsi olan maliyyə riskləri də aiddir.3) Bu risklərə əmlak ,istehsal, ticarətin

bir hissəsi aidedilməkdədir.

Nəqliyyat risklərinə aiddeyildir:1) yük daşınmaları ilə bağlıdır2) həm müsbət, həm də mənfi nəticə almaq
imkanı ilə ifadə edilir.3) likvidlikdə bura aidedilməkdədir

Maliyyə risklərinin sisteminə aiddeyildir:

Deflyasiya riskinə aiddir:1)deflyasiyanın artması zamanı qiymət səviyyəsinin düşməsidir2) biznesin iqtisadi

şəraitinin pisləşməsidir 3) gəlirlərin azalması riskidir 4) gəlirin artmasıdır5) biznesin səmərəliliyinin artmasıdır

Risk ən azı neçə elementi özündə ehtiva edir:

Gəlirliliyin azalması riski özündə nələri ehtiva edir:1) faiz riski2) kredit riskləri3) maliyyə riskləri

2.0

1, 2•
2.3

1.0

3.2

3.0•
2.0

1.2

3.3

3.0•
2.0

1.0

kredit

istehsal•
valyuta

faiz

3.5

1,2, 3•
1.3

2.4

3.0

3.0•
2.0

1.0

1.3

1.2•
1.0

3.0
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Ekspozisiya nədir ?

Maddi itkilərə meylli olmanı neçə kateqoriyaya aid etmək olar?

Riskləri idarəetmənin maya dəyərini neçənci kateqoriyaya aid etmək olar?

Riskin elementlərinə aiddeyildir?

Risklərin maya dəyərinin azalmasına aiddir:

Təmiz risk nədir?

Təmiz risk neçə əsas parametrlərlə səciyyələnir?

Təmiz riskin əsas səciyələnən parametrlərinə aiddeyildir:

maliyyə riskidir

Maddi itkilərə meylli olma•
faiz riskidir

kredit riskidir

4.0

3.0•
1.0

2.0

1-yə

3-yə•
5-yə

4-yə

Rəğbət oyatma

potensial itkilər•
Hadisənin qeyri-müəyyənliyi

İtkilər

ehtiyatlardan və sığorta fondlarından istifadəyə görə sığorta mükafatlarının və başqa ödənişlərin azaldılması;

hamısı•
riskləri idarəetmə sisteminə çəkilən inzibati xərclərin azaldılması

təsadüfi itkilərin qarşısının alınması ilə önləyici (preventiv) tədbirlərə çəkilən xərclərin azaldılması və ya
ixtisarı;

bizim maliyyə nəticələrimizin gələcəkdəki qeyri-müəyyənliyidir

Mümkün uduşun gözlənilmədən və ya planlaşdırılmamış alternativsiz itkisi imkanıdır.•
sayca ölçülən potensial itki ehtimalıdır

itkilərin, ziyanların yaranmasının, planlaşdırılan mənfəətin, gəlirlərin daxil olmamasının baş vermə ehtimalıdır

5.0

3.0•
2.0

4.0
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Ehtiyatsızlığın əsas növlərinə aiddeyildir?

Ehtiyatsızlığın neçə əsas növü var?

Standart sığorta edilən riskin hansı koteqoriyaları normal sığorta bazarında sabitləşib?

Ziyanın faktiki və ya potensial hesablaması zamanı nələrin cəmlənməsinə aiddeyildir :

Riski idarə edərkən manevr etmə imkanlarına aiddeyildir:

Riski idarə edərkən manevr etmə imkanlarına aiddeyildir:

Riski idarə edərkən manevr etmə imkanlarına aiddeyildir:

Gözlənilən və arzu edilməyən nəticələrlə

sayca ölçülən potensial itki ehtimalı ilə;•
Həmişə ölçülən olmaması ilə;

Obyektiv imkanla ;

fiziki

aqresiv•
davranış

mənəvi

5.0

3.0•
2.0

4.0

Əmlak riski

bütün variantlar•
Uyğunsuzluq riski

Məsuliyyət riski

Dolayı itkilər

Dəyişkən xərclər•
Ekspozisiya

Əlavə xərclər

riskin qarşısının alınması;

təhlükəli zonalarda yerləşmə vaxtının müəyyənləşdirilməsi•
riskin şüurlu və dərk edilməmiş qəbulu

riskdən boyun qaçırma;

riskin xırdalanması;

təhlükəli davranışın müəyyənləşdirilməsi•
potensial və faktiki itkilərin miqdarının ixtisarı;

riskin bölgüsü;

riskin başqa agentlərə keçirilməsi

ekspozisiyanın müəyyləşdirilməsi•
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İqtisadi hədələrə aiddir:

Sosial hədələrə aiddir

İnformasiya hədələrinə aiddir:

Xarici hədələrə aiddir:

Daxili hədələrə aiddir:

Müəssisə və kommersiya strukturunda xarici hədələrə aiddir:

riskin miqdarının ixtisarı;

riskin bölgüsü;

hamısı

oğurluqlar, soyğunçuluq, rüşvətxorluq, hakimiyyətdən və ya vəzifədən sui istifadə•
işsizliyin səviyyəsinin artması, yoxsulluğun yüksəlməsi, yoxsul və zənginlərin gəlirləri arasındakı fərqlə
əlaqədardır

embarqo

hamısı

işsizliyin səviyyəsinin artması, yoxsulluğun yüksəlməsi, yoxsul və zənginlərin gəlirləri arasındakı fərqlə
əlaqədardır

•
oğurluqlar, soyğunçuluq, rüşvətxorluq, hakimiyyətdən və ya vəzifədən sui istifadə

embarqo

hamısı

konfidensial informasiya ilə tanışlığa, onun modifikasiya olunmasına və məhv edilməsinə gətirib çıxaran
hərəkətlər, həmçinin qorunan məlumatlara qeyri-qanuni yolla sahib olma, texniki kanallarla məlumatın sızması

•
embarqo

oğurluqlar, soyğunçuluq, rüşvətxorluq, hakimiyyətdən və ya vəzifədən sui istifadə

İqtisadiyyatımıza beynəlxalq cinayətkar qruplaşmaların və onların kapitallarının, xarici vətandaşlar sırasından
müxtəlif avantürist və fırıldaqların daxil olması

hamısı•
Xarici xüsusi xidmət orqanlarının və təşkilatların aşağıdakılar üzrə kəşfiyyat fəaliyyəti

Xarici firma, kompaniyaların ölkənin milli maraqlarına və təhlükəsizliyə zərbə vurmağa yönəlmiş fəaliyyəti

Dövlət hakimiyyəti organlarında korrupsiyanın daim genişlənməsi, onlara cinayətkar elementlərin daxil
olması, hansı ki, öz növbəsində özəlləşdirmə, maliyyə-bank, xarici iqtisadi əlaqələr sferasında mənfi
tendensiyaların inkişafına səbəb olur.

hamısı•
İqtisadiyyatda mütəşəkkil cinayətkar fəaliyyət, legal biznesin ən gəlirli və vacib sferalarına kriminal kapitalın
daxil olması.

İqtisadi cinayətkarlığın artması, buraya kontrabanda, kapital, valyuta, strateji məhsulun qeyri-qanuni ixracı,
maliyyə sferasında cinayətlər, saxta əskinazlıq və cəlbi üzrə qiymətli kağızlarla qeyri-qanuni əməliyyatlar
aiddir.

Cinayətkar əməllər: kriminal zorakılıq, kommersiya sirrinə sahib olma.

hamısı•
İnformasiyanın yığımı, emalı və göndərilməsi reglamentinin pozulnası.

Ayrı-ayrı hədələrin və ya administrativ aparatın təşkilatları, o cümlədən, vergi organlarının qeyri-qanuni
fəaliyyəti.
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Müəssisə və kommersiya strukturunda xarici hədələrə aid deyil:

Müəssisə və kommersiya strukturunda daxili hədələrə aiddir:

Müəssisə və kommersiya strukturunda daxili hədələrə aid deyil:

Hədələrin obyektlərinə aiddir

Hədələrin obyektlərinə aid deyil:

İnformasiya resurslarına aiddir:

Material qiymətli hədələrdə aşağıdakı əks olunur:

Maliyyə təhlükəsizliyi dedikdə nə başa düşülür:

Cinayətkar əməllər: kriminal zorakılıq, kommersiya sirrinə sahib olma.

informasiya emalı vasitələrinin proqram təminatının cavab verməməsi.•
İnformasiyanın yığımı, emalı və göndərilməsi reglamentinin pozulnası.

Ayrı-ayrı hədələrin və ya administrativ aparatın təşkilatları, o cümlədən, vergi organlarının qeyri-qanuni
fəaliyyəti.

əməkdaşların düşünülməmiş fəaliyyəti və ya səhvləri;

hamısı•
informasiya emalı vasitələrinin proqram təminatının cavab verməməsi

avadanlığın və texniki vəsaitlərin sıradan çıxması;

avadanlığın və texniki vəsaitlərin sıradan çıxması

sənaye cəsusluğu•
şəxsi personalın aşağı professionallıq və ya vicdansızlıq üzündən düşünülmüş cinayətkar fəaliyyəti

informasiya emalı vasitələrinin proqram təminatının cavab verməməsi

maddi dəyərlər;

hamısı•
informasiya resursları

maliyyə resursları;

maddi dəyərlər;

reklamçılar•
informasiya resursları

maliyyə resursları;

başa çatmamış layihə-konstruktor işləmələri,

hamısı•
mühasibat və statistik informasiya masivləri

“nou-hau”-lar, proqram məhsulları,

rabitə vasitələrinin və kommunal xidmət sisteminin aradan çıxarılması;

hamısı•
məhsulun oğurlanması, binalara, tikililərə, mənzillərə və digər daşınmaz əmlaka zərərlər vurulması;

nəqliyyat vasitələrinin oğurlanması və məhv edilməsi.
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Maliyyə təhlükəsizliyinin prioritet məqsədləri:

  Maliyyə təhlükəsizliyinin təminatının əsas məqsədləri və vəzifələri:

Maliyyə təhlükəsizliyinin əsas funksional məqsədlərinə aşağıdakılar aiddir:

Maliyyə təhlükəsizliyini idarəetmə funksiyaları aşağıdakı tərkib hissələri özündə ehtiva edir:

Müəssisələrin maliyyə təhlükəsizliyinin itirilməsinə təsir edən əsas xarici təhlükələr və təhdidlərə aiddir:

Müəssisələrin maliyyə təhlükəsizliyinin itirilməsinə təsir edən əsas xarici təhlükələr və təhdidlərə aiddir

Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi indikatoru aşağıdakı göstəricilərin sərhəd qiymətləridir:

  öz iqtisadi-maliyyə sabitliyini,

hamısı•
likvidlikini

geniş təkrar istehsal qabiliyyətini saxlayaraq planlı inkişaf etmə qabiliyyəti

  maliyyənin qorunması

hamısı•
bank sistemlərinin qorunması və yaxşılaşdırılması

büdcə, vergi, maliyyə-kredit sistemlərinin qorunması

Maliyyə və istehsal fəaliyyətinə təsir edən amillərin təyini,

hamısı•
  bilərəkdən və bilməyərəkdən edilən təsiri ləğv edən məhdudlaşdırıcı sistemin qurulması.

  Maliyyə və istehsal fəaliyyətinə təsir edən amillərin onların rəsmiləşdirilməsi;

müəssisənin texniki potensialının texnoloji müstəqilliyinin təminatı və yüksək rəqabətə davamlılığına nail
olunması;

hamısı•
personalın yüksək ixtisaslaşmasına və onun intellektual potensialının yüksək səviyyəsinə nail olunması;

yüksək səmərəli menecmentə, müəssisəni idarəetmənin optimal və səmərəli təşkilat strukturuna nail olunması;

Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin vəziyyətinin təhlilinin aparılması

hamısı•
Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin daxili nəzarət sisteminin yaradılması.

Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin planlaşdırılması sisteminin işlənib hazırlaması.

müəssisədə (həm borc vasitələrinin böyük həcmi, həm də müəssisəyə böyük borclar) əhəmiyyətli maliyyə
öhdəliklərinin mövcudluğu;

hamısı•
investorların hüquqlarının müdafiəsinin və qanunvericiliyin icrasının kifayət qədər inkişaf etdirilməmiş hüquq
sistemi;

kapital bazarlarının və onların infrastrukturunun inkişafdan qalması;

iqtisadiyyatın qeyri-sabitliyi;

hamısı•
investorların hüquqlarının müdafiəsinin və qanunvericiliyin icrasının kifayət qədər inkişaf etdirilməmiş hüquq
sistemi;

dövlətin iqtisadi siyasətini formalaşdırmasının mexanizmlərinin natamamlığı.
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Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi indikatoru aşağıdakı göstəricilərin sərhəd qiymətləridir:

Maliyyə təhlükəsizliyinin monitorinqinin həyata keçirilməsinə aiddir:

Müəssisədə maliyyə təhlükəsizliyi məsələləri nələrdən ibarətdir:

Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyini müəyyən edən məsələlər:

Qeyri-sabit mövcudluq şəraitində müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyini idarə edilməsi strategiyasına aiddir:

Müəssisənin böhran əleyhinə maliyyə idarə edilməsi prosesinin əsas məzmununa aiddir:

Təsərrüfatçı subyektlərin maliyyə mötəbərliyinin (ödəmə qabiliyyətinin) aşağıdakı indikatorları daxil ola
bilər:

ödənişə faizlərin təmin olunması əmsalı,

hamısı•
ödəmə əmsalı,

muxtariyyət əmsalı

şəxsi kapitalın gəlirliliyi

hamısı•
şirkətin inkişaf göstəricisi

kapitalın orta çəki dəyəri,

müəssisənin daxili dəyərinin və bazar qiymətinin artım templəri;

hamısı•
müəssisənin xüsusi kapitalının daxili (fundamental) dəyəri;

müəssisənin bazar qiyməti;

pul hesablamalarının və əsas maliyyə-iqtisadi parametrlərinin sabitliyini təmin etmək;

hamısı•
müəssisənin pul axınlarının bölgüsünə, istifadəsinə və nəzarətinə görə səhmdarların, menecerlərin və
kreditorların arasındakı agent münaqişələrinin qarşısının alınması;

maliyyə və bank böhranlarının və rəqiblərin, kölgə strukturlarının qərəzli fəaliyyətlərinin müəssisənin
inkişafına neqativ təsirinin neytrallaşdırılması;

müəssisənin maliyyə durumunun sabitliyi və sarsılmazlığı ilə,

hamısı•
maliyyə partnyorları ilə münasibətlərin sabitliyi (investorlar, banklar və başqaları)

maliyyə axınlarının və haqq-hesab münasibətlərinin (əlaqələrinin) normallaşması,

iqtisadi təhlükəsizliyin təhdidlərinin qarşısının alınması üzrə tədbirlər siyahının müəyyən edilməsi

hamısı•
böhran vəziyyətlərinin diaqnostikası

obyektiv və subyektiv neqativ təsirlərin bölünməsi

maliyyə böhranlarının aradan qaldırılması

hamısı•
idarə qərarlarının qəbul edilməsi və reallaşdırması

böhranın neqativ nəticələrinin minimallaşdırılması
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Müəssisənin potensial imkanlarının təhlilinin aparılması ilə qiymətləndirilməsinə aiddir:

Maliyyə təhlükəsizliyinin təhdidlərinin qarşısının alınması üzrə tədbirlərin hərtərəfli planı əhatə edir:

Maliyyə böhranı təhdidlərinin neytrallaşdırılmasına yönəldilmiş əsas tədbirlər:

Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin strategiyasına aiddir:

Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi göstəricilərinə aiddir:

Korporasiyanın dəyər göstəricilərinin sisteminə aiddir:

Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi göstəricilərinə aid deyil:

Ödəmə qabiliyyəti (alıcılıq qabiliyyəti) və maliyyə sabitliyi /likvidlik.

hamısı•
Əmlakdan istifadənin səmərəliliyi/bazar sabitliyi.

İşgüzar fəallıq/vəsaitlərin dövriyyəsi .

müəssisənin böhranlı maliyyə inkişafı simptomlarının diaqnostikası sisteminin səmərəliliyi;

hamısı•
müəssisənin böhranlı maliyyə vəziyyətlərindən çıxma prosesində onun xarici maliyyə dəstəyinin imkanlarının
qiymətləndirilmələri

böhranlı maliyyə vəziyyətlərinin öhdəsindən gəlməsi üzrə müəssisənin daxili potensialının
qiymətləndirilmələri

onların reallaşdırılması üçün ayrılan maliyyə resurslarının həcmi;

hamısı•
maliyyə sabitləşməsinin gözlənən nəticələri

bəzi böhran əleyhinə tədbirlərin reallaşdırmasının müddətləri

müəssisənin artıq və ya istifadə olunmayan aktivlərinin reallaşdırması

hamısı•
müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin ən təhlükəli istiqamətlərində maliyyə əməliyyatlarının həcminin ixtisarı

debitor borcunun alması üzrə tədbirlərin qəbul edilməsi

əsas təhdid subyektlərinin, onların fəaliyyət mexanizmlərinin, müəssisənin iqtisadi sisteminə (maliyyə daxil
olmaqla) onların təsir meyarlarının təyin olunması;

hamısı•
onların təzahür sahələrinin (təhdidlərin lokallaşdırması sferaları) xarakteristikası;

müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi təhdidlərinin və onların daşıyıcılarının eyniləşdirməsi mexanizmlərinin və
tədbirlərinin işlənib hazırlaması;

Maliyyə əmsalları.

hamısı•
məhsulun, aktivlərin reallaşdırması

Gəlirin artım templəri,

Korporasiyanın bazar kapitallaşdırılması

hamısı•
Korporasiyanın daxili dəyərinin və bazar kapitallaşdırılmasının müqayisəsi.

Korporasiyanın daxili dəyərinin və bazar kapitallaşdırılmasının artım templəri.
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Fırıldaqçılığın növlərinə aiddir:

Kassadan nağd vəsaitin oğurlanmasına aiddir:

Kassadan nağd vəsaitin oğurlanmasına aid deyil:

İnventarın oğurlanmasına aiddir:

İnventarın oğurlanmasına aid deyil:

Əldən çıxmış gəlirə aiddir:

Gəlirliyin aşağı düşməsinə aiddir:

Debitor və kreditor borclarının vəziyyəti.

məhsulun həyat tsikli•
məhsulun, aktivlərin reallaşdırması

Gəlirin artım templəri,

Hesabların saxtalaşdırılması

hamısı•
Saxta veksellərin verilməsi

İnventarın oğurlanması

nağd vəsaitin təyinatı üzrə istifadə olunmaması

hamısı•
bank hesablarındakı vəsaitlərin saxtalaşdırılması

kassa kitablarının saxtalaşdırılması;

nağd vəsaitin təyinatı üzrə istifadə olunmaması

şişirdirmiş fakturalar•
bank hesablarındakı vəsaitlərin saxtalaşdırılması;

kassa kitablarının saxtalaşdırılması

müəyyən xidmətlərə görə “təşəkkür” alınması (rüşvət);

hamısı•
qiymətlərin artırılması.

qurma malgöndərənlərdən istifadə olunması;

müştərilər və ya malgöndərənlərlə gizli razılıq;

nəqliyyat qaimələrinin saxtalaşdırılması•
qiymətlərin artırılması

qurma malgöndərənlərdən istifadə olunması

kapital qoyuluşu üçün düzgün formasının seçilməməsi riskidir;

hər hansı bir sövdələşmənin qırılması nəticəsində mənfəətin əldə olunmamsı itkisidir•
əmanət və kreditlər üzrə faiz və dividentlərin dərəcəsinin azalması nəticəsində baş verə bilər

Onlar kommersiya sazişləri üzrə ödənişlərin və ya broker firmasının komisyon mükafatının ödənilməməsi
risklərini özündə əks etdirir;

kapital qoyuluşu üçün düzgün formasının seçilməməsi riskidir

əmanət və kreditlər üzrə faiz və dividentlərin dərəcəsinin azalması nəticəsində baş verə bilər•
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Birja riskinə aiddir:

Selektiv risklərə aiddir:

İflasolma riskinə aiddir:

Pulun alıcılıq qabiliyyətinə görə risklərə aiddir:

Pulun alıcılıq qabiliyyətinə görə risklərə aid deyil:

İnflyasiya riski:

Deflyasiya riski:

•
hər hansı bir sövdələşmənin qırılması nəticəsində mənfəətin əldə olunmamsı itkisidir

Onlar kommersiya sazişləri üzrə ödənişlərin və ya broker firmasının komisyon mükafatının ödənilməməsi
risklərini özündə əks etdirir;

hər hansı bir sövdələşmənin qırılması nəticəsində mənfəətin əldə olunmamsı itkisidir

Onlar kommersiya sazişləri üzrə ödənişlərin və ya broker firmasının komisyon mükafatının ödənilməməsi
risklərini özündə əks etdirir;

•
kapital qoyuluşu üçün düzgün formasının seçilməməsi riskidir;

sahikar tərəfindən düzgün olmayan kapital qoyuluşu nəticəsində şəxsi kapitalın itirilməsi və öhdəliklərini
yerinə yetirə bilməməsi ehtimalıdır

əmanət və kreditlər üzrə faiz və dividentlərin dərəcəsinin azalması nəticəsində baş verə bilər

kapital qoyuluşu üçün düzgün formasının seçilməməsi riskidir;•
sahikar tərəfindən düzgün olmayan kapital qoyuluşu nəticəsində şəxsi kapitalın itirilməsi və öhdəliklərini
yerinə yetirə bilməməsi ehtimalıdır

Onlar kommersiya sazişləri üzrə ödənişlərin və ya broker firmasının komisyon mükafatının ödənilməməsi
risklərini özündə əks etdirir;

əmanət və kreditlər üzrə faiz və dividentlərin dərəcəsinin azalması nəticəsində baş verə bilər

sahikar tərəfindən düzgün olmayan kapital qoyuluşu nəticəsində şəxsi kapitalın itirilməsi və öhdəliklərini
yerinə yetirə bilməməsi ehtimalıdır.

•
kapital qoyuluşu üçün düzgün formasının seçilməməsi riskidir;

Onlar kommersiya sazişləri üzrə ödənişlərin və ya broker firmasının komisyon mükafatının ödənilməməsi
risklərini özündə əks etdirir;

valyuta

hamısı•
likvidlik

deflyasiya,

deflyasiya,

mütənasiblik•
likvidlik

valyuta

qiymətli kağızların və digər əmtəələrin realizasiya zamanı keyfiyyətlərinin və istehlak dəyərinin dəyişməsi
nəticəsində itkilərin yaranma ehtimalıdır

alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsidir•
qiymətlərin səviyyəsinin düşməsi əsasında gəlirlərin azalmasıdır

xarici valyuta kursunun dəyişməsi ilə əlaqədar itkiləri
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Valyuta riski:

Likvidlik riski:

Firmanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatının cinayət-hüquq tədbirləri,neçə qrupa bölünür?

Firmanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatının cinayət-hüquq tədbirlərinə aiddir:

Baxılan sferada cinayət-hüquq qadağası neçə funksiyaya malikdir.

Mövcud ictimai və dövlət sisteminin istənilən subyektləri ilə firmanın münasibətlərinin təşkilinin cinayət-

hüquq vasitələri neçə sferaya uyğun olaraq baxılmaqdadır?

Xüsusi siyahılarda nəzərdə tutulmuş məlumatlar nə sirri təşkil edir.

hamısı

qiymətlərin səviyyəsinin düşməsi əsasında gəlirlərin azalmasıdır•
alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsidir

xarici valyuta kursunun dəyişməsi ilə əlaqədar itkiləri

qiymətlərin səviyyəsinin düşməsi əsasında gəlirlərin azalmasıdır

xarici valyuta kursunun dəyişməsi ilə əlaqədar itkiləri•
hamısı

qiymətli kağızların və digər əmtəələrin realizasiya zamanı keyfiyyətlərinin və istehlak dəyərinin dəyişməsi
nəticəsində itkilərin yaranma ehtimalıdır

hamısı

qiymətli kağızların və digər əmtəələrin realizasiya zamanı keyfiyyətlərinin və istehlak dəyərinin dəyişməsi
nəticəsində itkilərin yaranma ehtimalıdır

•
alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsidir

qiymətlərin səviyyəsinin düşməsi əsasında gəlirlərin azalmasıdır

4.0

3.0•
1.0

2.0

xüsusi simalarla firmanın münasibətləri (həmçinin onun əməkdaşları ilə)

hamısı•
dövlət və ictimai institutlarla firmanın münasibətləri;

məhz sahibkar fəaliyyəti

4.0

2.0•
3.0

1.0

4.0

3.0•
2.0

1.0
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"Ağır nəticələr" nə zaman həyata keçirilə bilər?

Dövlət sirri təşkil edən məlumatların təsbit edildiyi sənədlərə aiddeyildir:

Sənədlərin dövlət (ictimai) aparatının vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətlərindən müdafiəsi üçün vəzifə

saxtakarlığına görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edilməsinə aiddir:

Cinayətlərin gizlədilməsi cinayət qanununun pozulmasının hansı növüdür?

Əmələ görə şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün neçə halı müəyyən etmək vacibdir:

İnformasiya hədələrinə aiddir:

İnformasiya hədələri hansı yolla həyata keçirilir:

firma

dövlət•
kommersiya

maliyyə

firma sirrinin yayılması zamanı

əgər dövlət sirrinin yayılması ağır nəticələrə səbəb olarsa,•
kommersiya sirrinin yayılması zamanı

müəssisə sirrinin yayılması zamanı

kağız

hamısı•
fotoşəkil

maqnit yazısı

sənədlərin saxtalaşdırılması;

hamısı•
yanlış sənədlərin tərtib edilməsi və verilməsi;

sənədlərin başqa sayla nişanlanması.

açıq

sərbəst•
mürəkkəb

qapalı

4.0

2.0•
1.0

3.0

informasiyanın yox edilməsi

hamısı•
müxtəlif yollarla konfidensial informasiya ilə tanışlıq;

ziyanvericilərin marağı üçün informasiyanın modifikasiyası;

rabitə vasitələri ilə ötürülən informasiyanın ələ keçirilməsi;

•
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Korrupsiya nələrə təsir edir:

Korrupsiyanın siyasi nəticələrinə aiddir:

Hüquqi pozuntuların əsas növləri bunlardır:

Təsərrüfat cinayətləri hansı fəaliyyət sferasına istiqamətlənir:

Təsərrüfat cinayətləri hansı fəaliyyət sferasına istiqamətlənir:

Kommersiya obyektlərinin müdafiəsinin lazımi səviyyəsinin yaradılması üçün:

İnformasiyanın müdafiə formalarına aiddir:

hamısı•
konfidensial informasiya mənbələrinə qeyri-rəsmi yolla giriş;

kommersiya sirri ilə bilavasitə əlaqəli olan müəssisə əməkdaşlarının ələ alınması

Kölgə iqtisadiyyatı güclənir;

hamısı•
Qeyri-hökümət orqanlarında korupsiyanın migyası artır

Bazarın real rəqabət mexanizmi pozulur.

Beynəlxalq bazarda iqtisadi və siyasi təcrid olunma təhlükəsi artır;

hamısı•
Oligagarxiyaların hakimiyyəti imkanını artır

Hakimiyyət organlarına inam azalır;

qiymətlərin qeyri-qanuni tənzimlənməsi;

hamısı•
sahibkarların əmlakına sahib olma;

regionlararası məhsul hərəkətinə məhdudiyətlər;

sahibkarlıq fəaliyyəti sferasında cinayətlər;

hamısı•
vergi sferasında cinayətlər;

istehlakçıların hüquqlarını müdafiə sferasında cinayətlər;

xarici-iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi sferasında cinayətlər

hamısı•
valyuta cinayətləri;

maliyyə-kredit sferasında cinayətlər;

verilmiş sahədə başlıca fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirir,

hamısı•
təhlükəsizliyin təmin edilməsi orqanları formalaşdırılır.

onların fəaliyyətləri üzrə nəzarət, kontrollinq mexanizmləri formalaşdırılır

patentləşdirmə;

hamısı•
məcburi hüquq normalarının tətbiqi.
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İnformasiyanın müdafiə formalarına aid deyil:

İnformasiyanın müdafiəsinin hüquqi əsasının yaradılması üçün nələr önəmlidir:

Nizamnamələrə əlavələr müəssisənin müdafiəsinə hansı hüquqları verir:

Təşkilati-tədbirlərə nələri aid etmək olar:

Mühafizə tədbirlər sistemi aşağıdakıları nəzərdə tutmalıdır:

Əməkdaşların mütəmadi tədrisini təşkil edərkən aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:

Kommersiya sirrinin predmetlərinə aiddir:

müxtəlif hüquqi normalarının istifadə olunması

patentləşdirmə;

lizinq•
məcburi hüquq normalarının tətbiqi.

müxtəlif hüquqi normalarının istifadə olunması;

Müəssisənin nizamnaməsinə aşağıdakı əlavələrin daxil edilməsi:

hamısı•
«Kollektiv müqaviləsini» bəzi tələblərlə tamamlamaq

Kommersiya sirrini təşkil edən məlumatların siyahısını işləyib hazırlamaq

kommersiya sirrinin müdafiəsi üzrə təşkilati strukturunun yaradılması;

hamısı•
dövlət və məhkəmə orqanları qarşısında müəsssiə maraqlarının müdafiəsini tələb etmək;

bütün təsərrüfat fəaliyyəti növləri üzrə müqavilələrin tərkibinə kommersiya sirrinin müdafiəsi üzrə tələblərin
daxil edilməsi;

heyətin seçilməsi zamanı həyata keçirilən tədbirlər, bura – işçilərlə tanışlıq, onların öyrənilməsi, məxfi
informasiya ilə işləmə qaydalarına yiyələnməsi, informasiyanın müdafiəsi üzrə qaydaların pozulmasına görə
məsuliyyət tədbirləri ilə tanışlıq və s. tədbirlər daxildir;

hamısı•
binaların və ərazilərin etibarlı mühafizəsinin təşkili.

müştərilərin etibarlı giriş rejiminin və nəzarətinin təmin edilməsi və saxlanılması;

mühafizə, aşkaretmə, müşahidə, informasiyanın emalı texniki vasitələrinin kompleks tətbiqi və hadisələrinin
obyektiv sənədləşdirilməsi

hamısı•
mühafizə strukturunda möhkəm rabitə və idarəetmə sistemini;

mühafizə edilən yerlərə icazə verilməyən soxulmaların mümkün yol-

əməkdaşların tədris prosesi mütəmadi, material təminatlı, təşkil olunmuş xarakter daşımalıdır, nadir hallarda
keçirilən, vacib olmayan və formal xarakter daşıyan yığıncaqlardan ibarət olmalıdır;

hamısı•
işgüzar informasiyanın tərkibi və işlənməsi texnologiyası nədən ibarətdir;

xüsusi tədris proqramının olması daha yaxşıdır. Bu halda aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:

hamısı

sövdələşmə predmeti və sövdələşmə sərti•
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Sövdələşmə predmetinə aiddir:

Sövdələşmə predmetinə aid deyil:

Sövdələşmə şərtlərinə aiddir:

Sövdələşmə şərtlərinə aid deyil:

Kommersiya sirrini təşkil edən məlumatların analizinə aiddir:

   Firmanın təhlükəsizliyinin müdafiəsinin təminatı üzrə alətlərdən biri nədir?

    Özünə hörmət edən və pulu saymağı bacaran qərb biznesmenləri gəlirin neçə faizə qədərini şəxsi
təhlükəsizlik sisteminin saxlamasına xərcləyirlər?

•
patent

intelektual mülkiyyət

elmi, texniki, mühəndis, layihə və texnoloji həllər,

hamısı•
sənaye nümunələri, əmtəə nişanları

texnologiya və texnoloji təcrübə

elmi, texniki, mühəndis, layihə və texnoloji həllər

bazar strategi-yası və konyukturu•
sənaye nümunələri, əmtəə nişanları

texnologiya və texnoloji təcrübə,

xidmət və əmtəələrin müqavilə qiyməti;

hamısı•
kredit və hesablaşmaların şərtləri,

müqavilədən əvvəl və ondan sonra verilmiş, endirimlərin kəmiyyətləri,

qiymət hesablanması

sənaye nümunələri•
kredit və hesablaşmaların şərtləri,

müqavilədən əvvəl və ondan sonra verilmiş, endirimlərin kəmiyyətləri

toplanma və saxlanma yerinin müəyyən edilməsi;

hamısı•
kommersiya sirrinin müdafiəsini təmin edən müxtəlif texnologiya-lardan istifadənin xərc və gəlir nisbətini
müəyyən etmək;

bu kanalların bağlanması üzrə imkanların qiymətləndirilməsi;

Hamısı

  onun bazasında şəxsi təhlükəsizlik xidmətinin yaradılması ola bilər.•
Mikro səviyyədə təhlükəsizlik müqaviləsinin bağlanmasıdır

  Makro səviyyədə təhlükəsizlik müqaviləsinin bağlanmasıdır.

15%-ə qədərini

25 %-ə qədərini•
  5%-ə qədərini
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Təhlükəsizlik xidmətinin məqsədlərinin, struktur və funksiyalarının bilavasitə öyrənməsinə keçməzdən
əvvəl nəyi bilmək lazımdır?

Birinci növbədə müəssisədə müdafiəsinə ehtiyac duyulan obyektlərin siyahısınına aiddeyildir:

Birinci növbədə müəssisədə müdafiəsinə ehtiyac duyulan obyektlərin siyahısınına aiddir:

Mühafizə sisteminə aiddir:

Müəssisələrin mühafizəsi zamanı istifadə edilən mühafizənin texniki vasitələri neçə qrupa bölünür?

Müəssisənin təhlükəsizlik xidmətinin təşkilati strukturuna aiddeyildir:

Təhlükəsizlik xidmətinin sərbəst struktur bölməsi hansıdır?

10%-ə qədərini

hamısı

müəssisədə müdafiəsinə ehtiyac duyulan obyektlərin siyahısını müəyyən etmək lazımdır•
mühafizəçilərin sayını müəyyənləşdirmək lazımdır

mühafizəçilərin bacarığını yoxlamaq lazımdır

maddi dəyərlər (yüklər

qorunan əraziyə qeyri-qanuni girmiş (girməyə çalışan) şəxslərin vaxtında aşkar edilməsi və tutulması;•
müəssisənin ərazisi;

məxfi informasiyanın (sənədlər, məmulatlar) daşıyıcıları

məxfi informasiyanın (sənədlər, məmulatlar) daşıyıcıları;

hamısı•
müəssisənin ərazisi

müəssisənin ərazisində yerləşdirilmiş obyektlər

mühafizənin texniki vasitələri

hamısı•
obyektlərin mühafizəsi metodları

mühafizə məsələlərini yerinə yetirən şəxsi heyətin və istifadə edilən texniki vasitələrin yerləşdirilmə yerləri;

yanğın və mühafizə siqnalizasiyası,

post korrespondensiyasını yoxlayan aparat,•
mühafizə işıqlandırması,

mühafizə televiziyası,

informasiyanın qorunması şöbəsi

daxili fəaliyyətin təhlükəsizliyi qrupu•
xarici fəaliyyətin təhlükəsizliyi qrupu.

mühəndis-texniki qrupu;

xarici fəaliyyətin təhlükəsizliyi qrupu.

Rejim və mühafizə şöbəsi•
hamısı

daxili fəaliyyətin təhlükəsizliyi qrupu
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Təhlükəsizlik xidmətinin rəisinin vəzifələrinə aiddeyildir:

Təhlükəsizlik xidmətinin rəisinin vəzifələrinə aiddir:

Funksional təyinatına görə mühəndis-texniki müdafiə vasitələrinə aiddir:

Fiziki müdafiə vasitələridir:

Reqlamentləşdirmə nədir:

Məxfilik nədir:

Markirovka nədir:

dövlət və kommersiya sirri təşkil edən məlumatların siyahısının təyini;

aprobasiyadan keçirilmiş məxfi yerlərin mühafizəsinin təşkili;•
buraxılış rejiminin təşkili və saxlanılması, əməkdaşların və ziyarətçilərin müxtəlif giriş zonalarına keçidinin
təşkili;

rəhbərlərin və aparıcı əməkdaşların şəxsi mühafizəsinin təşkili, yükləri və sənədləri nəql etmənin
təhlükəsizliyin təmin olunması;

kommersiya sirri təşkil edən məlumatlara icazəsiz girişin qarşısının alınması sisteminin işlənib hazırlaması,
müvafiq təlimatların işlənib hazırlaması;

hamısı•
obyektin daxilində və ətrafında vəziyyətin müşahidəsi

dövlət və kommersiya sirri təşkil edən məlumatların siyahısının təyini

aparat müdafiə vasitələri

hamısı•
müdafiənin kriptoqrafik vasitələri

müdafiənin proqram vasitələri

informasiyaların təhlükəsizliyini müxtəlif qeyri-qanuni təsirlərdən qoruyan mühəndis vasitələri

hamısı•
heyətin, material və maliyyə vəsaitlərini,

tikililər

Müdafiə obyektinin tərkib hissələrini bir-birindən ayırıb, tək-tək qorumaq

Bu zaman bütün müdafiə qərarları qəbul edil-miş qanunlara ciddi şəkildə tabe edilməli və normativ bazaya
daxil edilməlidir.

•
Bu yolla müdafiə obyektlərinin mövcudluğu faktını və yaxud onun müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsini gizli saxlamaq;

Obyektin fəaliyyətinin həqiqi vəziyyətini gizli saxlamaq;

Müdafiə obyekti haqqında həqiqətə çox oxşar, lakin əslində yalnış məlumat vermək;

Bu yolla müdafiə obyektlərinin mövcudluğu faktını və yaxud onun müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsini gizli saxlamaq;

•
Obyektin fəaliyyətinin həqiqi vəziyyətini gizli saxlamaq;

Müdafiə obyektinin tərkib hissələrini bir-birindən ayırıb, tək-tək qorumaq;

Bu yolla müdafiə obyektlərinin mövcudluğu faktını və yaxud onun müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsini gizli saxlamaq;

Obyektin fəaliyyətinin həqiqi vəziyyətini gizli saxlamaq;•
Müdafiə obyekti haqqında həqiqətə çox oxşar, lakin əslində yalnış məlumat vermək;
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Çaşdırıcı məlumatlandırma nədir.

Parçalamaq nədir:

Təhlükəsizlik sisteminin məqsədlərinə aiddir:

Təhlükəsizlik sisteminin vəzifələrinə aiddir:

Müdafiə obyektlərinə aiddir:

Ümumi planda şəxsi əmin-amanlığına qarşı təhlükələrə aiddir:

Müdafiə obyektinin tərkib hissələrini bir-birindən ayırıb, tək-tək qorumaq;

Obyektin fəaliyyətinin həqiqi vəziyyətini gizli saxlamaq;

Müdafiə obyekti haqqında həqiqətə çox oxşar, lakin əslində yalnış məlumat vermək;•
Bu zaman bütün müdafiə qərarları qəbul edil-miş qanunlara ciddi şəkildə tabe edilməli və normativ bazaya
daxil edilməlidir.

Bu yolla müdafiə obyektlərinin mövcudluğu faktını və yaxud onun müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsini gizli saxlamaq;

Bu yolla müdafiə obyektlərinin mövcudluğu faktını və yaxud onun müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsini gizli saxlamaq;

Müdafiə obyektinin tərkib hissələrini bir-birindən ayırıb, tək-tək qorumaq;•
Müdafiə obyekti haqqında həqiqətə çox oxşar, lakin əslində yalnış məlumat vermək;

Obyektin fəaliyyətinin həqiqi vəziyyətini gizli saxlamaq;

kommersiya müəssisəsinin hüquqlarının, onun struktur bölmələrinin və əməkdaşlarının qorunması;

hamısı•
xidmətlərin keyfiyyətinin və onun müştərilərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hesabına imicin və mənfəətin
yüksəldilməsi

maliyyə, material və informasiya resurslarının saxlanılması və effektiv istifadə olunması;

informasiyanın məhdud giriş kateqoriyasına (xidməti və kommersiya sirləri, icazəsiz istifadədən müdafiə
olunmalı olan başqa məxfi informasiyaya), başqa resursların isə - zəifliyin (təhlükəliliyin) müxtəlif
səviyyələrinə və saxlanılmalı olan ehtiyatlara aid edilməsi;

hamısı•
resurslara qarşı qəsdlərin və heyətə qarşı təhlükələrin hüquqi, təşkilati və mühəndis-texniki tədbirlər və
təhlükəsizliyin təmin edilməsi vasitələri əsasında effektiv şəkildə aradan qaldırılması;

təhlükəsizliyə qarşı qəsdlərin və müəssisənin fəaliyyət göstərməsinə qarşı mənfi tendensiyaların təsirinə
operativ olaraq reaksiya verən mexanizm və şəraitin yaradılması;

xidməti və kommersiya sirrini təşkil edən məhdud girişli informasiya resursları, həmçinin kağız, maqnit, optik
əsasda olan başqa məxfi informasiya, informasiya massivləri və verilənlər bazaları, proqram təminatları,
müxtəlif xarakterli inforomativ fiziki sahələr;

hamısı•
maliyyə vəsaitləri, valyuta, qiymətliləri;

maddi vəsaitlər (binalar, tikililər, anbarlar, texniki avadanlıqlar, nəqliyyat və başqa vasitələr);

zor, təhqir və işgəncə ilə müşayiət olunan qətl;

hamısı•
pul vəsaitlərinə, qiymətlilərə və sənədlərə yiyələnmək məqsədilə qarətlər;

psixoloji terror, hədələmə, qorxutma, şantaj, zorakılıq;
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İnformasiya ehtiyatlarına qarşı təhlükələr aşağıdakı formalarda həyata keçirilə bilər:

Arasıkəsilməz nədir:

Planlı.

Mərkəzləşdirilmiş.

Məqsədyönlü.

Konkret nədir.

xidməti otaqlarda, şəxsi və xidməti avtonəqliyyatlarda, mənzillərdə və bağ evlərində (daçalarda) gedən məxfi
danışıqların dinlənilməsi;

hamısı•
informasiya ilə ehtiyatsız davranaraq firma ilə xarici və ya milli firmalar arasında danışıqlar prosesində
informasiyanın yayılması;

məxfi informasiya əldə etmək imkanına malik olan kommersiya strukturlarının dövlət idarəçilik orqanlarında
mövcud olan agent mənbələri vasitəsilə;

Müəyyən çərçivə daxilində KM-nin təhlükəsiz-liyinin təmin edilməsi prosesinin təşkilati-funksional
müstəqilliyi təmin edilməlidir;

Bu tələb ondan irəli gəlir ki, bədəməllər imkan axtarırlar ki, müdafiədən yan keçsinlər və öz qanunsuz
məqsədlərinə nail olsunlar;

•
Bütünlükdə hər bir şey yox, konkret məqsəd üzrə yalnız müdafiə olunmalı olan şey müdafiə olunur;

O obyektlər müdafiə olunurlar ki, onlara təhlükəyə məruz qalması KM-nə zərər vura bilər

Müəyyən çərçivə daxilində KM-nin təhlükəsiz-liyinin təmin edilməsi prosesinin təşkilati-funksional
müstəqilliyi təmin edilməlidir;

Planlaşdırma müəssisənin müdafiəsinin təmin edilməsi üzrə onun strukturunun bütün komponentlərilə
müfəssəl fəaliyyət planlarının işlənib hazırlanması yolu ilə həyata keçirilir;

•
Bütünlükdə hər bir şey yox, konkret məqsəd üzrə yalnız müdafiə olunmalı olan şey müdafiə olunur;

O obyektlər müdafiə olunurlar ki, onlara təhlükəyə məruz qalması KM-nə zərər vura bilər;

Bu tələb ondan irəli gəlir ki, bədəməllər imkan axtarırlar ki, müdafiədən yan keçsinlər və öz qanunsuz
məqsədlərinə nail olsunlar;

Müəyyən çərçivə daxilində KM-nin təhlükəsiz-liyinin təmin edilməsi prosesinin təşkilati-funksional
müstəqilliyi təmin edilməlidir;

•
Bütünlükdə hər bir şey yox, konkret məqsəd üzrə yalnız müdafiə olunmalı olan şey müdafiə olunur;

O obyektlər müdafiə olunurlar ki, onlara təhlükəyə məruz qalması KM-nə zərər vura bilər;

Bu tələb ondan irəli gəlir ki, bədəməllər imkan axtarırlar ki, müdafiədən yan keçsinlər və öz qanunsuz
məqsədlərinə nail olsunlar;

Bütünlükdə hər bir şey yox, konkret məqsəd üzrə yalnız müdafiə olunmalı olan şey müdafiə olunur;•
O obyektlər müdafiə olunurlar ki, onlara təhlükəyə məruz qalması KM-nə zərər vura bilər;

Müəyyən çərçivə daxilində KM-nin təhlükəsiz-liyinin təmin edilməsi prosesinin təşkilati-funksional
müstəqilliyi təmin edilməlidir;

Bütünlükdə hər bir şey yox, konkret məqsəd üzrə yalnız müdafiə olunmalı olan şey müdafiə olunur;

O obyektlər müdafiə olunurlar ki, onlara təhlükəyə məruz qalması KM-nə zərər vura bilər;•
Bu tələb ondan irəli gəlir ki, bədəməllər imkan axtarırlar ki, müdafiədən yan keçsinlər və öz qanunsuz
məqsədlərinə nail olsunlar;

Müəyyən çərçivə daxilində KM-nin təhlükəsiz-liyinin təmin edilməsi prosesinin təşkilati-funksional
müstəqilliyi təmin edilməlidir;
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etibarlı nədir.

universal nədir :

kompleks nədir.

hüquqi təminat nədir.

Təşkilati təminat nədir:

Buraya onun statusunu, vəziyyətini, təlimatlarını, rəhbərliyini müəyyən edən normativ sənədlər daxildir və bu
sənədlərin tələbləri müəssisələrin fəaliyyəti üçün zəruridir;

Müdafiə metodları, vasitələri və formaları bütün nüfuz etmə yollarını və informasiyanın mümkün sızma
kanallarının üzərini etibarlı şəkildə örtməlidir. Eyni zamanda etibarlılıq təkcə yolların bağlanmasını yox, həm də
təhlükəsizlik vasitə və tədbirlərinin artırılmasını nəzərdə tutur;

•
Hesab edilir ki, təhlükəsizlik tədbirləri təhlükə yollarının qarşısını onların mümkün təsir yerindən asılı
olmayaraq almalıdır;

O nəzərdə tutulur ki, müdafiə tədbirlərinin reallaşdırılması, informasiyanın müdafiə edilməsi xidməti və s. kimi
müəyyən struktur vahidləri tərəfindən həyata keçirilir;

Müdafiə metodları, vasitələri və formaları bütün nüfuz etmə yollarını və informasiyanın mümkün sızma
kanallarının üzərini etibarlı şəkildə örtməlidir. Eyni zamanda etibarlılıq təkcə yolların bağlanmasını yox, həm də
təhlükəsizlik vasitə və tədbirlərinin artırılmasını nəzərdə tutur;

Hesab edilir ki, təhlükəsizlik tədbirləri təhlükə yollarının qarşısını onların mümkün təsir yerindən asılı
olmayaraq almalıdır;

•
Buraya onun statusunu, vəziyyətini, təlimatlarını, rəhbərliyini müəyyən edən normativ sənədlər daxildir və bu
sənədlərin tələbləri müəssisələrin fəaliyyəti üçün zəruridir;

O nəzərdə tutulur ki, müdafiə tədbirlərinin reallaşdırılması, informasiyanın müdafiə edilməsi xidməti və s. kimi
müəyyən struktur vahidləri tərəfindən həyata keçirilir;

Hesab edilir ki, təhlükəsizlik tədbirləri təhlükə yollarının qarşısını onların mümkün təsir yerindən asılı
olmayaraq almalıdır;

Müdafiənin kompleks xarakteri ondan irəli gəlir ki, o özündə hər biri öz növbəsində biri-birinə qarşılıqlı
sürətdə xidmət göstərən tərəflərə, xüsusiyyətlərə və tendensiyalara malik olan və özündə qırılmaz surətdə
qarşılıqlı əlaqədar və qarşılıqı asılı olan prosesləri birləşdirən mürəkkəb sistemi daxil edən özünəməxsus
hadisəni əks etdirir.

•

O nəzərdə tutulur ki, müdafiə tədbirlərinin reallaşdırılması, informasiyanın müdafiə edilməsi xidməti və s. kimi
müəyyən struktur vahidləri tərəfindən həyata keçirilir;

Buraya onun statusunu, vəziyyətini, təlimatlarını, rəhbərliyini müəyyən edən normativ sənədlər daxildir və bu
sənədlərin tələbləri müəssisələrin fəaliyyəti üçün zəruridir;

Hesab edilir ki, təhlükəsizlik tədbirləri təhlükə yollarının qarşısını onların mümkün təsir yerindən asılı
olmayaraq almalıdır;

Buraya onun statusunu, vəziyyətini, təlimatlarını, rəhbərliyini müəyyən edən normativ sənədlər daxildir və bu
sənədlərin tələbləri müəssisələrin fəaliyyəti üçün zəruridir;

•
O nəzərdə tutulur ki, müdafiə tədbirlərinin reallaşdırılması, informasiyanın müdafiə edilməsi xidməti və s. kimi
müəyyən struktur vahidləri tərəfindən həyata keçirilir;

Müdafiə metodları, vasitələri və formaları bütün nüfuz etmə yollarını və informasiyanın mümkün sızma
kanallarının üzərini etibarlı şəkildə örtməlidir. Eyni zamanda etibarlılıq təkcə yolların bağlanmasını yox, həm də
təhlükəsizlik vasitə və tədbirlərinin artırılmasını nəzərdə tutur;

Hesab edilir ki, təhlükəsizlik tədbirləri təhlükə yollarının qarşısını onların mümkün təsir yerindən asılı
olmayaraq almalıdır;

O nəzərdə tutulur ki, müdafiə tədbirlərinin reallaşdırılması, informasiyanın müdafiə edilməsi xidməti və s. kimi
müəyyən struktur vahidləri tərəfindən həyata keçirilir;

•
Buraya onun statusunu, vəziyyətini, təlimatlarını, rəhbərliyini müəyyən edən normativ sənədlər daxildir və bu
sənədlərin tələbləri müəssisələrin fəaliyyəti üçün zəruridir;
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texniki təminat nədir:

proqram təminat nədir:

Təhlükəsizlik xidmətinin başlıca vəzifəsidir:

Təhlükəsizlik xidməti öz fəaliyyətində nələrə istinad edir:

Təhlükəsizlik xidmətinin ümumi funksiyaları:

Müdafiə metodları, vasitələri və formaları bütün nüfuz etmə yollarını və informasiyanın mümkün sızma
kanallarının üzərini etibarlı şəkildə örtməlidir. Eyni zamanda etibarlılıq təkcə yolların bağlanmasını yox, həm də
təhlükəsizlik vasitə və tədbirlərinin artırılmasını nəzərdə tutur;

Müdafiə metodları, vasitələri və formaları bütün nüfuz etmə yollarını və informasiyanın mümkün sızma
kanallarının üzərini etibarlı şəkildə örtməlidir. Eyni zamanda etibarlılıq təkcə yolların bağlanmasını yox, həm də
təhlükəsizlik vasitə və tədbirlərinin artırılmasını nəzərdə tutur;

Müdafiə tədbirlərinin reallaşdırılmasını təmin edən müxtəlif təyinatlı texniki vasitələrdən geniş istifadə
edilməsi nəzərdə tutulur. O cümlədən, şəxsi təhlükəsizlik vasitələri, texniki mühafizə vasitələri və başqaları;

•
Buraya onun statusunu, vəziyyətini, təlimatlarını, rəhbərliyini müəyyən edən normativ sənədlər daxildir və bu
sənədlərin tələbləri müəssisələrin fəaliyyəti üçün zəruridir;

Hesab edilir ki, təhlükəsizlik tədbirləri təhlükə yollarının qarşısını onların mümkün təsir yerindən asılı
olmayaraq almalıdır;

Müdafiə metodları, vasitələri və formaları bütün nüfuz etmə yollarını və informasiyanın mümkün sızma
kanallarının üzərini etibarlı şəkildə örtməlidir. Eyni zamanda etibarlılıq təkcə yolların bağlanmasını yox, həm də
təhlükəsizlik vasitə və tədbirlərinin artırılmasını nəzərdə tutur;

EHM-ları üçün müəssisənin təhlükəsizliyi üzrə təhlükələrin mövcud olması və onların təhlükəlilik
dərəcələrinin qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, uçot, statistik və hesablaşma proqramları
nəzərdə tutulur;

•
Buraya onun statusunu, vəziyyətini, təlimatlarını, rəhbərliyini müəyyən edən normativ sənədlər daxildir və bu
sənədlərin tələbləri müəssisələrin fəaliyyəti üçün zəruridir;

Hesab edilir ki, təhlükəsizlik tədbirləri təhlükə yollarının qarşısını onların mümkün təsir yerindən asılı
olmayaraq almalıdır;

kommersiya sirrinin hüquqi, təşkilati və mühəndis-texniki (fiziki, aparat, proqram və riyazi) mühafizəsi üzrə
işlərin təşkil edilməsi;

hamısı•
kommersiya sirrini təşkil edən məlumat və işlərə əsaslandırılmamış girişin və onlardan istifadə edilməsinin
qarşısının alınması;

kommersiya sirri olan məlumatların icazəsiz əldə edilməsini aradan qaldıran xüsusi kargüzarlıq işinin təşkil
edilməsi;

kommersiya sirrinin qorunması üzrə təlimata;

hamısı•
rəhbərlər, mütəxəssislər və texniki heyət üçün məxfi informasiya ilə iş üzrə təlimata;

kommersiya sirrini təşkil edən məlumatlar siyahısına;

bina və otaqlarda buraxılış və obyektdaxili rejimləri, mühafizə xidmətinin aparılması qaydasını təşkil və təmin
edir, əməkdaşlar, qonşular, partnyor və ziyarətçilərin rejimn tələblərinə riayət etmələrinə nəzarət edir;

hamısı•
başqa bölmələrlə birgə özündə kommersiya sirri təşkil edən məlumatları əks etdirən sənədlərlə işin təmin
edilməsi üzrə tədbirləri işləyib hazırlayır və həyata keçirir, bütün iş növləri zamanı kommersiya sirrinin
qorunması üzrə təlimatların yerinə yetirilməsini təşkil edir və bunun üzərində nəzarəti həyata keçirir;

kommersiya sirrinin qorunması üzrə münasibətlərin hüquqi və təşkilati cəhətdən tənzimlənməsi üzrə işlərə
rəhbərlik edir;
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Təhlükəsizlik xidməti təşkilati cəhətdən aşağıdakı struktur vahidlərin-dən ibarətdir:

Mühafizə sektoru:

Rejim sektoru:

Texniki mühafizə sektoru:

Operativ iş sektoru:

Biznesin təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər aşağıdakı sahələrdə biliklərə malik olmalıdırlar:

Savadlı (səriştəli) mütəxəssis aşağıdakıları etməyə borcludur:

Savadlı (səriştəli) mütəxəssis aşağıdakıları etməyə borcludur:

məxfi sənədlərin və üzərində «Kommersiya sirri» qrifi olan sənədlərin işlənməsi sektorunun tərkibində olan
xüsusi bölmədən;

hamısı•
əks kəşfiyyat və informasiya-analitik fəaliyyət qrupundan.

mühəndis-texniki qrupdan;

avadanlıq və əmlakın mühafizəsi;

hamısı•
daşımaların mühafizəsi.

əməkdaşların və tədbirlərin mühafizəsi;

giriş rejiminin təmin edilməsi;

hamısı•
rejimin pozulması hallarının tədqiq edilməsi.

ziyarətçilərə və nəqliyyata nəzarət;

texnika vasitəsilə informasiyaya icazəsiz giriş cəhdləri üzərində nəzarət

hamısı•
firmanın yanğın əleyhinə vasitələrlə təchiz edilməsi.

firmanın siqnalizasiya və rabitə vasitələri ilə təchiz edilməsi;

firmanın sirlərinə nüfuz etmə, hər hansı düşmənçilik aktlarının həyata keçirilməsi cəhdlərinin uçot və təhlili;

hamısı•
«basqınlara» qarşı əks təsir tədbirlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi.

firmanın fəaliyyətinin «zəif» yerlərin aşkar edilməsi;

kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat metodları;

hamısı•
sosial psixologiya və şəxsiyyət psixologiyası;

operativ iş;

məxfi informasiyanın, o cümldən kompyuter yaddaşında saxlanılan informasiyanın mühafizəsini həyata
keçirməli;

hamısı•
rəqiblər tərəfindən anaoloji tədbirlərin aparılmasına qarşı əks təsir göstərməli;

gizli texniki müşahidə və dinləmə vasitələrini tətbiq etməyi bacarmalı;
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Təhlükəsizlik xidməti kimə tabe olur:

Təhlükəsizlik xidmətinin struktur vahidləri:

Təhlükəsizlik xidmətinin struktur vahidlərinə aid deyil:

Firmanın təhlükəsizlik xidmətinin strukturu nə ilə müəyyən olunur:

Firmanın təhlükəsizlik xidmətinin sayı və tərkibi nə ilə müəyyən olunur:

Firmanın təhlükəsizlik xidməti neçə sektordan ibarət olmalıdır:

Firmanın təhlükəsizlik sektoruna aiddir:

firmada qanun pozuntularının profilaktikası ilə məşğul olmalı;

hamısı•
firmanın əməkdaşlarının etibarlılıqlarının yoxlanılmasını (o cümlədən, gizli surətdə) təşkil etməli;

daxili oğurluq, fırıldaq, sabotaj və maliyyə cinayətkarlığı hallarının aşkar edilməsi üzrə təhqiqat aparlmalı;

təsərrüfat işləri üzrə mütəxəssisə

Firma rəhbərliyinə•
maliyyə bölməsinə

əməyin mühafizəsi bölməsinə

məxfi sənədlərin və üzərində «Kommersiya sirri» qrifi olan sənədlərin işlənməsi sektorunun tərkibində olan
xüsusi bölmə;

hamısı•
əks kəşfiyyat və informasiya-analitik fəaliyyət qrupu

mühəndis-texniki qrupu;

rejim və mühafizə sektorunda rejim və mühafizə bölmələri;

exitpol•
əks kəşfiyyat və informasiya-analitik fəaliyyət qrupu

mühəndis-texniki qrupu;

informasiyanın məxfiliyi səviyyəsi

hamısı•
real maliyyə imkanları,

kommersiya fəaliyyətinin miqyası

real maliyyə imkanları,

hamısı•
informasiyanın məxfiliyi səviyyəsi

kommersiya fəaliyyətinin miqyası,

1.0

4.0•
3.0

2.0

rejim sektoru,

hamısı•
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Firmanın təhlükəsizlik sektoruna aid deyil:

Mühafizə sektoruna aiddir:

Mühafizə sektoruna aid deyil:

Rejim sektoru:

Rejim sektoruna aid deyil:

Texniki mühafizə sektoruna aiddir:

Texniki mühafizə sektoruna aid deyil:

•
operativ sektor

texniki mühafizə sektoru

rejim sektoru,

əməyin təşkili•
operativ sektor

texniki mühafizə sektoru

avadanlıq və əmlakın mühafizəsi;

hamısı•
əməkdaşların və tədbirlərin mühafizəsi;

daşımaların mühafizəsi.

avadanlıq və əmlakın mühafizəsi;

sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi;•
daşımaların mühafizəsi.

əməkdaşların və tədbirlərin mühafizəsi;

giriş rejiminin təmin edilməsi

hamısı•
rejimin pozulması hallarının tədqiq edilməsi

ziyarətçilərə və nəqliyyata nəzarət;

giriş rejiminin təmin edilməsi;

əməkdaşların və tədbirlərin mühafizəsi;•
rejimin pozulması hallarının tədqiq edilməsi.

ziyarətçilərə və nəqliyyata nəzarət;

texnika vasitəsilə informasiyaya icazəsiz giriş cəhdləri üzərində nəzarət;

hamısı•
firmanın yanğın əleyhinə vasitələrlə təchiz edilməsi

firmanın siqnalizasiya və rabitə vasitələri ilə təchiz edilməsi;

texnika vasitəsilə informasiyaya icazəsiz giriş cəhdləri üzərində nəzarət;

daşımaların mühafizəsi.•
firmanın yanğın əleyhinə vasitələrlə təchiz edilməsi.

firmanın siqnalizasiya və rabitə vasitələri ilə təchiz edilməsi;
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Operativ iş sektoruna aiddir:

Operativ iş sektoruna aid deyil:

Təhlükəsizlik üzrə mütəxəssisin malik olduğu biliklər:

Kommersiya informasiyası nədir?

Kommersiya informasiyasının təyinatı nədir?

Əgər kommersiya informasiyasından istifadə zamanı gəlirin artımı onun almasına çəkilən xərclərin artımını
ötəcəksə, onda nəyin keçirilməsi məqsədəuyğundur?

Kommersiya informasiyasının ən əhəmiyyətli mənbəyi nədir?

Kommersiya fəaliyyəti nə ilə sıx qarşılıqlı əlaqəlidir?

firmanın sirlərinə nüfuz etmə, hər hansı düşmənçilik aktlarının həyata keçirilməsi cəhdlərinin uçot və təhlili;

hamısı•
«basqınlara» qarşı əks təsir tədbirlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi.

firmanın fəaliyyətinin «zəif» yerlərin aşkar edilməsi;

firmanın sirlərinə nüfuz etmə, hər hansı düşmənçilik aktlarının həyata keçirilməsi cəhdlərinin uçot və təhlili;

ziyarətçilərə və nəqliyyata nəzarət•
«basqınlara» qarşı əks təsir tədbirlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi.

firmanın fəaliyyətinin «zəif» yerlərin aşkar edilməsi;

kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat metodları;

hamısı•
sosial psixologiya və şəxsiyyət psixologiyası;

operativ iş;

xidmət mallarının satışını təşkil edir

müxtəlif mallar və xidmətlər bazarında yaranmış vəziyyət haqqında məlumatları təşkil edir.•
müxtəlif malların satışını təşkil edir

sənaye mallarının satışını təşkil edir

sənaye mallarının satışını təşkil edir

kommersiya firmalarına kommersiya fəaliyyətlərini təhlil etməyə, onu planlaşdırmağa və bu fəaliyyətin
nəticələri üzərində nəzarəti həyata keçirməyə imkan verməkdən ibarətdir.

•
müxtəlif mallar və xidmətlər bazarında yaranmış vəziyyət haqqında məlumatları təşkil edir.

müxtəlif malların satışını təşkil edir

hamısı

logistikanın•
marketinq tədqiqatlarının

satışın planlaşdırılmasının

əmtəə dövriyyəsinin həcmləri

hamısı•
daxili materiallar

ticarət formasının sənədləri
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Kommersiya informasiyasının dəyərinin təyini zamanı hansı meyarlara əsaslanmaq lazımdır?1) faydalılığına
görə2) vaxtlı vaxtında olmasına görə3) daxil olmuş məlumatların etibarlılığına görə4) vasitəçilərin iştirakına
görə

İnformasiyanın faydalılığı nədən ibarətdir?

Kommersiya fəaliyyətinin daxili və xarici iqtisadi sferalarına aiddeyildir:

Dövlət rejim müəssisələrinin (idarələr) informasiyası, əhəmiyyətin (dəyərlər) dərəcəsindən asılı olaraq,
təşkil edən məlumatlara aiddeyildir:

Dövlət sirlərinin təhlükəsizliyi nə ilə təmin olunur?1) rejim tədbirləri ilə 2) qanununun cinayət normaları ilə

3) məhkəmə ilə 4) davranış qaydaları ilə

Praktikada "kommersiya sirri" termini ilə yanaşı hansı terminlər istifadə olunur?

əmtəə dövriyyəsinin həcmləri ilə

müxtəlif informasiya axınlarının alması, yığılması, saxlanması, emalı və istifadəsi ilə•
daxili materiallar ilə

mal ehtiyatları ilə

4.0

1,2, 3•
1.2

4.3

istehsalın artmasından

o subyektə operativ qərarın qəbulu və səmərəli nəticənin alınması üçün əlverişli şərait yaradır•
satışın artmasından

gəlirlərin artmasından

vasitəçilik

maliyyə•
kommersiya

investisiya

dövlət sirri;

proteksionizm əməliyyatı;•
xidməti sirr;

hərbi sirr;

2.3

1.2•
1.4

3.4

istehsal sirləri

hamısı•
məxfi informasiya

nou-hau
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Kommersiya sirrinə aidedilmiş məlumatların əlamətlərinə aiddeyildir:

Kommersiya sirrinə aiddir:

Kommersiya sirrinə aiddeyildir:

"Nou-hau" tipli informasiya aiddeyildir:

Xarici firmalar öz kommersiya sirrinin mühafizəsinə çəkdiyi xərclər bütün istehsal prosesi xərclərinin neçə
faizini təşkil edir?

kommersiya sirrinin mühafizəsi üzrə plan hazırlamamışdan öncə nələri müəyyən etmək lazımdır?

Aşağıdakı sualları cavablandırdıqdan sonra hansı iş görülməlidir?

Kommersiya sirrinin mühafizəsi üzrə hazırlanmış plan neçə bölmədən ibarətdir?

cəmiyyətin maraqlarına zərər verməmək;

girişdə müəssisənin rəhbəri tərəfindən qanuni əsaslarla təyin olunmuş məhdudiyyətlərə malik olmamaq;•
dövlət sirri olmamaq;

müəssisənin istehsal fəaliyyətinə aid olmaq;

texnoloji üsullar və avadanlıq;

bütün variantlar•
idarəetmənin perspektivli metodları;

əvvəllər məlum olan texnologiyalar və proseslərin modifikasiyaları;

partnyorlarla istehsal, kommersiya və maliyyə-kredit münasibətləri;

müəssisənin (firmanın) reputasiyasına zərər vurmamaq üçün istifadə edilə bilən məlumatlar;•
alqı-satqı məsələləri üzrə danışıqların aparılması faktları;

müəssisənin istehsalları genişlənmək üzrə planları;

kommersiya sirri kateqoriyasına aid edilmiş olmalıdır

Onun malik olduğu məlumatları isə ondan geri götürmək mümkündür•
çünki əməkdaşın işdən çıxaraq rəqabət aparan bu və ya digər firmada işə düzəlmək təhlükəsi həmişə
mövcuddur

Onu öz personalından da qorumaq lazımdır

25-35%-ni

10-15%-ni•
5-10%-ni

40-50%-ni

o kimdə maraq oyada bilər;

hamısı•
onların müdafiəsi nəyə başa gələcək.

bu sirlərin "həyatının müddəti" nə qədərdir;

hamısı

kommersiya sirrinin mühafizəsi üzrə plan hazırlamaq lazımdır•
mühafizəçiləri tapmaq lazımdır

kommersiya sirrinin mühafizəsi üzrə, təhlükənin zərərsizləşdirilməsi şöbəsi yaradılmalıdır
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Məxfi informasiyanın oğurluğunun qarşısının alınması, məxfi informasiyanın itkisinin qarşısının alınması
üçün tələb olunacaqlara aiddeyildir:

Məxfi informasiyanın oğurluğunun qarşısının alınması, məxfi informasiyanın itkisinin qarşısının alınması
üçün tələb olunacaqlara aiddir:

Kommersiya sirri məzmunlu sənədlərlə iş vaxtı müəyyən qaydalara riayət olunacaqlara aiddeyildir:

Kommersiya sirli sənədlərin qorunulmasına aiddeyildir:

Zərfləri açmadan onun yapışdırılmamış küncləri vasitəsilə oxumağa nə imkan verir?

ANNUİTET (annuity) – nədir?

BİZNESİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ – nədir?

3.0

2.0•
1.0

4.0

hansı kommersiya informasiyasının firma sirri olduğunu müəyyən etmək;

mütəxəssislərdən bu kanalların açılması üçün konsultasiya almaq;•
informasiya itkisinin potensial kanallarını aşkar etmək;

onun yığılma yerlərini təyin etmək;

sahələrdə işlərin durumunun yoxlaması üçün qrafik tərtib etmək

hamısı•
mütəxəssislərdən bu kanalların bağlanması üçün konsultasiya almaq;

informasiya itkisinin potensial kanallarını aşkar etmək

firmanın kommersiya sirrinin saxlanılması haqqında qulluqçuların yazılı öhdəliklər qəbul etməsinə nəzarət;

məxfi sənədlərə personalın girişinə ciddi nəzarəti (kollektiv və ya təhlükəsizlik xidməti vasitəsilə);•
məxfi sənədlərlə iş üzrə təlimatın (yaddaş kitabçaları) işlənib hazırlaması,

məxfi kargüzarlığa nəzarət üzrə məsuliyyətli şəxslərin təyin edilməsi və onlara müvafiq səlahiyyətlərin
verilməsi ;

Kənar şəxslərin sənədlərə daxil olmasına icazə vermək olmalıdır

telemonitor-iynədən istifadə sənədlərin qorunmasına birbaşa kömək edir•
Sənədlərlə iş vaxtı otaqdan getmək olmaz

İşin sonuna yaxın ən əhəmiyyətli sənədlər seyfə qoyulmalıdır

monitor-sancaq

telemonitor-iynə•
teleskop

lupa

bazarın inhisarlaşdırılmasını məhdudlaşdırmaq üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən qanunvericilik

təsbit olunmuş dövr ərzində vaxtaşırı alınan ödənişlər silsiləsi•
Biznesin ayrı-ayrı aktivlərinin bazar dəyərinin cəmidir

Təşkilatın mülkiyyətində olan, lakin onun əməliyyatlarında istifadə edilməyən aktiv
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BORC ÖHDƏLİYİ– nədir?

HESABLAŞMA HESABI (BANK HESABI):

HƏRRAC (auction):

HÜQUQİ ÇƏRÇİVƏ (legal framework):

XALİS AKTİVLƏR (net assets) :

XALİS DÖVRİYYƏ KAPİTALI (working capital):

təcrübəsinə görə biznesi, biznesdəki payları, qiymətli kağızları qiymətləndirmək

Biznesin dəyəri barədə rəyin işlənib hazırlanması və ya hesablanması prosesi.•
fəaliyyət göstərən müəssisə,holdinq şirkəti,ticarət potensialı olan əmlak

şirkətin bütün aktivlərinin pula görə dəyəridir

şirkətin bütün borclarının pula görə dəyəridir

şirkətin yazılı formada borc aldığı pula görə verdiyi kağız şəklində etiraf•
valyutaların alqı-satqısı üzrə birjada həyata keçirilən əməliyyatlardır.

şirkətin bütün aktivlərinin pula görə dəyəridir.

Cari aktivlərin cari öhdəliklərdən artıq olduğu məbləğ.

müəssisənin və təşkilatların bankda özlərinin sərbəst pul vəsaitlərini saxlamaq və cari xərcləri nağd və
nağdsız formada həyata keçirmək üçün açılan hesabıdır.

•
Əmlakın təklif olunan start qiymətə yaxud ondan yüksək olan qiymətə almağa razılıq verən şəxsə satılması
şərtilə, adətən açıq keçirilən satışlar.

Aktivlərin cəmi ilə öhdəliklərin cəmi arasındakı fərq.

müəssisənin və təşkilatların bankda özlərinin sərbəst pul vəsaitlərini saxlamaq və cari xərcləri nağd və
nağdsız formada həyata keçirmək üçün açılan hesabıdır.

Əmlakın təklif olunan start qiymətə yaxud ondan yüksək olan qiymətə almağa razılıq verən şəxsə satılması
şərtilə, adətən açıq keçirilən satışlar.

•
Cari aktivlərin cari öhdəliklərdən artıq olduğu məbləğ

Aktivlərin cəmi ilə öhdəliklərin cəmi arasındakı fərq.

Aktivlərin cəmi ilə öhdəliklərin cəmi arasındakı fərq.

Əmlak üzərində mülkiyyətlə bağlı olan hüquqları və maraqları, habelə dövlətin əmlaka münasibətdə hökm
vermə səlahiyyətlərini müəyyənləşdirən, icrası mütləq olan qanunların külliyyatı.

•
müəssisənin və təşkilatların bankda özlərinin sərbəst pul vəsaitlərini saxlamaq və cari xərcləri nağd və
nağdsız formada həyata keçirmək üçün açılan hesabıdır.

Əmlakın təklif olunan start qiymətə yaxud ondan yüksək olan qiymətə almağa razılıq verən şəxsə satılması
şərtilə, adətən açıq keçirilən satışlar.

müəssisənin və təşkilatların bankda özlərinin sərbəst pul vəsaitlərini saxlamaq və cari xərcləri nağd və
nağdsız formada həyata keçirmək üçün açılan hesabıdır

Aktivlərin cəmi ilə öhdəliklərin cəmi arasındakı fərq.•
Cari aktivlərin cari öhdəliklərdən artıq olduğu məbləğ.

Əmlakın təklif olunan start qiymətə yaxud ondan yüksək olan qiymətə almağa razılıq verən şəxsə satılması
şərtilə, adətən açıq keçirilən satışlar.

müəssisənin və təşkilatların bankda özlərinin sərbəst pul vəsaitlərini saxlamaq və cari xərcləri nağd və
nağdsız formada həyata keçirmək üçün açılan hesabıdır.

Cari aktivlərin cari öhdəliklərdən artıq olduğu məbləğ.•
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XƏRC MODELİ (cost model):

İCARƏ HAQQI:

İNFLYASİYA:

İNVESTİSİYA PORTFELİ

İNVESTİSİYA RİSKİ:

Aktivlərin cəmi ilə öhdəliklərin cəmi arasındakı fərq.

Əmlakın təklif olunan start qiymətə yaxud ondan yüksək olan qiymətə almağa razılıq verən şəxsə satılması
şərtilə, adətən açıq keçirilən satışlar.

investisiya qoyuluşu nəticəsində ehtimal olunan zərəri; bu qəbildən olan risklərə portifel riskini, başqa sözlə
qiymətli kağıza investisiya riskini və habelə yeniliklərlə əlaqədar riski göstərmək olar.

əsas vəsaitlər obyekti aktiv kimi təsdiqləndikdən sonra, xərclər haqqında hesabatlarda toplanmış amortizasiya
və zəifləmədən itkilər çıxılmaqla əks olunmalıdır.

•
tərəflər arasında razılaşdırılmış müqavilə şərtləri əsasında icarəyə verilən əmlakdan istifadə müqabilində,
nəzərdə tutulan məbləğin icarəçi tərəfindən icarədara ödənən illik və aylıq məbləğdir.

investorun qiymətli kağızlar dəstinə-maliyyə aktivlərinə qoyduğu pul vəsaitidir.

təklif edilən əmtəə kütləsilə müqayisədə tədavül sferasında pul kütləsinin həddən artıq çoxalması nəticəsində
əmtəə və xidmətlərin qiymətlərinin yüksəlməsilə əlaqədar olaraq milli valyutanın məzənnəsinin aşağı
düşməsidir.

tərəflər arasında razılaşdırılmış müqavilə şərtləri əsasında icarəyə verilən əmlakdan istifadə müqabilində,
nəzərdə tutulan məbləğin icarəçi tərəfindən icarədara ödənən illik və aylıq məbləğdir.

•
əsas vəsaitlər obyekti aktiv kimi təsdiqləndikdən sonra, xərclər haqqında hesabatlarda toplanmış amortizasiya
və zəifləmədən itkilər çıxılmaqla əks olunmalıdır.

investorun qiymətli kağızlar dəstinə-maliyyə aktivlərinə qoyduğu pul vəsaitidir.

əsas vəsaitlər obyekti aktiv kimi təsdiqləndikdən sonra, xərclər haqqında hesabatlarda toplanmış amortizasiya
və zəifləmədən itkilər çıxılmaqla əks olunmalıdır.

təklif edilən əmtəə kütləsilə müqayisədə tədavül sferasında pul kütləsinin həddən artıq çoxalması nəticəsində
əmtəə və xidmətlərin qiymətlərinin yüksəlməsilə əlaqədar olaraq milli valyutanın məzənnəsinin aşağı
düşməsidir.

•

investorun qiymətli kağızlar dəstinə-maliyyə aktivlərinə qoyduğu pul vəsaitidir.

tərəflər arasında razılaşdırılmış müqavilə şərtləri əsasında icarəyə verilən əmlakdan istifadə müqabilində,
nəzərdə tutulan məbləğin icarəçi tərəfindən icarədara ödənən illik və aylıq məbləğdir.

əsas vəsaitlər obyekti aktiv kimi təsdiqləndikdən sonra, xərclər haqqında hesabatlarda toplanmış amortizasiya
və zəifləmədən itkilər çıxılmaqla əks olunmalıdır.

investorun qiymətli kağızlar dəstinə-maliyyə aktivlərinə qoyduğu pul vəsaitidir.•
təklif edilən əmtəə kütləsilə müqayisədə tədavül sferasında pul kütləsinin həddən artıq çoxalması nəticəsində
əmtəə və xidmətlərin qiymətlərinin yüksəlməsilə əlaqədar olaraq milli valyutanın məzənnəsinin aşağı
düşməsidir.

tərəflər arasında razılaşdırılmış müqavilə şərtləri əsasında icarəyə verilən əmlakdan istifadə müqabilində,
nəzərdə tutulan məbləğin icarəçi tərəfindən icarədara ödənən illik və aylıq məbləğdir.

tərəflər arasında razılaşdırılmış müqavilə şərtləri əsasında icarəyə verilən əmlakdan istifadə müqabilində,
nəzərdə tutulan məbləğin icarəçi tərəfindən icarədara ödənən illik və aylıq məbləğdir.

investisiya qoyuluşu nəticəsində ehtimal olunan zərəri; bu qəbildən olan risklərə portifel riskini, başqa sözlə
qiymətli kağıza investisiya riskini və habelə yeniliklərlə əlaqədar riski göstərmək olar.

•
investorun qiymətli kağızlar dəstinə-maliyyə aktivlərinə qoyduğu pul vəsaitidir

əsas vəsaitlər obyekti aktiv kimi təsdiqləndikdən sonra, xərclər haqqında hesabatlarda toplanmış amortizasiya
və zəifləmədən itkilər çıxılmaqla əks olunmalıdır.
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KAPİTALTUTUMU:

KONSALTİNQ

KONVERSİYA:

KONTRAKT:

KREDİTOR:

Kommersiya obyektlərinin təhlükəsizliyinin kompleks sistemlərində ən mürəkkəb istiqamətlərdən biri hal-
hazırda hansıdır?

ssudanı fiziki və ya hüquqi şəxslərə təqdim edən və debitordan öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini tələb etmək
hüququna malik fiziki və ya hüquqi şəxsdir.

əsas kapitalın müəyyən dövrdə istehsal olunmuş məhusula, ümumdaxili məhsula, milli gəlirə nisbətini
səciyyələndirən göstəricidir.

•
istehsalçı, satıcı, alıcı və vasitəçilərin maliyyə, xarici iqtisadi əlaqələr, firmaların yaradılması və qeydiyyatı,
əmtəə və xidmət bazarının tədqiqi və proqnozlaşdırılması və habelə innovasiya fəaliyyətinə dair
məsləhətvermə fəaliyyətidir.

müəssisəni prinsip etibarilə, tamamilə başqa bir məhsulun istehsalına yönəltmək, istiqamətləndirməkdir

ssudanı fiziki və ya hüquqi şəxslərə təqdim edən və debitordan öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini tələb
et¬m¬ək hüququna malik fiziki və ya hüquqi şəxsdir.

istehsalçı, satıcı, alıcı və vasitəçilərin maliyyə, xarici iqtisadi əlaqələr, firmaların yaradılması və qeydiyyatı,
əmtəə və xidmət bazarının tədqiqi və proqnozlaşdırılması və habelə innovasiya fəaliyyətinə dair
məsləhətvermə fəaliyyətidir.

•
əsas kapitalın müəyyən dövrdə istehsal olunmuş məhusula, ümumdaxili məhsula, milli gəlirə nisbətini
səciyyələndirən göstəricidir

müəssisəni prinsip etibarilə, tamamilə başqa bir məhsulun istehsalına yönəltmək, istiqamətləndirməkdir

əsas kapitalın müəyyən dövrdə istehsal olunmuş məhusula, ümumdaxili məhsula, milli gəlirə nisbətini
səciyyələndirən göstəricidir.

müəssisəni prinsip etibarilə, tamamilə başqa bir məhsulun istehsalına yönəltmək, istiqamətləndirməkdir•
iki tərəf arasında müəyyən şərtlər əsasında müəyyən müddətə, birinin digəri qarşısında öhdəliklərini –
məsələn, məhsul istehsal etmək, xidmətlər göstərmək və s. üzrə təsdiq edən sənəddir, müqavilədir.

ssudanı fiziki və ya hüquqi şəxslərə təqdim edən və debitordan öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini tələb etmək
hüququna malik fiziki və ya hüquqi şəxsdir

müəssisəni prinsip etibarilə, tamamilə başqa bir məhsulun istehsalına yönəltmək, istiqamətləndirməkdir

iki tərəf arasında müəyyən şərtlər əsasında müəyyən müddətə, birinin digəri qarşısında öhdəliklərini –
məsələn, məhsul istehsal etmək, xidmətlər göstərmək və s. üzrə təsdiq edən sənəddir, müqavilədir.

•
əsas kapitalın müəyyən dövrdə istehsal olunmuş məhusula, ümumdaxili məhsula, milli gəlirə nisbətini
səciyyələndirən göstəricidir.

ssudanı fiziki və ya hüquqi şəxslərə təqdim edən və debitordan öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini tələb etmək
hüququna malik fiziki və ya hüquqi şəxsdir.

əsas kapitalın müəyyən dövrdə istehsal olunmuş məhusula, ümumdaxili məhsula, milli gəlirə nisbətini
səciyyələndirən göstəricidir.

ssudanı fiziki və ya hüquqi şəxslərə təqdim edən və debitordan öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini tələb etmək
hüququna malik fiziki və ya hüquqi şəxsdir.

•
iki tərəf arasında müəyyən şərtlər əsasında müəyyən müddətə, birinin digəri qarşısında öhdəliklərini –
məsələn, məhsul istehsal etmək, xidmətlər göstərmək və s. üzrə təsdiq edən sənəddir, müqavilədir.

müəssisəni prinsip etibarilə, tamamilə başqa bir məhsulun istehsalına yönəltmək, istiqamətləndirməkdir

protokolların təhlükəsizliyinin təminatı;

•
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Müəssisə və firmaların personalının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının və fiziki qəsd təhdidlərindən
müdafiənin neçə əsas istiqaməti var?

Müəssisə və firmaların personalının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının və fiziki qəsd təhdidlərindən
müdafiənin əsas istiqamətlərinə aiddeyildir:

Müəssisədə ümumi təhlükəsizlik rejimi kimlərin iştirakı ilə dəstəklənir?

Personalın həyat və sağlamlığının mühafizəsi problemlərinin həlli variantlarına aiddir:

Müəssisədə fiziki mühafizə neçə istiqamət üzrə həyata keçirilir?

Müəssisənin fiziki mühafizə obyektlərinə aiddeyildir:

Müəssisənin fiziki mühafizə subyektlərinə aiddir:

rəhbərlərin və müəssisələrin personalının şəxsi təhlükəsizliyinin təminatı;•
müəssisələrin təhlükəsizliyinin təminatı;

müəssisələrin təhlükəsizliyinin təminatı;

2.0

4.0•
6.0

3.0

personalın fiziki mühafizəsi bölməsini daxil etməklə müəssisədə təhlükəsizlik xidmətinin formalaşdırılması

fiziki mühafizə bölmələrinin həftəlik səmərəli fəaliyyətinin təşkili;•
ekstremal vəziyyətlərdə müəssisənin konkret əməkdaşlarının təhlükəsizliyin təmin olunması operativ
tədbirlərin keçirilməsi

müəssisədə personala fiziki təhdidlərin qabaqlanmasının ümumi tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

muzdlu keşikçilərin

bütün personalın•
təhlükəsizlik menecerinin

genel müdürün

kameraların quraşdırılması

ixtisaslaşdırılmış şəxsi mühafizə agentliklərinin əməkdaşlarının cəlb edilməsi;•
təhlükəsizlik kameralarına çiddi nəzarət;

muzdlu keşikçilərə yüksək əmək haqqının verilməsi;

1.0

2.0•
3.0

4.0

intellektual, maddi və maliyyə dəyərlərinin mühafizəsi;

investisiya layihələrində iştirak edənlər•
dövriyyə vəsaitləri

maliyyə sənədləri

binalar

•
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Ənənəvi olaraq personalın fiziki mühafizəsi bölməsinə hansı funksiyalar həvalə edilir?

Ənənəvi olaraq personalın fiziki mühafizəsi bölməsinə hansı funksiyalar həvalə edilir?

Peşəkarların fikrincə, 40 nəfəri "açıq", qalanları isə "gizli" işləyən 200 nəfərlik bir qüvvə qorunanın bir

şəxsin sui-qəsddən müdafiəsinin yalnız neçə faizini təmin edə bilər?

Mühafizə bölməsinin kadr təminatı və onun əməkdaşlarına qarşı tələblərə aid deyildir:

Mühafizə əməkdaşlarından tələb olunan keyfiyyətlərə aiddeyildir:

Mütəxəssislər hesab edirlər ki, müəssisədə istehsal sirləri haqqında əhəmiyyətli informasiyaya malik olan
insanların işlədiyi və ya böyük maddi dəyərlərin cəmləşdirildiyi bütün yerlərdə nə olmalıdır.

Multiton rabitəyə aiddir:

investisiya layihələrində iştirak edənlər•
dövriyyə vəsaitləri

maliyyə sənədləri

qorunan şəxslərin mülkiyyətinə cinayətkar qəsdlərin xəbərdarlığı;

hamısı•
buraxılış rejiminin təminatı;

qorunan şəxslərə qarşı qeyri-qanuni təsirlərin zərərli nəticələrinin lokallaşdırması;

qorunan şəxslər haqqında informasiya itkisinə yol verilməməsi;

hamısı•
qorunan şəxslərə qarşı qeyri-qanuni təsirlərin zərərli nəticələrinin lokallaşdırması;

qorunan şəxslərin mülkiyyətinə cinayətkar qəsdlərin xəbərdarlığı;

80%-i

90%-i•
75%-i

100%-i

mühafizə əməkdaşları müvafiq lisenziyalara, fəaliyyətin bu sferasında yaxşı peşəkar hazırlığa və praktik
təcrübəyə malik olmalıdır

Bir qayda olaraq, belə əməkdaşları, 500 sualdan ibarət testi özündə ehtiva edən yapon sistemi üzrə yığırlar.•
Bu zaman intellektə, psixikaya, emosional-iradə sferasına, dürüstlüyə və ədəbə xüsusi diqqət yetirilir.

Onlardan hansısa birinin əvəzedilməsi məcburi qaydada müəssisənin rəhbəri ilə razılaşdırılmalıdır.

təmas yaratmaq qabiliyyəti;

riskə getməyə məcbur olmamaq•
qanunlara riayət etmədə məcburilik

nəzakət və ədəb qaydalarını yaxşı bilmək

maqnitofon

kabel mühafizə televiziyasının quraşdırılması•
telefaks

onlayn sistemi

Çoxfunksiyalı qurğudur, həmçinin ondan ekstremal vəziyyətlərdə istifadə etmək olar.

•
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Keşikçilərin fəaliyyətinin aşağı səmərəliliyinə aiddeyildir:

Keşikçilərin fəaliyyətinin aşağı səmərəliliyinə aiddeyildir:

Şəxsi təhlükəsizlik təminatının riayət ediləcək qaydalarına aiddir:

Təhlükəsizlik xidmətinin mühafizə funksiyalarının səmərəliliyinə aiddeyildir:

Təhlükəsizlik xidməti qorunan şəxsin müxtəlif həyat şəraitlərində davranış qaydaları haqqında daim

məlumatlandırılmasına aiddeyildir:

Poçt göndərilmələrdə mümkün partlayıcıların qoyulmasının xarici əlamətlərinə aiddeyildir:

Poçt göndərmələrdə mümkün partlayıcıların qoyulmasının xarici əlamətlərinə aiddeyildir:

hamısı•
İstifadəçi ondan istənilən vaxt istifadə edə bilər.

Onun üstünlüyü ondadır ki, o daim qorunan insanın üstündə olur

Təhlükəyə uyğunlaşma və ya onun nəticələrinin lazımi qədər qiymətləndirməməsi;

Qorunan şəxsin təhlükəsizliyi nöqteyi-nəzərindən bəzi əhəmiyyətli hərəkətlərin buraxılması hesabına vaxta
qənaət etməmək cəhdi.

•
Şəxsi təcrübənin həddindən artıq qiymətləndirilməsi

Öz kollektivinin qrup normalarını təqib etmək cəhdi

Məsləkdaşlara - qorunan şəxsin təhlükəsizliyin təmin olunması qaydalarını pozanlara oriyentasiya

Öz kollektivinin qrup normalarını təqib etməmək cəhdi•
Şəxsi təcrübənin həddindən artıq qiymətləndirilməsi

Stress vəziyyətləri və öz gözlərində özünütəsdiq cəhdləri

avtomobildən istifadə edərkən, poçtla alınmış bağlamaları, paketləri, zərfləri açarkən xüsusi ehtiyatlılığa riayət
etmə

bütün variantlar•
şəxsi mühafizəyə daxil olan təhlükəsizlik əməkdaşlarının dəqiq seçimi və daimi tərkibinin təminatı

qarşıdakı planlar və səfərlər haqqında telefonla danışıqlarına yol verilməməsi;

qorunan öz mühafizəçilərindən əmin olmalıdır

qorunan keşikçiləri qulluqçu və yükdaşıyanlarla eyniləşdirməlidir•
qorunan özü maşın sürməməlidir

qorunan təhlükəsizlik xidmətinin tövsiyələrinə öz narazılığını nümayiş etdirməməlidir, bununla o öz şəxsi
təhlükəsizliyini əlavə təhdidlərə təhrik edər;

pərdələrlə ayrılmış qaranlıq künclərdə yerləşməyə çalışmamalıdır

mehmanxanalarda çıxışdan uzaq nömrənin verilməməsini xahiş etməlıdir•
avtomobildə hərəkət edən zaman - avtomobili həmişə qaraja və ya qorunan dayanacağa qoymalıdır.

piyada gəzintilər zaman - ən qısa yollardan çəkinməlidir

qablaşdırmanın divarlarında qeyri-adi çıxıntılar

çəkinin qablaşdırma üzrə bərabər paylanması•
qeyri-adi ölçülər və bağlamanın həcmi;

qablaşdırmanın ölçüləri üçün çox böyük çəki;
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Detonatorlara malik olan, şübhəli poçt bağlamasının zərirsizləşdirməsinə aiddir:

Ekstremal şəraitlərdə fiziki təhlükəsizliyin təminatı tədbirlərinə aiddir

Partlayıcı maddələrin quraşdırılmasını aşkar edən əsas əlamətlərə aiddeyildir:

Partlayıcı qurğuya oxşar əşyanı aşkar edərkən riayət olunacaqlara aiddeyildir:

Qorunan şəxsin getməyə hazırlaşdığı zaman mühafizə nümayəndəsi məcburdur:

Hamıya məlumdur ki, 90%-ə qədər partlayıcı qurğu avtomobilə nə zaman qoyulur?

  Kəşfiyyat anlayışı:

qablaşdırmasının daxilinə bərkidilməmiş əşyanın tapılma

qablaşdırmasında yağ ləkələrinin olmaması•
qablaşdırmadan çıxan badam qoxusu və ya başqa qeyri-adi qoxu

qablaşdırmanın üzündə kiçik deşiklər və ya perforasiya

səliqə ilə onu kənara qoymaq

hamısı•
polis nümayəndəsi ilə əlaqə saxlamaq

bütün əməkdaşlarla həmin yerdən çıxmaq

ziyarətçinin adını, atasının adını, soyadını, onun gəlməsinin məqsədini

hamısı•
konkret olaraq onu obyektə kimin dəvət etdiyini qabaqcadan bilmək

hansı təşkilatdan və ya müəssisədən gəldiyini

divarlarda, döşəmədə təmir işlərinin izi;

divarların hamar olması•
nəzərə çarpan təzə qazılmış və ya qurumuş torpaq sahələri;

rəngi pozulmuş sahələr;

insanları təhlükəli yerə buraxmamaq;

başqa yolla təhlükəsiz yerə çəkilmək;•
vəziyyəti qiymətləndirmək

aşkar edilmiş əşyanı və ətrafı müşahidə etməyə davam etmək,

qorunan şəxs gedəcəyi nəqliyyat vasitəsini baxışdan keçirmək;

hamısı•
əməliyyata daimi hazır olmaq

qorunan şəxs gedəcəyi nəqliyyat vasitəsini baxışdan keçirmək;

günorta

gecə•
axşam üstü

səhər tezdən

nəyinsə tədqiqatı (müayinəsi ilə) ilə bağlı xüsusi məqsədlə aparılan fəaliyyət növü;

hamısı•
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Rəqabət kəşfiyyatı (competitive intelligence)

İşgüzar kəşfiyyat:

İşgüzar kəşfiyyatla nələr məşğul olur:

İşgüzar kəşfiyyatla məşğul olmur:

İşgüzar kəşfiyyat:

İşgüzar kəşfiyyatın əsas vəzifələrinə aiddir:

İşgüzar kəşfiyyatın əsas vəzifələrinə aid deyil:

konkret insanların, peşəkar qrupların və təşkilat vahidlərinin maraq sferasına daxil olan obyektlərin və
hadisələrin öyrənilməsi üsullarının və metodlarının məcmusu.

ayrı - ayrı insanlar və insanlar qrupları tərəfindən, onların peşəkar maraqları sferasına daxil olan hadisələr və
obyektlər haqqında tələb edilən informasiyanın alınması üçün həyata keçirilən hərəkətlər;

giriş rejiminin təmin edilməsi;

rəqiblərlə münasibətlər sisteminin qurulması, yəni rəqib haqqında məlumatların alınması və işlənməsi üzrə
tədbirlər kompleksinin yaradılması (əmlak, maliyyə və idarə resursları, imkanlar və zəifliklər, həmçinin operativ
və strateji planlar haqqında) nəzərdə tutur.

•

dünyada partnyorlar və rəqiblər haqqında məlumatların yığılması və təhlili başa düşülür.

sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi

rəqiblərlə münasibətlər sisteminin qurulması, yəni rəqib haqqında məlumatların alınması və işlənməsi üzrə
tədbirlər kompleksinin yaradılması (əmlak, maliyyə və idarə resursları, imkanlar və zəifliklər, həmçinin operativ
və strateji planlar haqqında) nəzərdə tutur.

dünyada partnyorlar və rəqiblər haqqında məlumatların yığılması və təhlili başa düşülür•
sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi

giriş rejiminin təmin edilməsi;

reytinq agentlikləri

hamısı•
banklar,

konsaltinq şirkətləri

audit şirkətləri

istehsal şöbəsi•
reytinq agentlikləri

konsaltinq şirkətləri

məhsulun hazırlamasının ilk mərhələsindən başlayaraq onun satışına qədər reklamın, qiymətləndirmənin,
məhsulun irəliləyişinin öyrənilməsini nəzərdə tutur

müasir biznesin aparılmasının korporativ mədəniyyətinin tərkib hissəsidir•
sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi

giriş rejiminin təmin edilməsi

potensial müştərilərin qiymətləndirilməsi;

hamısı•
rəqiblərin öyrənilməsi

bazar "taxçalarının" axtarışı
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Kəşfiyyat tsikli neçə mərhələdən ibarətdir:

Kəşfiyyat tsiklinin mərhələlərinə aiddir:

Kəşfiyyat tsiklinin mərhələlərinə aid deyil:

Məsələnin qoyuluşuna aiddir:

Məlumatın yığılmasına aiddir.

İnformasiyanın təhlilinə aiddir:

Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur:

potensial müştərilərin qiymətləndirilməsi;

iş analizi•
rəqiblərin öyrənilməsi;

bazar "taxçalarının" axtarışı;

1.0

4.0•
3.0

2.0

analitik materialların rəhbərliyə çatdırılması.

hamısı•
məsələnin qoyuluşu,

"xam" informasiyanın yığılması

məsələnin qoyuluşu,

xam materialların rəhbərliyə çatdırılması•
analitik materialların rəhbərliyə çatdırılması

“xam” informasiyanın təhlili və analitik informasiyanın hazırlığı,

analitik sənədlər əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş şəxslərə ötürülür

Zəruri ilkin mənbələrin üzə çıxardılması•
analitik materiallar hazırlanacaq " xam" informasiyanın yığılması

analitik və qeyri-analitin üsullardan istifadə etməklə təhlillər

Zəruri ilkin mənbələrin üzə çıxardılması

analitik materiallar hazırlanacaq " xam" informasiyanın yığılması•
vəziyyəti qiymətləndirmək

analitik və qeyri-analitin üsullardan istifadə etməklə təhlillər

Zəruri ilkin mənbələrin üzə çıxardılması

analitik və qeyri-analitin üsullardan istifadə etməklə təhlillər•
analitik sənədlər əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş şəxslərə ötürülür

analitik materiallar hazırlanacaq " xam" informasiyanın yığılması

yalnız emal olunmamış informasiyaya əsaslanaraq düzgün qərarlar qəbul etmək olmaz

hamısı•
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Aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdir:

İşgüzar Kəşfiyyatın informasiya resursları aiddir:

Investext bazası nədir:

İnformasiya mənbələrinin ikinci tipinə nələr aiddir:

İnformasiya mənbələrinin üçüncü tipinə nələr aiddir:

İnformasiya mənbələrinin dördüncü tipinə nələr aiddir:

İşgüzar kəşfiyyatın imkanlarına aiddir:

İnformasiyanı məlumata necə çevirməyi bilən şirkət çiçəklənəcək, bunu etməyi bilməyən şirkət isə sonda
müflis olacaq.

Məlumat - bu süzülmüş və təhlil edilmiş informasiya fraqmentlərinin toplusudur

yalnız emal olunmamış informasiyaya əsaslanaraq düzgün qərarlar qəbul etmək olmaz

yalnız emal olunmamış informasiyaya əsaslanaraq düzgün qərarlar qəbul etmək olar•
İnformasiyanı məlumata necə çevirməyi bilən şirkət çiçəklənəcək, bunu etməyi bilməyən şirkət isə sonda
müflis olacaq

Məlumat - bu süzülmüş və təhlil edilmiş informasiya fraqmentlərinin toplusudur

dərc edilmiş açıq girişli sənədlər

hamısı•
ixtisaslaşdırılmış serverlər.

elektron informasiya vasitələri

giriş rejiminin təmin edilməsi

şirkətlərin fəaliyyəti haqqında materiallar, regionların və sənaye sahələrinin iqtisadi həyatının icmalları•
müasir biznesin aparılmasının korporativ mədəniyyətinin tərkib hissəsidir

məhsulun hazırlamasının ilk mərhələsindən başlayaraq onun satışına qədər reklamın, qiymətləndirmənin,
məhsulun irəliləyişinin öyrənilməsini nəzərdə tutur

bazarın tədqiqatlarının nəticələri

hamısı•
rəqiblərin uğurlu və uğursuz tədbirləri haqqında informasiya

müştərilərdən alınmış məlumatlar

sərgilərdə götürülmüş məlumatlar

İşgüzar kəşfiyyat bölməsinin agentura fəaliyyətinin nəticələridir•
rəqiblərin uğurlu və uğursuz tədbirləri haqqında informasiya

müştərilərdən alınmış məlumatlar

rəqiblərin uğurlu və uğursuz tədbirləri haqqında informasiya

informasiya xidmətləri bazarında işləyən ixtisaslaşdırılmış firmalar•
bazarın tədqiqatlarının nəticələri

müştərilərdən alınmış məlumatlar

Rəqiblərin hərəkətlərini qabaqcadan görmək

hamısı•
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"Sıfır metodu"na aiddir:

"Əlavə məhsul metoduna" aiddir:

"Əsas indikatorlar" metoduna aiddir:

"Ümumi öyrənmə (tədqiqat)" metoduna aiddir:

İşgüzar kəşfiyyatın planlaşdırılması şərtləri:

    İnformasiya təhlükəsizliyinin təhdidi nədir?

Rəqiblərin müvəffəqiyyətlərinin və uğursuzluqlarının öyrənilməsi;

Yeni və ya potensial rəqiblərin üzə çıxarılması;

hamısı

menecerlərin dinamik, həmişə gələcəyə yönəlmiş insanlar olduğu qənaətinə əsaslanır•
əsaslanan hesabatlar faydasızdır, çünki onlarda yalnız baş vermişlər haqqında informasiya nəzərdən keçirilir
və gələcək tələbatlarına toxunulmurlar

Menecerlər lazımlı informasiyanın alınmasına sifarişlər verirlər. Menecerlərin tələbatı şirkətdə mövcud olan
informasiya sistemləri ilə müqayisə edilir, və boşluqlar əlavə informasiya sistemlərinin yaradılması yolu ilə
doldurulur.

hamısı

əsaslanan hesabatlar faydasızdır, çünki onlarda yalnız baş vermişlər haqqında informasiya nəzərdən keçirilir
və gələcək tələbatlarına toxunulmurlar

•
menecerlərin dinamik, həmişə gələcəyə yönəlmiş insanlar olduğu qənaətinə əsaslanır

Menecerlər lazımlı informasiyanın alınmasına sifarişlər verirlər. Menecerlərin tələbatı şirkətdə mövcud olan
informasiya sistemləri ilə müqayisə edilir, və boşluqlar əlavə informasiya sistemlərinin yaradılması yolu ilə
doldurulur.

hamısı

iki yaxın konsepsiyaya əsaslandırılmışdır. Onlardan birincisi şirkətin iqtisadi "sağlamlığını" əks etdirən bəzi
indikatorların seçimini və bu əsas məsələlər üzrə informasiyanın yığılmasını tələb edir. İkinci konsepsiya
birinciyə analojidir, amma məlumatlar rəhbərə bütün seçilmiş əsas indikatorlar üzrə bildirilmir, ancaq verilmiş
normanı ötən göstəricilər ona çatdırılır.

•

menecerlərin dinamik, həmişə gələcəyə yönəlmiş insanlar olduğu qənaətinə əsaslanır

əsaslanan hesabatlar faydasızdır, çünki onlarda yalnız baş vermişlər haqqında informasiya nəzərdən keçirilir
və gələcək tələbatlarına toxunulmurlar

hamısı

Menecerlər lazımlı informasiyanın alınmasına sifarişlər verirlər. Menecerlərin tələbatı şirkətdə mövcud olan
informasiya sistemləri ilə müqayisə edilir, və boşluqlar əlavə informasiya sistemlərinin yaradılması yolu ilə
doldurulur

•
əsaslanan hesabatlar faydasızdır, çünki onlarda yalnız baş vermişlər haqqında informasiya nəzərdən keçirilir
və gələcək tələbatlarına toxunulmurlar

menecerlərin dinamik, həmişə gələcəyə yönəlmiş insanlar olduğu qənaətinə əsaslanır

Normal planlaşdırmanın təşkilinin ən əhəmiyyətli şərti, dəqiq təyin edilmiş müddətdə tapşırığın yerinə
yetirilməsi tələbi də daxil olmaqla, sifarişçinin tələblərinin aydın başa düşülməsidir.

hamısı•
İkinci şərt: şirkətin "müvəffəqiyyətinin vacib amillərinin" uçotu.

Üçüncü şərt: məlumatın yığılması və təhlili planının işlənib hazırlaması.

proqram və aparat vasitələrinin təhrifinə,şərait yaratmır

•
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   İnformasiya təhlükəsizliyi təhdidlərinin növlərinə aiddir:1)təsadüfi, 2) qəsdsiz3) bilərəkdən4) ehtimalsız

İnformasiya sisteminin işini pozmağa və ya məlumata icazə verilməmiş girişi əldə etməyə çalışan insan

necə adlanır? 1) marker2) kompüter qulduru3) haker4) server

Hal-hazırda informasiyanın qorunmasının təminatı üçün müdafiənin xüsusi mexanizmlərinin işlənib
hazırlaması ilə yanaşı hansı qarşılıqlı əlaqəli tədbirlər görülməkdədir?

Passiv təhdid nədir?

Aktiv təhdidlərə aiddir

Qəsdlə təhdidlər neçə yerə ayrılır?

İnformasiya təhlükəsizliyinin və İS-in normal fəaliyyətinin əsas təhdidlərinə aiddir:

sistemin idarə etdiyi informasiya resurslarının, həmçinin proqram və aparat vasitələrinin təhrifinə, icazəsiz
istifadəsinə və ya hətta dağıdılmasına gətirib çıxara bilən hadisələr və ya hərəkətlər başa düşülür.

•
İnformasiya resurslarından səmərəi istifadəni nəzərdə tutur.

sistemin idarə etdiyi informasiya resurslarının, həmçinin proqram və aparat vasitələrinin təhrifinə, icazəsiz
istifadəsinə və ya hətta dağıdılmasına gətirib çıxara bilən hadisələr və ya hərəkətlər başa düşülmür

2, 4

1, 2•
1.3

3.4

1.0

2.3•
1.4

4.0

təşkilat tədbirlər

hamısı•
mənəvi - etik əks təsir tədbirləri və s.

normativ-hüquq aktlar

hamısı

İS-in fəaliyyətinə təsir göstərmədən onun informasiya resurslarının icazə verilməmiş istifadəsinə
yönəldilməsidir

•
idarə olunan təşkilatın daxilində yarananlara deyilməkdədir

İS-in komponentlərinə məqsədyönlü təsir etmək yolu ilə onun normal fəaliyyətini pozmaq məqsədinə malik
olmasıdır.

VB-də məlumatların təhrifi

hamısı•
əlaqə xətlərinin işinin pozulması

kompüterlərdə PT-ni dağıtma

5.0

2.0•
1.0

4.0
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İnformasiya təhlükəsizliyinin və İS-in normal fəaliyyətinin əsas təhdidlərinə aiddir:

Məxfi informasiyanın nəzarətsiz gedişinə aiddir:

İcazə verilməmiş məlumata girişin yayılmış yollarına aiddir:

İcazə verilməmiş məlumata girişin yayılmış yollarına aiddir

İcazə verilməmiş məlumata girişin yayılmış yollarına aiddir:

İcazə verilməmiş məlumata girişin yayılmış yollarına aiddir:

İcazə verilməmiş girişin primitiv yollarına aiddir:

informasiyanın gözdən salınması

hamısı•
informasiya resurslarının səhv istifadəsi

informasiya resurslarının icazə verilməmiş istifadəsi

informasiyadan imtina

hamısı•
imtiyazların qanunsuz istifadəsi.

informasiya xidmətinin pozulması

vizual-optik

hamısı•
flash

elektromaqnit

daşıyıcı rabitə xətlərinin parazit modulyasiyasının alınması məqsədi ilə məcburi elektromaqnit şüalandırma
(işığa vermək);

hamısı•
distansiyadan şəkil çəkmə

gizli qulaq asma qurğularının tətbiqi

icazə verilmiş sorğuların icrasından sonra sistemin yaddaşındakı qalıq informasiyanın oxunması

hamısı•
qeyd olunmuş istifadəçi adı altında maskalanma

müdafiənin tədbirlərinin öhdəsindən gələrək məlumat daşıyıcılarının kopyalanması

sistemin sorğuları kimi maskalanma;

hamısı•
proqramlaşdırma dillərinin və əməliyyat sistemlərinin çatışmazlıqlarından istifadə;

proqram tələlərindən istifadə;

şifrlənmiş informasiyaların şifrini xüsusi proqramlarla açılması

hamısı•
proqram tələlərindən istifadə;

informasiya infeksiyaları.

oğru tərəfindən əməkdaşlığa meylləndirmə

•
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Virus neçə əsas xüsusiyyəti ilə səciyyələnir?

“Qurd” nədir?

1988-ci ildə İnternet şəbəkəsini darmadağın edən virus necə adlanır?

İnformasiya təhlükəsizliyi sisteminin, proqram təminatının məqsədli funksiyalarına aiddir:

İnformasiya təhlükəsizliyi sisteminin, proqram təminatının məqsədli funksiyalarına aiddeyidir:

New Xerox Movement proqramın reallaşdırmasına nə zaman başlanmışdır?

New Xerox Movement proqramının məqsədinə aiddeyildir:

hamısı•
gizli qulaq asma;

təşəbbüskar əməkdaşlıq

5.0

2.0•
1.0

3.0

şəbəkə vasitəsilə yayılaraq maqnit daşıyıcısında öz surətini saxlayan proqramdı

şəbəkə vasitəsilə yayılaraq maqnit daşıyıcısında öz surətini saxlamayan proqramdı•
hamısı

Zərərsiz proqramdır

Morqan

Morrisa•
Marrisa

Melisa

Təşkilati təminat

hamısı•
Proqram təminatı.

Texniki (aparat) təminat

Təşkilati təminat

Siyasi təminat•
Normativ-metodik təminat

Dil təminatı

1989-cu ildə

1976-cı ildə•
1977- ci ildə

1975-cı ildə

istehsala çəkilən xərclərə nəzarət

təhlükəsizlik tədbirlərinin güçləndirilməsi;•
marketinqin rolunun artırılması
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New Xerox Movement proqramının aləti aşağıdakılardan hansıdır?

Aşağıda verilən tərifi hansı terminə aidetmək olar? Başqaları ilə müqayisə etmək yolu ilə öz şirkətinin

göstəricilərinin ölçülməsidir.

1980-cı ildə Fuji Xeroxun sirkəti hansı mükafatı qazandı?

Bençmarkinq prosesinin necə əsas mərhələsi var?

Bençmarkinq prosesinin birinci əsas mərhələsinə aiddir :

Bençmarkinq prosesinin ikinci əsas mərhələsinə aiddir :

Bençmarkinq prosesinin üçüncü əsas mərhələsinə aiddir :

yeni baza texnologiyalarının tətbiqi

ekonometrika

Bençmarkinq•
marketinq

təhlükəsizlik

marketinq

Bençmarkinqin•
innovasiyanın

təhlükəsizlik

flopinq mükafatını

Deminq mükafatını•
Cempinq mükafatını

Kompinq mükafatını

4.0

5.0•
2.0

3.0

Sizin şirkətinizin göstəricilərinin ölçülməsi;

Sizin şirkətinizdə yaxşılaşması tələb olunan funksiyaların və proseslərin müəyyən edilməsi;•
Alınmış informasiyadan sizin şirkətin göstəricilərinin yaxşılaşması üçün istifadə edilməsi;

Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçülməsi

Sizin şirkətinizin göstəricilərinin ölçülməsi;

Ən yaxşı şirkətlərin müəyyən edilməsi•
Sizin şirkətinizdə yaxşılaşması tələb olunan funksiyaların və proseslərin müəyyən edilməsi;

Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçülməsi

Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçülməsi

Sizin şirkətinizin göstəricilərinin ölçülməsi•
Ən yaxşı şirkətlərin müəyyən edilməsi

Alınmış informasiyadan sizin şirkətin göstəricilərinin yaxşılaşması üçün istifadə edilməsi;
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339

340

341

342

Bençmarkinq prosesinin dördüncü əsas mərhələsinə aiddir :

Bençmarkinq prosesinin beşinci əsas mərhələsinə aiddir :

Bençmarkinqin qızıl qaydası nədir?

Bençmarkinqin davranış kodeksinə aiddeyildir:

Bençmarkinqin davranış kodeksinə aiddeyildir:

ABŞ biznesində ən nüfuzlu mükafat necə adlanır?

İddiaçı-şirkətlərin qiymətləndirildiyi əsas nominasiya hansıdır?

İddiaçı-şirkətlərin qiymətləndirildiyi qalan nominasiyalara aiddeyildir:

Sizin şirkətinizdə yaxşılaşması tələb olunan funksiyaların və proseslərin müəyyən edilməsi;

Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçülməsi•
Sizin şirkətinizin göstəricilərinin ölçülməsi

Ən yaxşı şirkətlərin müəyyən edilməsi

Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçülməsi

Alınmış informasiyadan sizin şirkətin göstəricilərinin yaxşılaşması üçün istifadə edilməsi;•
Sizin şirkətinizdə yaxşılaşması tələb olunan funksiyaların və proseslərin müəyyən edilməsi;

Ən yaxşı şirkətlərin müəyyən edilməsi

Ən yaxşı şirkətlərin müəyyən edilməsi;

Özünüzün təqdim edə biləcəyiniz informasiyanı soruşun;•
Başqa şirkətlərin göstəricilərinin ölçülməsi

Alınmış informasiyadan sizin şirkətin göstəricilərinin yaxşılaşması üçün istifadə edilməsi;

Mübadilə prinsipi

İkinci tərəfin əlaqəsi prinsipi•
İstifadə prinsipi

Məxfilik prinsipi

Hazırlıq prinsipi

İştirak prinsipi•
Birinci tərəfin əlaqəsi prinsipi

Üçüncü tərəfin əlaqəsi prinsipi

Kolbun Boldrij mükafatı

Malkolmun Boldrij mükafatı•
Polsun mükafatı

Xeroxun mükafatı

" Prosesləri idarəetmə " nominasiyası

"İnformasiya və təhlil" nominasiyası•
" Təhlil və informasiya " nominasiyası

" Liderlik " nominasiyası

" Prosesləri idarəetmə " nominasiyası

•
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Savadlı (səriştəli) mütəxəssis nələri etməyə borcludur:

Savadlı (səriştəli) mütəxəssis nələri etməyə borcludur:

Nəzarət – təftiş komissiyasına nələr aiddir:

Firmanın təhlükəsizlik xidmətinin hüquqi-mühafizə şərtləri:

Böhran qrupuna daxildir:

Böhran qrupu hansı məsələləri həll edir:

Gündəlik rejimə daxildir

" İnformasiya və təhlil " nominasiyası•
"İnsan resursları " nominasiyası

" Liderlik " nominasiyası

məxfi informasiyanın, o cümldən kompyuter yaddaşında saxlanılan informasiyanın mühafizəsini həyata
keçirməli;

hamısı•
rəqiblər tərəfindən anaoloji tədbirlərin aparılmasına qarşı əks təsir göstərməli;

gizli texniki müşahidə və dinləmə vasitələrini tətbiq etməyi bacarmalı;

firmanın əməkdaşlarının etibarlılıqlarının yoxlanılmasını (o cümlədən, gizli surətdə) təşkil etməli;

hamısı•
firma işçilərinin rəqiblərlə və ya kriminal strukturlarla əməkdaşlıq etmə halları (aşkar etməli) haqqında
xəbərdarlıq etməli;

cinayətlərin və başqa hadisələrin təhqiq edilməsi zamanı istintaq orqanları və polislərlə qarşılıqlı əlaqəyə
girməli;

sənədlərin (materialların, məlumatların, qiymətlilərin) mövcud olması, vəziyyəti və uçotu üzrə rüblük və illik
komissiyalar;

hamısı•
firmanın təhlükəsizliyinin auditi üzrə xüsusi qruplar.

dövri sənədlərin, elanların, prospektlərin, intervyuların və mətbuat, radio və televiziya, seminar, simpozium,
konfrans və s.-dəki başqa çıxışların nəşr etdirilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi üzrə komissiya;

Material qiymətlilərinin və maliyyə vəsaitlərinin uzaq məsafələrə nəql edilməsi üzərində mühafizənin çətinliyi

hamısı•
TX-nin güc və vasitələrinin kifayət qədər olmaması

Kriminal şərait və mütəşəkkil cinayətkarlıq fəaliyyətinin xüsusiyyətləri haqqında informasiya mənbələrinin
məhdudluğu

hüquqşünas;

hamısı•
təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri

maliyyəçi;

təhlükəsizlik üzrə təxirəsalınmaz tədbirlərin qəbul edilməsi

hamısı•
hüquq-mühafizə orqanları ilə operativ qarşılıqlı təsirin təmin edilməsi

fövqəladə şəraitdə firmanın fəaliyyətinin idarə edilməsi;
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Yüksək hazılıq rejiminə daxildir:

Fövqəladə vəziyyət rejiminə aiddir:

Rəqabət kəşfiyyatına aiddeyildir:

Rəqabət kəşfiyyat bölməsində informasiyanın alınması ilə problemlər yarandıqda və etik məhdudiyyətləri
pozmaq üçün hansı stimüllar meydana çıxır?

  Məlumatın yığılmasının neçə metodu var?

Açıq mənbələrdən məlumat yığımına aiddeyildir

bütün təhlükə növlərinin proqnozlaşdırılması, aşkar edilməsi, qiymətləndirilməsi, qarşısının alınması və
neytrallaşdırılması üzrə fəaliyyətlər;

hamısı•
kadrların seçilməsi, öyrədilməsi, monitorinqi və təkmilləşdirilməsi və bir sıra başqa fəaliyyətlər.

təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə plan və proqramlarının işlənib hazırlanması və korreksiya edilməsi;

təhlükələrin dəf edilməsi planlarının dəqiqləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi;

hamısı•
operativ idarəetmə qrupunun işə başlaması

dəstək güclərinin hazırlığının artırılması

Təhlükəsizlik xidmətinin, firmanın əməkdaşlarının bilavasitə təhlükələrin dəf edilməsinə qarşı tam hazırlığı
təmin edilir

hamısı•
dəstək gücləri cəlb edilir və daxili iş orqanları gücləndirilir

təhlükəsizlik şurası gündəlik iş rejiminə keçir;

Rəqabət kəşfiyyatı öz nəticələrinə böyük miqdarda müxtəlif açıq informasiya materiallarının analitik emalı
sayəsində nail olur

   Rəqabət kəşfiyyatı əməliyyatlarının keçirilməsi mədəniyyəti də öz növbəsində korporativ işgüzar
mədəniyyətin bütün hissəsinə aidedilməkdər.

•
   Rəqabət kəşfiyyatı müasir biznesin tərkib hissəsidir

Rəqabət kəşfiyyatı öz məqsədlərinə görə sənaye casusluğuna çox oxşayır, ondan yalnız məsələlərin həlli
metodları ilə fərqlənir.

"küncləri dəyişdirmək üçün"

"küncləri kəsmək üçün"•
"küncləri bağlamaq üçün"

  "küncləri açmaq üçün"

İnternet

hamısı•
sahə üzrə hesabatlar

müxtəlif peşəkar yığıncaqlar

Sərgilərə, sahə üzrə konfranslara və seminarlara baş çəkilməsi

Marketinq tədqiqatı adı ilə rəqibin sorğusu•
Maliyyə hesabatlarının yığılması və təhlili

Reklam xərclərinin həcminin, strukturunun və dəyərinin qiymətləndirilməsi
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Açıq mənbələrdən məlumat yığımına aiddeyildir:

Açıq mənbələrdən məlumat yığımına aiddir:

Açıq mənbələrdən məlumat yığımına aiddir:

Açıq mənbələrdən məlumat yığımına aiddir:

Bağlı məlumatları toplayan kəşfiyyatçının səmərəliliyi onun nəyindən aslıdır?

Bağlı məlumatların yığılmasına aiddir:

Bağlı məlumatların yığılmasına aiddeyildir:

Bağlı məlumatların yığılmasına aiddeyildir:

Reklam müraciətlərinin və açıq nəşrlərin təhlili

Ümumi müştərilərin sorğusu•
Sərgilərə, sahə üzrə konfranslara və seminarlara baş çəkilməsi

Maliyyə hesabatlarının yığılması və təhlili

Ümumi təchizatçıların sorğusu

Sərgilərə, sahə üzrə konfranslara və seminarlara baş çəkilməsi•
Öz adından əməkdaşlıq və ya kooperasiya cəhdinin təşkili

Keçmiş əməkdaşlardan məlumat yığılması

Xidmət təchizatçısı adı ilə əməkdaşlıq cəhdinin təşkili

kütləvi informasiyanın çap vasitələri•
İnternetdə forumda ünvan məsələsi ilə rəqibin əməkdaşının provokasiyası

Marketinq tədqiqatı adı ilə rəqibin sorğusu

Üçüncü şəxs vasitəsilə rəqibin əməkdaşı ilə tanışlığın təşkili və dəstəklənməsi

Maliyyə hesabatlarının yığılması və təhlili•
Keçmiş əməkdaşlardan məlumat yığılması

  Müsabiqə iştirakçılarından məlumat yığılması

səriştəsindən

artistizmindən•
biliyindən

bacarığından

Ümumi təchizatçıların sorğusu

hamısı•
         Müsabiqə iştirakçılarından məlumat yığılması

     Keçmiş əməkdaşlardan məlumat yığılması

Nümunə üçün natamam bazarlıq

sahə üzrə hesabatlar•
Müsabiqə iştirakçılarından məlumat yığılması

Başqa rəqiblərdən məlumat yığılması

Müsabiqə iştirakçısı adı ilə məlumatın yığılması

•
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Aşağıda verilənlər nəyə aiddir: 1) Hüquq-mühafizə orqanlarındakı əlaqələrdən istifadə2) Kriminal
mühitdəki əlaqələrdən istifadə3) Bank sferasındakı əlaqələrdən istifadə4) Rəqiblərin informasiya

sistemlərindən verilənlərin kopyalama

Aşağıda verilənlər nəyə aiddir:1) Başqasının kommersiya sirrinə malik olma cəhdləri qanunsuzdur2)
Rəqibdən hər hansı informasiyanın (kommersiya sirri təşkil edən və ya etməyən) güclə və ya yalanla alınması

qanunsuzdur.

"Oğurlanmış" olduğunu və ya məxfiliyini bilmədiyiniz gizli informasiya nədir?

Bilmiyərəkdən informasiyanın əldə eilməsi, və onun sahibinə geri qaytarılmamasına necə baxmaq olar?

Hansı professordurki, qulluqçular üçün xidməti telefondan istifadəyə məhdudiyyətlər qoyur?

İşgüzar kəşfiyyat sahəsində aparıcı amerikan şirkəti Fuld & Co "Kəşfiyyat informasiyasını leqal yığmağın

adlandırılmış neçə tələbi öz şəxsi etik davranış qaydalarında dərc etdi?

kütləvi informasiyanın çap vasitələri•
Marketinq tədqiqatı adı ilə rəqibin sorğusu

İnternetdə forumda ünvan məsələsi ilə rəqibin əməkdaşının provokasiyası

hamısı

dərk etmə-tanışlıq metodu•
bağlı məlumatların yığılması metodu

açıq məlumatların yığılması metodu

bağlı məlumatların yığılması metoduna

məlumatın yığılması ilə bağlı davranışın əsas standartlarına•
açıq məlumatların yığılması metoduna

dərk etmə-tanışlıq metoduna

heç biri

qanunun pozulmamasıdır•
cəza tədbirləri görmək lazımdır

qanunun pozulmasıdır

heç biri

qanunun pozulmasıdır•
qanunun pozulmamasıdır

cəza tədbirləri görmək lazımdır

Simon San Pejo

Liin Şarp Peyn•
Mero Şarp Peyn

Leon Şarp Peyn

“on iki tələbi”

“on tələbi”•
“beş tələbi”

“on beş tələbi”
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Hansı şirkətin əməkdaşları aşağıdakıları etməməlidir?1) Sizin şirkətinizin rəsmi baş xəttini pozmaq.2)

Həmsöhbətlə danışığı onun icazəsi olmadan diktofona yazmaq.3) Rüşvət təklif etmək.4) Gizlicə qulaq asma
qurğuları quraşdırmamaq.

KVALİMETRİYA:

KVOTA:

UÇOT MƏBLƏĞI (carrying amount)

TƏSVİYƏÇI (liquidator) kimdir:.

ŞƏRTSİZ MÜLKİYYƏT HÜQUQU (free simple estate) :

Tayota

Fuld & Co•
KİV

pllips

ssudanı fiziki və ya hüquqi şəxslərə təqdim edən və debitordan öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini tələb etmək
hüququna malik fiziki və ya hüquqi şəxsdir.

keyfiyyətin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi haqqında elmdir.•
müəssisəni prinsip etibarilə, tamamilə başqa bir məhsulun istehsalına yönəltmək, istiqamətləndirməkdir

iki tərəf arasında müəyyən şərtlər əsasında müəyyən müddətə, birinin digəri qarşısında öhdəliklərini –
məsələn, məhsul istehsal etmək, xidmətlər göstərmək və s. üzrə təsdiq edən sənəddir, müqavilədir.

iki tərəf arasında müəyyən şərtlər əsasında müəyyən müddətə, birinin digəri qarşısında öhdəliklərini –
məsələn, məhsul istehsal etmək, xidmətlər göstərmək və s. üzrə təsdiq edən sənəddir, müqavilədir.

müəyyən müddət ərzində konkret məhsulun (əmtəənin) idxal və ixracına tətbiq edilən dəyər və natural ifadədə
yol verilə bilən məhdudiyyətlərdir.

•
istehsalçı, satıcı, alıcı və vasitəçilərin maliyyə, xarici iqtisadi əlaqələr, firmaların yaradılması və qeydiyyatı,
əmtəə və xidmət bazarının tədqiqi və proqnozlaşdırılması və habelə innovasiya fəaliyyətinə dair
məsləhətvermə fəaliyyətidir

müəssisəni prinsip etibarilə, tamamilə başqa bir məhsulun istehsalına yönəltmək, istiqamətləndirməkdir

hamısı

Toplanılmış bütün amortizasiya və zəifləmədən itkilər çıxıldıqdan sonra aktivin hesabatlarda əks etdirilən
məbləği.

•
Şirkətin ləğv olunması üçün məhkəmə, şirkətin kreditorları yaxud üzvləri tərəfindən təyin olunan şəxs

Yalnız dövlət tərəfindən qoyulan məhdudiyyətlərə əməl olunması şərtilə müəyyənləşdirilmiş mütləq mülkiyyət
hüququ.

hamısı

Şirkətin ləğv olunması üçün məhkəmə, şirkətin kreditorları yaxud üzvləri tərəfindən təyin olunan şəxs•
Toplanılmış bütün amortizasiya və zəifləmədən itkilər çıxıldıqdan sonra aktivin hesabatlarda əks etdirilən
məbləği.

Yalnız dövlət tərəfindən qoyulan məhdudiyyətlərə əməl olunması şərtilə müəyyənləşdirilmiş mütləq mülkiyyət
hüququ.

Şirkətin ləğv olunması üçün məhkəmə, şirkətin kreditorları yaxud üzvləri tərəfindən təyin olunan şəxs

Yalnız dövlət tərəfindən qoyulan məhdudiyyətlərə əməl olunması şərtilə müəyyənləşdirilmiş mütləq mülkiyyət
hüququ.

•
Zəifləyən aktivin əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş xidmət müddətinin sonunda malik olacağı dəyər

hamısı
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SKRAP DƏYƏRİ (scrap value):.

SƏHMDAR KAPİTALI

SƏMƏRƏ nədir

SANASİYA nədir:

SABİT XƏRCLƏR

  İqtisadi cəsusluq özündə nələri birləşdirir:

Şirkətin ləğv olunması üçün məhkəmə, şirkətin kreditorları yaxud üzvləri tərəfindən təyin olunan şəxs

Zəifləyən aktivin əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş xidmət müddətinin sonunda malik olacağı dəyər•
Yalnız dövlət tərəfindən qoyulan məhdudiyyətlərə əməl olunması şərtilə müəyyənləşdirilmiş mütləq mülkiyyət
hüququ.

hamısı

hər hansı təsərrüfat tədbirinin nəticələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar çəkilmiş xərclərin səbəb olduğu
nəticədir; o mütləq kəmiyyətdir

səhmdar cəmiyyətinə mənsub olmaqla ölçüsü onun (cəmiyyətin) nizamnaməsi ilə müəyyən edilir; o, cəlb
olunmuş vəsaitlər və səhmlərin emissiyası (buraxılması) hesabına yaradılır

•
məbləği məhsul istehsalının həcmcə dəyişməsindən asılı olmayan resurslara (amortizasiya ayırmaları,
idarəçilərin əməkhaqqı, kredit faizi və s.) müəssisənin çəkdiyi xərclərdir.

müəssisə və firmaların müflisləşməsinin qarşısını almaq və ya onların rəqabətqabiliyyətinin yaxşılaşdırılması
üçün həyata keçirilən maliyyə-iqtisadi və texniki-təşkilati tədbirlər sistemidir.

səhmdar cəmiyyətinə mənsub olmaqla ölçüsü onun (cəmiyyətin) nizamnaməsi ilə müəyyən edilir; o, cəlb
olunmuş vəsaitlər və səhmlərin emissiyası (buraxılması) hesabına yaradılır

hər hansı təsərrüfat tədbirinin nəticələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar çəkilmiş xərclərin səbəb olduğu
nəticədir; o mütləq kəmiyyətdir

•
müəssisə və firmaların müflisləşməsinin qarşısını almaq və ya onların rəqabətqabiliyyətinin yaxşılaşdırılması
üçün həyata keçirilən maliyyə-iqtisadi və texniki-təşkilati tədbirlər sistemidir.

məbləği məhsul istehsalının həcmcə dəyişməsindən asılı olmayan resurslara (amortizasiya ayırmaları,
idarəçilərin əməkhaqqı, kredit faizi və s.) müəssisənin çəkdiyi xərclərdir.

səhmdar cəmiyyətinə mənsub olmaqla ölçüsü onun (cəmiyyətin) nizamnaməsi ilə müəyyən edilir; o, cəlb
olunmuş vəsaitlər və səhmlərin emissiyası (buraxılması) hesabına yaradılır.

müəssisə və firmaların müflisləşməsinin qarşısını almaq və ya onların rəqabətqabiliyyətinin yaxşılaşdırılması
üçün həyata keçirilən maliyyə-iqtisadi və texniki-təşkilati tədbirlər sistemidir.

•
məbləği məhsul istehsalının həcmcə dəyişməsindən asılı olmayan resurslara (amortizasiya ayırmaları,
idarəçilərin əməkhaqqı, kredit faizi və s.) müəssisənin çəkdiyi xərclərdir.

hər hansı təsərrüfat tədbirinin nəticələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar çəkilmiş xərclərin səbəb olduğu
nəticədir; o mütləq kəmiyyətdir.

səhmdar cəmiyyətinə mənsub olmaqla ölçüsü onun (cəmiyyətin) nizamnaməsi ilə müəyyən edilir; o, cəlb
olunmuş vəsaitlər və səhmlərin emissiyası (buraxılması) hesabına yaradılır.

məbləği məhsul istehsalının həcmcə dəyişməsindən asılı olmayan resurslara (amortizasiya ayırmaları,
idarəçilərin əməkhaqqı, kredit faizi və s.) müəssisənin çəkdiyi xərclərdir

•
müəssisə və firmaların müflisləşməsinin qarşısını almaq və ya onların rəqabətqabiliyyətinin yaxşılaşdırılması
üçün həyata keçirilən maliyyə-iqtisadi və texniki-təşkilati tədbirlər sistemidir

hər hansı təsərrüfat tədbirinin nəticələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar çəkilmiş xərclərin səbəb olduğu
nəticədir; o mütləq kəmiyyətdir.

istehsalat casusluğu

  hamısı•
ticarət casusluğunu
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Sənaye casusluğu nə zaman meydana çıxıb

İnformasiyanın sahibi:

İnformasiya istifadəçisi:

İnformasiyaya çıxış hüququ:

Resurs nədir?

İnformasiya xidməti nədir?

İnformasiya texnologiyalarının tərkibində aşağıdakı baza texnologiyalarını qeyd etmək olar:

elmi-texniki casusluğu

ictimai icma zamanında

orta əsr sex istehsalatının yarandığı zamandan•
b.e.ə. IV əsrdə

quldarlıq dövründə

yeniliкlərdən mənfəətli, yeni səmərəli istifadəni nəzərdə tutur

qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadə edən, yayan səlahiyyətə malik olan fiziki şəxs•
verilmə formasından asılı olmayaraq əşya, insan, faktlar, hadisə və proseslər haqqında məlumatdır

İxtiranın və ya ideyanın iqtisadi məzmun aldığı prosesdir

verilmə formasından asılı olmayaraq əşya, insan, faktlar, hadisə və proseslər haqqında məlumatdır

informasiya sahibindən müəyyən olunmuş qanun və qaydalara uyğun olaraq informasiya alıb istifadə edən
subyektdir

•
fiziki şəxslər və ya maddi obyekt, həmçinin simvol, siqnal, texniki qərar və proses şəklində olan
informasiyanın yerləşdiyi fiziki sahədir.

İxtiranın və ya ideyanın iqtisadi məzmun aldığı prosesdir.

fiziki şəxslər və ya maddi obyekt, həmçinin simvol, siqnal, texniki qərar və proses şəklində olan
informasiyanın yerləşdiyi fiziki sahədir

informasiya sahibi tərəfindən müəyyən edilmiş hüquqi sənədlərdəki qaydaların cəmi.•
verilmə formasından asılı olmayaraq əşya, insan, faktlar, hadisə və proseslər haqqında məlumatdır

qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadə edən, yayan səlahiyyətə malik olan fiziki şəxs

fiziki şəxslər və ya maddi obyekt, həmçinin simvol, siqnal, texniki qərar və proses şəklində olan
informasiyanın yerləşdiyi fiziki sahədir

nəyinsə ehtiyatı, mənbəyi deməkdir•
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadə edən, yayan səlahiyyətə malik olan fiziki şəxs

verilmə formasından asılı olmayaraq əşya, insan, faktlar, hadisə və proseslər haqqında məlumatdır

informasiya sahibindən müəyyən olunmuş qanun və qaydalara uyğun olaraq informasiya alıb istifadə edən
subyektdir

informasiya məhsullarının alınması və istifadəçiyə təqdim edilməsi deməkdir.•
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadə edən, yayan səlahiyyətə malik olan fiziki şəxs

informasiya sahibi tərəfindən müəyyən edilmiş hüquqi sənədlərdəki qaydaların cəmi

xarici kapital, investisiya, mütəxəssis, texnologiya

mikroelektron komponentlər; texniki təminat;proqram təminatı;telekommunikasiya; informasiya təminatı•
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İqtisadi informasiya cəmiyyəti dörd əsas resursdan istifadə edir

Müasir sənaye (informasiya) casusluğu dünya sistemlərinin təşkilati-ideoloji qarşıdurmasının əsas

istiqaməti:1) insan təfəkkürünə informasiya 2) psixoloji təsirin kombinasiyası3) insan düşüncəsinə hakim
olma4) texnologiyanın patentləşdirilməsi

İnformasiya müharibəsinin əsas gizli silah formaları:

Sənaye casusluğunu xarakterizə edən əlamətlərə aiddir :

Casusluğun icraçısı ola bilər:

Casusluğun icraçısı ola bilməz:

ANT firması daxili təhlükəsizliyi təmin etmək üçün hansı yolu seçirlər:

Kadr hazırlığı; əmək, kapital, mütəxəssis; informasiya təminatı

xarici kapital, investisiya, mütəxəssis, informasiya

xarici kapital, investisiya, mütəxəssis,texnologiya

əmək, kapital, fərdi, qrup və regional azadlıq•
iqtisadi resurslar, investisiya, mütəxəssis, informasiya

xarici kapital, investisiya, mütəxəssis, informasiya

1.3

1.2•
2.4

1,2,3

texnologiyanın patentləşdirilməsi

informasiyanın bilavasitə insan şüurunun lazımınca təşəkkül tapmamış hissəsinə daxil edilməsidir•
insan təfəkkürünə informasiya

psixoloji təsirin kombinasiyası

üsul, vasitələr (gizli məlumatların əldə edilməsi üçün edilən hərəkətlər)

    hamısı•
subyekt (bu fəaliyyət növü ilə məşğul ola biləcək şəxs)

predmet (sənaye və digər casusluqlar nəyə əsaslanır)

öz təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı

hamısı•
qaydada fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şəxslər

şəxsi detektiv axtarış firmalarının əməkdaşlar

öz təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı

muhasib•
qaydada fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şəxslər

şəxsi detektiv axtarış firmalarının əməkdaşlar

hamısı

işə şəxsən tanıdıqları və etibar etdikləri insanları götürürlər•
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Qəsd predmeti nədir:

İnformasiyanın daha qanuni yolla əldə edilməsinə aiddir:

İnformasiyanın daha qanuni yolla əldə edilməsinə aid deyil:

“Əks injinirinq” nədir:

Sənaye casusluğunu xarakterizə edən əlamətlərə aid deyil :

Əks kəşfiyyat nədir:

Əks kəşfiyyat tsikli neçə mərhələdən ibarətdir:

işə aldıqları şəxsi rəhbərlik seçir

namizədlər hər gün yoxlanılır

insan düşüncəsinə hakim olma

sahibi üçün dəyərli, kənar şəxslər üçün isə bağlı olan informasiya•
insan təfəkkürünə informasiya

psixoloji təsirin kombinasiyası

müəssisənin və onun ayrı-ayrı işçilərinin açıq nəşrləri

   hamısı•
əmtəə və fond birjalarının verilənləri

müxtəlif yarmarkaların, sərgilərin və təqdimatların eksponatları

müəssisənin və onun ayrı-ayrı işçilərinin açıq nəşrləri

internet məlumatları•
əmtəə və fond birjalarının verilənləri

müxtəlif yarmarkaların, sərgilərin və təqdimatların eksponatları

hamısı

rəqiblərin məhsulları üzərində mümkün yenilikləri və hazırlanma texnologiyalarının sirlərinin müəyyən etmək
məqsədi ilə xüsusi laboratoriyalarda araşdırmalar

•
əsaslanan hesabatlar faydasızdır, çünki onlarda yalnız baş vermişlər haqqında informasiya nəzərdən keçirilir
və gələcək tələbatlarına toxunulmurlar

Menecerlər lazımlı informasiyanın alınmasına sifarişlər verirlər. Menecerlərin tələbatı şirkətdə mövcud olan
informasiya sistemləri ilə müqayisə edilir, və boşluqlar əlavə informasiya sistemlərinin yaradılması yolu ilə
doldurulur

  predmet (sənaye və digər casusluqlar nəyə əsaslanır)

dizayn•
   adresat (sifarişi verən şəxsin kimliyi)

üsul, vasitələr (gizli məlumatların əldə edilməsi üçün edilən hərəkətlər)

məhsulun hazırlamasının ilk mərhələsindən başlayaraq onun satışına qədər reklamın, qiymətləndirmənin,
məhsulun irəliləyişinin öyrənilməsini nəzərdə tutur

özünün məxfi informasiyalarının casusluqdan qorunmasıdır•
dünyada partnyorlar və rəqiblər haqqında məlumatların yığılması və təhlili başa düşülür.

sənədlərin məxfiliyinin təmin edilməsi

6.0

•
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Əks kəşfiyyatın 1-ci mərhələsinə aiddir:

Əks kəşfiyyatın 2-ci mərhələsinə aiddir:

Əks kəşfiyyatın 3-cü mərhələsinə aiddir

Əks kəşfiyyatın 4-cü mərhələsinə aiddir

Əks kəşfiyyatın 5-ci mərhələsinə aiddir

OPSEC metodunun 1-ci mərhələsinə aiddir:

OPSEC metodunun 2-ci mərhələsinə aiddir:

5.0•
4.0

3.0

Əks tədbirlərin işlənib hazırlanması

Müdafiə tələblərinin müəyyən edilməsi;•
Rəqiblərin qiymətləndirilməsi

Öz şəxsi zəifliyini qiymətləndirilməsi

Əks tədbirlərin işlənib hazırlanması

Rəqiblərin qiymətləndirilməsi•
Müdafiə tələblərinin müəyyən edilməsi

Öz şəxsi zəifliyini qiymətləndirilməsi

Əks tədbirlərin reallaşdırılması

Öz şəxsi zəifliyini qiymətləndirilməsi•
Əks tədbirlərin işlənib hazırlanması

Müdafiə tələblərinin müəyyən edilməsi

Rəqiblərin qiymətləndirilməsi

Əks tədbirlərin işlənib hazırlanması•
Əks tədbirlərin reallaşdırılması

Öz şəxsi zəifliyini qiymətləndirilməsi

Rəqiblərin qiymətləndirilməsi

Əks tədbirlərin reallaşdırılması•
Əks tədbirlərin işlənib hazırlanması

Öz şəxsi zəifliyini qiymətləndirilməsi

Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi

Müdafiə obyektinin təhlili•
Təhdidlərin aşkar edilməsi

Səmərəliyin təhlili

Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi

Təhdidlərin aşkar edilməsi•
Müdafiə obyektinin təhlili



04.02.2016

61/106

410

411

412

413

414

415

416

OPSEC metodunun 3-cü mərhələsinə aiddir:

OPSEC metodunun 4-ci mərhələsinə aiddir:

OPSEC metodunun 5-ci mərhələsinə aiddir:

OPSEC metodunun 6-ci mərhələsinə aiddir:

OPSEC metodunun 7-ci mərhələsinə aiddir:

Müdafiə obyektinin təhlilinə aiddir:

Müdafiə obyektinin təhlilinə aid deyil:

Səmərəliyin təhlili

Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi

Səmərəliyin təhlili•
Təhdidlərin aşkar edilməsi

Müdafiə obyektinin təhlili

Təhdidlərin aşkar edilməsi

Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi•
Səmərəliyin təhlili

Təhlükəsizlik tədbirləri və səmərəlilik,dəyər meyarları üzrə təkliflərin nəzərdən keçirilməsi

Təhdidlərin aşkar edilməsi

Təhlükəsizlik tədbirləri və səmərəlilik,dəyər meyarları üzrə təkliflərin nəzərdən keçirilməsi•
Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi

Səmərəliyin təhlili

Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi

Tədbirlərin reallaşdırılması•
Təhdidlərin aşkar edilməsi

Səmərəliyin təhlili

Təhdidlərin aşkar edilməsi

Tədbirlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət•
Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi

Səmərəliyin təhlili

Qorunan informasiyanın daha vacib elementləri aydınlaşdırılır (tənqidi);

hamısı•
Qorunan informasiyanın xarakterini əks etdirən açar elementləri (indikatorlar) təyin edilir;

Tənqidi informasiyanın mövcud olma müddəti (rəqibə əldə etdiyi informasiyanın həyata keçirilməsi üçün
lazım olan müddət) təyin edilir;

Qorunan informasiyanın daha vacib elementləri aydınlaşdırılır (tənqidi

Qorunan informasiyanın kimi maraqlandıra biləcəyi təyin edilir;•
                        Qorunan informasiyanın xarakterini əks etdirən açar elementləri (indikatorlar) təyin edilir;

Tənqidi informasiyanın mövcud olma müddəti (rəqibə əldə etdiyi informasiyanın həyata keçirilməsi üçün
lazım olan müddət) təyin edilir;
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Təhdidlərin aşkar edilməsinə aiddir:

Əks kəşfiyyatın daxili fəaliyyət mühitinin elementlərinə aiddir:

Əks kəşfiyyat funksiyalarına aiddir:

Əks kəşfiyyatın strukturunda aşağıdakı bölmələr fəaliyyət göstərməlidir:

Kontrollinq hansı fəaliyyətlərin keçirilməsinə dəstək durur:

Kontrollinq hansı fəaliyyətlərin keçirilməsinə dəstək durmur:

Kontrollinqin vəzifəsinə aiddir:

Rəqiblərin bu informasiyanın əldə edilməsi üçün istifadə etdiyi metodlar, o cümlədən, konkret halda
müəssisədə təhlükəsizlik təminatı sistemində mövcud olan zəif yerlərin istifadəsinin mümkün istiqamətləri
qiymətləndirilir

hamısı•
Rəqibin hərəkətlərinin qarşısının alınması üzrə tədbirlər sistemi işlənib hazırlanır

Qorunan informasiyanın kimi maraqlandıra biləcəyi təyin edilir;

kommersiya sirlərinə girişə malik olan köməkçi heyətdən olan şəxslər

hamısı•
müəssisə işçilərindən əvvəllər mühakimə edilmiş şəxslər;

təhlükəsizlik xidmətinin öz əməkdaşları;

mülki və cinayət işləri üzrə informasiya və sənədlərin toplanması

hamısı•
heyət arasından cinayətkar elementlərə (müəssisədə işləməyən) cinayətin törədilməsində kömək göstərən
şəxslərin aşkara çıxardılması

inzibati xətalara görə saxlanmış şəxslərin hərəkətlərinin sənədləşdirilməsi

tədqiqatın aparılması,

hamısı•
qanun pozuntularının xəbərdarlığı

informasiya çatdıranla iş üzrə, sorğu informasiya fondu (SMF)

strateji məqsədlərin dəyişən daxili mühit şərtlərinə uyğunlaşdırılması

hamısı•
optimal zaman kəsiyində menecerləri müxtəlif idarəetmə səviyyələri haqqında informasiya ilə təminetmə
sisteminin yaradılması;

təşkilati sistemin operativ planlarının onun srateji inkişaf planı ilə uzlaşdırılması;

müxtəlif biznes prosesləri üzrə operativ planların koordinasiya və inteqrasiyası;

biznes proseslərin yaradılmasına•
daxili mühitin dəyişən tələblərinə tez reaksiya vermək qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə müəssisənin
idarə edilməsinin təşkilati strukturunun uyğunlaşdırılması

planların yerinə yetirilməsinə, düzəlişlər edilməsinə və realizasiyası müddətinə nəzarət sisteminin yaradılması;

strateji məqsədlər

hamısı•
reallaşma üçün konkret vəzifələr

taktiki məqsədlər
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Kontrollinqin vəzifəsinə aid deyil:

Kontrolinqin əsas funksiyalarına aiddir:

Kontrolinqin əsas funksiyalarına aid deyil:

Uçot funksiyasına aiddir:

Uçot funksiyasına aid deyil:

Planlaşdırmaya aiddir:

Planlaşdırmaya aid deyil:

Nəzarət və tənzimləməyə aiddir:

strateji məqsədlər;

proseduralar•
reallaşma üçün konkret vəzifələr

taktiki məqsədlər;

Planlaşdırma

hamısı•
Analitik informasiya təminatı

Nəzarət və tənzimləmə

Planlaşdırma

logistika•
Analitik informasiya təminatı

Nəzarət və tənzimləmə

daxili uçot sisteminin işlənib hazırlanması və idarə edilməsi

hamısı•
kriterilərin (meyarların) unifikasiyası

müəssisənin və onun bölmələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodu və s.

daxili uçot sisteminin işlənib hazırlanması və idarə edilməsi

informasiya mübadiləsi prosesinin koordinasiyası•
kriterilərin (meyarların) unifikasiyası

müəssisənin və onun bölmələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodu və s.

planlaşdırma sisteminin strukturunun formalaşması və təkmilləşdirilməsi

hamısı•
informasiya mübadiləsi prosesinin koordinasiyası

planlaşdırma prosesinin ayrı-ayrı addımları üçün informasiya və zamana tələbatının müəyyən edilməsi

planlaşdırma sisteminin strukturunun formalaşması və təkmilləşdirilməsi

informasiyaların toplanması və işlənməsi•
informasiya mübadiləsi prosesinin koordinasiyası

planlaşdırma prosesinin ayrı-ayrı addımları üçün informasiya və zamana tələbatının müəyyən edilməsi;
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Nəzarət və tənzimləməyə aid deyil:

Analitik informasiya təminatına aiddir:

Analitik informasiya təminatına aid deyil:

Xüsusi funksiyalara aiddir:

Xüsusi funksiyalara aid deyil:

Konrollinq hansı amillərdən asılıdır:

məqsədə nailolma səviyyələrinin ölçülməsi, qiymətləndirilməsi üçün plan və faktiki ölçülərin müqayisə
edilməsi

hamısı•
kənarlaşmaların analizi, planın faktdan kənarlaşma səbəblərinin izahı və kənarlaşmaların azaldılması üçün
təkliflərin hazırlanması.

ölçülərin yol verilən kənarlaşma sənədlərinin müəyyənləşdirilməsi;

məqsədə nailolma səviyyələrinin ölçülməsi, qiymətləndirilməsi üçün plan və faktiki ölçülərin müqayisə
edilməsi

informasiyaların toplanması və işlənməsi•
kənarlaşmaların analizi, planın faktdan kənarlaşma səbəblərinin izahı və kənarlaşmaların azaldılması üçün
təkliflərin hazırlanması

ölçülərin yol verilən kənarlaşma sənədlərinin müəyyənləşdirilməsi

informasiya daşıyıcılarının və kanallarının standartlaşdırılması;

hamısı•
qərarların qəbulu üçün əhəmiyyət verilənlərin toplanması və sistemləşdirilməsi;

müəssisənin idarə edilməsi və nəzarəti həyata keçirməyə imkan verən rəqəmsal sənədlərin təklif edilməsi;

informasiya daşıyıcılarının və kanallarının standartlaşdırılması

kənarlaşmaların analizi, planın faktdan kənarlaşma səbəblərinin izahı və kənarlaşmaların azaldılması üçün
təkliflərin hazırlanması.

•
qərarların qəbulu üçün əhəmiyyət verilənlərin toplanması və sistemləşdirilməsi

müəssisənin idarə edilməsi və nəzarəti həyata keçirməyə imkan verən rəqəmsal sənədlərin təklif edilməsi

rəqiblərlə müqayisə

hamısı•
əsas sifarişlər üçün kalkulyasiya tətbiq edilməsi

başqa firmalarla birləşmə və ya filialların açılmasının (bağlanmasının) məqsədyönlü əsaslandırılması

əsas sifarişlər üçün kalkulyasiya tətbiq edilməsi;

informasiya sisteminin arxitekturasının işlənib hazırlanması;•
daxili mühit haqqında verilənlərin toplanması və analizi: pul və kapital bazarları, sahə konyukturası,iqtisadi
hökumət proqramları;

rəqiblərlə müqayisə

istehsalın diversifikasiya səviyyəsi, buraxılan məhsulların nomenklaturası;

hamısı•
idarəetmə heyətinin ixtisaslaşdırılması

yaranmış rəqabət səviyyəsi
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Konrollinq hansı amillərdən asılı deyil:

Kontrollinqin fazalarına aiddir:

Nəqliyyat vasitələrinin seçiminə təsir edən faktorlar:

Kommersiya əməliyyatları kompleksinə aiddir:

Kommersiya əməliyyatları kompleksinə aid deyil:

Kommersiya nasazlığı hesab edilir:

Daşınan yüklərin salamat olmamasının əsas növlərinə aiddir

Daşıyanların məsuliyyət şərtlərinə aiddir:

istehsalın diversifikasiya səviyyəsi, buraxılan məhsulların nomenklaturası;

əmək bazarı•
idarəetmə heyətinin ixtisaslaşdırılması

yaranmış rəqabət səviyyəsi

Kontrollinq funksiyalarının əhəmiyyətinin və həcminin artması fazası

hamısı•
qərar qəbulu

Kontrollinqin müəssisə «qapısından» içəri daxil olması

yükün xarakteri (çəki, həcm, konsistensiya);

hamısı•
yükün daşındığı məsafə;

göndərilən partiyaların miqdarı;

refrijerator seksiyalarının təchizatı

hamısı•
kommersiya cəhətdən qatarların və vaqonların yoxlanılması

vaqonların, konteynerlərin təhvil-təsliminin uçotu

vaqonların, konteynerlərin təhvil-təsliminin uçotu

məhsul dizaynı•
xırda göndərmələrin və konteynerlərin çeşidləməsi

refrijerator seksiyalarının təchizatı

yükün oğurluğu və ya itkisi əlamətləri

hamısı•
yüklərin səpələnməsi

qapıların, vaqonların və ya konteynerlərin kuzovlarının deşiyi

yükün yerinin və çəkisinin əskikliyi

hamısı•
korlanma və ya zədə

itki

qanunsuz davranış (öhdəliyi yerinə yetirməmək və ya onu lazımi səviyyədə yerinə yetirməmək);

•
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Avtomobillə daşıyan hansı hallarda yükü avtomobil daşımasına qəbul etməkdən imtina edə bilər:

Hansı hallarda mal göndərən (ekspeditor) yükü avtomobil daşımasına təqdim etməməlidir:

Yüklərin avtomobillə daşınmasının təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün avtomobillə daşıyan nələri
etməlidir:

Hava ilə yük göndərən nələrdən əmin olmalıdır

Avia yükü müşayiət edən şəxs nələri yerinə yetirməlidir:

Avia yükü daşıyan nələrə görə məsuliyyət daşıyır:

hamısı•
daşıyanın günahları

zərərlərin özünün mövcudluğu

yük icraya qəbul edilmiş sifarişə uyğun deyil;

hamısı•
avtomobil daşıması marşrutunun avtomobil yollarında hərəkət müvəqqəti dayandırılmışdır və ya
məhdudlaşdırılmışdır.

yükün təqdim edilmiş partiyasının kütləsi yük nəqliyyat vasitəsinin yükqaldırma qabiliyyətini aşır;

əmtəə xarakterli yüklər mal-nəqliyyat qaimələri ilə rəsmiləşdirilməmişdir və ya uyğun sertifikatlara malik deyil;

hamısı•
yük yol hərəkətinin təhlükəsizliklərinə təhlükə yaradır, sürücüyə görünüşü məhdudlaşdırır,

avtomobil daşımasına təqdim edilmiş yüklər öz xüsusiyyətlərinə görə bir yük nəqliyyatı vasitəsində birgə
avtomobil daşınmasına buraxılmır;

yüklərin avtomobil daşımalarının təhlükəsiz icrasının təminatı ilə bağlı xüsusi hazırlıq keçmiş şəxsləri vəzifəyə
təyin etmək;

hamısı•
əməyin və sürücülərin istirahətinin müəyyən edilmiş rejiminə riayət edilməsinə daimi nəzarəti təmin etmək

vəzifəli şəxslərin və yüklərin avtomobil daşımalarının təhlükəsiz icrasının təminatı üzrə məsul edilmiş işçilərin
işinə daimi nəzarət tətbiq etmək;

yük komplektləşdirilmişdir, qablaşdırılmışdır və hər biri yerinə müvafiq markalanma ilə təchiz edilmişdir

hamısı•
daşınma sənədləri düzgün rəsmiləşdirilmişdir.

hər bir yük yerində mal göndərənin və yükalanın rekvizitləri var.

göndərmə aeroportunda hava gəmisinə yükün yükləməsində iştirak etmək;

hamısı•
hava gəmisinin komandirinin, ikinci pilotun, bort baxıcısının icazəsi olmadan hava gəmisində yükün
yerdəyişmələrinə imkan verməmək;

yükün yerdəyişməsi və ya bağlanmışların açılması haqqında hava gəmisinin komandirinə, bort baxıcısına
(operatora) təcili məlumat vermək;

göndərəndən yükün qəbulu anından onun verilməsinə qədər əgər bütün tədbirlərin qəbul edildiyini sübut
etsə yükün itkinə, əskikliyinə, zədəsinə

hamısı•
sənədlərin və yüklərin itkisinə və ya göndərilməsinə

yükün onun salamatlığını təmin etməyən qablaşdırmada qəbuluna
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Gündəlik rejim nədir:

Yüksək hazırlıq rejimi nədir:

Fövqəladə vəziyyət rejimi nədir:

Obyektdaxili rejim aşağıdakı başlıca tələbləri nəzərdə tutur:

Buraxılış rejimi nədir:

Buraxılış rejimi aşağıdakıları nəzərdə tutur:

Firmaya buraxılışın tənzimlənməsi sistemi aşağıdakıları nəzərdə tutmalıdır

tabeçilikdə olan şəxslərin öz vəzifələrini daşımalarını təşkil etməyə və onun keyfiyyətinə nəzarət etməkdir

təhlükəsizlik sisteminin normal fəaliyyət göstərməsidir•
təhlükəsizlik sisteminin təhlükələrin mövcud olması və onların qarşısının alınması üzrə tədbirlər tələb edən
fəaliyyətidir.

Təhlükəsizlik xidmətinin bədəməllərin aktiv fəaliyyətlərinin dəf edilməsini və aradan qaldırılmasını tələb edən
real təhlükələrin mövcud olması zamanı fəaliyyətidir.

təhlükəsizlik sisteminin normal fəaliyyət göstərməsidir

təhlükəsizlik sisteminin təhlükələrin mövcud olması və onların qarşısının alınması üzrə tədbirlər tələb edən
fəaliyyətidir

•
tabeçilikdə olan şəxslərin öz vəzifələrini daşımalarını təşkil etməyə və onun keyfiyyətinə nəzarət etməkdir

Təhlükəsizlik xidmətinin bədəməllərin aktiv fəaliyyətlərinin dəf edilməsini və aradan qaldırılmasını tələb edən
real təhlükələrin mövcud olması zamanı fəaliyyətidir.

təhlükəsizlik sisteminin normal fəaliyyət göstərməsidir

Təhlükəsizlik xidmətinin bədəməllərin aktiv fəaliyyətlərinin dəf edilməsini və aradan qaldırılmasını tələb edən
real təhlükələrin mövcud olması zamanı fəaliyyətidir.

•
tabeçilikdə olan şəxslərin öz vəzifələrini daşımalarını təşkil etməyə və onun keyfiyyətinə nəzarət etməkdir

təhlükəsizlik sisteminin təhlükələrin mövcud olması və onların qarşısının alınması üzrə tədbirlər tələb edən
fəaliyyətidir

iş vaxtının dəqiq nizam qaydalarının təyin olunması;

hamısı•
firmanın istehsal fəaliyyətini (rabitə, avtomatlaşdırma, mühafizə və yanğın siqnalizasiyası, qıfıllar,
hasarlanmalar və s.) təmin edən texniki vasitələrlə təchiz edilməsi;

kənar təşkilatların ziyarətçilərinin qəbulu və onlarla iş üzrə qaydaların təyin edilməsi

tabeçilikdə olan şəxslərin öz vəzifələrini daşımalarını təşkil etməyə və onun keyfiyyətinə nəzarət etməkdir

firmada, təşkilatda və ya müəssisədə nəzarətsiz keçidinin (girişinin) və maddi qiymətlilərin nəzarətsiz
gətirilməsinin (aparılmasının) istisna edildiyi təyin edilmiş qaydalardır

•
təhlükəsizlik sisteminin təhlükələrin mövcud olması və onların qarşısının alınması üzrə tədbirlər tələb edən
fəaliyyətidir.

obyekt yerləşən əraziyə işçilərin, həmin obyektin qulluqçularının və ziyarətçilərin buraxılmasının müəyyən
qaydalarının təyin edilməsi;

hamısı•
bütün növ icazə vərəqələrinin verilməsi və imzalanması hüququna malik olan vəzifəli şəxslər dairəsinin
müəyyən edilməsi;

məhsulların və maddi qiymətlilərin idxal (ixracının), gətirilməsi (aparılmasının) müəyyən qaydalarının təyin
edilməsi;
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Buraxılış rejimi üzrə uçota nələr daxildir:

Buraxılış bürosu hansı möhür və ştamplara malik olmalıdır:

Mühafizə üsulları və vasitələrinin seçilməsinə təsir göstərən amllər :

Mühafizə formasıdır:

Mühafizə rejimi üçün əsas şərt:

Mühafizə rejiminin əsas prinsipləri

Yanğın təhlükəsizliyi nədir:

firma obyektlərinə buraxılan şəxslərin sayının maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılması;

hamısı•
sənədlərin obyektə gətirilməsi (həmçinin, miniklə) üzrə icazə verilməsi və onların rəsmiləşdirilməsi
qaydalarının dəqiq şəkildə müəyyən edilməsi;

işə buraxılan şəxslərin etibarlılıqlarının obyektiv olaraq müəyyən edilməsi;

buraxılış rejimi üzrə əmr və göstərişlərlə bağlı iş;

hamısı•
buraxılış sənədlərinin məhv edilməsi üzrə aktlarla bağlı iş;

buraxılış rejimi və material buraxılış vərəqələri üçün imza nümunələri üzrə təlimatlarla bağlı iş;

vəsiqə və daimi buraxılış vərəqələri üçün dairəvi, relyefli, metal və ya kauçuk möhur (diametr 20 mm);

hamısı•
«ÖDƏNİLMİŞDİR», «NÜMUNƏ», «MÜVƏQQƏTİ» ştamları.

rəqəmli nişan ştampları;

mühafizə olunan obyektin texniki möhkəmlik dərəcəsi;

hamısı•
obyektin texniki möhkəmliyində yalnız mühafizə və təhlükəsizlik xidmətinə məlum olan kövrək yerlərin
mövcud olması;

mühafizə-yanğın vasitələrinin mövcud olması və keyfiyyəti

texniki vasitələrin köməyilə, mərkəzləşdirilmiş televiziya pultuna qoşulmuş və avtomatik siqnalizasiya
qurğusu olan mühafizə;

hamısı•
kombinələşdirilmiş mühafizə

postların qurulması yolu ilə mühafizə (mühafizə şöbəsi və polisin gücü ilə);

mühafizə vasitələrinin hazırlanması və yerləşdirilməsi

hamısı•
mühafizə xidmətinin obyektdəki fəaliyyətinə nəzarət edilməsi

mühafizə rejimi haqqındakı informasiyanın toplanması və təhlil edilməsi,

mühafizənin vahid plan üzrə həyata keçirilməsi;

hamısı•
mühafizə olunan obyekt ətrafında yaranan situasiyadan asılı olaraq mühafizənin gizli və ya nümayiş
etdirilərək aparılması;

obyektin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün firmanın öz imkanları ilə hüquq-mühafizə orqanlarının
imkanlarının səmərəli birləşdirilməsi;
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Yanğın profilaktikası nədir:

Aktiv yanğın müdafiəsi nədir:

Yanğın təhlükəsizliyinin təminatı sistemi -

Azərbaycanda yanğın təhlükəsizliyinin təminatı sistemi nələrdən ibarətdir:

Azərbaycanda yanğın təhlükəsizliyinin təminatı sistemi nələrdən ibarətdir

bu güc və vasitələrin, həmçinin yanğınlarla mübarizəyə yönəldilmiş hüquqi, təşkilati, iqtisadi, sosial və elmi-
texniki xarakterli tədbirlər məcmusudur.

bu obyektin elə vəziyyətidir ki, yanğın ehtimalı istisna edilir, və onun baş verdiyi halda insanlara, tikintilərə
və maddi dəyərlərə yanğının təhlükəli amillərinin neqativ təsirinin aradan qaldırması üzrə zəruri tədbirlərdən
istifadə olunur.

•
yanğının xəbərdarlığı və ya onun nəticələrinin azaldılmasına yönəldilmiş tədbirlər kompleksini özündə ehtiva
edir.

yanğınlarla və ya partlayış təhlükəsi olan vəziyyətlə müvəffəqiyyətli mübarizəni təmin edən tədbirlərdir.

bu obyektin elə vəziyyətidir ki, yanğın ehtimalı istisna edilir, və onun baş verdiyi halda insanlara, tikintilərə
və maddi dəyərlərə yanğının təhlükəli amillərinin neqativ təsirinin aradan qaldırması üzrə zəruri tədbirlərdən
istifadə olunur.

yanğının xəbərdarlığı və ya onun nəticələrinin azaldılmasına yönəldilmiş tədbirlər kompleksini özündə ehtiva
edir.

•
yanğınlarla və ya partlayış təhlükəsi olan vəziyyətlə müvəffəqiyyətli mübarizəni təmin edən tədbirlərdir.

bu güc və vasitələrin, həmçinin yanğınlarla mübarizəyə yönəldilmiş hüquqi, təşkilati, iqtisadi, sosial və elmi-
texniki xarakterli tədbirlər məcmusudur.

bu obyektin elə vəziyyətidir ki, yanğın ehtimalı istisna edilir, və onun baş verdiyi halda insanlara, tikintilərə
və maddi dəyərlərə yanğının təhlükəli amillərinin neqativ təsirinin aradan qaldırması üzrə zəruri tədbirlərdən
istifadə olunur.

yanğınlarla və ya partlayış təhlükəsi olan vəziyyətlə müvəffəqiyyətli mübarizəni təmin edən tədbirlərdir.•
bu güc və vasitələrin, həmçinin yanğınlarla mübarizəyə yönəldilmiş hüquqi, təşkilati, iqtisadi, sosial və elmi-
texniki xarakterli tədbirlər məcmusudur.

yanğının xəbərdarlığı və ya onun nəticələrinin azaldılmasına yönəldilmiş tədbirlər kompleksini özündə ehtiva
edir.

bu obyektin elə vəziyyətidir ki, yanğın ehtimalı istisna edilir, və onun baş verdiyi halda insanlara, tikintilərə
və maddi dəyərlərə yanğının təhlükəli amillərinin neqativ təsirinin aradan qaldırması üzrə zəruri tədbirlərdən
istifadə olunur.

bu güc və vasitələrin, həmçinin yanğınlarla mübarizəyə yönəldilmiş hüquqi, təşkilati, iqtisadi, sosial və elmi-
texniki xarakterli tədbirlər məcmusudur

•
yanğınlarla və ya partlayış təhlükəsi olan vəziyyətlə müvəffəqiyyətli mübarizəni təmin edən tədbirlərdir.

yanğının xəbərdarlığı və ya onun nəticələrinin azaldılmasına yönəldilmiş tədbirlər kompleksini özündə ehtiva
edir

yanğın təhlükəsizliyi sferasının elmi-texniki təminatı

hamısı•
yanğın əleyhinə təbliğatın aparılması və əhaliyə yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinin təliminin keçirilməsi

yanğın təhlükəsizliyi sferasının informasiya təminatı

yanğınların və onların nəticələrinin uçotunun həyata keçirilməsi

hamısı•
yanğın söndürmə sferasında yanğın söndürmə və xidmətlər texnikası məhsulunun sertifikatlaşdırılması

yanğın söndürmə sferasında işlərin və xidmətlərin göstərilməsinin icrası
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Texnoloji rejimin pozulması neçə faiz yanğına səbəb olur:

Elektrik avadanlığının nasazlığı neçə faiz yanğına səbəb olur:

Avadanlığın təmirinə pis hazırlıq neçə faiz yanğına səbəb olur:

Yağlanmış köhnə-kürüşün və başqa materialların öz-özünə alışması neçə faiz yanğına səbəb olur:

Yanğın profilaktikası üzrə tədbirlərə aiddir:

Yanğın profilaktikası üzrə tədbirlərə aid deyil:

Təşkilati tədbirlər:

0.2

33%.•
0.13

0.1

0.1

0.16•
0.2

0.13

0.16

0.13•
0.2

0.1

33%.

0.1•
0.2

0.16

texniki,

hamısı•
istismar

rejim

texniki,

sosial•
istismar

rejim

binaların planlaşdırılması zamanı yanğına qarşı qaydalara və normalara riayət etməyi, elektrik məftillərinin və
avadanlığının, istilik sistemlərinin, ventilyasiyaların, işıqlandırma qurğularının quraşdırılması zaman
avadanlığın düzgün yerləşdirməsini nəzərdə tutur

maşınların və zavod daxili nəqliyyatın düzgün istismarını, binaların, ərazilərin düzgün saxlamasını, yanğına
qarşı təlimatı nəzərdə tutur

•
nəzərdə tutulmamış yerlərdə papiros çəkməyin qadağasını, yanğın təhlükəli yerlərdə qaynaq və başqa alovlu
işlərin və s. qadağasını nəzərdə tutur

vaxtlı-vaxtında profilaktikanın, təmirlərin aparılmasını, yoxlamaların və texnoloji avadanlığın sınaqlarının
keçirilməsini nəzərdə tutur
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Texniki tədbirlər:

Rejim tədbirləri:

İstismar tədbirləri:

Yanğın profilaktikası:

Profilaktik işin əsas vəzifələrindəndir:

vaxtlı-vaxtında profilaktikanın, təmirlərin aparılmasını, yoxlamaların və texnoloji avadanlığın sınaqlarının
keçirilməsini nəzərdə tutur

binaların planlaşdırılması zamanı yanğına qarşı qaydalara və normalara riayət etməyi, elektrik məftillərinin və
avadanlığının, istilik sistemlərinin, ventilyasiyaların, işıqlandırma qurğularının quraşdırılması zaman
avadanlığın düzgün yerləşdirməsini nəzərdə tutur

•
nəzərdə tutulmamış yerlərdə papiros çəkməyin qadağasını, yanğın təhlükəli yerlərdə qaynaq və başqa alovlu
işlərin və s. qadağasını nəzərdə tutur

maşınların və zavod daxili nəqliyyatın düzgün istismarını, binaların, ərazilərin düzgün saxlamasını, yanğına
qarşı təlimatı nəzərdə tutur

binaların planlaşdırılması zamanı yanğına qarşı qaydalara və normalara riayət etməyi, elektrik məftillərinin və
avadanlığının, istilik sistemlərinin, ventilyasiyaların, işıqlandırma qurğularının quraşdırılması zaman
avadanlığın düzgün yerləşdirməsini nəzərdə tutur

nəzərdə tutulmamış yerlərdə papiros çəkməyin qadağasını, yanğın təhlükəli yerlərdə qaynaq və başqa alovlu
işlərin və s. qadağasını nəzərdə tutur

•
vaxtlı-vaxtında profilaktikanın, təmirlərin aparılmasını, yoxlamaların və texnoloji avadanlığın sınaqlarının
keçirilməsini nəzərdə tutur

maşınların və zavod daxili nəqliyyatın düzgün istismarını, binaların, ərazilərin düzgün saxlamasını, yanğına
qarşı təlimatı nəzərdə tutur

maşınların və zavod daxili nəqliyyatın düzgün istismarını, binaların, ərazilərin düzgün saxlamasını, yanğına
qarşı təlimatı nəzərdə tutur

vaxtlı-vaxtında profilaktikanın, təmirlərin aparılmasını, yoxlamaların və texnoloji avadanlığın sınaqlarının
keçirilməsini nəzərdə tutur

•
nəzərdə tutulmamış yerlərdə papiros çəkməyin qadağasını, yanğın təhlükəli yerlərdə qaynaq və başqa alovlu
işlərin və s. qadağasını nəzərdə tutur

binaların planlaşdırılması zamanı yanğına qarşı qaydalara və normalara riayət etməyi, elektrik məftillərinin və
avadanlığının, istilik sistemlərinin, ventilyasiyaların, işıqlandırma qurğularının quraşdırılması zaman
avadanlığın düzgün yerləşdirməsini nəzərdə tutur

bu güc və vasitələrin, həmçinin yanğınlarla mübarizəyə yönəldilmiş hüquqi, təşkilati, iqtisadi, sosial və elmi-
texniki xarakterli tədbirlər məcmusudur.

iqtisadiyyat obyektlərinin yanğından müdafiəsinin təminatına yönəldilmiş mühəndis-texniki və təşkilati
tədbirlərin kompleksidir.

•
bu obyektin elə vəziyyətidir ki, yanğın ehtimalı istisna edilir, və onun baş verdiyi halda insanlara, tikintilərə
və maddi dəyərlərə yanğının təhlükəli amillərinin neqativ təsirinin aradan qaldırması üzrə zəruri tədbirlərdən
istifadə olunur.

yanğının xəbərdarlığı və ya onun nəticələrinin azaldılmasına yönəldilmiş tədbirlər kompleksini özündə ehtiva
edir.

yanğınların baş verməsini doğura bilən səbəblərin aradan qaldırmasına yönəldilmiş tədbirlərin işlənib
hazırlanması və həyata keçirilməsi;

hamısı•
bütövlükdə obyektin və onun ayrı-ayrı sahələrinin yanğın təhlükəsizliyi vəziyyətinin dövri yoxlamalarının,
həmçinin təklif edilmiş tədbirlərin vaxtında icrasına nəzarətin təminatı;

mümkün yanğınların yayılmasının məhdudlaşdırılması və yanğın halında insanların və əmlakın
müvəffəqiyyətli təxliyəsi üçün şəraitlərin yaradılması;
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Mühafizə xidməti nələri təmin etməlidir:

Stasionar obyektlərin texniki möhkəmlik elementlərinə aiddir

Ziyankar xüsusiyyətləri, düşmən məkrləri, dağıdıcı təbiəti özündə gizlədən və müəyyən şəraitdə həmin

xüsusiyyətləri özlüyündə müxtəlif çeşiddə aşkar edən nədir?

Cəmiyyətin və onun strukturlarının həyati vacib maraqlarının daxili və xarici təhlükələrdən müdafiəsinin

vəziyyəti və inkişaf meylləri nə deməkdir?

Təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə fəaliyyət obyektinin dərk olunması neçə qarşılıqlı əlaqəni şərtləndirir?

Təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə fəaliyyət obyektinin dərk olunması hansı qarşılıqlı əlaqəni şərtləndirir?

Milli mənafeləri müdafiə etməyi, yeridilən siyasətin sosial yönümlülüyü və ölkənin müdafiə qabiliyyətinin
tələb olunan səviyyədə olmasına imkan yaradan təhlükəsizlik hansıdır?

işgüzar qəbula gəlmiş qonaqların qarşılanması;

hamısı•
işgüzar qəbulda və ya görüşdə qonaqlar arasındakı münaqişələrin qarşısının alınması;

əsas mühafizə xidməti ilə dəvət olunmuş qonaqların cangüdən-lərinin qarşılıqlı fəaliyyəti;

nəzarət-buraxılış məntəqələri;

hamısı•
rabitə vasitələr

videomüşahidə vasitələri;

Dövlətin təhlükəsizliyi

Təhlükə mənbələri•
Cəmiyyətin təhlükəsizliyi

Iqtisadi təhlükəsizlik

Beynəlxalq təhlükəsizlik

Cəmiyyətin təhlükəsizliyi•
Dövlətin təhlükəsizliyi

Təhlükəsizlik

altı

  Üç•
Iki

Beş

Şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını

Fiziki, hüquqi şəxslərin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını•
Cəmiyyətin, hüquqi şəxslərin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını

Firmaların, şirkətlərin, hüquqi və fiziki şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını

Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi

Dövlətin siyasi təhlükəsizliyi•
Dövlətin həm siyasi, həm də iqtisadi təhlükəsizliyi

Dövlətin milli təhlükəsizliyi
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İqtisadi təhlükəsizliyin tərkib hissəsi nə ilə əlaqədar olaraq dəyişir?

Akademik L.Abalkinin fikrincə, iqtisadi təhlükəsizlik neçə şərtin ödənilməsini tələb edir?

Kimin fikrincə iqtisadi təhlükəsizlik üç şərtin ödənilməsini tələb edir?

Milli iqtisadi təhlükəsizlik hansı sahələri əhatə edir?

BMT Baş Məclisinin hansı məruzəsində iqtisadiyyatın əsas problemləri araşdırılmış, iqtisadi təhlükəsizliyin

beynəlxalq və milli mənbələri təsnifləşdirilmişdir?

BMT Baş Məclisinin “Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası” adlı məruzədə iqtisadi təhlükəsizliyin
hansı mənbələri təsnifləşdirilir?1 -    Regional 2 -    Beynəlxalq 3 -    Qlobal 4 -    Qlobal-siyasi 5 -    Milli 6

-    Qlobal-iqtisadi

Yeni müstəqillik əldə etmiş ölkələr iqtisadi təhlükəsizlikdə hansı təsirlərə məruz qalırlar? 1 - Beynəlxalq 2

- Xarici 3 - Regional 4 - Qlobal 5 - Daxili 6 - Maliyyə

Xarici və daxili şərtlər ilə

Dövlətin iqtisadi şərtləri ilə•
    Dövlətin siyasi şərtləri ilə

Dövlətin siyasi-iqtisadi şərtləri ilə

dörd

üç•
beş

altı

    F. Engelsin

L. Abalkinin•
    A. Smitin

    F. Qoldmanın

Regional

Bütün sahələri•
Ölkə daxili

Konkret göstərilən sahəni

“Beynəlxalq xüsusi təhlükəsizlik konsepsiyası”

“Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası”•
“Beynəlxalq qlobal-siyasi təhlükəsizlik konsepsiyası”

“Beynəlxalq qlobal təhlükəsizlik konsepsiyası”

3, 4, 6

2, 5•
1, 3, 5

2, 3, 4

3.6

1, 3•
3, 4
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. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlikdə xarici təhlükələrə hansılar aiddir? 1 - Xarici firmaların daxili bazarı

tutması 2 - Yerli firmalarda ixracın azlığı 3 - Idxal malının artıqlığı 4 - Müəssisələrin xaricilər tərəfindən ələ
keçirilməsi 5 - Inflyasiya təhlükəsi 6 - Müharibə təhlükəsi Ekoloji təhlükə

Hər bir dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin özünəməxsus mürəkkəb daxili struktura malik olmasını neçə

elementə görə fərqləndirmək olar?

Akademik L.Abalkinin fikrincə, iqtisadi təhlükəsizlik hansı şərtlərin ödənilməsini tələb edir? 1 - Siyasi

sərbəstlik 2 - Iqtisadi sərbəstlik 3 - Milli sərbəstlik 4 - Milli iqtisadiyyatın dayanıqlığı və sabitliyinin təmin
edilməsi 5 - Iqtisadiyyatın əsas strategiyası 6 - Özünü inkişaf etdirmə qabiliyyətinin olması

Hər bir dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin özünəməxsus mürəkkəb daxili struktura malik olmasını hansı
elementlərə görə fərqləndirmək olar? 1 - Ölkələrin bərabər hüquqa malik olmaları ilə 2 - Iqtisadi müstəqillik

mütləq xarakter daşıyır 3 - Ölkələrin Dünya Ticarət Palatasına üzvi olmaları ilə 4 - Ölkələrin BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasına üzvi olmaları ilə 5 - Milli iqtisadiyyatın sabitliyi və dayanıqlığı, mülkiyyətin bütün

formalarında müdafiə olunmasını ön plana çəkməli 6 - Müasir dinamik inkişaf edən dünyada özünü inkişafa və

tərəqqi qabiliyyəti

Ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin əsas subyekti nə hesab olunur?

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin formalaşmasının başlıca istiqamətlərindən biri nədir?

3, 4, 5

2, 3, 6, 7

4, 5, 6, 7•
1, 3, 4, 6, 7

1, 2, 3, 4

altı

Üç•
Beş

Dörd

1, 2, 5

1, 3, 5•
2, 4, 6

2, 3, 5

  2, 4, 6•
  1, 3, 5

1, 3, 4, 6

Milli Məclis

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi•
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

Dövlət

Dövlətin milli təhlükəsizliyi

Firmaların, şirkətlərin, hüquqi və fiziki şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin olunması•
Dövlətin siyasi təhlükəsizliyi
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Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və təşkilində, mühüm əhəmiyyətə malik olan
tədbirlərdən ən başlıcası nədir?

Ölkədə həyata keçirilən islahatların mühüm tərkib hissəsi olan özəlləşdirmə nəyə əlverişli şərait yaradır?

İqtisadi təhlükəsizlik üçün hansı qiymətlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir?

Ölkənin milli təhlükəsizliyinin əsas təşkiledicilərindən biri nədir?

İqtisadi təhlükəsizliyin iqtisadi artım göstəricisinə nələr daxildir? 1 - Daxili və xarici borclar 2 - Milli

istehsalın, gəlirin dinamikası və strukturu 3 - Ümumiləşdirilmiş büdcənin kəsirliliyi 4 - Sənaye istehsalının həcmi

və tempi 5 - Təsərrüfatın sahə strukturu və ayrı-ayrı sahələrin əsaslı vəsait qoyuluşunun dinamikası 6 - Xarici
iqtisadi amillərin təsiri

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin ən əsas göstəricisi hansıdır?

İstənilən cəmiyyətdə iqtisadi təhlükəsizlikdə firma strategiyası hazırlanarkən nə tələb olunur?

Xarici iqtisadi əlaqənin səmərəli quruluşunun formalaşmasıdır

Dövlətin xarici borclarının olmaması

Ölkədə həyata keçirilən islahatlar•
Ölkənin maliyyə imkanlarının daima inkişafda olması

Ölkədə müvafiq normativ aktların olması

Ölkənin xarici ölkələr tərəfindən tanınmasına

Sahibkarlığın inkişafına•
Ölkənin xarici ölkələrdən asılı olmamasına

Ölkənin inkişafına

Beynəlxalq qiymətlər

Kandar qiymətlər•
Hər bir ölkənin milli pul vahidi ödənişi

Daxili qiymətlər

Regional təhlükəsizlik

Iqtisadi təhlükəsizlik•
Qlobal təhlükəsizlik

Regional-siyasi təhlükəsizlik

3, 4, 6

1,2,3, 4, 5, 6•
2, 4, 5

1, 2, 3, 5

Daxili və xarici borcların olmaması

Iqtisadi artım•
Ölkənin təbii resurslarını, istehsalını və elmi-texniki potensialını xarakterizə edən

Həyat keyfiyyəti və səviyyəsi

İqtisadi təhlükə amillərinin əsaslandırılaraq təhlil olunması

•
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İqtisadi təhlükə yarada bilən mühitin vaxtında aşkar edilməsi hansı orqanın funksiyasıdır?

İqtisadiyyatın milli və beynəlxalq səviyyədə cəmiyyətin tələbatının səmərəli ödənilmə qabiliyyəti nədir?

İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının əsas mühüm məsələləri nə zaman nəzərə alınır?

Ölkənin iqtisadi struktur siyasəti hansı səviyyədə reallaşdırılır?

Milli iqtisadiyyat çərçivəsində sənayenin, kənd təsərrüfatının, ticarətin, xidmət sahələrinin və s. xüsusi payı
və bunlar arasındakı nisbətlər dedikdə nə başa düşülür?

İqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ölkəmizin sənayesinin struktur inkişafı neçə qrupla həyata keçirilə
bilər?

İqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ölkəmizin sənayesinin struktur Inkişafı hansı qruplarla həyata

keçirilə bilər? 1 - Bütün ölkələr üçün vacib olan tikinti sənaye sahələri 2 - Sanayenin ixrac yönümlü hasilat
sahələrini 3 - Texnoloji cəhətdən geridə qalmış, lakin daxili bazar üçün mühüm sahələr 4 - Böyük elmi və

İqtisadi təhlükə amillərinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi•
Həmin strategiyanın tədbirlər planı

Həmin strategiyanın hazırlanmasını yaxşı bilən savadlı mütəxəssislər

Hökumətin

Iqtisadi İnkişaf Nazirliyinin•
Ölkənin Daxili işlər orqanlarının

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin

Iqtisadiyyatın səmərəliliyin təmin olunması

Iqtisadi inkişafın müsbət saldo ilə dinamikası•
Iqtisadi təhlükəsizlik

Iqtisadi artım tempi

Hökumətin Milli Məclisdə Hesabatı dinlənilərkən

Ölkənin inkişaf strategiyası hazırlanarkən•
Ölkənin illik hesabatı təhlil olunarkən

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf proqnozu tərtib edilərkən

Makro səviyyədə

Dövlət səviyyəsində•
Mikro səviyyədə

Nazirlər Kabineti səviyyəsində

Iqtisadi inkişaf

Makroiqtisadi vəziyyət•
Iqtisadi struktur

Iqtisadi strategiya

Dörd

Üç•
Iki

Altı
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texnoloji potensiala malik olan sahələr 5 - Bütün ölkələr üçün vacib olan ərzaq sahələri 6 - Bütün ölkələr üçün

vacib olan maşınqayırma sahələri

Azərbaycanın milli dövlət maraqlarının və məqsədlərinin tanınmasının daxili aspektləri hansıdır? 1 - Dövlət

suverenliyinin qorunması 2 - Azərbaycanın beynəlxalq vəziyyəti 3 - Dünya iqtisadi inteqrasiyasında onun
iştirakı 4 - Azərbaycanın daxili vəziyyəti 5 - Dövlət atributlarının qorunması 6 - Dövlət sərhədlərinin və xarici

siyasətinin qorunması

Dövlət büdcəsinin ÜDM-də xüsusi çəkisinin artması necə qiymətləndirilir?

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması mexanizmi – iqtisadi təhlükəsizliyin dəf edilməsi üçün
hansı tədbirlər sistemidir?

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması mexanizmi özündə hansı elementləri əks etdirir? 1 -

Iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edə biləcək amillərin proqnozunu hazırlamaq və onlar üzrə hərtərəfli obyektiv

monitorinq tətbiq etmək 2 - Iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edə bilən amillərin strategiyasını hazırlamaq 3 - Sosial-
iqtisadi göstəricilərin son mümkün olan həddini müəyyən etmək 4 - Iqtisadi təhlükəsizliyin yaranmasına səbəb

ola biləcək daxili və xarici amillərin aşkar edilməsində dövlətin fəaliyyəti 5 - Iqtisadi-siyasi əks məsələlərin
yaranmasının qarşısını almaq və onların qarşısının alınmasına tədbirlər görmək 6 - Iqtisadi təhlükəsizliyin

yaranmasına səbəb olan strateji tədbirlərin həyata keçirilməsi

İqtisadi təhlükəsizliyə təsir edə bilən amillər proqnozunu hazırlamaq və onlar üzrə obyektiv monitorinq

necə sistemdir?

2, 3, 4

1, 5, 6•
1, 2, 4, 5

2, 3, 5, 6

3, 4, 6

1, 5, 6•
2, 4, 5

1, 2, 3

Ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşması

Bütün variantlar•
Iqtisadiyyatın inkişaf etməsi

Ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin minimum həddə olması

Daxili və xarici amillər

Iqtisadi-təşkilati və hüquqi•
Idxal-ixrac və işsizlik səviyyələrinin

Sosial-iqtisadi inkişafın

2, 3, 5

1, 3, 4•
3, 5, 6

2, 4, 6

Auditor yoxlaması sistemidir

Müasir idarəetmə sistemidir•
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İqtisadi monitorinq nə üçün istifadə olunur?

İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması dövlətin hansı tədbirləri əsasındareallaşır? 1 - Aktiv struktur
siyasətin yeridilməsi 2 - Sosial-iqtisadi siyasətin yeridilməsi 3 - Hökumətin bank sferasında siyasətin

yeridilməsi 4 - Hökumətin vergi sistemində siyasətin yeridilməsi 5 - Innovasiya-investisiya aktivliyi siyasətin

yeridilməsi 6 - Maliyyə-kredit sabitliyinin təmin olunması siyasətinin yeridilməsi

Bilirik ki, iqtisadi təhlükəsizliyin təminində daxili bazarın qorunması vacib məsələlərdən biridir. Bu nə
zaman mümkün olur?

Keçid dövründə xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi neçə amillə
müəyyən olunur?

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini xarakterizə edən dinamik göstəricilərin müşahidəsini aparan daimi fəaliyyət

sistemi nədir?

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək məqsədi ilə idarəetmədə amillərə təsir mexanizmi

özündə nəyi birləşdirir?

•
Təftiş sistemidir

Nəzarət sistemidir

Iqtisadi analiz aparmaq üçün

İnkişaf göstəricilərinin səviyyəsini müşahidə etmək üçün•
ÜDM və milli gəlirin səviyyəsini müəyyən etmək üçün

Maddi istehsal sahələrinin inkişaf səviyyəsini müəyyən etmək üçün

1, 3, 5

1,2, 4, 5, 6•
2, 4, 5, 6

3, 4, 6

Ölkədə istehsal olunan əmtəələrin alternativinə yüksək vergilər və gömrük rüsumlarının qoyulması
nəticəsində

Ölkədə istehsal olunan əmtəələrin alternativinin idxalına məhdudiyyətlər qoyulması nəticəsində•
Ölkədə istehsal olunan əmtəələrin alternativinə yüksək vergilərin qoyulması nəticəsində

Yerli istehsalın təşkilinə təkrarlığın təmin olunması nəticəsində

Beş

Üç•
dörd

yeddi

Dövlət monitorinqi

Dövlətin siyasi-iqtisadi təhlükəsizliyi•
Dövlətin siyasi təhlükəsizliyi

Dövlətin iqtisadi proqnozları

Iqtisadi və sosial proseslərin göstəricilərinin parametrlərini

Iqtisadi və sosial proseslərin göstəricilərinin parametrlərinin kandar ölçülərini, meyarları və parametrləri•
Ölkənin iqtisadi, maliyyə vəziyyətini və dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər hissəsini
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İqtisadi və sosial proseslərin göstəricilərinin parametrlərinin kandar göstəriciləri qiymətlərindən kənara

çıxmaq nədən xəbər verir?

Risk konsepsiyasının əksi kimi nə çıxış edir?

Hər bir risk qrupu göstəricisinə xas edilmiş kəmiyyət qiyməti, onun çəkisinə vurulmaqla hansı firmanın risk
amillərinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi metodikası aparılır?

. Riskin ümumiləşdirilmiş qiymətinin, yəni R-in hansı halında ölkə iqtisadi cəhətdən təhlükəli hesab edilir?

Alman “Beri” firmasının ölkə riskinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi metodikasında ölkə mütəxəssislərinin

cavab verdikləri anket neçə qiymətləndirmə meyarından ibarətdir?

Alman “Beri” firmasının ölkə riskinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi metodikasında yığılmış balların hansı
halında dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi yüksəkdir?

Beynəlxalq konvensiyaya görə həyat səviyyəsinin normal olduğu ölkələrdə minimum əmək haqqı nə

qədər olmalıdır?

Ölkənin iqtisadi, maliyyə vəziyyətini və ÜDM-in əsas parametrlərini

Ölkənin siyasi-iqtisadi vəziyyətindən

Iqtisadi təhlükə qorxusundan•
Ölkənin maliyyə çətinliyindən

Ölkənin maliyyə vəziyyətindən

Riskin sığorta olunması və düzgünlük konsepsiyası

Riskin qabaqcadan dərk edilərək, ona qarşı tədbirlər görülməsi konsepsiyası•
Riskin sığorta olunması konsepsiyası

Etibarlılıq konsepsiyası

“Mersedes” şirkətinin

Alman “Beri” firmasının•
“Univers” firmasının

“General Motors” şirkətinin

R-in maksimum 100 bal qiymətini yığan

R-in ən kiçik qiymətini yığan•
R-in maksimum 10 bal qiymətini yığan

R-in ən böyük qiymətini yığan

Beş

On beş•
Əlli

Iyirmi

Yığılmış balların sayı nə qədər yüksəkdirsə

Yığılmış balların sayı 100-ə nə qədər yaxındırsa•
Maksimum 5 bal yığılıbsa

Yığılmış balların sayı 10-a nə qədər yaxındırsa



04.02.2016

80/106

535

536

537

538

539

540

İnkişaf etmiş ölkələrdə illik inflyasiya səviyyəsi hansı həddə normativ qəbul edilmişdir?

Hansı hallarda dövlət tərəfində uzunmüddətli antiinflyasiya proqramlarının işlənməsi və həyata keçirilməsi
tələb olunur?

Sahibkarlığın iqtisadi təhlükəsizliyi ona təsir göstərən hansı hədələrin istiqaməti ilə müəyyən olunur?

İqtisadi təhlükəsizlikdə makroiqtisadi xarici hədələrə hansılar aiddir? 1 - Xarici xüsusi xidmət orqanlarının

və təşkilatların kəşfiyyat fəaliyyəti 2 - Ölkənin hakimiyyət orqanlarında korrupsiyanın və rüşvətxorluğun
genişlənməsi 3 - Dövlət sərhəd orqanlarının öz funksiyalarını lazımınca yerinə yetirə bilməməsi 4 - Xarici

firmaların, ölkənin milli maraqlarına və təhlükəsizliyinə zərbə vurmağa yönəlmiş fəaliyyəti 5 - Iqtisadiyyata

beynəlxalq cinayətkar qruplaşmaların və onların kapitalının daxil olması 6 - Dövlət sərhəd orqanlarında müasir
texnologiyanın olmaması

İqtisadi təhlükəsizlikdə makroiqtisadi xarici hədələri neçə qrupda təsnifləşdirmək olar?

İqtisadi təhlükəsizlikdə makroiqtisadi daxili hədələri neçə qrupda təsnifləşdirmək olar?

Istehlak səbətinin 50 ¸ 70% qədər

Istehlak səbətinin 70 ¸ 75% qədər•
Istehlak səbətinin 50% miqdarında

Istehlak səbətinin 100% miqdarında

5 ¸ 6%

2 ¸ 3%•
6 ¸ 10%

3 ¸ 5%

Inflyasiyanın illik tempi 75% və ya daha yüksək olduqda

Inflyasiyanın illik tempi 20% və ya daha yüksək olduqda•
Inflyasiyanın illik tempi 50% və ya daha yüksək olduqda

Inflyasiyanın illik tempi 200% və ya daha yüksək olduqda

Sosial hədələrin

Daxili və xarici hədələrin•
Təşkilati hədələrin

Texniki hədələrin

2, 4, 6

1, 4, 5•
3, 4, 6

1, 3, 6

Dörd

Üç•
Iki

Beş

Üç

Dörd•
Iki
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İqtisadi təhlükəsizlikdə mikroiqtisadi xarici hədələri neçə qrupda təsnifləşdirmək olar?

Sahibkarlığa müxtəlif hədələrin obyektləri kimi neçə qrup çıxış edir?

İqtisadiyyatın yüksək inhisarçı səviyyəsinin saxlanması şəraitində kiçik sahibkarlıq üçün böyük təhlükə
nədir?

Təsərrüfat subyektlərinin sahibkarlıq fəaliyyətində üstünlük əldə edilməsinə istiqamətlənmiş, qüvvədə olan

qanunvericiliklə ziddiyət təşkil edən və bazar subyektlərinə ziyan vura bilən istənilən fəaliyyət necə adlanır?

Ədalətsiz rəqabətin əsas prinsipi nədir?

İtki və ya zərərə səbəb olan hadisənin başvermə ehtimalının dəyər ifadəsi nədir?

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bilavasitə əlaqədar olan valyuta-maliyyə risklərinin hansı növləri var?

Beş

Beş

    Dörd•
Yeddi

Üç

Beş

Iki•
Dörd

Altı

Sənaye cəsusluğu

Ədalətsiz rəqabət•
Əməkdaşların düşünülməmiş səhvləri

Informasiya yığımının və emalının pozulması

Əməkdaşların düşünülməmiş səhvləri

Ədalətsiz rəqabət•
Avadanlığın və texniki vasitələrin sıradan çıxması

Sənaye cəsusluğu

Bazarda inhisarçı mövqeyinin formalaşdırılmasıdır

Bazarda inhisarçı mövqeyini formalaşdıraraq, istədiyi qiyməti istehlakçılara diktə etmək və bazarda liderliyə
sahib olmaqdır

•
Rəqibin mövqelərinin zəiflədilməsi və ya istehlakçıların aldadılması yolu ilə bazarda öz mövqelərinin
möhkəmləndirilməsidir

Bazarda inhisarçı mövqeyini formalaşdıraraq, istədiyi qiyməti istehlakçılara diktə etməkdir

Itkinin dəyəridir

Riskdir•
Itki və zərər əmsalıdır

Fondverimidir

Valyuta mübadiləsinin məhdudlaşdırılması

Valyuta kursunun kəskin dəyişməsi və valyuta mübadiləsinin məhdudlaşdırılması•
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Sosial hədələri neçə əlamətlərinə görə təsnifləşdirmək olar?

Təsərrüfat fəaliyyəti prosesini tənzimləyən sabit, ziddiyyətsiz və dəqiq müəyyən olunmuş qanunvericiliyin

olmamasının nəticəsi hansı təhlükələr sayılır?

Kriminal təhlükələrin yayılmasına kömək edən amillər hansı formada olur?

İqtisadi təhlükəsizlik üzrə təhlükələr hansılardır? 1- Iqtisadi sistemlərin optimal fəaliyyətinin pozulması 2-
Təbii resursların nəzarətsiz olaraq oğurlanması 3- Qiymətəmələgəlmə və xarici ticarət üzərində nəzarətin

itirilməsi 4- Xarici kapitalın milli iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə nəzarətinin təyin edilməsi 5- Intelektual
potensialın kənara axması 6- Ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyətdə nəzarətin olmaması

İqtisadi təhlükəsizlik üzrə təhlükələrin neçə mənbəyi mövcuddur?

Nə məqsədilə təhlükəsizlik sahəsində işçilərin münasibətlərini tənzimləyən hüquqi normalar sistemi işlənir,

verilmiş sahədə başlıca fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilir, onların fəaliyyətləri üzrə nəzarət, kontrollinq

mexanizmləri və təhlükəsizliyin təmin edilməsi orqanları formalaşdırılır?

Valyuta kursunun kəskin dəyişməsi

Pulun alıcılıq qabiliyyəti və kapital qoyuluşu

Dörd

Üç•
Iki

Yeddi

Hüquqi-siyasi xarakterli

Cinayət xarakterli•
Hüquqi-sosial xarakterli

Hüquqi-iqtisadi xarakterli

Əsas və köməkçi sferalarda istehsalın dağılması

Daxili və xarici•
Xarici dövlətlərin kəşfiyyat və xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətləri

Pul və maliyyə-kredit sisteminin fəaliyyətinin pozulması

2, 3, 4

2, 4, 5, 6•
1, 3, 4, 5

3, 5, 6

Altı

Dörd•
Iki

Beş

Bələdiyyə obyektlərinin müdafiəsinin yaradılması və saxlanılması məqsədi ilə

Kommersiya obyektlərinin müdafiəsinin yaradılması və saxlanılması məqsədi ilə•
Qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) obyektlərinin müdafiəsinin yaradılması və saxlanılması məqsədi ilə

Dövlət obyektlərinin müdafiəsinin yaradılması və saxlanılması məqsədi ilə
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Kommersiya müəssisələrinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca istiqamətləri kimi nələr çıxış edir? 1

- Iqtisadi təhlükəsizlik 2 - Iqtisadi-siyasi təhlükəsizlik 3 - Hüquqi təhlükəsizlik 4 - Təşkilati təhlükəsizlik 5 -
Mühəndis-texniki təhlükəsizlik 6 - Texniki təhlükəsizlik

Müdafiə obyektini təşkil edən və onun yayılmasının məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutan daha önəmli və

qiymətli kommersiya informasiyasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi forması nədir?

Müdiriyyətin kommersiya sirrinin müdafiəsi üzrə tələbləri pozan şəxsləri, mövcud qanunvericiliyə uyğun
olaraq, müdiriyyət hansı məsuliyyətə cəlb etməyə borcludur? 1 - Iqtisadi məsuliyyətə 2 - Maddi məsuliyyətə 3

- Inzibati məsuliyyətə 4 - Cinayət məsuliyyətinə 5 - Mülki məsuliyyətə Mənəvi məsuliyyətə

İşçi ilə müqavilələrin bağlanma formasından asılı olmayaraq, işçinin işə qəbulu üzrə əmrdəki imzası nəyi

bildirir?

İstehsal fəaliyyətinin və onun iştirakçılarının qarşılıqlı münasibətlərinin normativ-hüquqi əsasda nizama
salınması, daha doğrusu mənfi informasiyadan verilməyən yolla istifadəsinin qeyri-mümkünlüyü, yada

əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirilməsi nə deməkdir?

Kommersiya sirri bir-biri ilə əlaqəli neçə predmet və şərtdən ibarətdir?

Kommersiya sirrinin sövdələşmə predmetlərinin və sövdələşmə şərtlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək

3, 4, 5

2, 4, 6•
1, 4

1, 2, 5, 6

Məcburi hüquq normalarının tətbiqi

Kommersiya sirri•
Kommersiyada informasiya sirri

Hüquqi normaların istifadə olunması

2.4

4.0•
    2, 3, 5

1, 3, 6

Iş qaydalarından məlumatı olmasını

Müqavilənin şərtləri ilə razı olmasını•
Iş qaydalarından məlumatı və işlədiyi zaman aldığı əmək haqqından razı olmasını

Işlədiyi zaman aldığı əmək haqqından razı olmasını

Kommersiya sənədlərinin mühafizəsi

Kommersiya sirrinin qorunması•
Kommersiya sənədlərinin və sirrinin mühafizəsi

Kommersiya informasiyasının mühafizəsi

altı

iki•
üç

dord



04.02.2016

84/106

561

562

563

564

565

üçün nə olmalıdır?

Müəssisənin xüsusi kommersiya sirrinin (KS) müdafiəsi neçə qərarvermə planının müəyyən edilməsini
təmin edir?

Müəssisənin xüsusi kommersiya sirrinin (KS) müdafiəsi hansı qərarvermə planının müəyyən edilməsini və

məlumatların analizini təmin edir? 1 - KS-nin müdafiəsi planının məqsədlərinin müəyyən edilməsi 2 - KS-ni

təşkil edən məlumatların analizi 3 - KS-nin müdafiəsi strategiyasının hazırlanması 4 - KS-nin müdafiəsini
müəssisənin biznes-planında xüsusi bölmə kimi qeyd olunması 5 - KS-nin müdafiəsi strategiya və taktikasının

hazırlanması

Kommersiya müəssisələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə texniki vasitələrin və xüsusi

orqanların birliyi nədir?

Kommersiya müəssisələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə mühəndis-texniki müdafiə neçə
vasitədən istifadə edir?

Kommersiya müəssisələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə mühəndis-texniki müdafiə hansı
vasitədən istifadə edir? 1 - Fiziki müdafiə vasitələri 2 - Maddi müdafiə vasitələri 3 - Aparat müdafiə vasitələri

4 - Müdafiənin proqram vasitələri 5 - Müdafiənin qanuni vasitələri 6 - Müdafiənin kriptoqrafik vasitələri

Müəssisənin xüsusi təhlükəsizlik orqanları

Müəssisənin xüsusi təhlükəsizlik qaydaları•
Müəssisənin xüsusi mühafizə şöbəsi

Müəssisənin xüsusi təhlükəsizlik strukturu və orqanları

Beş

Üç•
Iki

Yeddi

1, 3, 5

2, 3, 5•
1, 2, 6

2, 4, 6

Təşkilati-hüquqi müdafiə

Mühəndis-texniki müdafiə•
Hüquqi-texniki müdafiə

Xüsusi mühafizə orqanı

beç

Dörd•
üç

yeddi

2, 4, 5

1, 3, 4, 6•
2, 3, 6

1, 2, 4, 6
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Fiziki cəhətdən mühafizə olunan obyektlərə daxil olmağın qarşısını alan, heyətin, material və maliyyə
vasitələrini, informasiyaların təhlükəsizliyini müxtəlif qeyri-qanuni təsirlərdən qoruyan mühəndis vasitələri və
tikililəri necə adlanır?

Kommersiya müəssisələrinin təhlükəsizliyini təmin edən cihazlar, qurğular və digər texniki vasitələr necə

adlanır?

Kommersiya müəssisələrinin təhlükəsizliyini təmin edən aparat vasitələrinin əsas vəzifəsi nədir?

Kommersiya müəssisəsinin istehsal fəaliyyətinin müxtəlif mərhələ və səviyyələrindəki təhlükəsizlik
probleminə baxışlar sistemini nə əks etdirir?

Müəssisənin təhlükəsizlik sistemində onun statusunu, vəziyyətini,təlimatlarını və rəhbərliyini müəyyən edən
normativ sənədlər hansı təminata daxildir?

Müəssisənin təhlükəsizlik sistemində müdafiə tədbirlərinin reallaşdırılması və informasiyanın müdafiə

edilməsi xidməti hansı təminata daxildir?

Müəssisənin təhlükəsizlik sistemində müdafiə tədbirlərinin reallaşdırılmasını təmin edən müxtəlif təyinatlı
texniki vasitələrdən geniş istifadə edilməsini hansı təminat nəzərdə tutur?

Aparat müdafiə vasitələri

Fiziki müdafiə vasitələri•
Maddi müdafiə vasitələri

Müdafiənin proqram vasitələri

Maddi müdafiə vasitələri

Aparat müdafiə vasitələri•
Müdafiənin proqram vasitələri

Müdafiənin kriptoqrafik vasitələri

Kommersiya fəaliyyətinin inkişafını təmin etmək

Kommersiya fəaliyyətinin təhlükəsizliyini təmin etmək•
Kommersiya fəaliyyətinin stabilliyini təmin etmək

Kommersiya fəaliyyətinin biznes-planının əsas müddəalarını yerinə yetirmək

Təhlükəsizlik konsepsiyası

Təhlükəsizlik qaydaları•
Təhlükəsizlik normaları

Təhlükəsizlik strategiyası

Hüquqi təminata

Normativ təminata•
Texniki təminata

Informasiya təminatına

Hüquqi təminata

Informasiya təminatına•
Təşkilati təminata

Normativ təminata
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Müəssisənin təhlükəsizlik sistemindən özünə sistemin fəaliyyət göstərməsini təmin edən məsələlərin həllinin
əsasında duran məlumatları, verilənləri, göstəriciləri və parametrləri hansı təminat daxil edir?

Müəssisənin təhlükəsizlik sistemindən təhlükələrin mövcud olması və onların təhlükəlilik dərəcələrinin

qiymətləndirilməsini təmin edən müxtəlif informasiya, uçot, statistik və hesablama proqramlarını hansı təminat
nəzərdə tutur?

Müəssisənin təhlükəsizlik sistemində müəssisə əməkdaşlarının fəaliyyətini təmin edən orqanlar, xidmətlər,
vasitələr və metodlar üzrə norma və reqlamentlər hansı təminata daxildir?

Kommersiya müəssisəsinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə istifadə edilən orqanlar, texniki

vasitələr və tədbirlər məcmusu nədir?

Kommersiya müəssisəsinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə mühəndis- texniki tədbirlər neçə qrupa
bölünür?

İcazəsiz girişlərin, informasiyanın texniki vasitələrdən mümkün sızma kanallarının, eyni zamanda məxfi
informasiyanın yayılması alınması mühəndis-texniki tədbirlərin hansı qrupuna aiddir?

Informasiya təminatı

Texniki təminat•
Təşkilati təminat

Hüquqi təminat

Texniki təminat

Təşkilati təminat•
Hüquqi təminat

Normativ təminat

Texniki təminat

Proqram təminatı•
Informasiya təminatı

Təşkilati təminat

Normativ təminata

Hüquqi təminata•
Texniki təminata

Informasiya təminatına

Iqtisadi-texniki mühafizə

Mühəndis-texniki mühafizə•
Texniki vasitələrin mühafizəsi

Təşkilati-texniki mühafizə

Iki

Üç•
Dörd

Beş

Təşkilati-texniki

Təşkilati-hüquqi•
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Kommersiya müəssisələrində təhlükəsizlikdə ən böyük effektə nə zaman nail olmaq olar?

Müəssisələrin təhlükəsizlik xidməti kimə tabe olmalıdır?

Firmanın həyat əhəmiyyətli maraqlarının daxili təhlükələrdən müdafiəsi, daha döğrusu firmanın
(müəssisənin), onun maliyyəsinin, texnika və texnologiyanın, informasiya, kadr və intelektual potensialının
müdafiəsi nə deməkdir?

Firmanın iqtisadi-təhlükəsizliyi nə ilə əlaqədardır?

Firmanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün nədən istifadə edilir?

Əsas vəsaitlər aşağıdakı hallarda aktiv kimi qəbul oluna bilər:

İnsayder kimdir:

•
Təşkilati-siyasi

Texniki

Bütün istifadə olunan vasitələr, metodlar və tədbirlər müəssisənin biznes-planına müvafiq həyata keçirilsin

Bütün istifadə olunan vasitələr, metodlar və tədbirlər vahid bir mexanizmdə müəssisənin təhlükəsizliyi
sistemində birləşmiş olsun

•
Bütün istifadə olunan vasitələr, metodlar və tədbirlər müəssisənin strategiyasına və biznes planına müvafiq
həyata keçirilsin

Bütün istifadə olunan vasitələr, metodlar və tədbirlər müəssisənin strategiyasına müvafiq həyata keçirilsin

Müəssisənin təsərrüfat işləri üzrə müavininə

Müəssisənin rəhbərinə•
Müvafiq rayonun daxili işlər orqanına

Təhlükəsizlik xidmətinin struktur rəhbərinə

Sahibkarlıq fəaliyyətində fəaliyyətə başlamaq

Sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi təhlükəsizliyi•
Sahibkarlıq fəaliyyətində maliyyə fəaliyyətinə başlamaq və əməliyyatlar aparmaq

Sahibkarlıq fəaliyyətində işin təşkilinə başlamaq

Firmada iqtisadi təhlükəsizliklə əlaqədar tədbirlər planının hazırlanması ilə

Firmada təhlükəsizlik xidmətinin təşkilli ilə•
Firmanın daxili və xarici mühit təsirləri ilə

Firmada iqtisadi təhlükəsizliklə əlaqədar strategiyanın hazırlanması ilə

Müasir təhlükəsizlik xidmətinin avadanlıqlarından

Onun korporativ resurslarının məcmusundan•
Müasir təhlükəsizlik xidmətinin gücündən

Müasir təhlükəsizlik xidmətinin informasiya təminatından

əsas vəsaitlər həm maddi, həm də qeyri-maddi ola bilər

müəssisənin gələcəkdə iqtisadi faydalar əldə edəcəyi ehtimalı mövcuddur•
aktiv həm maddi, həm də qeyri-maddi ola bilər

bütün variantlar

kənar direktordur

•



04.02.2016

88/106

586

587

588

589

590

591

592

Autsayder kimdir:

Direktorlar Şurası:şirkətin strateji məq¬sədlərinin əsaslandırı

Şirkət fəaliyyətini nəzarətdə saxlayan qurumlar:

Korporativ idarəetmə maraqlı qruplar kimlərdir:

Korporasiyanın əmlakında «həmiştirakçı»lar kimlərdir?

PEST analizi nədir?

Xarici təsir analizi nədir?

daxili direktordur•
autsayderdir

müstəqil direktordur

kənar direktordur

müstəqil direktordur•
daxili direktordur

insayderdir

şirkətin aktivlərinin idarə olunmasının nəticələri barədə səhmdarların məlumatlandırılması.

bütün variantlar•
şirkətin aktivlərinin idarə olunmasının nəticələri barədə səhmdarların məlumatlandırılması.

rəhbər işçilərin təyin edilməsi,

maliyyə bazarı

fond və mal birjaları•
vençur fondlar

lizinq bazarı

kreditorlar

bütün variantlar•
təchizatçılar

qulluqçular

kreditorlar

bütün variantlar•
təcizatçılar

qulluqçular

Müəssisənin innovasiya inkişafı və marketinq strategiyası hazırlananda təhlil üçün istifadə olunan analizdir

Hər-bir faktor üzrə müəssisənin idarəetmə fəaliyyətini nəzərdən keçirir. İdarəetmə fəaliyyətinin operativ və
stratrji fəaliyyətini təhlil edən analizdir;

•
Müəssisiənin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadə olunur və strateji
inkişaf planına daxil edilir

Müqavilə əsasında yeni obyektin tikintisi üçün zəruri olan bütün xidmət və təchizat işlərini təhlil edən
analizdir

Hər-bir faktor üzrə müəssisənin idarəetmə fəaliyyətini nəzərdən keçirir. İdarəetmə fəaliyyətinin operativ və
stratrji fəaliyyətini təhlil edən analizdir

•
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Ssenarilər analizi nədir?

A,B,C-vahidləri üzrə müəssisənin strateji mövqeyinin təhlili hansı analiz üçün xarakteriqdir?

”SWOT” analizi nədir?

“7S” analizi nədir?

Porterin marketinq analizi nədir?

Steykholder analizi nədir?

Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahədə rəqabət aprdığı bir neçə müəssisənin strateji mövqelərini
dəqiqləşdirən, innovasiya münasibətlərini təhlil edən analizdir

•
Müəssisiənin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadə olunur və strateji
inkişaf planına daxil edilir

Müəssisənin innovasiya inkişafı və marketinq strategiyası hazırlananda təhlil üçün istifadə olunan analizdir

Müqavilə əsasında yeni obyektin tikintisi üçün zəruri olan bütün xidmət və təchizat işlərini təhlil edən
analizdir

Müəssisiənin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadə olunur və strateji
inkişaf planına daxil edilir;

•
Müəssisənin innovasiya inkişafı və marketinq strategiyası hazırlananda təhlil üçün istifadə olunan analizdir;

Hər-bir faktor üzrə müəssisənin inkişaf ssenarisi strateji proqramları müəyyənləşdirilir. İdarəetmə fəaliyyətinin
operativ və stratrji fəaliyyətini təhlil edən analizdir

Steykholder analizi.

Porterin marketinq analizi;•
Ssenarilər analizi

PEST analizi;

Hər-bir faktor üzrə müəssisənin idarəetmə fəaliyyətini nəzərdən keçirir. İdarəetmə fəaliyyətinin operativ və
stratrji fəaliyyətini təhlil edən analizdir;

Müəssisənin innovasiya inkişafı və marketinq strategiyası hazırlananda təhlil üçün istifadə olunan analizdir•
Müəssisiənin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadə olunur və strateji
inkişaf planına daxil edilir;

Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahədə rəqabət aprdığı bir neçə müəssisənin strateji mövqelərini
dəqiqləşdirən, innovasiya münasibətlərini təhlil edən analizdir;

Müəssisiənin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadə olunur və strateji
inkişaf planına daxil edilir

Təhlil edilməsi vacib olan 7 elementin baş hərifləridir•
7 faktor üzrə müəssisənin nəzarət fəaliyyətini nəzərdən keçirir. İdarəetmə fəaliyyətinin operativ və stratrji
fəaliyyətini təhlil edən analizdir;

Müəssisənin innovasiya inkişafı və marketinq strategiyası hazırlananda təhlil üçün istifadə olunan analizdir

Müəssisiənin innovasiya inkişaf ssenarisi strateji proqramların yaradılmasında istifadə olunur və strateji
inkişaf planına daxil edilir

Bu analiz vasitəsi ilə müəssisənin bazar qiymətləri və əldə olunacaq dəyərlərinin yoxlamaq, təhlil etmək və
proqnozlaşdırmaq mümkündür

•
Hər-bir faktor üzrə müəssisənin idarəetmə fəaliyyətini nəzərdən keçirir. İdarəetmə fəaliyyətinin operativ və
stratrji fəaliyyətini təhlil edən analizdir

Müqavilə əsasında yeni obyektin tikintisi üçün zəruri olan bütün xidmət və təchizat işlərini təhlil edən
analizdir
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Xarici mühit anlayışı və onu müəyyən edən analizlər aşağıdakılardan hansıdır?

Daxili mühit anlayışı və onu müəyyən edən analizlər aşağıdakılardan hansıdır?

Siyası mühit amillərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

İqtisadi mühit amillərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

Sosial mühit amillərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

Sosial mühit amillərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

Texnoloji mühit amillərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

Bu analiz vasitəsi ilə müəssisənin bazar qiymətləri və əldə olunacaq dəyərlərinin yoxlamaq, təhlil etmək və
proqnozlaşdırmaq mümkündür

Bu analiz xaricdən və daxildən müəssisə fəaliyyətində marağı olanların birlikdə təhlil edilməsidir•
Müqavilə əsasında yeni obyektin tikintisi üçün zəruri olan bütün xidmət və təchizat işlərini təhlil edən
analizdir

Hər-bir faktor üzrə müəssisənin idarəetmə fəaliyyətini nəzərdən keçirir. İdarəetmə fəaliyyətinin operativ və
stratrji fəaliyyətini təhlil edən analizdir

PEST analizi, Xarici təsir analizi, ”SWOT” analizi;

PEST analizi, Xarici təsir analizi, Ssenarilər analizi•
”SWOT” analizi, “7S” analizi, Porterin marketinq analizi, Steykholder analizi;

Porterin marketinq analizi, Steykholder analizi, “7S” analizi

PEST analizi, Daxili təsir analizi, ”SWOT” analizi;

”SWOT” analizi, “7S” analizi, Porterin marketinq analizi, Steykholder analizi•
PEST analizi, Xarici təsir analizi, Ssenarilər analizi

Xarici təsir analizi, Ssenarilər analizi, PERT analizi

vergi siyasəti

bank faizi•
ətraf mühitin qorunması qanunu

işsizlik haqqında qanun

inflyasiya

vergi siyasəti•
bank faizi

adambaşına düşən gəlir

vergi siyasəti

heç biri•
bank faizi

işsizlik haqqında qanun

vergi siyasəti

təhsilin səviyyəsi•
ətraf mühitin qorunması qanunu

işsizlik haqqında qanun
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7 S analizinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

7 S analizinə aşağıdakılardan hansı aid seyil?

Steykholder analizində təzyiq qrupu hansı təşkilatlardır?

Steykholder analizində əməkdaş qrupu hansı təşkilatlardır?

Steykholder analizində işgüzar tərəfdaşlar qrupu hansı təşkilatlardır?

Porter anazinin əsas suallarından deyil:

“Məhsul-bazarlama” analizinin elementi deyil:

vergi siyasəti

hökümətin tədqiqatlara çəkdiyi xərclər•
ətraf mühitin qorunması qanunu

işsizlik haqqında qanun

structure

hamısı•
strategy

staff

structure

social•
strategy

staff

könüllü təşkilatlar

hamısı•
peşəkarlar assosiasiyası

xeyriyyə cəmiyyətləri

həmkarlar ittifaqı

texniki işçilər•
xeyriyyə cəmiyyətləri

könüllü təşkilatlar

könüllü təşkilatlar

rəqiblər•
yerli inzibati orqanlar

texniki işçilər

rəqibin ən zəif nöqtəsi nədədir?

biz indi haradayıq?•
rəqibimiz öz indiki vəziyyəti ilə razılaşırmı?

rəqib hansı ehtimal olunan addımları və ya dəyişiklikləri öz strategiyasında nəzərə alacaqdır?

yeni məhsulun yaradılmasına çəkilən maliyyə xərcləri

yeni proses dizaynı•
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Effektiv Korporativ İdarəetmə sisteminin əsas prinsipləri:

Dürüstlük nədir?

Şəffaflıq nədir?

Hesabatvermə nədir?

Məsuliyyət nədir?

Zahiri (ölkəyəməxsus) faktorlara aiddir:

Zahiri (ölkəyəməxsus) faktorlara aid deyil

yeni məhsul

yeni məhsulun bazarlama prinsipləri

Şəffaflıq

bütün variantlar•
Məsuliyyət

Hesabat vermə

müəssisə cəmiyyətdəki qanunlara və etik normalara əməl etməlidir

sərmayəçilər öz əmlaklarının, sərmayələrinin etibarlı qorunmasından əmin olmalıdırlar•
müəssisə vaxtlı-vaxtında öz maliyyə vəziyyəti barəsində tam və düzgün məlumatı ictimaiyyətə açıqlamalıdır

müəssisənin menecerləri müəssisənin sahiblərinə və ya onlar tərəfindən təyin olunan menecerlərə və
auditorlara hesabat verməlidirlər

sərmayəçilər öz əmlaklarının, sərmayələrinin etibarlı qorunmasından əmin olmalıdırlar

müəssisə vaxtlı-vaxtında öz maliyyə vəziyyəti barəsində tam və düzgün məlumatı ictimaiyyətə açıqlamalıdır•
müəssisənin menecerləri müəssisənin sahiblərinə və ya onlar tərəfindən təyin olunan menecerlərə və
auditorlara hesabat verməlidirlər.

müəssisə cəmiyyətdəki qanunlara və etik normalara əməl etməlidir

sərmayəçilər öz əmlaklarının, sərmayələrinin etibarlı qorunmasından əmin olmalıdırlar;

müəssisənin menecerləri müəssisənin sahiblərinə və ya onlar tərəfindən təyin olunan menecerlərə və
auditorlara hesabat verməlidirlər

•
müəssisə cəmiyyətdəki qanunlara və etik normalara əməl etməlidir

müəssisə vaxtlı-vaxtında öz maliyyə vəziyyəti barəsində tam və düzgün məlumatı ictimaiyyətə açıqlamalıdır

müəssisə vaxtlı-vaxtında öz maliyyə vəziyyəti barəsində tam və düzgün məlumatı ictimaiyyətə açıqlamalıdır

müəssisə cəmiyyətdəki qanunlara və etik normalara əməl etməlidir;•
sərmayəçilər öz əmlaklarının, sərmayələrinin etibarlı qorunmasından əmin olmalıdırlar

müəssisənin menecerləri müəssisənin sahiblərinə və ya onlar tərəfindən təyin olunan menecerlərə və
auditorlara hesabat verməlidirlər

mədəniyyət ənənələri

bütün variantlar•
qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi

normativ-hüquqi aktlar və onların icra mexanizmi

mədəniyyət ənənələri

Müəssisənin təsis sənədləri•
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Təşkilati strukturun tərkibinə hansı bölmələr daxil edilməlidir

Təşkilati strukturun tərkibinə hansı bölmələr daxil edilmir

İdarəetmə orqanlarının əsasnamələri

Risklərin idarəedilməsi ilə bağlı daxili qaydalar və prosedurlar

Nizamnamə kapitalı nədir?

Hüquqi şəxs :

•
qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi

normativ-hüquqi aktlar və onların icra mexanizmi

risklərin idarə edilməsi

hamısı•
inzibati və yardımçı xidmət

funksional strukturların əsas əməliyyatları

risklərin idarə edilməsi

kargüzarlıq işləri•
inzibati və yardımçı xidmət

funksional strukturların əsas əməliyyatları

İnsan resursları departamenti tərəfindən təsdiq edilir

səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən təsdiq edilir•
İdarə heyəti tərəfindən təsdiq edilir

Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilir

Səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən tərtib və təsdiq edilir

idarə heyəti tərəfindən tərtib olunur və müşahidə şurası tərəfindən təsdiq edilir•
Müşahidə Şurası tərəfindən tərtib olunur və təsdiq edilir

idarə heyəti tərəfindən tərtib və təsdiq edilir

sahibinə səhmdar cəmiyyəti mənfəətinin bir hissəsini dividentlər şəklində almaq, səhmdar cəmiyyəti işlərinin
idarə olunmasında iştirak etmək və cəmiyyətin ləğvindən sonra qalan əmlakın bir hissəsinə malik olmaq
hüququ verən qiymətli kağızdır.

iqtisadi subyektlərin maliyyə vəziyyətləri barədə təsəvvür yaratmağa imkan verən ən vacib göstəricilərdən
biridir

•
qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş, mülkiyyətində öz öhdəlikləri üçün
cavabdeh olduğu ayrıca əmlakı olan, öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata
keçirmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olmaq hüququna malik olan xüsusi
yaradılmış qurumdur

onun sahibinin onu buraxmış şəxsdən istiqrazda nəzərdə tutulan müddətdə istiqrazın nominal dəyərini və ya
başqa əmlak ekvivalentini almaq hüququnu təsdiqləyən qiymətli kağızdır

sahibinə səhmdar cəmiyyəti mənfəətinin bir hissəsini dividentlər şəklində almaq, səhmdar cəmiyyəti işlərinin
idarə olunmasında iştirak etmək və cəmiyyətin ləğvindən sonra qalan əmlakın bir hissəsinə malik olmaq
hüququ verən qiymətli kağızdır.

qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş, mülkiyyətində öz öhdəlikləri üçün
cavabdeh olduğu ayrıca əmlakı olan, öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata
keçirmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olmaq hüququna malik olan xüsusi
yaradılmış qurumdur

•
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Filial (ing. branch)nədir:

Nümayəndəlik (ing. representative office) nədir?

Davamlılıq prinsipi nədir:

Müstəqillik prinsipi nədir:

Tərəfsizlik prinsipi nədir?

Peşəkar səriştə nədir:

iqtisadi subyektlərin maliyyə vəziyyətləri barədə təsəvvür yaratmağa imkan verən ən vacib göstəricilərdən
biridir

onun sahibinin onu buraxmış şəxsdən istiq¬raz¬da nəzərdə tutulan müddətdə istiqrazın nominal dəyərini və
ya başqa əmlak ekvivalentini almaq hüququnu təsdiqləyən qiy-mətli kağızdır

hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin mənafelərini təmsil və müdafiə edən ayrıca
bölməsidir.

hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və onun funksiyalarının hamısını və ya bir his¬səsini, o
cümlədən, nümayəndəlik funksiyalarını həyata keçirən ayrıca bölməsidir

•
hüquqi şəxslər tərəfindən fəaliy¬yət¬də olduqları dövrdə həyata keçirilən, bu şəxslərin hüquqi şəxs kimi
statusunu müəyyən edən, nizamnamə kapitalını və ida-rəetmə orqanlarını formalaşdıran, habelə digər
şəxslərin on¬ların nizamnamə kapitalında və idarəetmə orqanlarında iştirakı ilə bağlı tədbirləri nəzərdə tutur

Kommersiya hüquqi şəxsin yaradılması prosesi biznesə başlama prosedurunun keyfiyyətinə təsir edən
amillərdən biridir

hüquqi şəxsin olduğu yerdən kə¬narda yerləşən və onun funksiyalarının hamısını və ya bir his¬səsini, o
cümlədən, nümayəndəlik funksiyalarını həyata keçirən ay¬rıca bölməsidir

hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin mənafelərini təmsil və müdafiə edən ayrıca
bölməsidir

•
Kommersiya hüquqi şəxsin yaradılması prosesi biznesə başlama prosedurunun keyfiyyətinə təsir edən
amillərdən biridir

hüquqi şəxslər tərəfindən fəaliy¬yət¬də olduqları dövrdə həyata keçirilən, bu şəxslərin hüquqi şəxs kimi
statusunu müəyyən edən, nizamnamə kapitalını və ida-rəetmə orqanlarını formalaşdıran, habelə digər
şəxslərin on¬ların nizamnamə kapitalında və idarəetmə orqanlarında iştirakı ilə bağlı tədbirləri nəzərdə tutur

daxili auditor öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün lazım olan bilik və təcrübəyə malik olmalıdır

daxili audit fəaliyyəti daimi olaraq həyata keçirilir.•
daxili audit, gündəlik nəzarət prosesindən da¬xil edilməyən bir fəaliyyət növü olmalıdır. Müstəqillik daxili
auditin obyektivlik və tərəfsizlik prinsipləri əsasında həyata keçirilməsini təmin edir

daxili audit qərəzsiz olmalı və müdaxilədən kənar şəkildə həyata keçirilməlidir

daxili audit qərəzsiz olmalı və müdaxilədən kənar şəkildə həyata keçirilməlidir

daxili audit, gündəlik nəzarət prosesindən da¬xil edilməyən bir fəaliyyət növü olmalıdır. Müstəqillik daxili
auditin obyektivlik və tərəfsizlik prinsipləri əsasında həyata keçirilməsini təmin edir

•
daxili audit işinin miqyası müəssisənin bütün fəaliyyətini və strukturunu əhatə etməlidir

daxili auditor öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün lazım olan bilik və təcrübəyə malik olmalıdır

daxili audit, gündəlik nəzarət prosesindən daxil edilməyən bir fəaliyyət növü olmalıdır. Müstəqillik daxili
auditin obyektivlik və tərəfsizlik prinsipləri əsasında həyata keçirilməsini təmin edir

daxili audit qərəzsiz olmalı və müdaxilədənkənar şəkildə həyata keçirilməlidir•
daxili auditor öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün lazım olan bilik və təcrübəyə malik olmalıdır

daxili audit işinin miqyası müəssisənin bütün fəaliyyətini və strukturunu əhatə etməlidir
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İşin miqyası nədir

Məxfilik nədir:

Daxili audit işinin miqyasına nələr daxildir:

Daxili audit işinin miqyasına nələr daxildir:

Daxili auditin əsasnaməsi nələri əhatə edir:

Audit komitəsinin vəzifələri aşağıdakılardır:

daxili audit, gündəlik nəzarət prosesindən da¬xil edilməyən bir fəaliyyət növü olmalıdır. Müstəqillik daxili
auditin obyektivlik və tərəfsizlik prinsipləri əsasında həyata keçirilməsini təmin edir

daxili auditor öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün lazım olan bilik və təcrübəyə malik olmalıdır•
daxili audit işinin miqyası müəssisənin bütün fəaliyyətini və strukturunu əhatə etməlidir.

daxili audit qərəzsiz olmalı və müdaxilədən kənar şəkildə həyata keçirilməlidir.

daxili audit, gündəlik nəzarət prosesindən da¬xil edilməyən bir fəaliyyət növü olmalıdır. Müstəqillik daxili
auditin obyektivlik və tərəfsizlik prinsipləri əsasında həyata keçirilməsini təmin edir

daxili audit işinin miqyası müəssisənin bü¬tün fəaliyyətini və strukturunu əhatə etməlidir•
daxili auditor öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün lazım olan bilik və təcrübəyə malik olmalıdır

daxili audit qərəzsiz olmalı və müdaxilədənkənar şəkildə həyata keçirilməlidir

daxili audit fəaliyyəti daimi olaraq həyata keçirilir

daxili auditor öz vəzifələrini həyata keçirərkən əldə etdiyi məlumatların qorunmasında və istifadəsində sayıq
olmalı və bu məlumatları şəxsi maraqlar üçün və ya müəssisənin məqsədlərinə zərər verəcək şəkildə istifadə
etməməlidir

•

daxili auditor öz vəzifələrini həyata ke¬çir¬mək üçün lazım olan bilik və təcrübəyə malik olmalıdır

daxili audit qərəzsiz olmalı və müdaxilədənkənar şəkildə həyata keçirilməlidir

Risklərin idarəedilməsi medotologiyasının tətbiqinin və effektivliyinin təhlili;

hamısı•
Mühasibat yazılarının və maliyyə hesabatlarının dəqiqliyinin və etibarlılığının yoxlanılması

     Elektron informasiya, ödəniş sistemləri və müəssisə xidmətləri daxil olmaqla, maliyyə və idarəedici
informasiya sistemlərinin təhlili;

Fəaliyyətlərin səmərəliliyinin və xərclərin effektivliyinin (qiymət baxımından sərfəlilik) qiymətləndirilməsi

hamısı•
  Aktivlərin qorunması vasitələrinin təhlili;

Risk ehtimalı ilə əlaqədar müəssisə kapitalının qiymətləndirilməsi sisteminin təhlili;

DAB-ın hüquq və vəzifələri

hamısı•
Hesabatvermə öhdəlikləri.

Daxili audit işinin əhatəsi

        DAB-ın fəaliyyətinə nəzarət edilməsi, o cümlədən, audit planlarının və resursların ayrılmasının
təsdiqlənməsi;

hamısı•
       Kənar auditorların seçilməsi ilə əlaqədar, müşahidə şurasına tövsiyələrin verilməsi;

              Kənar auditorlarla əlaqələr: audit işi planlarının, audit nəticələrinin və tövsiyələrinin qəbul edilməsi;
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Audit komitəsinin vəzifələri aşağıdakılardır:

Daxili audit bölməsi nələri qiymətləndirir:

Daxili audit Bölməsinin hüquqlarına aiddir:

Daxili audit Bölməsinin hüquqlarına aid deyil:

Auditin məxfi məlumatlarına nələr aiddir:

Daxili auditorun texniki bacarıqlarına aiddir:

Daxili auditorun texniki bacarıqlarına aiddir:

Müşahidə şurasına müntəzəm olaraq komitənin fəaliyyət nəticələri barədə hesabat verilməsi

hamısı•
          Nəzarət orqanları ilə görüşlərin keçirilməsi və onlara müəssisənin idarəetmə strukturu və fəaliyyət
sistemi haqqında məlumatın verilməsi;

Müşahidə şurası, idarə heyəti, DAB, kənar auditorlar və nəzarət orqanı arasında əlaqələrin təşkili

Müəssisənin daxili qaydalara və risklərin idarəe¬dil¬mə¬sinə (ölçülə bilən və ölçülə bilməyən) əməl etməsini;

hamısı•
Elektron informasiya sistemlərinin fasiləsizliyinə və etibarlılığına xidmət edən bölmələrin fəaliyyətini

Maliyyə və idarəedici məlumatların, o cümlədən, kənar istifadəçilərə verilən hesabatların etibarlılığını,
tamlığını, düz¬günlüyünü və vaxtlı-vaxtında hazırlanmasını;

Yoxlanılan və ya əvvəlki dövrlərdəki əməliyyatlarla bağlı bütün zəruri sənədləri əldə etmək

hamısı•
Audit aparılan strukrur vahidin (filial, şöbə, nümayəndəlik) fəaliyyəti ilə əlaqədar, elektron və çap olunmuş
şəkildə məlumatları təhlil və tədqiq etmək

Hüquqi və fiziki şəxslərlə bağlanmış icarə müqavilələri, saxlanc müqavilələri, satış və s. üzrə hər hansı və ya
bütün aktivləri yoxlamaq

Audit işinə lazım olan əvvəlki dövrlər üzrə bütün məlu¬matları tələb etmək; Yoxlanılan və ya əvvəlki
dövrlərdəki əməliyyatlarla bağ¬lı bütün zəruri sənədləri əldə etmək;

illik planların yerinə yetirilməsinə nəzarət•
Audit aparılan strukrur vahidin (filial, şöbə, nümayəndəlik) fəaliyyəti ilə əlaqədar, elektron və çap olunmuş
şəkildə məlumatları təhlil və tədqiq etmək;

Hüquqi və fiziki şəxslərlə bağlanmış icarə müqavilələri, saxlanc müqavilələri, satış və s. üzrə hər hansı və ya
bütün aktivləri yoxlamaq;

Müştərilərin maliyyə vəziyyəti haqqında məlumatlar;

hamısı•
Filialların gəlirliliyi

Müəssisənin mülkiyyətində olan əmlak və investisiyaları haqqında məlumatlar

Daxili audit prosesi üzrə bacarıqlar

hamısı•
Beynəlxalq audit standartları (BAS) üzrə üsullar və müəssisə fəaliyyəti haqqında son biliklər

Daxili nəzarət sistemlərinin və prosedurlarının yaradılmasında və qiymətləndirilməsində yüksək səviyyəli
səriştə;

Müstəqilliyi qorumaq qabiliyyəti

hamısı•
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Daxili auditin növlərinə aiddir:

Maliyyə auditi nədir:

Normativ qaydalara riayət olunmasının auditi nədir:

Əməliyyat auditi nədir

İdarəetmə auditi nədir:

Audit planı hansı struktur vahidi tərəfindən təsdiq edilir:

Audit prosedurları hansı hissələrə bölünür:

•
Problemlərin həlli və audit nəticələri üzrə razılığın əldə olunması bacarığı

Müşahidə aparmaq və faktların müəyyən edilməsi bacarığı

Normativ qaydalara riayət olunmasının auditi

hamısı•
İdarəetmə auditi

Əməliyyat auditi

rəhbərliyin risklərə və nəzarətə münasibətinin keyfiyyətini qiymətləndirməkdir

uçot sisteminin və məlumatlarının, eləcə də maliyyə hesabatlarının etibarlılığını qiymətləndirməkdir•
qanunlara, təlimatlara, qayda və prosedurlara riayət olunmasını təmin etmək üçün yaradılmış sistem və
prosedurların keyfiyyətini və uyğunluğunu qiymətləndirməkdir

sistem və prosedurların key¬fiyyətini və uyğunluğunu qiymətləndirmək, təşkilati strukturu diq¬qətlə təhlil
etmək və audit işi ilə bağlı metodların və resurs¬la¬rın adekvatlığını qiymətləndirməkdir

rəhbərliyin risklərə və nəzarətə münasibətinin keyfiyyətini qiymətləndirməkdir

qanunlara, təlimatlara, qayda və prosedurlara riayət olunmasını tə¬min etmək üçün yaradılmış sistem və
prosedurların keyfiyyətini və uyğunluğunu qiymətləndirməkdir

•
sistem və prosedurların keyfiyyətini və uyğunluğunu qiymətləndirmək, təşkilati strukturu diqqətlə təhlil
etmək və audit işi ilə bağlı metodların və resursların adekvatlığını qiymətləndirməkdir

uçot sisteminin və məlumatlarının, eləcə də maliyyə hesabatlarının etibarlılığını qiymətləndirməkdir

qanunlara, təlimatlara, qayda və prosedurlara riayət olunmasını təmin etmək üçün yaradılmış sistem və
prosedurların keyfiyyətini və uyğunluğunu qiymətləndirməkdir

sistem və prosedurların key¬fiyyətini və uyğunluğunu qiymətləndirmək, təşkilati strukturu diq¬qətlə təhlil
etmək və audit işi ilə bağlı metodların və resurs¬la¬rın adekvatlığını qiymətləndirməkdir

•
rəhbərliyin risklərə və nəzarətə münasibətinin keyfiyyətini qiymətləndirməkdir

uçot sisteminin və məlumatlarının, eləcə də maliyyə hesabatlarının etibarlılığını qiymətləndirməkdir

sistem və prosedurların keyfiyyətini və uyğunluğunu qiymətləndirmək, təşkilati strukturu diqqətlə təhlil
etmək və audit işi ilə bağlı metodların və resursların adekvatlığını qiymətləndirməkdir

rəhbərliyin risklərə və nəzarətə münasibətinin keyfiyyətini qiymətləndirməkdir•
uçot sisteminin və məlumatlarının, eləcə də maliyyə hesabatlarının etibarlılığını qiymətləndirməkdir

qanunlara, təlimatlara, qayda və prosedurlara riayət olunmasını təmin etmək üçün yaradılmış sistem və
prosedurların keyfiyyətini və uyğunluğunu qiymətləndirməkdir

Müşahidə Şurası

Audit komitəsi•
İdarə heyəti

Səhmdarların Ümumi yığıncağı
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Riayət prosedurlarına aiddir:

Substantiv prosedurlarına aiddir:

Yoxlama prosedurlarına aiddir:

sorğuya struktur bölmələrin rəhbərlərindən və digər işçilərdən həm şifahi, həm də yazılı şəkildə lazımi
məlumatın və ya təqdimatın alınması daxildir

Müşahidəyə aiddir:

Analitik prosedurlara aiddir:

Faktların aşkar edilməsi prosedurları

hamısı•
Yoxlama prosedurları

Sənədləşdirmə prosedurları

sorğuya struktur bölmələrin rəhbərlərindən və digər işçilərdən həm şifahi, həm də yazılı şəkildə lazımi
məlumatın və ya təqdimatın alınması daxildir

daxili nəzarətin mövcudluğu və ona riayət olunmasının müəyyənləşdirilməsini təmin edir•
hesabatda verilən qalıqların və məbləğlərin dürüstlüyünün müəyyənləşdirilməsini təmin edir

audit testlərini hazırlayarkən DAB tərəfindən nəzərə alınmalı ümumi audit prosedurlarının siyahısı təqdim
edilir

sorğuya struktur bölmələrin rəhbərlərindən və digər işçilərdən həm şifahi, həm də yazılı şəkildə lazımi
məlumatın və ya təqdimatın alınması daxildir

hesabatda verilən qalıqların və məbləğlərin dürüstlüyünün müəyyənləşdirilməsini təmin edir.•
daxili nəzarətin mövcudluğu və ona riayət olunmasının müəyyənləşdirilməsini təmin edir.

audit testlərini hazırlayarkən DAB tərəfindən nəzərə alınmalı ümumi audit prosedurlarının siyahısı təqdim
edilir

daxili nəzarətin mövcudluğu və ona riayət olunmasının müəyyənləşdirilməsini təmin edir

audit testlərini hazırlayarkən DAB tərəfindən nəzərə alınmalı ümumi audit prosedurlarının siyahısı təqdim
edilir

•
sorğuya struktur bölmələrin rəhbərlərindən və digər işçilərdən həm şifahi, həm də yazılı şəkildə lazımi
məlumatın və ya təqdimatın alınması daxildir

hesabatda verilən qalıqların və məbləğlərin dürüstlüyünün müəyyənləşdirilməsini təmin edir

həyata keçirildiyi an üçün yük¬sək etibarlı sübutlarla təmin edir, lakin digər dövrlər ərzində fəaliyyət
barəsində heç bir sübutla təmin etmir. Nəticə etibarilə, müşahidə zamanı nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında
sübut əldə olunarsa, nəzarət qaydalarının dövr ərzində ardıcıl surətdə fəaliyyət göstərməsi barədə əminlik
əldə etmək üçün əlavə iş tələb edilir.

audit testlərini hazırlayarkən DAB tərəfindən nəzərə alınmalı ümumi audit prosedurlarının siyahısı təqdim
edilir

•
hesabatda verilən qalıqların və məbləğlərin dürüstlüyünün müəyyənləşdirilməsini təmin edir.

daxili nəzarətin mövcudluğu və ona riayət olunmasının müəyyənləşdirilməsini təmin edir

daxili nəzarətin mövcudluğu və ona riayət olunmasının müəyyənləşdirilməsini təmin edir

sorğuya struktur bölmələrin rəhbərlərindən və digər işçilərdən həm şifahi, həm də yazılı şəkildə lazımi
məlumatın və ya təqdimatın alınması daxildir

•
audit testlərini hazırlayarkən DAB tərəfindən nə¬zərə alınmalı ümumi audit prosedurlarının siyahısı təqdim
edilir

hesabatda verilən qalıqların və məbləğlərin dürüstlüyünün müəyyənləşdirilməsini təmin edir.
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Substantiv prosedurlara daxildir:

Sorğuların məqsədləri

Analitik prosedurlar nələri müəyyən etmək üçün tətbiq edilir:

Ümumi məntiqlik üzrə yoxlamalara aiddir:

Meyillilik təhlili ifadə edir:

Əmsalların təhlilinə aiddir:

Təsərrüfat təhlilinə aiddir:

audit testlərini hazırlayarkən DAB tərəfindən nəzərə alınmalı ümumi audit prosedurlarının siyahısı təqdim
edilir

bu prosedurlara digər lazımi informasiyalarla müqayisələrdən istifadə etməklə, məlumatların tədqiqatı və
qiymətləndirilməsi daxildir

•
daxili nəzarətin mövcudluğu və ona riayət olunmasının müəyyənləşdirilməsini təmin edir.

hesabatda verilən qalıqların və məbləğlərin dürüstlüyünün müəyyənləşdirilməsini təmin edir.

Analitik prosedurlar;

hamısı•
Dəstəkləyici və digər sənədlərin yoxlanılması

Əməliyyatların və qalıqların ətraflı yoxlanılması

Audit obyektinin əməliyyatları barədə məlumatın əldə edilməsi

hamısı•
Sistemlərin etibarlılığı barədə sübutun əldə edilməsi

Audit işində ortaya çıxan məsələlər barəsində izahatların əldə edilməsi

  Fərqlər gözlənildikdə onların mövcud olmaması;

hamısı•
   Mümkün olan uyğunsuzluqlar və ya qanunsuz aktlar;

Mümkün olan səhvlər

məlumatın məntiqliyini qiymətləndirmək üçün təsərrüfat və xidmətlər haqqında biliklərin tətbiqi

daxili və xarici məlumatlardan istifadə edərək qalığın və ya məbləğin təxmin edilərək məntiqliyinin yoxlanılması•
uyğun gəlməyən dövrləri müəyyən etmək üçün müqayisə edilə bilən məlumatların müəyyən zaman
müddətində təhlili

bəzi analitik məsələlrin təhlili. Məsələn, işçilərin sayı ilə ümumi əməkhaqqı xərcləri arasında əlaqə

məlumatın məntiqliyini qiymətləndirmək üçün təsərrüfat və xidmətlər haqqında biliklərin tətbiqi

uyğun gəlməyən dövrləri müəyyən etmək üçün müqayisə edilə bilən məlumatların müəyyən zaman
müddətində təhlili

•
bəzi analitik məsələlrin təhlili. Məsələn, işçilərin sayı ilə ümumi əməkhaqqı xərcləri arasında əlaqə

daxili və xarici məlumatlardan istifadə edərək qalığın və ya məbləğin təxmin edilərək məntiqliyinin yoxlanılması

məlumatın məntiqliyini qiymətləndirmək üçün təsərrüfat və xidmətlər haqqında biliklərin tətbiqi

bəzi analitik məsələlrin təhlili. Məsələn, işçilərin sayı ilə ümumi əməkhaqqı xərcləri arasında əlaqə•
daxili və xarici məlumatlardan istifadə edərək qalığın və ya məbləğin təxmin edilərək məntiqliyinin yoxlanılması

uyğun gəlməyən dövrləri müəyyən etmək üçün müqayisə edilə bilən məlumatların müəyyən zaman
müddətində təhlili
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Hesabat vermənin əsas məqsədləri:

Audit hesabatlarının dəqiqliyi nədir:

Audit hesabatlarının aydınlığı nədir:

Audit hesabatlarının yığcamlığı nədir:

Audit hesabatlarının ədalətliliyi nədir:

daxili və xarici məlumatlardan istifadə edərək qalığın və ya məbləğin təxmin edilərək məntiqliyinin yoxlanılması

məlumatın məntiqliyini qiymətləndirmək üçün təsərrüfat və xidmətlər haqqında biliklərin tətbiqi•
bəzi analitik məsələlrin təhlili. Məsələn, işçilərin sayı ilə ümumi əməkhaqqı xərcləri arasında əlaqə

uyğun gəlməyən dövrləri müəyyən etmək üçün müqayisə edilə bilən məlumatların müəyyən zaman
müddətində təhlili

Problemlərin mövcud olduğu hallarda, bölmənin rəhbərlərinə fəaliyyətin və nəzarətin təkmilləşdirilməsinə
yönəldən dəyişikliklər üzrə tövsiyələrin yerinə yetirməsinin zəruriliyini sübut etmək

hamısı•
   Nəzarət sistemlərinin qənaətbəxş fəaliyyət göstərib-göstərmədiyini əks etdirmək;

Qısa müddətdə rəhbərliyə hər bir daxili audit nəticəsində əmələ gələn vacib məsələlər barəsində məlumat
vermək

bütün hesabatlar, istifadəçilərin həssaslığı baxımından hazırlanmalıdır. Xüsusi əhəmiyyət keçmişdə baş
vermiş halların və ya insanların tənqid edilməsinə deyil, mövcud vəziyyətin yaxşılaşmasına verilməlidir.

bütün hesabatlar faktlara əsaslanmalıdır. Daxili audit bölməsinin və hər bir auditorun etimadının faktla əsas-
lanmış, qərəzsiz və obyektiv hesabatların tərtib edilməsi əsasında yüksək səviyyədə saxlanılması son dərəcə
vacibdir

•
bütün hesabatlar başa düşülən olmalıdır. Hesabatda boş sahələri doldurmaq üçün fərziyyələrdən və ya şifahi
şərhlərdən istifadə etməmək çox vacib sayılır. Hesabat əlavə şərhə ehtiyac olmadan aydın olmalıdır

bütün hesabatlar, audit işi tamamlandıqdan sonra vaxtında dərc olunmalıdır. Nəzərdə tutulan vaxt iki həftədir

bütün hesabatlar faktlara əsaslanmalıdır. Daxili audit bölməsinin və hər bir auditorun etimadının faktla əsas-
lanmış, qərəzsiz və obyektiv hesabatların tərtib edilməsi əsasında yüksək səviyyədə saxlanılması son dərəcə
vacibdir

bütün hesabatlar başa düşülən olmalıdır. Hesabatda boş sahələri doldurmaq üçün fərziyyələrdən və ya şifahi
şərhlərdən istifadə etməmək çox vacib sayılır. Hesabat əlavə şərhə ehtiyac olmadan aydın olmalıdır.

•
bütün hesabatlar mövzuya yaxın olmalıdır. Bu, hesabatın mütləq qısa olmasını nəzərdə tutmur

bütün hesabatlar, istifadəçilərin həssaslığı baxımından hazırlanmalıdır. Xüsusi əhəmiyyət keçmişdə baş
vermiş halların və ya insanların tənqid edilməsinə deyil, mövcud vəziyyətin yaxşılaşmasına verilməlidir

bütün hesabatlar faktlara əsaslanmalıdır. Daxili audit bölməsinin və hər bir auditorun etimadının faktla əsas-
lanmış, qərəzsiz və obyektiv hesabatların tərtib edilməsi əsasında yüksək səviyyədə saxlanılması son dərəcə
vacibdir

bütün hesabatlar mövzuya yaxın olmalıdır. Bu, hesabatın mütləq qısa olmasını nəzərdə tutmur•
bütün hesabatlar, istifadəçilərin həssaslığı baxımından hazırlanmalıdır. Xüsusi əhəmiyyət keçmişdə baş
vermiş halların və ya insanların tənqid edilməsinə deyil, mövcud vəziyyətin yaxşılaşmasına verilməlidir

bütün hesabatlar başa düşülən olmalıdır. Hesabatda boş sahələri doldurmaq üçün fərziyyələrdən və ya şifahi
şərhlərdən istifadə etməmək çox vacib sayılır. Hesabat əlavə şərhə ehtiyac olmadan aydın olmalıdır

bütün hesabatlar başa düşülən olmalıdır. Hesabatda boş sahələri doldurmaq üçün fərziyyələrdən və ya şifahi
şərhlərdən istifadə etməmək çox vacib sayılır. Hesabat əlavə şərhə ehtiyac olmadan aydın olmalıdır

bütün hesabatlar, istifadəçilərin həssaslığı baxımından hazırlanmalıdır. Xüsusi əhəmiyyət keçmişdə baş
vermiş halların və ya insanların tənqid edilməsinə deyil, mövcud vəziyyətin yaxşılaşmasına verilməlidir

•
bütün hesabatlar, audit işi tamamlandıqdan sonra vaxtında dərc olunmalıdır. Nəzərdə tutulan vaxt iki həftədir

bütün hesabatlar mövzuya yaxın olmalıdır. Bu, hesabatın mütləq qısa olmasını nəzərdə tutmur
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Audit hesabatlarının vaxtlı-vaxtlılığı nədir:

Daxili nəzarətin əsas məqsədləri

Daxili nəzarətin hansı növü var:

Aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdir:

ZAY MƏHSULA aiddir:

ZƏHƏRLİYƏ (toxic) aiddir:

ZƏİFLƏMƏDƏN İTKİLƏRƏ aiddir: (imparirment loss)

bütün hesabatlar başa düşülən olmalıdır. Hesabatda boş sahələri doldurmaq üçün fərziyyələrdən və ya şifahi
şərhlərdən istifadə etməmək çox vacib sayılır. Hesabat əlavə şərhə ehtiyac olmadan aydın olmalıdır

bütün hesabatlar, audit işi tamamlandıqdan sonra vaxtında dərc olunmalıdır. Nəzərdə tutulan vaxt iki həftədir•
bütün hesabatlar, istifadəçilərin həssaslığı baxımından hazırlanmalıdır. Xüsusi əhəmiyyət keçmişdə baş
vermiş halların və ya insanların tənqid edilməsinə deyil, mövcud vəziyyətin yaxşılaşmasına verilməlidir

bütün hesabatlar mövzuya yaxın olmalıdır. Bu, hesabatın mütləq qısa olmasını nəzərdə tutmur

Əməliyyat və ya planlar üçün müəyyən edilmiş məqsəd və vəzifələrin yerinə yetirilməsi

hamısı•
Resursları qənaətlə və səmərəli istifadəsi

          Aktivlərin qorunması;

profilaktik nəzarət

hamısı•
idarəedici nəzarət

aşkar etmə nəzarəti

Effektiv daxili nəzarət sistemi, qərar qəbul edilməsində vacib sayılan hadisə və şərtlər barəsində adekvat və
ətraflı daxili maliyyə, əməliyyat və riayət etmə məlumatlarının, eləcə də xarici bazar mühitinə dair məlumatın
olmasını tələb edir

heç biri•
Risklərə nəzarət edilməsi, daxili auditorlar tərəfindən mütəmadi olaraq həyata keçirilən qiymətləndirmələrin bir
hissəsi olmalıdır

Effektiv daxili nəzarət sistemi, etibarlı və bankın bütün önəmli fəaliyyətlərini əhatə edən informasiya
sistemlərinin mövcud olmasını tələb edir

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

texnoloji tələblərə riayət etmədən hazırlanan, onun qarşısında qoyulan tələblərə cavab verməyən və deməli,
standartlara uyğun gəlməyən yararsız “məhsuldur”

•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Əmlakın dəyərini artıra yaxud azalda bilən, lakin onun mülkiyyətçisi tərəfindən başqasına ötürülməsinin
qarşısını almayan əmlak marağı yaxud hüququ

Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

•
Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması
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ZƏRƏR VURAN NƏTİCƏLƏRƏ aiddir:(injurious affection)

YÜKLÜLÜK (encumbrance) nədir:

“YAŞIL SAHƏ” (green field) nədir:

VERGI [vergi qoyma] DƏYƏRI (assessed value, rateable value or taxable value) nədir?

VENÇUR FİRMASI nədir?

VƏRƏSƏSİZ ƏMLAK (escheat) nədir:

Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ•
Əmlakın dəyərini artıra yaxud azalda bilən, lakin onun mülkiyyətçisi tərəfindən başqasına ötürülməsinin
qarşısını almayan əmlak marağı yaxud hüququ

texnoloji tələblərə riayət etmədən hazırlanan, onun qarşısında qoyulan tələblərə cavab verməyən və deməli,
standartlara uyğun gəlməyən yararsız “məhsuldur”.

Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması•
Əmlakın dəyərini artıra yaxud azalda bilən, lakin onun mülkiyyətçisi tərəfindən başqasına ötürülməsinin
qarşısını almayan əmlak marağı yaxud hüququ

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Əmlakın dəyərini artıra yaxud azalda bilən, lakin onun mülkiyyətçisi tərəfindən başqasına ötürülməsinin
qarşısını almayan əmlak marağı yaxud hüququ

•
Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

İnkişaf proqramının həyata keçirilməsi təklif edilən, tikililərdən azad olan boş sahə. “Yaşıl sahə”lər adətən
əyalətlərdə və şəhər rayonlarından kənarda yerləşir.

•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

Əmlaka vergi qoyulması ilə bağlı normativ hüquqi aktlardakı müvafiq anlayışlar əsasında hesablanan dəyər•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

əvvəlcədən gəliri məlum olmayan, yeni texnologiya və məhsul növlərinin işlənməsi və tətbiqi ilə məşğul olan
kommersiya təşkilatıdır; riskli investisiya qoyan firmadır

•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

•
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TÜKƏNƏN AKTİVLƏR (wasting assets) nədir?

TEXNİKİ KÖHNƏLMƏ (technical obsolescence)nədir?

TENDERƏ aiddir:

TƏHLÜKƏLİ MADDƏYƏ aiddir (hazardous substance

SSUDA TƏMİNATINA aiddir: (loan security)

SERVİTUT (easement)nədir:

Əmlakın sahibi vəsiyyətnamə qoymadan vəfat etdikdə və onun vərəsələrini müəyyənləşdirmək mümkün
olmadıqda, dövlətin həmin əmlakı nominal mülkiyyətinə almaq hüququ

•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

Vaxt keçdikcə, dəyəri real ifadədə adətən aşağı düşən aktivlər. Lizholdlar və faydalı qazıntıların hasilatında
paylar buna nümunədir

•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

Funksional köhnəlməni ifadə etmək bildirmək üçün əsas vəsaitlərin peşəkar qiymətləndiricilərinin istifadə
etdiyi anlayışdır

•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

bir neçə təklifın alınması və onlardan ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədilə məhsul göndərişi və ya müəyyən
işin yerinə yetirilməsi üçün podratçılara sifarişlərin xüsusi fomasıdır

•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

Qiymətləndirilən əmlak obyektinin içərisində, ətrafında və ya yaxınlığında yerləşən, formasına, miqdarına və
bioloji münasibliyinə görə əmlakın bazar dəyərinə mənfi təsir göstərə bilən istənilən material

•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

Borclunun ödəniş qabiliyyətinin olmaması təsdiqləndikdən sonra kreditorun ona verdiyi borcu geri
qaytarmaq və əvəzini ödəmək üçün qanuna əsasən alacağı aktiv.

•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

•
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ROYYALTİ Nədir?

RENOVASİYANədir?

ÜMUMİ PUL AXINI (cash flow)nədir?

XALİS PUL AXINI nədir?

Səhmdar (şəxsi) kapital üzrə xalis pul axını nədir?

Torpağın bir hissəsi üzərində mülkiyyət hüquqları verilmədən, ondan istifadə etmək hüququnun əldə
olunmasında qeyri-sahiblik maraqları

•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

lisenziya razılaşması kontaktı əsasında xaricdə olan aktivlərdən, məsələn, kəşflər, firma nişanları, patentlər,
“nou-hau”, müəlliflik hüquqları və digərlərindən istifadəyə görə vaxtaşırı ödənilən lisenziya haqqıdır

•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

Qanuni hüquqlardan istifadə olunması nəticəsində əmlak obyektində olan marağın dəyərinin azalması

müəssisədə fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş, istifadəsi iqtisadi cəhətdən sərfəli olmayan əsas fondların
yenilərilə əvəz edilməsi prosesidir

•
Öz formasına, miqdarına və ərazidə yerləşməsinə görə qiymətləndirmə tarixində bütün canlılara zərər vurmaq
qabiliyyətində olan qaz, maye yaxud bərk halda materiallar

Aktivin yaxud gəlir gətirən bölmənin uçot dəyərinin onun əvəzi ödənilən dəyərindən çox olduğu məbləğ

vergilər çıxılmaqla xalis mənfəət, amortizasiya və real pul ödənişləri ilə əlaqədar olmayan digər xərclərin
cəmindən dövriyyə kapitalına əlavələri, əsaslı xarakterli xərcləri, investisiyaya yönəldilmiş kapitala aid olan
əsas borcun qaytarıldığı məbləği çıxıb, in¬ves¬tisiyaya yönəldilmiş kapitala aid olan borcun artdığı məbləği
əlavə etmək yolu ilə alınan göstərici

vergilər çıxılmaqla, xalis mənfəət ilə real pul ödənişi ilə əlaqədar olmayan xərc maddələrinin (məsələn, maddi və
qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası) cəmidir

•
əməliyyat dövrü ərzində daxil olan pul vəsaitlərindən biznes fəaliyyəti ilə bağlı bütün pul ehtiyacları
ödənildikdən sonra qalan məbləğ

səhmdar (şəxsi) kapitalı üzrə xalis pul axını və “vergi qalxanı” təsirlərini nəzərə almaqla faiz ödənişlərinin
cəmindən borcun əsas məbləğinin artımı arasında fərq

vergilər çıxılmaqla, xalis mənfəət ilə real pul ödənişi ilə əlaqədar olmayan xərc maddələrinin (məsələn, maddi və
qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası) cəmidir.

əməliyyat dövrü ərzində daxil olan pul vəsaitlərindən biznes fəaliyyəti ilə bağlı bütün pul ehtiyacları
ödənildikdən sonra qalan məbləğ

•
vergilər çıxılmaqla xalis mənfəət, amortizasiya və real pul ödənişləri ilə əlaqədar olmayan digər xərclərin
cəmindən dövriyyə kapitalına əlavələri, əsaslı xarakterli xərcləri, investisiyaya yönəldilmiş kapitala aid olan
əsas borcun qaytarıldığı məbləği çıxıb, in¬ves¬tisiyaya yönəldilmiş kapitala aid olan borcun artdığı məbləği
əlavə etmək yolu ilə alınan göstərici

səhmdar (şəxsi) kapitalı üzrə xalis pul axını və “vergi qalxanı” təsirlərini nəzərə almaqla faiz ödənişlərinin
cəmindən borcun əsas məbləğinin artımı arasında fərq

əməliyyat dövrü ərzində daxil olan pul vəsaitlərindən biznes fəaliyyəti ilə bağlı bütün pul ehtiyacları
ödənildikdən sonra qalan məbləğ

•
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İnvestisiyaya yönəldilmiş kapital üzrə xalis pul axını nədir?

PATENT nədir?

PENYA nədir:

MALİYYƏ İCARƏSİ (finance lease) nədir:

MALİYYƏ İNTİZAMI nədir:

vergilər çıxılmaqla xalis mənfəət, amortizasiya və real pul ödənişləri ilə əlaqədar olmayan digər xərclərin
cəmindən dövriyyə kapitalına əlavələri, əsaslı xarakterli xərcləri, investisiyaya yönəldilmiş kapitala aid olan
əsas borcun qaytarıldığı məbləği çıxıb, investisiyaya yönəldilmiş kapitala aid olan borcun artdığı məbləği
əlavə etmək yolu ilə alınan göstərici.

•

səhmdar (şəxsi) kapitalı üzrə xalis pul axını və “vergi qalxanı” təsirlərini nəzərə almaqla faiz ödənişlərinin
cəmindən borcun əsas məbləğinin artımı arasında fərq.

vergilər çıxılmaqla, xalis mənfəət ilə real pul ödənişi ilə əlaqədar olmayan xərc maddələrinin (məsələn, maddi və
qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası) cəmidir

bütün variantlar

vergilər çıxılmaqla, xalis mənfəət ilə real pul ödənişi ilə əlaqədar olmayan xərc maddələrinin (məsələn, maddi və
qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası) cəmidir.

•
əməliyyat dövrü ərzində daxil olan pul vəsaitlərindən biznes fəaliyyəti ilə bağlı bütün pul ehtiyacları
ödənildikdən sonra qalan məbləğ

vergilər çıxılmaqla xalis mənfəət, amortizasiya və real pul ödənişləri ilə əlaqədar olmayan digər xərclərin
cəmindən dövriyyə kapitalına əlavələri, əsaslı xarakterli xərcləri, investisiyaya yönəldilmiş kapitala aid olan
əsas borcun qaytarıldığı məbləği çıxıb, investisiyaya yönəldilmiş kapitala aid olan borcun artdığı məbləği
əlavə etmək yolu ilə alınan göstərici

bütün variantlar

ixtiraçıya dövlətin müvafiq orqanı tərəfindən onun müəllifliyini təsdiq edən və öz ixtirasından yalnız özünün
istifadəsinə hüquq verən rəsmi sənəddir, şəadətnamədir

•
əməliyyat dövrü ərzində daxil olan pul vəsaitlərindən biznes fəaliyyəti ilə bağlı bütün pul ehtiyacları
ödənildikdən sonra qalan məbləğ

səhmdar (şəxsi) kapitalı üzrə xalis pul axını və “vergi qalxanı” təsirlərini nəzərə almaqla faiz ödənişlərinin
cəmindən borcun əsas məbləğinin artımı arasında fərq.

bütün variantlar

öz öhdəliklərini yerinə yetirməyən tərəfi, borclu tərəfi borcunu ödəməsi üçün tətbiq olunan sanksiyadır, cəri-
mədir

•
əməliyyat dövrü ərzində daxil olan pul vəsaitlərindən biznes fəaliyyəti ilə bağlı bütün pul ehtiyacları
ödənildikdən sonra qalan məbləğ

vergilər çıxılmaqla xalis mənfəət, amortizasiya və real pul ödənişləri ilə əlaqədar olmayan digər xərclərin
cəmindən dövriyyə kapitalına əlavələri, əsaslı xarakterli xərcləri, investisiyaya yönəldilmiş kapitala aid olan
əsas borcun qaytarıldığı məbləği çıxıb, investisiyaya yönəldilmiş kapitala aid olan borcun artdığı məbləği
əlavə etmək yolu ilə alınan göstərici.

bütün variantlar

Aktivin mülkiyyətində olması ilə bağlı bütün risklərin və mükafatların icarəçiyə keçməsini nəzərdə tutan icarə.
Mülkiyyətin titulu son nəticədə icarəçiyə həm verilə və həm də verilməyə bilər

•
əməliyyat dövrü ərzində daxil olan pul vəsaitlərindən biznes fəaliyyəti ilə bağlı bütün pul ehtiyacları
ödənildikdən sonra qalan məbləğ

səhmdar (şəxsi) kapitalı üzrə xalis pul axını və “vergi qalxanı” təsirlərini nəzərə almaqla faiz ödənişlərinin
cəmindən borcun əsas məbləğinin artımı arasında fərq.

bütün variantlar
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səhmdar (şəxsi) kapitalı üzrə xalis pul axını və “vergi qalxanı” təsirlərini nəzərə almaqla faiz ödənişlərinin
cəmindən borcun əsas məbləğinin artımı arasında fərq

əməliyyat dövrü ərzində daxil olan pul vəsaitlərindən biznes fəaliyyəti ilə bağlı bütün pul ehtiyacları
ödənildikdən sonra qalan məbləğ

müəssisə, firma, təşkilat və fiziki şəxslər üçün gözlənilməsi və riayət olunması vacib (məcburi) sayılan maliyyə
fəaliyyətinin aparılması qaydalarıdır

•


