3708y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3708Y Kommersiya fәaliyyәtinin әsasları
1 Mülki mәcәllәyә görә әmlak mәsuliyyәti nәdir?

•

alıcı vә satıcı malın xüsusiyyәtindәn asılı olaraq birbirinә tәtbiq edir
әmlak sanksiyası tәqsirli tәrәfi öhdәliklәrin tam vә vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsinә vadar etmәk üçün tәzyiq
vasitәsidir
әmlak sanksiyası mülki müqavilәnin xitam vasitәsidir
әmlak sanksiyası mal göndәrәnә tәdbiq olunur
әmlak sanksiyası yalnız qoyulmuş vaxta әmәl olunmadıqda tutulur

2 Diler kimdir?

•

tez xarab olan malların topdan satıcılarıdır
әmtәә birjasında alıcı vә satıcılar arasında sazişlәrin bağlanmasında ticarәt vasitәçisidir
öz hesabına vә öz adından birja vә ya ticarәt vasitәçiliyini hәyata keçirәn hüquqi vә fiziki şәxsdir
vasitәçinin öz xeyrinә müqavilә bağlayan birjadır
Fermer tәsәrrüfatları ilә әlaqә yaradan komisyonçulardır

3 Mülki mәcәllәyә görә cәrimә nәdir?

•

mal alışı zamanı malgöndәrәnә tәtbiq olunur
mövcud müqavilәni pozan fiziki vә hüquqi şәxsә tәtbiq edilәn tәsirdir
satılan malın xüsusiyyәti aşağı olduqda tәtbiq olunur
alıcı vә satıcının müәyyәn vәziyyәtlәrdә hәr birinә tәtbiq olunur
bank tәrәfindәn alqısatqı prosesi pozulduqda tәtbiq olunur

4 Ticarәt xidmәtlәri (mağazada göstәrilәn) necә tәsniflәşdirilir?

•

әmtәәlәrin istehlak dәyәrinin hәrәkәtilә baglı olan vә istehsal prosesinin tәdavül sferasında davamı olan prosesin
tәdavül sferasında davamı
mal alışı ilә әlaqәli xidmәtlәr, әldә olunan malın istifadәsi ilә әlaqәdar xidmәtlәr, mağazaya gәlәnlәr üçün әlverişli
şәrait yaratmaq üçün göstәrilәn xidmәtlәr
logistik xidmәtlәr, inventarızasiya xidmәtlәri, mәslәhәt, informasiya xidmәtlәri
tәlәbin öyrәnmәsi, әmtәәnin dәyişdirilmәsi, yeni modifikasiyaları tәtbiqi
daşınma, anbarda saxlama, qablaşdırma, sortlaşdırma

5 İqtisadi nәzәriyyә nöqteyinәzәrindәn ticarәt nәdir?

•

Pәrakәndә satışdır
İqtisadi kateqoriyadır
birbaşa satışdır
mal tәdavülüdür
hәr cür alqısatqıdır

6 Müasir kommersiyanın predmeti nәdir?

•

әmәk mәhsullarının bir hissәsi olan şәxsi istehlak әşyaları
bütün әmәk mәhsullarının alqısatqısı
xidmәt sferasında tarazlığın qorunmasıdır
alıcıların hüquqlarının qorunmasıdır
alıcı vә satıcılarla münasibәtdir

7 Kommersiya işindә müvәffәqiyyәti nәdir?

•

müәssisәnin, firmanın gәlirlәrinin alınmasını tәmin edәn mәqsәdyönlü hәrәkәtinin, tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
gözlәnilәn nәticәlәrin qazanılması

müәssisәlәrin kommersiya baxımı ilә inkişafını mәqsәdlәrini müәyyәn etmәk
razılaşdırılmış vә әlaqәlәndirilmiş kommersiya işlәrinin yerinә yetirilmәsi
baş verә bilәcәk mәnfi nәticәlәrin aradan qaldırılması mәqsәdilә kommersiya fondu yaratmaq
prosesin inkişaf yollarına, bazarın vәziyyәtinә dair dәqiq mәlumatlar

8 Kommersiya işi dedikdә nә başa düşülür?

•

istehlakçıların tәlәbini öyrәnmәk, mal istehsal edib bazara çıxarmaq
mal alqısatqısı ilә mәşğul olmaq vә mәnfәәt qazanmaq
әmtәәpul münasibәtlәri şәraitindә obyektin maliyyәsini tәmin edә bilәn mәqsәdyönlü tәdbirlәr sistemi
istehlakçının tәlәbini nәzәrә almadan daha çox satmaq tәdbirlәri
әmtәәpul münasibәtlәri şәraitindә obyektin rentabellәşdirilmәsini tәmin edә bilәn mәqsәdyönlü tәdbirlәr vә iş
növlәri sistemi

9 Nizamnamә kapitalı qapalı tipli cәmiyyәtlәrdә hansı qaydada müәyyәnlәşdirilir.

•

Әmәyin ödәnilmәsinin 150 mislindәn
Әmәyin ödәnilmәsinin minimum mәblәğinin 100 mislindәn az olmamaq
Әmәyin ödәnilmәsinin 500 mislindәn
Әmәyin ödәnilmәsinin 1000 mislindәn az olmamalıdır.
Әmәyin ödәnilәmәsinin 100 mislindәn az olmamlıdır

10 Kommersiya aşağıdakılardan hansına xidmәt edir?

•

Әhalinin gәlәcәk dövr üçün hәyat şәraitinin yukselmәsinә
Әhalinin tәlabatinin tam ve dolgun ödәnilmәsinә
Milli gәlirin artmasina
Bazar iqtisadiyatinin inkişafina
Әhalinin tәlabatinin ödәnilmesinә ,gәlirin artmasına

11 Mal alışı motivi nәdir?

•

bazarda öyrәnilmәsi mәqsәdi ilә aparılan tәdqiqatlar
inad sәviyyәsinә çatan ehtiyacdır
alıcının malı satmağa tәhrik edәn stimil verici qüvvәdi
alıcının malı almağa tәhrik edәn hәrәkәtverici qüvvәdir
mәdәni sәviyyәyә uyğun formasının tәlәbatıdır

12 Elektron ticarәt nәdir?

•

Pәrakәndә mobil vizit kartlar
Checkout sistemlәr
Touch – screen köşklәr
Data bazaya cıxış
Müştәri kartları

13 Sahibkarlıq nәdir?

•

istehsal, emal alqısatqı ilә әlaqәdar olan fәaliyyәtdir
sahibkara gәlir gәtirәn iqtisadi, istehsal vә digәr fәaliyyәtin tәşkilidir
sahibkarın kapitalı әsasında yerinә yetirilәn hәr hansı fәaliyyәtdir
sahibkara gәlir gәtirmәyәn iqtisadi, siyasi vә digәr fәaliyyәtin tәşkilidir
alqısatqı prosesinin hәyata keçirilmәsi vә mәnfәәtin әldә olunmasıdır

14 Dәyәrin formasının dәyişmәsi formulu hansılardır

•

ӘP1 vә ӘP
PӘ vә Ә1P1
PӘ1 vә Ә1P1

Ә1P1 vә ӘP
ӘP vә Ә1P1

15 Kommersiya әmәliyyatlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

malın istehsalı ilә bağlı әmәliyyatlar
pәrakәndә satış
әmtәәlәrin topdan alışı vә satışı
reklam
müqavilәlәrin bağlanması

16 Kommersiya fәaliyyәti kursunun metodiki apparatı özündә nәyi әks etdirir arsenalı nәdir?

•

müqayisә, analogiya, riyazi modellәşmәni әks etdirir
metodoloci әsasını tәdqiqatın sintez vә analiz üsulu ilә tәhlilini әks etdirir
metodoloci әsası klassiklәrin vә Azәrbaycan iqtisadçı alimlәrinin elmi tәdqiqatlarını әks etdirir
müşahidә ekspertqiymәtlәndirmә modellәşmә metodlarını
metodoloci tәdqiqatın ümumi elmi vә elәcә dә xüsusi metodlarını özündә әks etdirir

17 Kommersiya fәaliyyәti kursunun predmeti nәdir?

•

kommersiya fәaliyyәti kursunun predmeti bazar infrastrukturlarının öyrәnilmәsidir
kommersiya fәaliyyәti kursunun predmeti marketinq idarәetmәsidir
әmtәә tәdavülü sferasında topdan vә pәrakәndә tәşkilatlarının hәyata keçirdiklәri kommersiya proseslәridir
kommersiya fәaliyyәti kursunun predmeti alıcının istehlak tәlәbinin öyrәnilmәsidir
kommersiya fәaliyyәti kursunun predmeti kommersiya fәaliyyәtinin idarә edilmәsidir

18 Kommersiya fәaliyyәti kursu nәyi öyrәnir?

•

bazar şәraitindә әmtәәnin dәyәrinin dәyişmәsi proseslәrini öyrәnir
bir elm kimi ticarәtdә kommersiya proseslәrinin daha effektiv yerinә yetirilmәsi mәqsәdi ilә, malın alqısatqı
aktlarının hәyata keçirilmәsi yolu ilә son istehlakçıya çatdırılmasıdır
bir elm kimi kommersiya proseslәrini әsasәn topdan ticarәt proseslәrini öyrәnir
bir elm kimi kommersiya proseslәrini әsasәn pәrakәndә ticarәt proseslәrini öyrәnir
bütün kommersiya proseslәrini, әsasәn malın istehsaldan istehlakçıya qәdәr keçdiyi sәmәrәli yolu öyrәnir

19 Mağazada göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri hansılardır?

•

logistik xidmәtlәr, inventarızasiya xidmәtlәri, mәslәhәt, informasiya xidmәtlәri
mal alışı ilә әlaqәli xidmәtlәri әldә olunan malın istifadәsi ilә әlaqәdar xidmәtlәr, mağazaya gәlәnlәr üçün әlverişli
şәrait yaratmaq üçün yaradılan şәrait
әmtәәlәrin istehlak dәyәrinin hәrәkәtilә baglı olan vә istehsal prosesinin tәdavül sferasında davamı olan prosesin
tәdavül sferasında davamı
daşınma, anbarda saxlama, qablaşdırma, sortlaşdırma
tәlәbin öyrәnmәsi, әmtәәnin dәyişdirilmәsi, yeni modifikasiyaları tәtbiqi

20 Ticarәt termininin ikili mәnası hansıdır?

•

malın alqısatqı ilә әlaqәdar xırda pәrakәndә ticarәtdir
I Tәsәrrüfatının ayrıca sahәsi hesab olunur, IImal alışveriş aktlarının hәyata keçirmәyә istiqamәtlәnmiş ticarәt
prosesi mәnasını verir
Iqeyriistehsal sahәsidir, IIyalnız malın alqısatqı qiymәtlәri arasındakı fәrqә istinad edәn ticarәt prosesini әks
etdirir
malın dәyәrinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar, başqa sözlә malın topdan satışı prosesidir
malın alqısatqısı ilә әlaqәdar bütün mütәrәqqi satış formalarıdır

21 Kommersiya sözünün mәnası nәdir?

•

rus sözü olub «ticarәt» demәkdir
latın sözü olub «ticarәt» demәkdir

Azәrbaycan sözü olub «baqqal» demәkdir
türk sözü olub «tacir» demәkdir
latın sözü olub «dәllal» demәkdir

22 Çәrçi ilә Çodarın fәrqi nәdir?

•

Çodar maksimum dәrәcәdә mal istehsalçısına, prosol isә son alıcıya yaxınlaşır
çәrçi maksimum dәrәcәdә mal istehsalçısına yaxınlaşır,çodar isә son istehlakçıya yaxınlaşır
Çodar istehsalçıdır, prosol tacir
Çodar xırdavat malları satır, prosol әrzaq malları
Çodariri topdan ticarәtdir, prosol xırda topdan tacir

23 Çodar kimdir?

•

alıcıya yaxınlaşan iri topdan tacirdir
istehsalçıya yaxınlaşan xırda pәrakәndә tacirdir
xırdavat malları satan iri topdan satıcıdır
xırdavat malları hәr tәrәfә yayan sәyahәtçi tacirdir
alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradan anbardır

24 Çәrçi kimdir?

•

tez xarab olan malların, әsasәn balıqların topdan satışını hәyata keçirәn firmalardır
malı istehsalçılardan toplayaraq onu müәyyәn ticarәt vә çeşidlәyici mәntәqәlәrә, oradan da daha iri bölüşdürücü
mәrkәzlәrә son istehlak üçün göndәrәn vasitәçidir
alıcı ilә satıcı arasında uzun müddәtli әlaqә yaradan mal alışından sonra öz işini başa çatmış hesab edәn vasitәçidir
әrzaq mallarını toplayaraq onu müәyyәn qablaşdırıcı mәntәqәlәrә, oradan da baqqal mağazalarına paylayan
ekspeditorlardır
dәrman preparatlarını satan vә bunun üçün sәyyar avtofurqonlardan istifadә edәn vasitәçi firmadır

25 Kommersiya obyektinә vә onun әhatә etdiyi hüdudlara görә mal bazarları necә bölünür

•

Lokal vә regional bazarlar
Milli vә xarici bazarlar
Ölkә vә region bazarları
Neft mәhsulları vә taxıl mәhsulları bazarı
Ölkә, regional, lokal bazarlar

26 Bazarın infrastrukturu nәdir

•

Heç bir cavab doöru deyil
Bazarın normal fәaliyyәt göstәrmәsinә xidmәt edәn bazar subyektlәri vә tәşkilatihüquqi formalarıdır
Bazarın normal fәaliyyәt göstәrmәsinә xidmәt edәn topdan vә pәrakәndә ticarәtdir
Bazarın normal fәaliyyәtinә xidmәt göstәrәn xidmәt müәssisәsidir
Bazarın normal fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn auksion vә bircalar

27 Kommersiya müvәffәqiyyәti nәdir?

•

razılaşdırılmış vә әlaqәlәndirilmiş kommersiya işlәrinin yerinә yetirilmәsi
müәssisәnin, firmanın gәlirlәrinin alınmasını tәmin edәn mәqsәdyönlü hәrәkәtinin, tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
gözlәnilәn nәticәlәrin qazanılması
prosesin inkişaf yollarına, bazarın vәziyyәtinә dair dәqiq mәlumatlar
baş verә bilәcәk mәnfi nәticәlәrin aradan qaldırılması mәqsәdilә kommersiya fondu yaratmaq
müәssisәlәrin kommersiya baxımı ilә inkişafını mәqsәdlәrini müәyyәn etmәk

28 Kommersiya ilә ticarәtin fәrqi hansidi?

•

Kommersiya ticarәtdәn daha genis, әhatәli sahәdir
Ticarәt iqtisadiyyatinin bir sahәsidir
Ticarәt xidmәtlәri tam fәrqlidir

Ticarәt kommersiyadan geniş vә әhatәlidir
Kommersiya ticarәtin bir bolmәsidir

29 ETicarәtin çatişmayan cәhәtidir?

•

Yoxlamaq cәtindir
Qiymәti ucuzdur
Hәmin anda keyfiyyәti haqqda fikir soylәmәk çәtindir
Yalniz әdәdi mәhsullar satilir
Seçmәk cәtindir

30 hansi kommersiya fәaliyәtinin funksiyalarina aid deyil?

•

hamısı doğrudur
Satiş proqraminin hazirlanmasi
Kommersiya munasibetlәrinin quruluşu
Mal gondәrmә qrafikinin hazirlanmasi
Heç biri doğru deyil

31 Kommersiya muәssәlәrinin gәlir әldә etmәsi onun ücün nәdir?

•

Heç biri doğru deyil
Kommersiya fәaliyyәtinin esas prinsipidir
Әsas konsepsiyadir
Әsas vәzifәsidir
Әsas mәqsәdidir

32 Kommersiiya prinsiplәri necә xaraktizә olunur?

•

Deqiqlik operativlik ahәngdarliq prinsiplәri ilә
Kommersiyanin marketinqin prinsiplәri ilә ayrilmaz elaqәsi ilә
Bazar munasibәtlәri operativlik prinsiplәri ilә
Fasilәsizlik prinsipi ilә birgә digәr prinsiplәrin ayrilmasi ilә әlaqesi var
Heç biri duzgun cavab deyil

33 Ticarәt nәzәriyyәsi hansidir?

•

Merkantilizm
Fiziokratlar
Marsalin nәzәriyyәsi
Neoklassiklәr
Hec biri

34 Kommersiya nәdir?

•

İstehlakin idarә olunmasi
Sahibkarligin formasidir
Marketinqin funksiyasir
Alici davranisinin idarә olinmasidir
İnfrastruktur elementidir

35 Kommersiya nәdir?

•

Istehlak prosesinin tenzimlәnmәsidir
Istehsal prosesidir
Alqisatqi prosesidir
Vasitәcilik isidir
Ticarәtin bir formasidir

36 Kommersiya fәaliyyәti nәdir?

•

istehlakçıların tәlәbini öyrәnmәk, mal istehsal edib bazara çıxarmaq
mal alqısatqısı ilә mәşğul olmaq vә mәnfәәt qazanmaq
istehlakçının tәlәbini nәzәrә almadan daha çox satmaq tәdbirlәri
әmtәәpul münasibәtlәri şәraitindә obyektin maliyyәsini tәmin edә bilәn mәqsәdyönlü tәdbirlәr sistemi
әmtәәpul münasibәtlәri şәraitindә obyektin rentabellәşdirilmәsini tәmin edә bilәn mәqsәdyönlü tәdbirlәr vә iş
növlәri sistemi

37 Son istehlakçılar vә işgüzar istehlakçılar davranışı hansı modelә әsasәn modellәşdirilir?

•

stimul  initasiya
stimul – adaptasiya
alıcı şüuru qara qutu
stimul – reaksiya
son alıcı – işgüzar alıcı

38 Nizamnamә kapitalı açıq tipli cәmiyyәt üçün necә müәyyәnlәşir.

•

Әmәyin ödәnilmәsinin minimum mәblәğinin 100 misli qәdәr
Әmәyin ödәnilmәsinin minimum mәblәğinin 1000 mislindәn az olmamalıdır.
Әmәyin ödәnilmәsinin minimum mәblәğinin 100 mislindәn az olmamaq
Әmәyin ödәnilmәsinin minimum mәblәğinin 500 misli qәdәr
Әmәyin ödәnilmәsinin minimum mәblәğinin 500 misli qәdәr

39 Sәhmdar cәmiyyәtlәrin 2 tipi

•

mәhdud mәsuliyyәtli açıq tipli
açıq tipli vә qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәti
açıq tipli, qapalı tipli, Mәhdud mәsuliyyәt
holdinqlәr, M.M.C
sәhmdar cәmiyyәtlәr, holdinqlәr

40 Kommersiya fәaliyyәtinin subyektlәri hansılardır.

•

fiziki şәxslәr, hüquqi şәxslәr
fiziki şәxslәr, xarici rezidentlәr
hüquqi şәxslәr, fiziki şәxslәr, xarici rezidentlәr
hüquqi şәxslәr, şәxsi ailә tәsәrrüfatları
bütün cavablar sәhvdir

41 Ticarәt müәssisәlәrinin inkişaf mәrhәlәlәrini aşağıdakı alimlәrdәn hansılar beş mәrhәlәyә ayırmışlar.

•

A.H.Hesenov , A. A.Abbasov
İ. Sey, D. Rikardo
N. Armstroud, F. Kotler
heç biri doğru deyil
N. Çerçill, V. Levis

42 Pәrakәndә satış ticarәti müәssisәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi meyarları

•

heç biri doğru cavab deyil
“işçilәrin sayı” 20, illik dövriyyә 3 mlrd manatdan cox
işçilәrin sayı 5dәn az, illik dövriyyә 500 mln manatdan az
işçilәrin sayı 10dan çox , illik dövriyyә 1,5 mlrd manatdan çox
“işçilәrin sayı” 15, illik dövriyyә 2 mlrd manatdan çox

43 Topdan ticarәt müәssisәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi meyarı hansıdır

•

işçilәrin sayı 10dan çox , illik dövriyyә 1,5 mlrd manatdan çox

•

işçilәrin sayı 10dan az ,illik dövriyyә 1,5 mlrd manata qәdәr
heç biri doğru cavab deyil
“işçilәrin sayı” 20, illik dövriyyә 3 mlrd manatdan cox
“işçilәrin sayı” 15, illik dövriyyә 2 mlrd manatdan çox

44 Kommersiya subyektinә aid deyil.

•

sahibkarlar
muzdla tutulmuş işçilәr sahibkarlar
dövlәt strukturlar
alıcılar
vasitәcilәr

45 Elektron kommersiyanin ustun cәhәtidir?

•

Rahatliq
Hamisi ustun cәhәtidir
Gunun istәnilәn saatinda fәaliyyәt gostәrmәsi
Xәrclәrin az olmasi
Vaxtin az şәrf olunmasi

46 Muasir dovrdә kommersiyanin yeni forması hansıdir?

•

Onlayn birja
Elektron kommersiya 1
Elektron marketinq
Etәhsil
Elektron herrac

47 Kommersiya fәaliyyәtinin nin prinsipi deyil?

•

Aliş mәntәqәsinin çoxluğu
Aparıci müәssisәyә istinadәn rәqabәt
Müstәqillik
Qiymәt qoymada musteqillik
Alqi satqinin özü özünә tәnzimlәnmәsi

48 Aşağidakilardan hansi kommersiya fәaliyәtinin funksiyalarina aid deyil?

•

Haqq hesaba nәzaret
Mal gondәrmә qrafikinin hazirlanmasi
Heç biri doğru deyil
Kommersiya munasibetlәrinin quruluşu
Satiş proqraminin hazirlanmasi

49 Kommersiya nәyә xidmәt edir?

•

Әhalinin gәlәcәk dövr üçün hәyat şәraitinin yukselmәsinә
Әhalinin tәlabatinin ödәnilmesinә ,gәlirin artmasına
Bazar iqtisadiyatinin inkişafina
heç biri doğru deyil
Әhalinin tәlabatinin tam ve dolgun ödәnilmәsinә

50 Azәrbaycanda Car Rusiyasina hansi mallar aparildi?

•

Butun cavablar dogrudur
Pambiq, ipәk, yun, malqara, findiq
Duyu, neft, zәfәran, xalca, yun, ipәk, qizil, boya
Tutun, neft, almaz, uran, kәtan

Pambiq, qabqacaq, aliminum, neft, mis

51 Rәhdar sistemi nә vaxt lәğv edildi?

•

Hec biri dogru cavab deyil
1836 ci ildә 6 iyunlarin әmiri ilә
1840 ci ildә 15 iyullarin әmiri ilә
1920 ci il 22 aprel Heninin әmiri ilә
1940 ci il 15 avqust әmiri ilә

52 Ticarәt әsasnamәsine gore nә qadağan idi?

•

Ticarәtә tәsir edәn
Avropa mallari Cәnubi Qafqaz vasitәsi ilә 3cu ölkәyә aparila bilmәzdi
Avropa mallari Azәrbaycan vasitәsi ilә 3cu olkәyә aparila bilmәzdi
Avropa mallari Simali Qafqazla 3cu ölkәyә aparila bilmәzdi
Avropa mallari Gurcustan vasitәsi ilә 3cu ölkәyә aparila bilmezdi

53 Nә vaxt Ticarәt әsasnamәsi tәtbiq edildi?

•

1945 ci ildә
1912 ci ildә
1911 ci ildә
1932 ci ildә
1831 ci ildә

54 Azәrbaycanda nә vaxt rus çәki ölcu vahidlәri tәtbiq olundu?

•

19251945 pul islahatindan sonra
18401878 pul islahatindan sonra
18391843 pul islahatindan sonra
19251928 pul islahatindan sonra
18551862 pul islahatindan sonra

55 Azәrbaycanda köhnә әskinaslar Rusiyanin gumuş pullari ilә nә vaxt әvәz olundu?

•

19251928
18391843
19251945
18401878
18551862

56 Pul islahatlari Rusiyada nә vaxt kecirildi?

•

18401845
19101915
18391843
19201925
18781918

57 ,,Merkante' sözunun mәnası nәdir?

•

Hec biri dogru deyil
Kommersiya
İsguzar fәaliyyәt
Pulun artiqligi
Ticarәt

58 Ticarәt nәzәriyyәsi hansidir?

•

Hec biri
Neoklassiklәr
Merkantilizm
hamısı doğrudur
Marsalin nәzәriyyәsi

59 Qәdim Romada Ticarәt Allahi kim hesab olunurdu?

•

Afrodita
Merkuri
Ra
Neptun
Dionis

60 İpәk yolu nә vaxtdan bәrpa olundu?

•

2005
2010
2011
1992
1994

61 İpәk yolu nә vaxt öz әhәmiyyәtini itirdi?

•

Mesopotamiyanin inkisafinda
Hindistana dәniz yolu acildiqda
Hec biri dogru deyil
Amerikanin kәsfindәn
Şәki ipәyi istehsal olunanda

62 Boyuk Ipәk yolu nә vaxt, haradan baslayir?

•

e.ә 6 ci minillikdә Cindәn
Bizim e.ә 138ci ilde Cindәn
E.ә 203ci ilde Cindәn
2 әsr Koreyadan
5 әsr Cindәn

63 Azәrbaycanda kommersiyanin inkisaf tarixindә asagidakilardan hansinin rolu daha böyukdur?

•

Xanliqlarin inkisafinin
Böyuk Ipek yolu
Heft istehsali
Әkinciliyin inkişafı
Maarifciliyin inkişafı

64 Passiv tәlәbat malları nәdir?

•

çox nüfuzlu әmtәәlәrdi ki, biz onları almağa tәlәsmirik
biz hәmin mal haqqında bilirik, amma almağa tәlәsmirik
malı görәndәn sonra almaq qәrarına gәldiyimiz mallardır
vaxtaşırı qurtardıqca alınan mallardır
xüsusi xüsusiyyәtlәri olan әmtәәlәrdir ki, onu almağı qәrara almırıq

65 Әrzaq mallarına olan tәlәbin xüsusiyyәti
vaxtaşırı olması
sadә olması
fiziolojinormalara uyğunluğu

•

mücәrrәdlik
komplekslilik

66 Emercmentlik prinsipinin әsas üstünlüyü nәdir?

•

marka dәyәri
üstünlük
firma stili
firma nüfuzu
qәnaәt

67 Sinergiya tipli diversifikasiya nәdir?

•

şaquli diversifikasiyadır
firmanın mövcud istehsalından fәrqlәnәn lakin daimi müştәrilәri maraqlandıran malların istehsalını nәzәrdә tutur
bazar seqmentindә tәtbiq olunan çox geniş çeşidli, әlaqәli malları nәzәrdә tutur.
üfiqi mәrkәzli diversifikasiyasının genişlәndirilmiş formasıdır
müәyyәn ümumi mövqedәn olan malların istehsalını nәzәrdә tutur

68 Konqlomerat diversifikasiya nәdir?

•

2 vә daha cox bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrәn firmaların bütün mәhsulları nәzәrdә tutur
bir biri ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan mәhsulların istehsalını nәzәrdә tutur
birbiri ilә qәtiyyәn әlaqәsi olmayan mәhsulların istehsalını nәzәrdә tutur
1 vә ya 1 neçә bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrәn firmaların bütün mәhsulları nәzәrdә tutur
1 bazar seqmentindә tәtbiq olunan çox geniş çeşidli, әlaqәli malları nәzәrdә tutur.

69 Әmtәәlәrin diversifikasiyasının әsas prinsiplәri

•

diversifikasiya konqlomerat, diskriminasiya
konqlomerat, sinergiya, enercmentlik
konqlomerat, diversifikasiya, difereon
konqlomeratlıq, sinergiya, difraksiya
diversifikasiya konqlomerat, diderensasiya

70 Әmtәәlәrin tәyinatı ilk növbәdә nәdәn alısıdır?

•

bazarın seqmentinin tәlәbindәn
bazarın , әn böyük seqmentinin tәlәbindәn
bazarın , әn kicik seqmentinin tәlәbindәn
bazarın konkret seqmentinin tәlәbindәn
bazarın kütlәvi seqmentin tәlәbindәn

71 Әmtәә yalnız әsas xüsusiyyәtlәrә malikdirsә,

•

onun alıcıları etmә xüsusiyyәtlәr yüksәkdir
onun satış imkanları aşağıdır
onun satış imkanları yüksәkdir
onun faydalılığıәn aşağı sәviyyәdәdir
onun faydalılığı әn yüksәk sәzviyyәdәdir

72 Möhkәmlәndirilmiş әmtәә sәviyyәsinә nә aiddir?

•

mala vә istehsalçıya verilәn güzәştlәr
satıcıya verilәn güzәştlәr
alıcıya verilәn güzәştlәr
mala edilәn ticarәt әlavәlәr
sövqedici xüsusiyyәtlәri

73 Real әmtәә sәviyyәsi özündә nәyi әks etdirir?

•

onun etiketini
әmtәәnin markasını, keyfiyyәtini
onun funksiyasın
onun texnikixüsusiyyәtlәri
onun sövqedici xüsusiyyәtlәri

74 Mәnaca әmtәә sәviyyәsi nәyi bildirir?

•

onun markasını
onun keyfiyyәtini
onun qiymәtini
әmtәәnin әsas funksiyasını
onun xassәlәrini

75 Әmtәәnin sәviyyәlәri.

•

güclü, real, funksiya
mәnaca, real, möhkәmlәşmiş
saf, tmiz, xalis
funksiya, möhkәmlәnmiş
orta, yüksәk, güclü

76 Elektron ticarәt nәdir?

•

elektron ciplәr
Qeyri mağaza topdan şәbәkә
Elektron marketinq
Qeyri mağaza pәrakәndә satış şәbәkәsi
Qeyri mağaza reklam

77 Pәrakandә satış texnologiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil.

•

Pәrakәndә mobil vizit kartlar
Checkout sistemlәr
Touch – screen köşklәr
Data bazaya cıxış
Müştәri kartları

78 Pәrakәndә tacir hansı qәrarı qәbul etmir

•

xidmәtlәr toplusu haqqında
mağazanın mәsuliyyәti haqqında
mәhsulun çeşidi haqqında
tәmәrküzlәşmә haqqında qәrar
mağazanın yeri haqqında

79 Pәrakәndә tәşkilatın strukturuna aid deyil.

•

Françayz tәşkilatlar
Könüllü birliklәr
Korporativ şәbәkәlәr
Green market
Pәrakәndә korporativlәr

80 Discount mağazanın növüdür.
Şöbә mağazalar

•

İxtisaslaşmış mağazalar
Superstorlar
Ambar dükanlar
Әlverişli mağazalar

81 Discount mağazanın növüdür.

•

Şöbә mağazaları
İxtisaslaşmış mağazalar
Superstorlar
Fabrik outletlәri
Әlverişli ağazalar

82 Discount mağazaların növüdür.

•

Şöbә mağazaları
İxtisaslaşmış mağazalar
Superstorlar
aşağı qiymәtli satış mәrkәzlәri
Әlverişli mağazalar

83 Pәrakәndә satış nәdir?

•

Self – servis, Full – servis
Full servis
Şәxsi istehsal üçün satış
Son istehlakçıya satışdır
Kommersiya mәqsәdilә satış

84 Xidmәtin miqdarına görә pәrakәndә ticarәtin növlәri.

•

dövrü faәliyyәt göstәrәn sәrgidir
Sull – servis, diskount
Self – servis, Superstore
Self  servis, Full – servis
Self – servis, Full – servis, super marketlәr

85 Yarmarka nәdir

•

dövrü faәliyyәt göstәrәn sәrgidir
daim fәaliyyәt göstәrәn pәrakәndә bazardır
daim fәaliyyәt göstәrәn topdan bazardır
dövrü olaraq fәaliyyәt göstәrәn bazardır
Daim fәaliyyәt göstәrәn bazardır

86 Sәmәrәli tәsәrrüfat әlaqәlәrindә hansı müqavilә münasibәtlәrinә üstünlük verilir

•

paylı vә qısamüddәtli müqavilәlәr
sistemdaxili vә paylı müqavilәlәr
birbaşa vә tәrәfmüqabilli müqavilәlәr
birbaşa vә uzunmüddәtli müqavilәlәr
uzunmüddәtli müqavilәlәr

87 Topdan mal alışının mәrhәlәsi deyil.

•

nәrarәtin tәşkili
malgöndәrәnin öyrәnilmәsi
tәlәbin öyrәnilmәsi
ticarәtin texnologiyası

müqavilәlәrin bağlanması

88 İqtisadi tәbiәtinә görә topdan mal alışı nәdir

•

әmtәәlәrin xarici bazara tәtbigi üçün yenidәn alınmasıdır
kommersiya, satış, tәlәbin öyrәnilmәsi vә digәr fәaliyyәtlәrin ilkin addımıdır
әmtәәlәrin son istehlakçıya satılması mәqsәdi ilә alışıdır
birbaşa alıcıya satışdır
әmtәәlәrin sonradan satılması mәqsәdilә alışıdır

89 Әmtәә әsas funksiyası nәdir

•

kәmiyyәtin vә keyfiyyәtin dәyuşmәsi
mәzmunun dәyişmәsi
mahiyyәtin dәyişmәsi
dәyәrin dәyişmәsi
qiymәtin dәyişmәsi

90 Mәhsulun keyfiyyәtinin hәrtәrәfli qiymәtlәndirilmәsinin göstәricilәr sisteminә daxil deyil

•

optimallıq
tәyinatlılıq göstәricisi
etibarlılıq göstәricisi
möhkәmlik göstәricilәri
tәhlükәsizlik göstәricisi

91 Malın miqdarı nәdir

•

alqısatqı müqavilәsinin mahiyyәt göstәrici
müqavilәnin kәmiyyәt göstәricisi
alqısatqı müqavilәsinin dәyәr göstәricisi
alqısatqı müqavilәsinin predmetidir
alqısatqı müqavilәsinin qiymәt göstәricisi

92 Mal alışının planlaşması zamanı ilk öncә nәyi nәzәrә almaq lazımdır.

•

tәklifi
qiymәti
malların çeşidini
tәlәbi nәzәrә almaq
hamısını

93 Kommersiya fәaliyyәti nәdәn başlayır

•

saxlanmadan
müqavilәnin bağlanmasından
malın satışından
malın alışından
daşınmadan

94 Avropaya ezamiyyәt zamani Turali sәhәr yemәyinә dәvәt etmislәr. Sәhәr yemәyinә donuz әti verdilәr.
Dini sәbәblәrә görә donuz әtinә toxuna bilmәz. Aşağidaki variantlardan hansi etik baximdan Tural uçun daha
munasibdir?

•

Hec birini meqbul saymamaq
Bu yemәyin onun urәyincә olmamasini bәyan etmәk
Hәkimlәrin tovsiyyәsini bәhanә edәrәk imtina etmәk
İslamin qadağan normalarina istinad edәrәk nәzakәtlә imtina etmәk
Uca sәslә tәşkilatlari uzaq gormәmәzlikdә gunahlandirmaq

95 Furjet zamani çox zәhlәtökәn hәmsöhbәtlәrlә qarşilaşirsiz. Onun mәzmunsuz söhbәtl sizin ucun lap
işgәncәyә çevrilib, amma etiket xatirinә uzunuzdәn tәbәssum ifadә etmәlisiniz. Bu әsarәtdәn hansi çixiş
yolunu ustun tutursuz?

•

Hec birini meqbul hesab etmәmәk
Novbәti buterbrodu göturmәk bәhanәsi ilә uzr istәyib uzaqlaşmaq
Zәhlә tökәndәn qurtarmaq ucun onu tanişiniza tәqdim etmәk
Umid edirәmki bu tezliklә qutaracaq
Onun uzunә nә duşunduyunuzu uzunә demәk

96 İşguzar danişiqlar zamani qarşi tәrәfin tam razilaşmama movqeyi ilә uzlәşirsiz. Sizin buna reaksiyaniz?

•

Hec biri mәqsәdә uyğun deyil
Qarşi tәrәfi inandirmaq mәqsәdi ilә yeni daha inandirici dәlillәrin tapilmasi cәhtlәri
Mubahisәli mәsәlәlәrin şam yemәyi zamani hәll edilmәsi tәklifi
Danişiqlarin tam dayandirilmasi
Danişiqlara uçuncu tәrәfin, mәsәlәn vәkilinizin cәlb olunmasi

97 Mәnәvi normalarin vә dәyәrlәri hansi kateqoriyalara bölurlәr?

•

universalvә tipik
spesifik vә diger
Universal vә birbaşa
Universal vә spesifik
spesifik vә işguzar

98 Yuksәk mәnәvi vә fiziki keyfiyyәtlәr?

•

Kommersantin fәaliyyәtinin әsas amillәridir
Kommersantin intelektual inkisafidir
Kommersanta verilәn pesәkar tәlәbdir
Kommersanta verilәn fәrdi tәlәbdir
Kommersantin antropoloji ölçulәridir

99 Liderlik bacarligi

•

Kommersantin fәaliyyәtinin әsas amillәridir
Kommersantin әsas fәaliyyәt unsurudur
Kommersanta verilәn pesәkar tәlәbdir
Kommersanta verilәn fәrdi tәlәbdir
Komersantin bilik vә vәrdislәrinin әsasidir

100 Muhasibat uçotu maliyyәlәsdirmә vergitutma biliklәri;

•

Kommersantin fәaliyyәtinin әsas amillәridir
Kommersantin bilik vә vәrdişlәridir
Kommersanta verilәn fәrdi tәlәbdir
Kommersanta verilәn pesәkar tәlәbdir
Kommersantin movcudluq şәrtidir

101 Maketinq idarәetmә vә huquq biliklәri:

•

sistematik tәlәblәr
Kommerstanin bilik vә vәrdişlәri
Kommersanta verilәn fәrdi tәlәblәrdir
Kommersanta verilәn pesәkar tәlәbatdir
Kommersantin fәaliyyәtinin әsas amillәridir

102 Kommersantin psixoloji portretinin ilk yaradicisi kim olub?

•

U.L. Tompson
İ.B Seybort
Piter Urs Bender
Vemer Zombart
G.A. Armstranq

103 İsgüzar istehlakçılar vә son istehlakçılar vә davranışı hansı modelә әsasәn modellәşdirilir?

•

stimul  initasiya
stimul – adaptasiya
alıcı şüuru qara qutu
stimul – reaksiya
bütün cavblar düzdür

104 İstehlakçıların iki qrupu hansıdır?

•

mühafizәkarlar, potensial istehlakçılar
yenilikçilәr, mühafizәkarlar
son istehlakçılar, potensial istehlakçılar
son istehlakçılar, işgüzar istehlakçılar
yenilikçilәr, son alıcılar

105 İmitasiya metodu nәdir?

•

Real şәraitin intellektәistiqamәtlәnmәsini tәmin edәn tәdqiqatdır
Real şәraitin nәzәrdә tutulmuş nәticәyә uyğunlaşdırılmasıdır
Real şәraiti xarakterizә edәn informasiyalara әsaslanan tәdqiqatdır
Real şәraitin intuisiyaya uyğunlaşdırılaraq son nәticәyә istiqamәtlәnmәsini tәmin edәn tәdqiqatdır
Real şәraitin mәlumaltlarının keçmiş dövrә adaptasiyasıdır.

106 Birbaşa sorğu nәdir?

•

informatorun aşkar olunmuş problemә kәşfiyyat yanaşması öyrәnilir
problemә birbaşa bazar xadimlәrinin münasibәti öyrәnilir
problemә bilavasitә müәssisә rәhbәrinin münasibәti öyrәnilir
problemә bilavasitә informatorun münasibәti öyrәnilir
informatorun aşkar olunmuş problemә kanzal yanaşması öyrәnilir

107 . Müәssisә daxili tәkrar informasiya nәdir?

•

bütün cavablar sәhv
iqtisadiyyatın inkişafında müәssisәnin fәaliyyәt sәviyyәsini müәyyәn edәn mәlumatlardır
müәssisәnin xarici fәaliyyәtini dәqiqlәşdirmә üçün әvvәlcәdәn yığılmış mәlumatlardır
müәssisәnin fәaliyyәtini әks etdirәn mәlumatlardır
müәssisәnin daxili bazara adaptasiyasının tәnzimlәnmәsi üçün mәlumatlardır

108 Kauzal tәdqiqatlar hansıdır?

•

problemin tәkrar tәdqiatlarının aparılmasıdır
problemin sadәdәn mürәkkәbә dinamik inkişafda tәdqiqatıdır
problemin mahiyyәtini düzgün başa düşmәk imkanı verәn tәdqiatlardır
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasında sәbәb nәticә әlaqәlәrini aşkar etmәkdir
problemin ilkin tәdqiatlarının aparılmasıdır

109 Tәsviri tәdqiqatlar hansılardır?
bazarda öyrәnilmәsi mәqsәdi ilә aparılan tәdqiqatlar
problemin mahiyyәtini düzgün başa düşmәyә imkan verәn tәdqiqatlardır
sәbәb nәticәnin әlaqәlәndirilmәsi ilә tәdqiqatlardır

•

•

yaranmış situasiyanı tam vә dolğun tәsvir edilmәsi
bütün cavablar sәhvdir

110 Kәşfiyyat tәdqiqatlar nәdir?

•

problemin mahiyyәtini açıqlamağa hadisәlәrin baş vermә sәbәbini öyrәnmәyә imkan verәn
sәbәb nәticәlәrin әlaqәlәndirilmәsi ilә problemin mahiyyәtini açıqlayan mәlumatların toplanması
yaranmış situasiyanın tam vә dolğun tәsvir edilmәsi
problemin mahiyyәtini düzgün başa düşmәyә imkan verәn mәlumatların toplanışı
bazarda öyrәnilmәsi mәqsәdi ilә aparılan tәdqiqatlar

111 İnformatorçu kimlәrdir?

•

tәdqiqatların nәticәsindә әldә olunantәkrar maәlumatlardır
bütün cavablar sәhv
tәdqiqatçıların mәlumat aldıqları dövlәt qurumlarıdır
tәdqiqatçının mәlumat aldığı fәrdlәr, qruplar, dövlәt instetratlar, müәssisәlәr
tәdqiqatçının istifadә etdiyi tәdqiqat üsuludur.

112 Mәnimsәnilmiş bazar nәdir?

•

müәyyәn bir mәhsulun istehsalçıları ilә dolayı müqavilә bağlayan alıcıların bazarıdır
müәyyәn bir mәhsulun ilkin istifadәçilәridir.
müәyyәn bir mәhsulu istifadәsini başa çatdıran alıcılar toplaşdığı bazardır
müәyyәn bir mәhsulu alan alıcıların mәcmusudur
müәyyәn bir mәhsulun istehsalçıları ilә birbaşa müqavilә bağlayan alıcıların bazarıdır

113 Potensial bazar nәdir?

•

potensial bazar eyni, oxşar tәlәbat mallarının satılıb, alındığı mәkandır
potensial alıcıların vә satıcıların toplaşdığı bazara
müәyyәn bir mәhsulun alınmasında kәnar vasitәçilәri idarә etdiyi bazardır
müәyyәn bir mәhsulun alınmasına maraq göstәrәn alıcıların mәcmusudur
potensial hәrәkәtvericilәrin vasitәçilәrin, distribyutorların toplaşdığı mәkandır

114 Mal göndәrmә müqavilәsinin әsas müddәaları Mülki mәcәllәnin hansı maddәlәrindә müәyyәn edilib.

•

630 – 645
622 – 628
615 – 622
627 – 645
628 – 630

115 Mәzmununa görә mal göndәrmә müqavilәsi nә kәsb edir.

•

pәrakәndә tәchizatın tәşkilindә әsas sәnәdlәr
Yarmarka hәrrac ticarәtin әsas sәnәdidir
Pәrakәndә ticarәtin әsas sәnәdidir
Topdan tәchizatın tәşkilindә әsas sәnәdlәr
Ümumi nәzarәt edici sәnәddir

116 Mal göndәrmә müqavilәsi nәdir?

•

Tәsәrrüfat әlaqәlәrinә nәzarәt etmәmek
Mülki müqavilәdir
Alqısatqı müqavilәsidir
Tәsәrrüfat әlaqәlәrinin әn vacib formasıdır
Tәsәrrüfat әlaqәlәrinә nәzarәt elemek

117 Pәrakәndә satış haqqında alqısatqı müqavilәsinin әsas şәrti Azәrbaycan Respublikasının Mülki
Mәcәllәsinin hansı maddәlәrindә әhatә olunur?

•

617, 619, 632, 625, 628
617, 618, 621, 622, 623
380, 381, 385, 395, 111
617, 619, 620, 621, 622
628, 632, 625, 815, 920

118 Mülki mәcәllәnin 570ci maddәsindә nәzәrdә tutulur.

•

icraçıların renvizit şәrtlәri, öhdәliklәri әsaslandırılmır
İcra müddәtlәrinin dәqiq şәrtlәri әsaslandırılır
Alqısatqı müqavilәsi 3 ay meddәtindә qüvvәdәdir
satıcının әşyanı vermәk vәzifәlәri nә vaxt icra edilmiş sayılır
icraçıların renvizit şәrtlәri, öhdәliklәri әsaslandırılır

119 Mülki mәcәllәnin 568ci maddәsi nәyә hәsr olunub?

•

Әmtәәlәrin vaxtından gec göndәrilmәsinin şәrtlәrinә hәsr olunur
Texniki şәrtlәrin, sertifikatların tәkmillәşmәsinә hәsr olunur
Müsayәtedici sәnәdlәrin müddәtinә hәsr olunur
Satıcı әmtәә ilә bәrabәr sәnәdlәri dә vermәyә borcludur
Әmtәәlәrin vaxtında göndәrilmәsinin şәrtlәrinә hәsr olunur

120 Tәchizatın әsas şәrtlәri hansl ilә kimi tәtbiq olunmuşdur.

•

2011
1980
1972
1959
2010

121 Unitar müәssisә nәdir.

•

onları әmlakı mәrkәzlәşdirilmәmiş bütöv sahәni әhatә edәndir
onların әmlakı 3cü şәxsә köcürülә bilәndir .
onların әmlakı bütün mülkiyyәt formalarında olur ,bölünmәzdir
onların әmlakı, ya dövlәt ,ya da bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olur, bölünmәzdir
onları әmlakı mәrkәzlәşdirilmiş bütöv sahәni әhatә edәndir

122 MMC ilә Sәhmdar cәmiyyәtin oxşar әlamәti deyil.

•

iştirakçının payını 3cü şәxsә sәrbәst ötürә bilmәzlәr
iştirakçıları hәm hüquqi hәm dә adi vәtәndaş ola bilәr
yalnız öz әmlakı hәddindә mәsiliyyәt daşıyır
kapitallar birliyidir
Divident şәklindә mәfәәtin bir hissәsini әldә edir

123 MMC işçilәrin say limiti nә qәdәrdir?

•

işçilәrin sayı 50dәn artıq olmalıdır
işçilәrin sayı 50100 arası dәyişә bilәr
işçilәrin sayı 100 nәfәrә qәdәr olmalıdır
işçilәrin sayı 60 dan çox olmalıdır
işçilәrin sayı 50dәn artıq olmamalıdır

124 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt nәdir?.

•

bir vә ya bir neçә şәxs tәrәfindәn yaradılan nizamnamә kapitalı paylara bölünmәyәn tәşkilarlardır
bir vә ya bir neçә şәxs tәrәfindәn yaradılan nizamnamә kapitalı müәyyәn paylara bölünәn tәşkilatlardır
bütün cavablar sәhvdir
mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt 3dәn artıq olmayan tәrәfdaş tәrәfindәn yaradılır
müәssisәnin yaradılmasının әsas mәsuliyyәti 1 sәhmdara daha çox aiddir.

125 Sәhmdar Cәmiyyәti necә mәsuliyyәt daşıyır.

•

özünü şәxsi mülkiyyәti ilә
öz әmlakı üzrә
bütün cavablar sәhvdir
özünün vә ailәsinin tәsәrrüfatı ilә
özünün vә dövlәtin mülkiyyәti ilә

126 İşgüzar görüşlәrin keçirilmәsi qaydası necә adlanır?

•

etiket
işgüzar protokol
mәdәniyyәt
protokol forması
etik kodeks

127 Kommersant etiketinә nәlәr daxildir?

•

özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları, xarici görünüşә, geyimә, maneralara diqqәt
etmәk, nitqә tәlәblәr, iqtisadi ,siyasi biliklәr
özünü tәqdim etmә, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları, xarici
görünüşünә, geyimә, saç düzümünә diqqәt etmәk, nitqә tәlәblәr,marka vә әmtәә nişanlarını mәnimsәmәk
özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları,
xarici görünüşә, geyimә, maneralara diqqәt etmәk, nitqә tәlәblәr, işgüzar protokol biliklәri
özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları,
xarici görünüşә, geyimә fikir vermәk, kargüzarlıq qabiliyyәti, sac düzümü
özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları,
xarici görünüşә, geyimә diqqәt etmәk, texniki biliklәr

128 Müәyyәn mәkandakı davranış qaydaları nә adlanır?

•

etiket
etik kodeks
heç biri
oferta
protokol

129 “Ticarәtin mahiyyәtinә dair tәcrübә” kitabı nә vaxt nәşr edilmişdir?

•

1795
1755
1815
1628
1735

130 hansı Birbaşa müqavilә әlaqәlәridir

•

alıcı vә satıcı arasında bağlanan müqavilә әlaqәsidir
iki tәrәf arasındakı birbaşa uzunmüddәtә baglanmış әks әlaqәdir
vasitәçilәrlә alıcı vә satıcı arasındakı әlaqәdir
vasitәçi olmadan bilavasitә әmtәә alıcıları vә istehsalçıları arasındakı qarşılıqlı әlaqәdir
borc alanla bank arasında vasitәçi olmadan olan әlaqәdir

131 Komplektlilik nәdir?

•

malların alıcı tәlәbini tam dolğun ödәnilmәsi mәqsәdi ilә daha dәrin çeşidin tәklif olunmasıdı
әmtәәlәri alıcı tәlәbini tam ödәmәsi üçün tamamlayıcı
әmtәәlәrin ekspertiza üçün ayrılmış dәsti başa düşülür
mallara xüsusi bir tәlәbatı ödәmәsi üçün dәst halında hazırlanması
malın ümumi bir tәlәbatı ödәmәsini tәmin edәcәk müәyyәn toplusu başa düşülür

132 Müqavilә nә vaxt bağlanmış hesab edilir?

•

Bütün cavablar sәhvdir
Hәm sorğu, hәm dә sorğuya cavab müsbәt olduqda bağlanır
Oferta göndәrmiş şәxsin onun akseptini aldığı anda bağlanmış sayılır
Ofeteni qәbul edәn tәrәfin cavabında sonra bağlanmış hesab olunur
Reklamasiya verilmәdikdә bağlanmış hesab olunur

133 Mülki mәcәllәnin 569cu maddәsi nәyә hәsr olunub?

•

Alqısatqı müqavilәsi 3 ay meddәtindә qüvvәdәdir
Alqısatqı müqavilәsi qәti müәyyәnlәşdirilmiş müddәtәdәk icra olunmalıdır
Bütün cavablar sәhvdir
icraçıların renvizit şәrtlәri, öhdәliklәri әsaslandırılır
İcra müddәtlәrinin dәqiq şәrtlәri әsaslandırılır

134 Әmtәәlәrin alqısatqısı nәdir?

•

Әn az tәtbiq olunan tәsәrrüfat әlaqәlәri formasıdır
Әn geniş yayılmış tәsәrrüfat әlaqәlәri formasıdır
Bütün cavablar doğrudur
Әn uzun müddәtli tәsәrrüfat әlaqәqlәri formasıdır
Pulәmtәә tәdavülünün formasıdır

135 Keyfiyyәt barәdә alıcının iradı hansı qaydada ödәnilir

•

çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi yaxud pulun geri qaytarılması vasitәsilә
çatışmayan әmtәә üçün ödәnilmiş pulun bir hissәsinin geri qaytarılması vasitәsi ilә
Mal tәklifi vә pul mübadilәsi
Ticarәtin predmeti nәdir?
qüsurların aradan qaldırılması vә ya әmtәәnin qiymәtinin aşağı salınması ilә

136 Gömrük tarifinin (rüsumunun) fiskal nәzarәt funksiyası nәyә xidmәt edir?

•

daxili bazarın qorunması üçün idxal vә ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә vә struktur dәyişikliklәrin
stimullaşdırılmasına
sәrhәddәn keçәn mallara görә vergilәrin yığılmasına
büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasının tәmin edilmәsinә
milli iqtisadiyyatın hәddәn artıq rәqabәtdәn qorunmasına
bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsini vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsi ilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә

137 Nümunәvi müqavilәlәr üzrә mübahisә vә fikir ayrılıqları hansı qaydada hәll olunur?

•

qarşılıqlı anlaşma qaydasında
arbitraj qaydasında
nümunәvi kontraktı hazırlanmış tәşkilatın müәyyәnlәşdirdiyi qaydada
birja komitәlәrinin müәyyәnlәşdirdiyi qaydada
gömrük orqanlarının hәll etmәsi qaydasında

138 .Qısamüddәtli kommersiya planlaşdırılması nәdir?
bir qayda olaraq 35 il müddәtini әhatә edir, rәhbәrlik tәrәfindәn işlәnib hazırlanır, strateci mәqsәdlәri ifadә edir
әsasәn konkret mәqsәdlәr vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir

•

әrzaq vә qeyriәrzaq mallarının satışını hәyata keçirir
cari operativ planlaşmadır vә müәssisәnin illik, yarımillik vә s. müddәtә vәzifәlәrini müәyyәnlәşdirir
әsasәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir, illik müddәtә

139 Ortamüddәtli kommersiya planlaşdırılması nәdir?

•

әsasәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir
bir qayda olaraq 35 il müddәtini әhatә edir, rәhbәrlik tәrәfindәn işlәnib hazırlanır, strateci mәqsәdlәri ifadә edir
müxtәlif xidmәtlәrin, sazişlәrin, müqavilәlәrin hazırlanmasını әhatә edir
әsasәn konkret mәqsәdlәr vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir
әrzaq vә qeyriәrzaq mallarının satışını keçirir

140 Uzunmüddәtli kommersiya planlaşdırılması nәdir?

•

әrzaq mallarının satışını hәyata keçirir, uzun müddәtli olur
әsasәn konkret mәqsәdlәri әhatә edir 5 il müddәtini әhatә edir
bir qayda olaraq 35 il müddәtini әhatә edir, rәhbәrlik tәrәfindәn işlәnib hazırlanır, strateci mәqsәdlәri ifadә edir
әsasәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir, 5 il müddәtini әhatә edir
müxtәlif xidmәtlәrin, sazişlәrin, müqavilәlәrin hazırlanmasını әhatә edir

141 Mallara olan tәlәbnamә vә sifarişlәrin fәrqi nәdir?

•

tәlәbnamә vasitәçi firmanın öhdәlik sәnәdidir
tәlәbin tәşkilatın әmtәәlәrә olan tәlәblәrini әks etdirәn sәnәddir
tәlәbnamәdәn fәrqli olaraq sifarişmalgönәrәnlәrdәn әhalinin tәlәbini ödәmәk üçün vacib olan әmtәәlәrin konkret
müddәtdә hazırlanıb göndәrilmәsini tәlәb edәn sәnәddir
sifariş malların ödәnilmәsi üçün tәlәbnamә sәnәdidir
mülki mәsәlәlәrin tәlәblәrinә uyğun olaraq sifarişlәr hazırlanır, tәlәbnamәlәrin isә buna aidiyyatı yoxdur

142 Әvvәlcәdәn yeri, vaxtı müәyyәn edilmiş xüsusi vә kütlәvi xassәyә malik olan malların satış üsulu necә
adlanır?

•

Anbar
Hәrrac
Birca
Tәqdimat
Nümunәlәr zalı

143 Ticarәtin predmeti nәdir?

•

Alıcı
Mal
Qiymәt
Xidmәt
Әmtәә

144 Bazar mexanizmini nә tәşkil edir?

•

Mal tәklifi vә pul mübadilәsi
Tәlәb vә tәklifin, qiymәtin qarşılıqlı әlaqәsi
Malların milli mübadilәsi
Bütün ticarәt fәaliyyәti proseslәri
Tәlәb vә tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәbin qaşılıqlı әlaqәsidir

145 Satıcı vә alıcının qarşılıqlı münasibәtlәrinin xarakterinә görә bazarlar neçә cür olur?

•

Tәlәb bazar, tәklif bazarı, örtülü bazar
Azad bazar, örtülü bazar, tәnzimlәnmiş baza tәnzimlәnmәmiş bazar
Satıcı bazarı, alıcı bazarı, inhisarçı bazarı

Tәlәb bazarı, tәklif bazarı, qapanmış bazar, açıq bazar
Inhisarçı bazarı, tәlәb bazarı, tәklif bazarı

146 Tәlәb bazarı hansıdır?

•

Tәlәb az, tәklif çox olan bazar
Heç biri doğru deyil
Tәlәb çox, tәklif çox olan bazar
Tәlәb çox, tәklif az olan bazar
Tәlәb az, tәklif az

147 Mal tәdavülünün hansı hәlqәsindә göstәrilmәsindәn asılı olaraq ticarәt xidmәti neçә cürdür?

•

Şәxsi satış, direct meyl, topdan satış
Topdan ticarәt xidmәtlәri vә mağazalardaalıcılara göstәrilәn ticarәt xidmәtlәri
Topdan ticarәt, özünә xidmәt, ticarәt avtomatları
Heç bir cavab doğru deyil
Ticarәt avtomatları ilә satış, electron ticarәt

148 Kapitalizmdәki ticarәt әvvәlki formasiyalardakı ticarәtdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

Ticarәt kapitalı sәnaye kapitalından ayrılmış vә onun stimullaşdırıcı rolunu oynamağa başlamışdır
Heç bir cavab doğru deyil
Fiziki şәxslәrin özlәri arasında iqtisadi münasibәtlәr yaradan fәaliyyәt sahәsi kimi rolu ilә
Tәkrar istehsalın fasilәsizliyini tәmin etmәk rolunu oynamağa başlamışdır
Ticarәt kapitalı istehsalçılar arasında vasitәçi rolunu oynamağa başlamışdır

149 Mahiyyәt etibari ilә kommersiyaya hansı nöqteyi nәzәrdәn baxılmalıdır?

•

Pullu mal mübadilәsi forması kimi
Heç bir cavab doğru deyil
Pullu mal mübadilәsinin milli iqtisadiyyata tәtbiqi
Yerli vә xarici ticarәtin mәcvusu kimi
Dünya iqtisadiyyatının forması kimi

150 Iqtisadi nәzәriyyә nöqteyi nәzәrindәn ticarәt nәdir?

•

Iqtisadi kateqoriyadır
Birbaşa satışdır
Mal tәdavülüdür
Hәr cür alqısatqıdır
Pәrakәndә satışdır

151 Ticarәtdә kommersiya xidmәtinin vacib vәzifәlәri hansılardır?

•

Reklaminformasiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi, istehlakçı vә malgöndәrәnlәr arasında differensiallaşma
aparmaqdan ibarәtdir
Ticarәtdә regional xidmәt bazarlarının öyrәnilmәsinin funksional strukturunun formalaşdırılması
Heç bir cavab doğru deyil
Ticarәtdә regional vә mal bazarlarının hәcminin proqnozlaşması vә öyrәnilmәsi
Ticarәtdә xidmәt bazarlarının öyrәnilmәsi üçün coğrafi strukturun formalaşdırılması

152 Peniya nәdir?

•

kreditorun tәtbiq etdiyi cәrimәdir
borclu tәrәf öhdәliyi müәyyәn edilmiş müddәtdә yerinә yetirmәdikdә verir
malın alış qiymәtinә әlavәdir
borca әlavә olaraq ödәnilmәli mәglәbdir
qoyulmuş müddәtin ötdüyü vaxtlarda tәtbiq olunur

153 Cәrimә nәdir?

•

mövcud müqavilәni pozan fiziki vә hüquqi şәxsә tәtbiq edilәn tәsirdir
mal alışı zamanı malgöndәrәnә tәtbiq olunur
alıcı vә satıcının müәyyәn vәziyyәtlәrdә hәr birinә tәtbiq olunur
satılan malın xüsusiyyәti aşağı olduqda tәtbiq olunur
bank tәrәfindәn alqısatqı prosesi pozulduqda tәtbiq olunur

154 Әmlak sanksiyaları nә vaxt baş verir?

•

әmlak sanksiyası mülki müqavilәnin xitam vasitәsidir
әmlak sanksiyası tәqsirli tәrәfi öhdәliklәrin tam vә vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsinә vadar etmәk üçün tәzyiq
vasitәsidir
әmlak sanksiyası yalnız qoyulmuş vaxta әmәl olunmadıqda tutulur
alıcı vә satıcı malın xüsusiyyәtindәn asılı olaraq birbirinә tәtbiq edir
әmlak sanksiyası mal göndәrәnә tәdbiq olunur

155 Broker әmәliyyatlarının formalarını göstәrin:

•

mükafatlandırıcı broker
bütün cavablar düzdür
auksion brokeri, әks brolker
tranzaksiyalı broker
tәsnifçilәr, axtarış agenti

156 Broker әmәliyyatları hansı formaları qәbul edә bilәr?

•

alışsatış, birja
bütün cavablar düzdür
şaquli vebcәmiyyәtlәr, alıcı cәmiyyәtlәri
elektron distribütor, virtual mollar
üçüncü şәxsin bazarı, informatik brokerrec

157 Broker kimdir?

•

Fermer tәsәrrüfatları ilә әlaqә yaradan komisyonçulardır
әmtәә birjasında alıcı vә satıcılar arasında sazişlәrin bağlanmasında ticarәt vasitәçisidir
әmlak sanksiyası tәqsirli tәrәfi öhdәliklәrin tam vә vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsinә vadar etmәk üçün tәzyiq
vasitәsidir
vasitәçinin öz xeyrinә müqavilә bağlayan birjadır
tez xarab olan malların topdan satıcılarıdır

158 Birbaşa müqavilә әlaqәlәri nәdir?

•

vasitәçilәrlә alıcı vә satıcı arasındakı әlaqәdir
vasitәçi olmadan bilavasitә әmtәә alıcıları vә istehsalçıları arasındakı qarşılıqlı әlaqәdir
alıcı vә satıcı arasında bağlanan müqavilә әlaqәsidir
borc alanla bank arasında vasitәçi olmadan olan әlaqәdir
iki tәrәf arasındakı birbaşa uzunmüddәtә baglanmış әks әlaqәdir

159 Pәrakәndә satış mağazalarının göstәrdiyi xidmәtlәr

•

sorgu xidmәtlәri, pulsuz xidmәtlәri, istirahәt otaqları
reklam xidmәtlәri, işgüzar xidmәtlәr, sifariş qәbul xidmәtlәri
satışdan әvvәlki xidmәtlәr, satışdan sonrakı xidmәtlәr, әlavә xidmәtlәr
alınmış әmtәәlәrin evlәrә çatdırılması, dәrzi xidmәtlәri
köhnә malların qәbulu

160 İddia nәdir?

•

kommersiya maraqlarının qorunmasıdır
müqavilә şәrtlәrinin pozulmasının könüllü surәtdә aradan qaldırılması barәdә yazılı tәlәbdir
müqavilә şәrtlәrinin pozulmasının mәcburi surәtdә aradan qaldırılması barәdә yazılı tәlәbdir
malgöndәrәnlәrlә yaranmış sifarişdir
malgöndәrәnlәrlә yaranmış müqavilәlәrin hәlli üçün tәlәbnamәdir

161 Heçlәşmә nәdir?

•

mümkün riskdir
riskin azaldılması üsuludur
minimal riskdir
riskin artırılması üsuludur
katastrofik riskdir

162 Tәsәrrüfat әlaqәlәrinin mükәmmәl forması nәdir

•

sorğudur
müqavilәdir
iddialardır
sazişdir
oferfadır

163 Müqavilәdә qәti qiymәt (firm, fixe

•

Әmtәәnin hazırlanmasına çәkilәn xәrclәrin dәyişmәsindәn asılı olaraq, әmtәәnin göndәrildiyi anda hesablanan
qiymәtdir
Müqavilә imzalanan anda müәyyәnlәşdirilәn vә müqavilәnin qüvvәdә olduğu müddәtdә dәyişilmәyәn qiymәtdir
Dünya qiymәtlәri sәviyyәsini әks etdirәn vә xüsusi mәlumat mәnbәlәrindә әks etdirilәn qiymәtlәrdir
Azad şәkildә konvertasiya olunan valyuta ilә ödәnilmәklә iri idxal vә ixrac әmәliyyatlarının hәyata keçirildiyi
qiymәtdir
Müqavilә bağlanarkәn müәyyәn edilәn, lakin әmtәәnin göndәrildiyi vaxt onun vazar qiymәtinin dәyişmәsindәn
asılı olaraq yenidәn baxılan qiymәtdir

164 Ticarәt vasitәçilik әmәliyyatı nәdir?

•

İstehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçıının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır
Әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçiya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir
Әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәsinin bağlanmasıdır

165 ticarәt prosesinin әsas fiquru kimdir?

•

Kommersant
Әmtәәşünas
Tacir
Ticarәt ağenti
Marketoloqlar

166 Cәrimәni kim, nә vaxt ödәmәyә mәcburdur

•

qoyulmuş müddәtin ötdüyü vaxtlarda tәtbiq olunur
malın alış qiymәtinә әlavәdir
borclu tәrәf öhdәliyi müәyyәn edilmiş müddәtdә yerinә yetirmәdikdә ödәmәyә mәcburdur
kreditorun tәtbiq etdiyi cәrimәdir
borca әlavә olaraq ödәnilmәli mәglәbdir

167 Kommersiya müәssisәsi nәdir?

•

geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satış ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәsinin mәhsulunu xaricә ixrac edәn
firmalardır
öz adından vә öz hesabına әmtәәlәrin alqısatqısı әmәliyyatlarını hәyata keçirәn firmalardır
öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdansatış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış vә
pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye istehsalçılarına satan firmalardır
öz hesabına daxili bazarda әmtәәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır

168 Aşağәdakılardan hansı sаhibkarlıq fәaliyyәtinә aiddir?

•

istehsal, emal alqısatqı ilә әlaqәdar olan fәaliyyәtdir
sahibkarın kapitalı әsasında yerinәyetirilәn hәr hansı fәaliyyәtdir
sahibkara gәlir gәtirmәyәn iqtisadi,siyasi vә digәr fәaliyyәtin tәşkilidir.
alqısatqı prosesini hәyata keçirilmәsi zamanı vә mәnfәәtin әldә olunmasıdır
sahibkara gәlir gәtirәn iqtisadi,istehsal vә digәr fәaliyyәtin tәşkilidir.

169 Tәşkilatın valyuta hesabına xarici valyuta ilә hansı mәblәğ mәdaxil edilә bilmәz?

•

ixrac olunmuş әmtәәlәrin haqqı kimi müvәkkil olunmuş bank tәrәfindәn xaricdәn köçürülmüş vә valyuta
ehtiyatına qalan mәblәğ
hesab sahibi tәrәfindәn valyuta bircasından әldә olunmuş mәdlәğlәr
müvәkkil olunmuş bankın, Milli bankın vә ya Maliyyә Nazirliyinin icazәsi ilә digәr daxil olmalar
hesab sahibi tәrәfindәn valyuta bircasında vә valuta hәrracında әldә olunmuş mәdlәğlәr
alınmış әmtәәlәrin ödәnilmәsinә görә digәr valyuta hesabından köçürülmüş mәblәğ

170 Xarici valyuta ilә hesablaşmalar necә hәyata keçirilir?

•

banklar birliyinin sәrәncamı ilә
beynәlxalq valyuta fondunun qәrarı ilә
milli bankın xüsusi icazәsi ilә
nazirlәr kabinetinin xüsusi icazәsi ilә
milli mәclisin qәrarı ilә

171 Hesablaşmalar müәssisәlәr tәrәfindәn hansı üsullarla aparılır?

•

nәqd vә nәqdsiz
hesablaşmalarda iştirak etmәklә
hesablaşmalarda iştirak etmәmәklә
çeklә, veksellәrlә
akreditivlәrlә, ödәniş tapşırıqları ilә

172 Kommersiya sәnәdlәri hansı sәnәdlәrdir?

•

gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsi ilә daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir
әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir

173 Kreditlә ödәmә nәdir?

•

hesablaşmanın digәr firmadan aldığı borc hesabına ödәnilmәsidir
hesablaşmanın dövlәt tәminatı verilmәklә ödәnilmәsidir
әmtәәnin dәyәrinin hissәhissә ödәnilmәsidir
әmtәәnin dәyәrinin eyni dәyәrdә digәr әmtәә ilә ödәnilmәsidir
hesablaşmanın ixracçı tәrәfindәn idxalçıya verdiyi kommersiya krediti әsasında hәyata keçirilmәsidir

174 Sadә veksel nәdir?

•

müәyyәn müddәt göstәrilmәklә mütlәq tәәhhüdlü pul ödәmәsi sәnәdi

•

bir tәrәfin ödәniş vaxtı çatdığı müddәtdә digәr tәrәfә müәyyәn pul mәblәği ödәnilmәsi barәdә yazılı borc pul
öhdәliyidir
müәyyәn mәblәğ göstәrilmәklә mütlәq tәәhüdlü pul ödәmәsi sәnәdi
bazar iqtisadiyyatına keçәn ölkәlәrdә özәllәşdirmә çeki
qiymәtli kağızların bir növü

175 Satılan mәhsulların veksel ödәnişi zamanı hansı veksellәrdәn istifadә olunur?

•

faizli vә sadә
sadә vә köçürmә
açıq vә qapalı
sadә vә açıq
müddәtli vә köçürmә

176 Mal göndәrәnlә alıcı arasında planlı ödәnişlәr qaydasında hesablaşmalar nә vaxt baş verir?

•

xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
sabit tәsәrrüfat vә hesablaşma münasibәtlәri mövcud olduğu, mal göndәrişinin isә daimi xarakter daşıdığı hallarda
hәyata keçirilir
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtının nizama salındığı vaxt
sabit tәsәrrüfat vә hesablaşma münasibәtlәri mövcud olduğu vaxt
hesablaşmalar mal alanın anbarında tәhvilalma vaxtı

177 Hesablaşma çeki nәdir?

•

hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pulalanın hesabına pul vәsaitinin köçürülmәsi barәdә banka verdiyi
sәrәncamlar
hesab sahibinin çekdә göstәrilәn pul mәblәğinin onun hesabından vәsaiti alanının hesabına köçürülmәsi barәdә
ona xidmәt göstәrәn banka verdiyi yazılı tapşırıqdır
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığı
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır

178 Ödәniş tapşırığı nәdir?

•

xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pul alanın hesabına pul vәsaitinin köçürülmәsi barәdә banka verdiyi
sәrәncamlar
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin hesab sahibinin bank şöbәsinә tapşırığıdır
pul, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığı
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığı

179 Akkreditiv nәdir?

•

veksellәri yazan vә ödәniş müddәti başa çatan veksellәri ödәmәlәri öz öhdәsinә götürәn şәxsdir
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığı
hesab sahibinin çekdә göstәrilәn pul mәblәğinә onun hesabından banka keçirilmәsini tәmin edәn tapşırıqdı
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
sәhmdar cәmiyyәtinә kapital kimi müәyyәn miqdarda pul әmәyi ilә müәyyәn edilәn qiymәtli kağızlar

180 Nәğdsiz hesablaşmaların qeyri әmtәә әmәliyyatlarına nә aiddir?

•

ailә büdcәsindәn sosial tәyinatlı xәrclәrlә ayırmalar
Kommunal idarәlәri, elmi tәdqiqat tәşkilatları, tәhsil müәssisәlәri ilә vә s. malları aid edilir
veksel tәminatı üçün krediti öz öhdәsinә götürәn maliyyә tәşkilatıdır
hәrbi komitәlәrlә, vergi idarәlәri ilә hesablaşmalar
alıcının müәyyәn vaxt müddәtinә qiymәtli kağızlarla hesablaşmalar

181 .Nәğdsiz hesablaşmaların әmtәә әmәliyyatlarına nә aiddir?

•

alıcının müәyyәn vaxt müddәtinә qiymәtli kağızlarla hesablaşmalar
ikitәrәfin razılığı ilә hesablaşmalarda iştirak etmәdәn ödәniş әmәliyyat
xammalın, materialların, hazır mәhsulların vә s alqısatqısı
ödәnişlәri tezliklә ödәyәn alıcılara qiymәtdә edilәn güzәştdir
borclunun hesabından alıcının hesabına nәğd olmayan köçürmәdir

182 Kommersiya sirrinә hansı mәlumatlar aid olunmur:

•

başa catmamış müqavilәlәr
işçilәrin sayı vә tәrkibi haqqında informasiya
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin iqtisadi nәticәlәri
mәsrәflәrin strukturu
qiymәt siyasәti

183 İşgüzar danışıqların aparılmasına hansdaxidir?

•

tәrәf müqabili sıxışdırmaq, daha çox mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi ilә tәkbaşına fәaliyyәtә can atmaq
ancaq faktlarla әsaslanmaq, detallara çox da fikir vermәmәk
bütün cavablar düzdür
3 vә 4 bәndi düzdür
tbütün cavablar sәhvdir

184 kommersiya işindә mümkün ola bilәn zәrәr nәdir

•

xidmәt
qeyri müәyyәnlik
mübadilә
kommersiya riski
istehsalat

185 Mal spesifikasiyası hansı әmtәәlәrlә tәtbiq olunur

•

Mürәkkәb çeşidli әşyalardır
Sadә çeşidli әmtәәlәrlә
Sadә vә mürәkkәb әmtәәlәrlә
Asan әldә olunan әmtәәlәr
Heç biri doğru deyil

186 Malın dәstliliyi nәdir?

•

әmtәәlәrin alıcı tәlәbini tam ödәmәsi üçün tamamlayıcı dәstidir
mallara xüsusi bir tәlәbatı ödәmәsi üçün dәst halında hazırlanmasıdır
malların alıcı tәlәbini tam dolğun ödәnilmәsi mәqsәdi ilә daha dәrin çeşidin tәklif olunmasıdır
malın ümumi bir tәlәbatı ödәmәsini tәmin edәcәk müәyyәn toplusu başa düşülür
әmtәәlәrin ekspertiza üçün ayrılmış dәsti başa düşülür

187 Aşağıdakılardan hansı kommersiya әmәliyyatı deyil?

•

müqavilәlәrin bağlanması
reklam
әmtәәlәrin topdan alışı vә satışı
pәrakәndә satış
malın istehsalı ilә bağlı әmәliyyatlar

188 Hansı variantda mal alışı motivi göstәrilmişdir?

•

alıcının malı almağa tәhrik edәn hәrәkәtverici qüvvәdir
alıcının malı satmağa tәhrik edәn stimil verici qüvvәdi
mәdәni sәviyyәyә uyğun formasının tәlәbatıdır

alıcının malı satmağa maraq yaradan qüvvәdi
inad sәviyyәsinә çatan ehtiyacdır

189 Sizin әmәkdaşliq etdiyiniz xarici şirkәt sizi dәvәt etmisdir. Ancaq çox mәşğul adam olduğunuzdan,
etiket vә protokol ilә tanişliğiniz yoxdur. Siz şirkәtinizin adini batirmaq istәmirsiz. Siz ölkәnizi vә şirkәtinizi
layiqincә tәmsil etmәk istәyirsiniz sizin qәrariniz?

•

Özunuzu tam әminlikdә hiss etmәk uçun beynәlxalq etik qaydalarin hamisini öyrәnirsiz
Hesab edirsiniz ki, mövcud sәraitdә sәfәr etdiyiniz ölkәnin etik qaydalarini öyrәnmәk daha munasib olardi
Hec birini meqbul saymirsiz
Duşunursuzki ölkәmizin etik qaydalari sәfәr etdiyiniz ölkәyә uyğgundur
Nә o, nәdә bu varianti secmәyәrәk deyirsizki hәr sey yerindә mәlum olacaqdir

190 Şirkәtlәrdә qәrәzli munasibәtlәri әn geniş yayilmiş tәhlukәli formasina aid deyil

•

İrqi әlamәt
Sosialmәdәni qrupa mәnsub olmamaq
Cinsi әlamәt
Yas әlamәti
Dini әlamәt

191 Lanc, furcet, sam yemәyi, isvec stolu nәdir?

•

Protokol tәdbirlәrinin tam rәsmi qaydada muvәkillәrin kömәyi ilә köcurulur
İşguzar danişiqlarin protokol tәdbirlәridir
İşguzar danişiqlarin rәsmilәşdirilmәsinin qeyri rәsmi formalaridir
Qeyri rәsmi işguzar göruslәrdir
Qeyri rәsmi pesәkar görus formalaridir

192 Işguzar protokol nәdir?

•

Rәhbәr işçilәrә vermәk uçun hazirlanmaq
Danişiqlarin protokol tәdbiri formasinda keçirilmәsidir
Keçirilmiş iclasin göruşun rәsmillәsdirilib hesabat sәklindә tәqdimatidir
Sәnәddir
Danişiqlarin rәsmillәsdirilmәsir

193 İlkin informasiyaların toplanmasında geniş yayılmış metod aşğıdakılardan hansıdır:

•

müşahidә
sorğu
tәhlil
delfi metodu
bütün cavablar sәhv

194 Müәssisә daxili tәkrar informasiya nәdir?

•

bütün cavablar doğrudur
müәssisәnin fәaliyyәtini әks etdirәn mәlumatlardır
müәssisәnin xarici fәaliyyәtini dәqiqlәşdirmә üçün әvvәlcәdәn yığılmış mәlumatlardır
iqtisadiyyatın inkişafında müәssisәnin fәaliyyәt sәviyyәsini müәyyәn edәn mәlumatlardır
müәssisәnin daxili bazara adaptasiyasının tәnzimlәnmәsi üçün mәlumatlardır

195 Azәrbaycan Respublikası haqsız rәqabәt haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

4 aprel 1992 ci il
2 iyun 1995 ci il
23 fevral 1960 cı il
10 mart 1959 cu il

9 mart 1992 ci il

196 Çinin Dövlәt Şurası Kommersiya tәhlükәsizlik xidmәtlәri haqda әsasnamәni nә vaxt qәbul edib?

•

2000
1990
1988
1999
2008

197 İstehsal sirrindәn kommersiya sirrinin fәrqi nәdir?

•

istehsal sirri yalnız müәyyәn sahәlәri әhatә edir. Kommersiya sirrinә isә daha çox sahә daxildir
kommersiya sirrinә firmanın ticarәt münasibәtlәrinә aid olan mәlumatlar daxil edilir
kommersiya sirrinә istehsal vasitәlәri haqqında mәlumatlar daxildir
kommersiya sirrinә istehsal avadanlıqları haqqında mәlumatlar daxildir
kommersiya sirri istehsal sirrindәn daha çox mәxfiliyi ilә fәrqlәnir

198 ABŞda Kommersiya sirri haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

1990
1979
1984
1961
1985

199 Aşagıdakılardan hansı kommersiya mәxfiliklәrini fәrqlәndirәn amillәrә aid deyil?

•

texnoloci, istehsal, tәşkilati, marketinq xüsusiyyәtlәrinә görә
siyasi xüsusiyyәtlәrinә görә
kommersiya sirrinin tәbiәtinә görә
mülkiyyәt mәnsubiyyәtinә görә
tәyinatına görә

200 Әmtәә nişanı nәyi qoruyur?

•

ticarәt firmasının әmtәә haqqında mәlumatlarını qoruyur
satıcının marka adından istifadә etmәsinin müstәsna hüququnu qoruyur
markanın müәlliflik hüququna әks olaraq potarial formada hüquqi әsasını qoruyur
әmtәәnin özünәmәxsus göstәricilәrini qoruyur
әmtәәnin firma stilini, surәtini qoruyur

201 Yaponiyada qulluqçuların davranış kodeksindә aşağıdakılardan hansı nәzәrә alınmır?

•

müştәrilәr tәrәfdәn kommersiyaya olan inamın itirilmәsinә sәbәb ola bilәcәk sazişlәr bağlamamaq
Kommersiya sirrinә malik olan mәlumatları kәnar şәxslәrә ötürmәk
qәsdәn iqtisadi ziyan vurmaq
rüşvәt vermәk, almaq
rәhbәrliyin icazәsi ilә başqa bir yerdә işә düzәlmәk

202 Kommersiya sirrini qorumaqdan ötrü nәdәn istifadә etmәk lazımdır?

•

müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan qarşılıqlı anlaşmalar
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan işgüzar müqavilәlәr
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan lokal qәrarlar
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan birbaşa sazişlәr
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan normalar (әmrlәr, sәrәncamlar, tәlimatlar

203 Texniki mәlumata nә daxil deyil?

•

EHM proqram tәminatı
informasiya prosesi
razılaşma
elmitәdqiqat layihәsi
patent әrizәsi

204 İşgüzar informasiyaya nә daxil deyil?

•

maliyyә mәlumatları
ENMnın proqram tәminatı.
heyәtin siyahısı
marketinq haqqında mәlumat
malın qiymәti haqqında mәlumat

205 Nouxau kommersiya sirridirmi?

•

bәli, amma bәzi şәrtlәrlә
Xeyr
bәli
qәtiyyәn
o qәdәr dә yox

206 Sәnaye şpionacı nәdir?

•

müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan normalardır.(әmrlәr, sәrәncamlar, tәlimatlar
sәlahiyyәti olmayan şәxslәrin vә ya müәssisәlәrin kommersiya sirrini tәşkil edәn mәxfi mәlumatların
toplanmasıdır.
sәlahiyyәti olmayan şәxslәrin vә ya müәssisәlәrin qeyriqanuni yolla әliәyri satıcılar tәrәfindәn mәlumatların
toplanmasıdır.
sәlahiyyәti olmayan şәxslәrin vә ya müәssisәlәrin qeyriqanuni yolla kommersiya sirrini tәşkil edәn mәlumatları
toplayan satıcılardır.
sәlahiyyәti olmayan şәxslәrin vә ya müәssisәlәrin qeyriqanuni yolla insafsız satıcılar tәrәfindәn mәlumatların
toplanmasıdır.

207 Kommersiya sirrinin daşıyıcısı kimdir?

•

kommersiyaya aid olan bilgilәri bilәn podratçılardır
kommersiyaya aid olan bilgilәri bilәn nouxau daşıyıcıları
müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirrlәri haqqında xәbәrdar olan şәxsdir
müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirlәrini bilәn vә istehsala tәtbiq edәn şәxs
kommersiyaya aid olan mәxfiliyi qoruyan şәxsdir

208 Kommersiya sirri nәdir?

•

yalnız sövdә iştirakçılarına mәlum olan, qalanlara isә elan edilmәyәn mәlumatların ifadәsi
kommersiya nöqteyi nәzәrindәn bilәrәkdәn gizli saxlanan mәlumatlardır.
hәm istehsalçıya, hәm satıcıya mәlum olan mәlumat
yalnız alıcıya mәlum olmayan mәlumatlar
yalnız mal istehsalçılarına mәlum olan mәlumat

209 İstehlakçı davranışı anlayışı nәyi ifadә edir

•

istehlakçıların sosialiqtisadi vәziyyәtini vә mәdәni sәviyyәsini
mәhsulların seçilmәsi vә satınalınması prosesindә istehlakçıların etdiklәri hәrәkәtlәrin mәcmuusunu
istehlakçıların tәlabatın vә alıcılıq qabiliyyәtini
istehlakçıların mәhsula vә onun qiymәtinә münasibәtini
istehlakçıların hәyat tәrzini

210 Kommersiya fәaliyyәtindә mümkün risk nәdir?

•

•

mәnfәәtin itirilmәsi ehtimal olunur
mәnfәәtlә bәrabәr, müәssisәnin lәğv olunması nәzәrdә tutulub
müflislәşmә, tamamilә müәssisәnin dağılması ilә bağlı riskdir
mәnfәәtin bir hissәsinin itirilmәsi, 2ci dәrәcәli gәlirlәrin artması ilә әlaqәdar riskdir
mәnfәәtin artması ehtimal olunur

211 Kommersiya riski nәdir?

•

mal alınması zamanı yükün korlanması vә itirilmәsidir
kommersiya fәaliyyәti nәticәsindә mümkün ziyana mәruz qalmaq vә ya itkilәrin olmasıdır
mümkün xeyirli xüsusiyyәtlәrә malik mәnfәәtә nail olmaq üçün atılan addımdır
mәnfәәtin itirilmәsi ehtimalıdır
mәnfәәtin itirilmәsi vә gәlirlәrin bir hissәsinin geri alınmaması ehtimaldır

212 İşgüzar protokol nәdir?

•

danışıqların aparılması üçün qonaqların dәvәt olunması, protokolun yazılması (vaxt, reqlament, iyerarxiya)
xarici ticarәt әlaqәlәrinin yaradıldığı vaxt, tәrәflәrin bağladığı saziş
danışıqların yeri, şәraiti, beynәlxalq saziş qaydaları
danışıqların yeri, şәraiti, göstәrilәn sәnәd (yerin rahatlığın, sәs küysüz şәrait
işgüzar görüşlәrin aparılması qaydasıdır (görüşün vaxtı, yeri, şәraiti, qәbulun seçilmәsi, qonaqların siyahısı)

213 Hansı mәlumatlar kommersiya sirridir?

•

yalnız mal istehsalçılarına mәlum olan mәlumat
yalnız alıcıya mәlum olmayan mәlumatlar
hәm istehsalçıya, hәm satıcıya mәlum olan mәlumat
kommersiya nöqteyi nәzәrindәn bilәrәkdәn gizli saxlanan mәlumatlardır.
yalnız sövdә iştirakçılarına mәlum olan, qalanlara isә elan edilmәyәn mәlumatların ifadәsi

214 Aşağıdakılardan hansı kommersiya sirri deyil?

•

yeni ixtiralar
ödәnilmiş vergilәr
NouXau
başa çatdirilmamış müqavilәlәr
marka lahiyyәsi

215 Reklamasiyaya cavab hansı formada göndәrilir?

•

şifahi vә qismәn yazılı
Yazılı
faks vә internetlә
Telefonla
Şifahi

216 Katastrofik risk nәdir?

•

gәlirlәrin bir hissәsinin geri qaytarılmasıdır
gәlirlәr itirilir
mәnfәәt itirilir
müflislәşmә ilә bağlı riskdir
ikinci dәrәcәli mәnfәәtlәrin itirilmәsidir

217 Mümkün risk nәdir?

•

mәnfәәtin bir hissәsinin itirilmәsi, 2ci dәrәcәli gәlirlәrin artması ilә әlaqәdar riskdir
mәnfәәtin itirilmәsi ehtimal olunur
mәnfәәtin artması ehtimal olunur

mәnfәәtlә bәrabәr, müәssisәnin lәğv olunması nәzәrdә tutulub
müflislәşmә, tamamilә müәssisәnin dağılması ilә bağlı riskdir

218 Risk nәdir?

•

mümkün xeyirli xüsusiyyәtlәrә malik mәnfәәtә nail olmaq üçün atılan addımdır
kommersiya fәaliyyәti nәticәsindә mümkün ziyana mәruz qalmaq vә ya itkilәrin olmasıdır
mәnfәәtin itirilmәsi vә gәlirlәrin bir hissәsinin geri alınmaması ehtimaldır
mәnfәәtin itirilmәsi ehtimalıdır
mal alınması zamanı yükün korlanması vә itirilmәsidir

219 Klirinq ödәnişlәri nә vaxt, harada ilk dәfә tәtbiq olunub

•

1728ABŞ
1815Fransa
1775Böyük Britaniya
1920Bakı
Heç biri doğru deyil

220 Nәqdsiz hesablaşma nәdir

•

Tәdiyyәdir
Pul dövriyyәsinin bir formasıdır
Heç biri doğru deyil
Pul dövriyyәsinin az tәtbiq olunan formasıdır
Dәyәrin dәyişmәsidir

221 Aksept nәdir

•

Heç bir cavab doğru deyil
Tәdavülçünün razılığı
Tәdavülçünün narazılığı
Borcun ödәnilmәsi
Borcun yerindә ödәnilmәsi

222 Hesablaşmaların hansı formaları var

•

natural dәyәr forması
Nәqd vә nәqdsiz
Nәqd vә daimi
әmtәә vә qeyrimaddi
әmtәә vә qiymәt

223 Kommersiya hesabı hansı sәnәddir?

•

әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu zamanı yazılan sәnәddir
satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olduqdan sonra yazılan hesabdır
hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin әks etdirәn vә özünә hesab vә spesifikasiyanın rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir
hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn sәnәddir

224 Oferta nәdir?

•

özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn kommersiya sәnәdidir
özündә çeşid, miqdar, maddi mәsuliyyәt әks etdirәn sәnәddir
kommersiya sövdәlәşmәsinin bağlanması üçün formal tәklifdir ki, özündә razılaşmanın mövcud şәrtlәrini әks
etdirir (çeşid, miqdar, qiymәt, müddәt, tәrәflәrin maddi mәsuliyyәti
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn işgüzar protokoldur
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn müqavilәdir

225 Sorğu

•

özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn işgüzar protokoldur
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn kommersiya sәnәdidir
özündә satıcının alıcıya müraciәtini әks etdirәn «kommersiya sәnәdidir»
özündә istehsalçının alıcıya göndәrdiyi tәlәbnamәdir
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn müqavilәdir

226 Danışıqların aparılması sxeminә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

danışıqların tez başa çatması mәqsәdilә rәsmi olaraq müqavilә imzalamaq
tәqdimetmә, kommersiya sövdәlәşmәsinin xarakterinә uyğun giriş vermәk
dialoq, söhbәtin başa çatması
öz tәkliflәrini vә öhdәliklәrini әhatәli surәtdә ifadә etmәk
Salamlaşma

227 Nitqә verilәn tәlәblәr hansılardır?

•

bilgilik, mәntiqlik, savadlı, loqik, emosional çalarlar vermәk
hadisәlәrә birbaşa müdaxilә qabiliyyәti, özünü müdafiә
obyektiv düşüncә, dinlәmәkdәnsә müdaxilә etmәk
dәqiqlik, kәsәrlik, obyektivlik bacarığı
subyektiv, müdaxilә az danışmaq

228 İşgüzar danışıqların aparılmasına hansı daxil deyil?

•

ancaq faktlarla әsaslanmaq, detallara çox da fikir vermәmәk
tәrәf müqabili sıxışdırmaq, daha çox mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi ilә tәkbaşına fәaliyyәtә can atmaq
aydın vә qısa danışmaq, mәn kәlmәsindәn ehtiyatla istifadә etmәk
tәrәf müqabili ilә konfliktdәn qaçmaq
mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli yollarını axtarmaq, onu daha da mürәkkәblәşdirmәmәk

229 Pәrakәndә satış haqqında alqısatqı müqavilәsi hansıdır

•

Ümumi müqavilәlәr
Notarial tәsdiqli müqavilәdir
Sadә müqavilәlәr
Xüsusi müqavilәlәr
Qapalı müqavilәlәr

230 Formasına görә müqavilәlәrin növlәri

•

Mürәkkәb, tәsdiq olunmuş
Sadә, notarial tәsdiqli
Adi, mürәkkәb
Heç biri doğru deyil
Çoxtәrәfli, tәktәrәfli

231 Alqısatqı müqavilәsi hansı müqavilәdir

•

Ikitәrәfli
Daimi
Mövsümi
Çox tәrәfli
Tәktәrәfli

232 İştirakçıların sayından asılı olaraq hansı müqavilәlәr var

•

Ikitәrәfli, çoxtәrәfli

Dövri, qeyridövri
Daimi, mövsümi
Natamam, dolğun
Birtәrәfli, çoxtәrәfli

233 Birtәrәfli müqavilә nәdir?

•

Müqavilәyә görә bir tәrәf üçün hüquq, digәr tәrәf üçün öhdәlik yarandıqda
Heç biri doğru deyil
Bir tәrәf üçün iqtisadi, digәr tәrәf üçün mülki әhәmiyyәt kәsb edir
Bir tәrәf üçün siyasi fәaliyyәt, digәr tәrәf üçün isә inzibati әhәmiyyәt kәsb etmәlidir
Bir tәrәf üçün vardövlәt, digәr tәrәf üçün şәrait yaratmalıdır

234 Müqavilә nәdir?

•

İki müәssisә arasında aparılan işlәrin razılığıdır
Heç biri doğru deyil
İki vә daha çox şirkәtin qarşılıqlı razılaşmasıdır
İki vә daha çox şirkәtin birtәrәfli razılaşmasıdır
Bir çox şirkәtlәrin razılaşmasıdır

235 İşgüzar adamın etiketinә nәlәr daxildir?

•

özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları,
xarici görünüşә, geyimә, maneralara diqqәt etmәk, nitqә tәlәblәr, işgüzar protokol biliklәri
özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları, xarici görünüşә, geyimә, maneralara diqqәt
etmәk, nitqә tәlәblәr, iqtisadi ,siyasi biliklәr
özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları,
xarici görünüşә, geyimә diqqәt etmәk, texniki biliklәr
özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları,
xarici görünüşә, geyimә fikir vermәk, kargüzarlıq qabiliyyәti, sac düzümü
özünü tәqdim etmә, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları, xarici
görünüşünә, geyimә, saç düzümünә diqqәt etmәk, nitqә tәlәblәr,marka vә әmtәә nişanlarını mәnimsәmәk

236 Yüksәk sәviyyәli kommersantsahibkar necә olmalıdır?

•

öz işinә, onun faydalılığına, ticarәt biznesinә inanmalı, rәqabәtin vacibliyini qәbul etmәli, bir şәxsiyyәt kimi
özünә vә başqalarına hörmәt etmәli, elmi texnikanı, tәhsili qiymәtlәndirmәlidir
öz işinin son nәticәsini tam mәnası ilә anlamalı, mәnfәәt әldә etmәk ücün çalışmalıdır
rәqabәti öyrәnәn, bazar imkanlarını tәhlil edәn, bacarıqlı mütәxәsis olmalıdır
texnikanı, tәhsili qiymәtlәndirәn, kommersiya vәrdişlәri olan şәxslәrdir
öz işinә inamlı, bacarıqlı, sәrvәi meylli olmalıdır

237 Fraxt üçün sifariş nәdir?

•

Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını göstәrmәklә mal göndәrәnin istehsalcıdan müәyyәn miqdar göndәrmә üçün
yer saxlamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını .göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan müәyyәn miqdar göndәrmә üçün
yer saxlamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Satıcının mal alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçinin tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir

238 Yenidәn satma üzrә әmәliyyatına aid deyil

•

hec biri
İstehsalçıdan asılı olan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçıının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş әsasında
alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
hamısı aiddir

İstehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçıının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır

239 Proformahesab (proforma invois nәdir?

•

Әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu zamanı yazılan sәnәddir
Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә spesifikasiyanın
rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır

240 Nәğdsiz hesablaşmaların formasına aid deyil?

•

ödәniş tәlәbnamәsi
ödәniş tapşırığı
hamısı aiddir
çek
akreditiv

241 Qeyri әmtәә әmәliyyatlarına hansılar daxildir?

•

әmtәәyә olan tәlәbin öyrәnilmәsi, proqnozlaşdırılması
kommunal idarәlәrin, elmitәdqiqat tәşkilatları, tәhsil müәssisәlәrinin hesablaşmaları daxildir
istehsal müәssisәlәrin hesablaşmaları daxildir
qeyri kommersiya tәşkilatlarının istehsal tәdbirlәri daxildir
әmtәәnin mәnasının işlәnmәsi, onun yoxlanması vә nümunәnin hazırlanması

242 Hansı әmtәә әmәliyyatları nәğdsiz formada yerinә yetirilir?

•

borclunun hesabından alıcının hesabına nәğd olmayan köçürmәlәr
xammalın, materialların, hazır mәhsulların vә s alqısatqısı
alıcının müәyyәn vaxt müddәtinә qiymәtli kağızlarla hesablaşmaları
ödәnişlәri tezliklә ödәyәn alıcılara qiymәtdә edilәn güzәştlәr
ikitәrәfin razılığı ilә hesablaşmalarda iştirak etmәdәn ödәniş әmәliyyatları

243 Hansı formul dәyәrin dәyişmәsinin әks etdirir

•

PӘ1 vә Ә1P1
PӘ vә Ә1P1
Ә1P1 vә ӘP
ӘP vә Ә1P1
ӘP1 vә ӘP

244 ümumi daxili mәhsulan hәcmi

•

Nәzәrdә tutulmuş nәticәnin alınmamasıdır
Maliyyә itkisinә dözmәk ehtimalı, baş verә bilәcәk mәhlükәdir
ümumi daxili mәhsulan hәjmiәhalinin pul gәliri vә alıjılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi ehtimalidır
Mal dövriyyәsi hәjminin aşağı düşmәsi vә strukturunun dәyişmәsi
Әsas vә dövriyyә kapitalından istifadә effektivliyinin aşağı düşmәsidir

245 Ticarәtdә ümumi gәlirin әmәlә gәlmә mәnbәlәri hansılırdır?

•

Mal satışından alınan gәlir,
Әsas vә әlavә әmәk haqqı, digәr tәsәrrüfat sahәlәrinin mәsrәflәri
Tәdavül xәrclәri ilә mәnfәәtin cәmini
Ayrı ayrı xәrc maddәlәrinin ümumi dövriyyәdәki xüsusi çәkisidir;
Müәssisә krediti vә istehsal krelditi

246 Ticarәtdә ümumi gәlir tәyinatına görә nәyi özündә әks etdirir?

•

Mal dövriyyәsi ilә tәdavül xәrclәrinin cәmini
Tәdavül xәrclәri ilә mәnfәәtin cәmini
Tәdavül xәrclәrinin mәnfәәtә nisbәtini
Mәnfәәt ilә mal dövriyyәsinin mәblәğinin cәmini
Mәnfәәtin tәdavül xәrclәrinә olan nisbәtinә

247 Tәdavül xәrclәrinin quruluşu dedikdә nә başa düşülür?

•

Ayrıayrı xәrc maddәlәri mәblәğinin ümumi xәrjlәrdәki xüsusi çәkisidir
Ayrı ayrı xәrc maddәlәrinin ümumi dövriyyәdәki xüsusi çәkisidir;
Xәrc maddәlәrinin qruplar üzrә tәsnifatı
Xәrc maddәlәri mәblәğinin mal dövriyyәsinә olan nisbәtidir
Tәdavül xәrclәri mәblәğinin mal dövriyyәsinә olan nisbәtinin faizlә ifadәsidir

248 Tәdavül xәrclәrini izah et.

•

İşçilәrin sәrf etdiklfri әmәyini kәmiyyәt vә keyfiyyәtinә görә onlara verilәn pul vәsaitinin hәcmidir
Malların istehsalı ilә әlaqәdar sәrf olunan әmәk mәsrәflәrinin pul ilә ifadәsidir
Mal dövriyyәsi planının yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar sәrf olunan mәsrәflәrin hәcmidir
İstehlakçılrın mal alışına sәrf etdiklәri pul vәsaitinn ümumi hәcmidir
malların istehsaldan istehlakçıya çatdırılması ilә әlaqәdar sәrf olunan әmәk mәsrәflәrinin pul ilә ifadәsidir.

249 Bütün malgöndәrәnlәri hansı 2 qrupa bölürlәr?

•

tenderlәr, topdan bazalar
malgöndәrәn istehlakçılar vә hәrraclar
malgöndәrәn istehsalçılar, malgöndәrәn topdan müәssisәlәr
malgöndәrәn istehsalçılar, malgöndәrәn satıcılar
malgöndәrәn istehsalçılar vә bircalar

250 Topdan әrzaq bazarının funksiyası deyil?

•

bütün malgöndәrәnlәrә rәqabәtli bazara çıxmaq imkanı vermәk
tender vә müsabiqәlәr vasitәsi ilә әrzaq mәhsullarının satışının tәşkili
yeni iş yerlәrinin açılması kәnd әhalisinin şәhәrә axınının qarşısının alınması
kәnd tәsәrrüfatı vә әrzaq mәhsullarının alqısatqısı üçün abaq bir yerin ayrılması
ilboyu әhalini keyfiyyәtli әrzaq mәhsulları ilә tәchiz etmәk

251 Tәşkilatı mәrhәlә nә ilә әlaqәdardı

•

reklam kataloqunun hazırlanması ilә
mәnfi vә müsbәt cәhәtlәrin qiymәtlәndirilmәsilә
sәrgi satışın keçirilmәsi ilә
tәlәbnamәlәr ilә
yarmarka komitәsinin yaradılması ilә

252 Yarmarka komitәsinin qәrarı necә rәsmilәşdirilir?

•

rәsmi әmrlә tәsdiqlәnir
oferta ilә yekunlaşır
tәlәbnamәlәr ilә rәsmilәşdirilir
sifariş blankında әks olunur
protokolda әks olunur

253 Aşağıdakılardan hansı yarmarka komitәsi arbitracının fәaliyyәtinә daxil deyil?
yarmarka ticarәtinin iştirakçılarına hüquqi mәsәlәlәr üzrә mәslәhәtlәr verir

•

müqavilә qabağı mübahisәlәri nәzәrdәn keçirir
yarmarkanın başlangıc mәrhәlәsini tәşkil edir
yarmarka iştirakçılarına mәslәhәt verir
yarmarkaya hüquqi xidmәti tәmin edir

254 Kes әnd kerri nәdir?

•

mağaza anbar
xırda topdan mağaza anbarlar
ucuz qiymәt mağazası
anbar dükanı
mağazaanbar, stellac

255 Yarmarkaya tәqdim olunmuş әmtәә nümunәlәrinin qәbulu vә saxlanmasını kim tәmin edir?

•

müqavilәlәrin uçotu qrupu
yarmarka direktorluğu
yarmarka komitәsi
yarmarka nәzarәt qrup
yarmarka tәtbiq qrupu

256 Yarmarkalarda bağlanmış müqavilәlәri kim qeydiyyata alır?

•

yarmarka komitәsinin işçi qrupu
yarmarka direktorluğu
müqavilәlәrin uçotu üzrә qrup
yarmarka komitәsi
yarmarkanın ümumi iclası

257 Yarmarka komitәsi yarmarka ticarәtinin hansı mәrhәlәsindә yaradılır?

•

yekun mәrhәlәsindә
başlanğıc mәrhәlәsindә
әsas mәrhәlәsindә
aralıq mәrhәlәsindә
tәşkilati mәrhәlәsindә

258 Yarmarka ticarәtinin tәşkili zamanı onun keçirilmәsinin әsas mәrhәlәlәri hansılardır?

•

alışdan әvvәl, alışdan sonra
başlangıc,tәşkilati,yekun
başlanğıc, satış
tәşkilati, satış
tәşkilati vә yekun

259 Topdanyarmarka ticarәtinin xarakterik xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

bir neçә il müddәtindә fәaliyyәt göstәrәn, işgüzar xarakterli, istehsal vә qeyri istehsal malları
alıcısı vә satışı peşәkarlar olan ildә bir dәfә keçirilәn bircalardır
daimi fәaliyyәt göstәrәn topdan ticarәtin bir növüdür
nümunәlәr üzrә alış yarmarkaların keçirilmәsinin dövriliyi әmtәәlәrin satış müddәtinin vә yerinin әvvәlcәdәn
müәyyәnlәşdirilmәsi, satıcı vә alıcıların kütlәvi iştirakı
qiymәti simvolik olaraq tәyin edilәn ildә bir dәfә keçirilәn topdan ticarәtdir

260 Yarmarka ticarәtinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

alıcısı vә satışı peşәkarlar olan ildә bir dәfә keçirilәn bircalardır
әmtәәlәrin topdan satışı vә alışı, satıcılarla alıcılar arasında birbaşa müqavilәlәrin bağlanmasıdır
әmtәә bircasının bir növü olmaqla, topdan ticarәti hәyata keçirir

daimi fәaliyyәt göstәrәn topdan ticarәtin bir növüdür
qiymәti simvolik olaraq tәyin edilәn ildә bir dәfә keçirilәn topdan ticarәtdir

261 Sahә әlamәtlәrinә görә yarmarkalar necә bölünürlәr?

•

bir neçә il müddәtindә fәaliyyәt göstәrәn, işgüzar xarakterli, istehsal vә qeyri istehsal malları yarmarka
müәyyәn dövr üçün mal satışını hәyata keçirәn sahә daxili vә region tipli yarmarkalara bölünür
yarmarkalar sahәlәr vә sahәlәrarası müxtәlif istehsal sahәlәrinin mәmulatlarını әhatә edәn yarmarkalara bölünürlәr
hәftәdә bir dәfә keçirilәn sahәlәrarası istehsal sahәlәrini әhatә edәn yarmarkalara bölünür
daimi olmayan yerli yarmarkalardır

262 Distribyutor kimdir?

•

yalnız nüfuzlu malların topdan satışı
iri sәnaye firmalarındanistehsalçılardan topdan mal tәchizatı әsasında satışı hәyata keçirәn, marketinq vә
vasitәlәri xidmәtlәri göstәrәn firmadır
K/T mallarının topdan satışıdır
dәrman mәmulatlarının satışını hәyata keçirәn müәssisәlәrdir
tez xarab olan әrzaq mallarının satıcılarıdır

263 Kommersiya fәaliyyәtinin tәdqiqi vә proqnozlaşdırılması kursunun әsası nәdir?

•

müqayisә, analogiya, riyazi modellәşmәni әks etdirir
metodoloji әsasını tәdqiqatın sintez vә analiz üsulu ilә tәhlilini әks etdirir
dialektik inkişaf metodu, metodoloji tәdqiqatın ümumi elmi vә elәcә dә xüsusi metodlarını özündә әks etdirir
metodoloji әsası klassiklәrin vә Azәrbaycan iqtisadçı alimlәrinin elmi tәdqiqatlarını әks etdirir
müşahidә ekspert qiymәtlәndirmә modellәşmә metodlarını

264 Satış yerinin xarakterinә görә pәrakәndә ticarәt necә tәsniflәşdirilmәsinә aid deyil?

•

Özünәxidmәtlә satış
Poçt vә telefonla satış
Ticarәt avtomatları
Direct meyl
Evdә satış

265 Vasitәçinin kömәyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması әmәliyyatları necә adlanır?

•

Kommivoyazeçer әmәliyyatları
Komissyon әmәliyyatları
Özünәxidmәtlә satış әmәliyyatlar
Distribyutor әmәliyyatla
Broker әmәliyyatları

266 . Discount mağazaların növüdür.

•

Şöbә mağazaları
Superstorlar
aşağı qiymәtli satış mәrkәzlәri
İxtisaslaşmış mağazalar
Әlverişli mağazalar

267 Pәrakәndә satışın növünә aid deyil

•

İxtisaslaşmış mağazalar
Univermaqlar
Ucuz qiymәt mağazaları
Xırda ambar dükanlar
Superstorlar

268 Sәrgi nәdir.

•

bazarda ziyarәtçilәri mәlumatlandırmağı üçün hәyata keçirilәn nümayiş tәdbiridir
sәrgi – pәrakәndә satış tәdbiridir
bütün cavablar doğrudur
bir neçә sahәdә tәrәqqiyә nail olmaq mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn baxış tәdbiridir.
sәrgi  topdan satış tәdbiri deyil

269 Ticarәt nәdir

•

Heç biri doğru deyil
Bazara differensial yanaşmasıdır
Әmtәә tәdavülü ilә әlaqәdar olaraq insan fәaliyyәtini bir növüdür
Tәlәbat ehtiyacların mübadilә yolu ilә ödәnilmәsinә yönәlәn fәaliyyәtdir
Bazara yönәlәn fәaliyyәtdir

270 Ekspertlәr tәrәfindәn nәzәrә alınmayan amillәr hansılardır

•

Az ehtimal olunan
Tәsadüfi
Sorğu metodu
Ekspert metod
Ehtimal olunan

271 Sahibkara yaxşı mәlum olan vә gözlәnilәn amillәr necә adlanır

•

Sorğu metodları
Ekspert metodlar
Tәsadüfi amillәr
Az ehtimal olunan amillәr
Ehtimal olunan amillәr

272 Riskin dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün metodlar hansılardır

•

Müşahidә vә tәhlil
Statistik vә ekspert
Sorğu vә razılaşma
Müşahidә vә statistik metod
Ekspert vә sorğu

273 Kommersiya fәaliyyәti nәticәsindә mümkün ziyana mәruz qalmaq, itkilәrin olması nәdir

•

Depressiya
Gәlirlәrin azalması
Risk
Forsmacor
Fәlakәt

274 Kommersiyanı hәyata keçirmәk üçün nәyә malik olmaq lazımdır.

•

ucuz idxal edib, baha satmaq imkanına
ucuz alıb baha satmaq imkanına
bütün cavablar doğrudur
baha ixrac edib, daha ucuz idxala
baha alıb ucuz satmaq imkanına

275 Topdan ticarәt müәssisәlәri alıcılara hansı xidmәti göstәrmir?
saxlanma

•

•

marketinq kompleksinin modifikasiyası
tәlәbin qiymәtlәndirilmәsi
informasiya, konsaltinq
istehsal çeşidinin ticarәt çeşidinә çevrilmәsi

276 Topdan satış tacirlәrinin tәsnifatına aid deyil

•

ixtisaslaşmış topdan tacirlәr
korporativ topdan tacirlәr
topdansatış ticarәtçilәr
broker vә agentlәr
istehsalçıların topdan satış kontraktlar

277 Aşağıdakılardan biri pәrakәndә ticarәti tәmәrküzlәşmә formasına aid deyil?

•

mikrorayon ticarәt mәrkәzlәri
imtiyaz saxlayan tәşkilatların birlәşmәsi
regional ticarәt mәrkәzlәri
mәrkәzi işgüzar rayon
rayon ticarәt mәrkәzlәri

278 Anbar dükan nәdir?

•

orta ölçülü ucuz mebel ticarәti ilә mәşğul olan obyektdir
çox böyük sahәsi olan ucuzlaşmış qiymәt dükanlarıdır
xırda topdan әrzaq mağazasıdı
kiçik anbarlardır
çox böyük sahәli bahalı mallar satış obyektdir

279 İlk univermaq harada, nә vaxt açıldı?

•

1812 ABŞ
1852 Paris
1903 Berlin
1918 Moskva
1901 Bakı

280 Aşağıdakılardan hansı pәrakәndә ticarәtin tәsnifat әlamәti deyil?

•

qiymәtә nisbi münasibәt
göstәrilәn әlavә xidmәtlәr
ticarәt xidmәtinin xarakteri
mәnsubiyyәt vә tәmәrküzlәşmәnin müxtәlifliyi
tәklif edilәn әmәtәә çeşidi

281 Universam nәdir?

•

paltar, ev әşyaları tәsәrrüfat malları tәklif edir
ev әşyaları vә evә qulluq malları tәklif edir
tikinti materialları, yarım
әrzaq vә qeyri әrzaq malları tәklif edir
bütün әrzaq vә evә qulluq malları satan obyektdir

282 Univermaq nәdir?

•

әrzaq malları, evә qulluq malları qәbul edir
paltar, ev әşyaları tәsәrrüfat malları tәklif edir
әrzaq vә qeyri әrzaq malları tәklif edir
tikinti materialları, yarım

ev әşyaları vә evә qulluq malları tәklif edir

283 Daxili hesabat sistemi mәlumatlarına hansı aid deyil

•

Statistik hesabatlar
Kauzal hesabatlar
Mühasibat hesabatları
Operativ uçot hesabatları
Maliyyә hesabatları

284 Kommersiya informasiyasının mәnbәyi kimi hansı tәdqiqatlar çıxış edir

•

Krossmәdәni tәhlillәr
Marketinq tәdqiqatları
Kommersiya tәdqiqatları
Bazarın ümumi tәdqiqatları
Menecment araşdırmaları

285 Müxtәlif әmtәәlәr vә xidmәtlәr bazarında yaranmış şәrait haqqında xәbәr nәdir

•

Marketinq mәlumatı
Kommersiya mәlumatı
Heç biri
Kommersiya sirri
Kommersiya mәxfiliyi

286 Әmtәәnin topdan satışı üzrә kommersiya әmәliyyatlarının aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

topdan müәssisәlәr tәrәfindәn müştәrilәrә xidmәt göstәrilmәsinin tәşkili
әmtәә alıcıları ilә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılması
istehsalçı müәssisәlәr ilә әmәkdaşlıq edәrәk tәlәbin öyrәnilmәsinin tәşkili
әmtәәlәrin topdan alıcılarının tapılması
әmtәә alıcıları ilә müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsinin uçotunun tәşkili

287 Komisyon mükafat nәdir?

•

әrzaq mallarının satışına görә alınan mükafat
müxtәlif xidmәtlәrin, sazişlәrin vә müqavilәlәrin tәşkilinә görә vasitәçiyә verilәn muzd, haqqdır
mәişәt cihazlarının tәhvil verilmәsinә görә mükafat
müxtәlif xidmәtlәrin tәşkilinә görә istehsalçıya verilәn mükafat
mebel mallarının satışından alınan mükafat

288 Kommivoyacer kimdir?

•

mәişәt cihazlarının xırda satıcılardır
әrzaq mallarının ticarәt mәrkәzindә satışını hәyata keçirir
iri ticarәt firmalarının sәyyar ticarәt agenti olub, әmtәәlәrin nümunәlәrini alıcılara göstәrmәklә әmtәәlәri onlara
tәklif edir
mebel vә iri mәişәt mәmulatlarını nümunәlәrlә satışdır
malların açıq sәrgi nümayişi ilә satılmasıdır

289 Komissioner kimdir?

•

malların açıq sәrgi nümayişi ilә satılmasında iştirak edәn şәxs
komission haqqını alıb, öz işini bitirmiş ticarәt agenti
öz adından başqasının xeyrinә öz hesabına әmtәә satan vasitәçi
әrzaq mallarının ticarәt mәrkәzindә satışını hәyata keçirir
mebel vә iri mәişәt mәmulatlarını nümunәlәrlә satışıdır

290 Konsiqnat kimdir?

•

sәrәncamında әmtәә olmayan, yalnız müqavilә olan vasitәçi
sәyyar satıcı olaraq yalnız komisyon haqqı tәlәb edәn aralıq satıcıdır
anbarı olan, mal satmaq üçün yüksәk peşәkarlığı olan şәxs
qısa müddәt alıcı vә satıcını әlaqәlәndirәn vasitәçi
sәrәncamında әmtәәlәr olan, lakin onların sahibi olmayan şәxs

291 Pәrakәndә satış ticarәt şәbәkәsinin tәchizatında topdansatış ticarәtin rolunun mürәkkәblәşmәsi

•

iri partiyalarla boşaldılma
malların çeşidinin mürәkkәbliyi
әhalinin tәlәbatının öyrәnilmәsi
hazırlıq әmәliyyatlarının elementlәrinin artırılması
malların tәdarükçülәrinin sayının artması

292 Pәrakәndә ticarәtdә malların satışının metodları

•

firma ticarәt şәbәkәsinin tәtbiq edilmәsi
özünәxidmәt, fәrdi xidmәt, nümunәlәrә görә, qabaqcadan verilmiş sifarişә görә
çәkib qablara doldurma, qablaşdırma, mәslәhәt vermә vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi
sәrbәst seçmә vә malın haqqhesab şәbәkәsinә çatdırılması
malın seçilmәsindә alıcıya yardım göstәrilmәsi

293 Pәrakәnddә ticarәtdә çeşidin formalaşması nәdir?

•

әmtәәlәrin qiymәtinin, keyfiyyәtinin, tәyinatının nәzәrә alınması ilә komplektlәşdirilmәsidir
әhalinin әrzaq vә qeyriәrzaq mallarına olan tәlәbatının maksimum dәrәcәdә tam vә dolğun şәkildә ödәmәk vә
bununla bәrabәr tәlәbata fәal tәsir göstәrmәk mәqsәdilә mallara olan ehtiyacı öyrәnmәyә yönәldilmәsi başa
düşülür
tam alıcı kompleksinә aid olan әmtәәlәrin komplekslәşdirilmәsidir
әhalinin tәlәbinә uyğun әmtәәlәrin hazırlanması vә bazara tәklifdir
müәyyәn bir tәlәbatın tam ödәnilmәsi üçün alıcı istәklәrinә uyğun әmtәәlәrin seçilmәsi, komplektlәşdirilmәsidir

294 Xüsusi birjalar nәdir?

•

üzvlәrinin sayı 3 nәfәr olan xüsusi bir qurumdur
üzvlәrinin sayı mәhdud olan qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәrdir
üzvlәrinin sayı qeyrimәhdud olan açıq sәhmdar cәmiyyәtlәrdir
üzvlәrinin sayı az olan açıq sәhmdar cәmiyyәtlәrdir
üzvlәrinin sayı çox olan qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәrdir

295 Tender nәdir?

•

hәr hansı bir vә ya tәklifin satışıdır
mal satışı üçün qәnaәtli әmәliyyatların hәyata keçirdiyi әmәliyyatlardır
sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi üçün qәnaәtli kommersiya әmәliyyatlarını yerinә yetirmәsi üçün tәşkilatların tәklifi
yüksәk әhәmiyyәtli tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün tәtbiq olunan fәaliyyәt növüdür
hәr hansı bir tәklifin vә ya nouxaunun alışıdır

296 Respublikada neçә birca fәaliyyәt göstәrir?

•

2
3
5
8
1

297 Hәrraclarda birca müştәrilәri iştirak edә bilәrlәrmi?

•

Heç vaxt ola bilmәz

•

Bәli
Xeyir
Ola bilәr ki, hәrracların bircalarla müqavilәsi olsun
Hәrraclar bircalar arası müddәtdә tәşkil olunur

298 Әmtәәlәrin, xammalın qiymәtli kağızların satışı ilә mәşğul olan, vaxtaşırı fәaliyyәt göstәrәn topdan
bazar necә adlanır?

•

birja
Topdan baza
Topdan satış mәrkәzi
Auksion
Tender

299 Üzvlәrinin sayı mәhdud olan qapalı sәhmdar formalı bircalar necә adlanır?

•

Heç biri doğru cavab deyil
Ümumibirjalar
Mürәkkәb birjalar
Müntәzәm birjalar
Xüsusi birjalar

300 Hәrracın digәr satış obyektlәrindәn fәrqi nәdir?

•

Heç biri doğru cavab deyil
Müştәrinin tәzyiqi satıcı üzәrindә yüksәk olur
Satış qiymәti hәrracın keçirildiyi dövrdә müәyyәn olunur
Hәrraclar qısa müddәtli olur
Müştәri qiymәtlәri tәnzimlәyir

301 Hәrracın keçirilmәsi kim tәrәfindәn idarә olunur?

•

hüquqşünas
hәrrac komitәsi
mühasib
ekspert
mәslәhәtçi

302 Hәrrac nәdir?

•

kütlәvi xassәyә malik olan yalnız әrzaq malları satılan bircalardır
әvvәlcәdәn yeri, vaxtı müәyyәn edilmiş xüsusi vә kütlәvi xassәyә malik olan malların satış üsuludur
daimi fәaliyyәt göstәrәn, kütlәvi xarakter daşıyan ticarәtdir
ildә bir dәfә tәşkil olunan topdan ticarәtdir
vaxtı müәyyәnlәşdirilmiş, simvolik qiymәtlәr tәtbiq olunan topdan ticarәtdir

303 Qrantı kimdir?

•

agentdir
satış hüququ verilmiş şәxsdir
Istehsalçıdır
satışa hüquq verilmiş istehsalçıdır
Istehlakçıdır

304 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә birjalar tәşkilatihüquqi nöqteyinәzәrdәn necә bölünür?

•

ümumi vә kütlәvi birjalar
kütlәvi vә xüsusi birjalar
qapalı, ümumi vә xüsusi birjalar

açıq vә qapalı birjalar
ümumi vә xüsusi birjalar

305 Birja komitәsinin sәlahiyyәtlәrinә nә aid deyil?

•

birjanın maliyyә vәsaitlәrindәn istifadәyә sәrәncam verilmәsi
birjanın iş qaydaları haqqında qәrar qәbul edilmәsi
birja üçün zәruri olan bölmәlәrin yaradılması
birjanın bütün işlәri üzrә dövlәt tәşkilatlarında tәmsil olunması
birja üzvlәrinin ümumi iclasları arasındakı dövrdә bica fәaliyyәtinә rәhbәrlik edilmәsi

306 Fyuçers sazişi nәdir?

•

fond vә ya әmtәә bircasında müqavilәdә göstәrilәn qiymәt üzrә saziş bağlandıqdan sonra pul mәblәği ödәnilmәklә
sәhmin yaxud әmtәәnin verilmәsini nәzәrdә tutan saziş növüdür
fond vә ya әmtәә bircasında müqavilәdә göstәrilәn qiymәt üzrә saziş bağlandıqdan sonra pul mәblәği
ödәnilmәmәklә sәhmin yaxud әmtәәnin verilmәsini nәzәrdә tutan saziş növüdür
lizinq әmәliyyatları vasitәsilә hәyata keçirilәn әmәliyyat
fond vә ya әmtәә bircasında müqavilәdә göstәrilәn qiymәt üzrә saziş bağlandıqdan sonra pul mәblәği ödәnilmәklә
sәhmin yaxud әmtәәnin verilmәsini hәyata keçirmәyәn fәaliyyәtdir
pulun adi banka ödәnilmәsi ilә malın göndәrildiyi saziş

307 Әmtәә bircaları vә birja ticarәti haqqında ARnın qanunu nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

1993cü il
2001ci il
2000ci il
1999cu il
2003cü il

308 Birja nәdir?

•

әmtәәlәrin son istehlakçıya satışını hәyata keçirәn kütlәvi satış bazarıdır
әmtәәlәrin, xammalın, qiymәtli kağızların satışı ilә mәşğul olan daimi fәaliyyәt göstәrәn topdan bazardır
әmtәәlәrin, xammalın, qiymәtli kağızların satışı ilә mәşğul olan vaxtaşırı fәaliyyәt göstәrәn topdan bazardır
ildә bir dәfә keçirilәn topdan bazardır
әmtәәlәrin sonradan satılması üçün topdan bazardır

309 Hedcinq nәdir?

•

ticarәt agentliklәrinin sәhlәnkarlığından baş verәn әmәliyyatdır
fyuçers bircalarında (heçlәşmә qiymәtlәrin xoşagәlmәz dәyişikliklәrindәn sığorta olunması mәqsәdilә aparılan
әmәliyyatlardır
forsmacor hallarının xoşagәlmәz dәyişikliklәrindәn sığorta olunmamış әmәliyyatlardır
opsion müqavilәlәrindә qiymәtlәrin xoşagәlmәz dәyişikliklәrindәn sığorta olunması mәqsәdilә aparılan
әmәliyyatlardır
tenderlәrdәki qiymәtlәrin xoşagәlmәz dәyişikliklәrindәn baş verәn әmәliyyatlardır

310 Kütlәvi bijcalar nәdir?

•

ABŞda geniş yayılmış birjadır
Avropa ölkәlәrindә geniş yayılmış fәaliyyәt miqyasına görә regional xarakter daşıyan birjadır
İtaliyada yaranmış sonra digәr ölkәlәrdә yayılmış regional birjadır
inkişaf etmiş ölkәlәrdә üzvlәrinin sayı çox olan qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәrdir
Avropa ölkәlәrindә geniş yayılmış üzvlәrinin sayı 3 nәfәr olan xüsusi bir qurumdur

311 hansı Әmtәәnin sәviyyәlәridir
bütün cavablar doğrudur
güclü, real, funksiya

•

orta, yüksәk, güclü
mәnaca, real, möhkәmlәşmiş
funksiya, möhkәmlәn

312 Xüsusi tәlәbat malları hansılardır?

•

xüsusi tәlәbat mallarına olan tәlәb elastikdir
xüsusi tәlәbat mallarına olan tәlәb elastik olmur
heç biri doğru vaba deyil
xüsusi tәlәbat malları görәndәn sonra alınan mallardır
xüsusi tәlәbat malları harmonik sistemә daxildir

313 Epizodik tәlәbat malları hansılardır?

•

sinxronlaşdırılmış tәlәbat mallarıdır
әvvәlcәdәn qәrarlaşdırılmış mallardır
malı görәndәn sonra almaq qәrarına gәldiyimiz mallardır
möhkәmlәndirilmiş tәlәbat mallarıdır
bütün cavablar doğrudur

314 İstehsal kooperativlәrinin çatışmayın cәhәtlәrini göstәrin.

•

Kooperativ lәğv edildikdәn vә kreditorların tәlәblәri ödәnildikdәn sonra yerlә qalan әmlak eyni qaydada
bölüşdürülür.
Kooperativin mәnfәәti onun üzvlәri arasında qoyduqları paya görә professional deyil onların әmәk tövhәsinә görә
bölüşdürülür.
Kooperativ üzvәrinin sayı qanunvericiliklә mәhdudlaşdırılır.
Kooperativin idarә edilmәsindә onun bütün üzvlәri bәrabәr hüquqa malikdir.
Kooperativ üzvlәrinin sayı qanunvericiliklә mәhdudlaşdırılmır.

315 Fәrdi müәssisәlәrin üstün cәhәtini göstәrin.

•

İri miqyaslı istehsala nail olmağın az perspektivli olması.
İri müqyaslı tәdarükün hәyata keçirilmәsinin qeyri mәhdudluğu.
Rәqabәt qabiliyyәtini zәif olması.
Motivasiyanın olması.
Biznesin miqyasının kapital çәrçivәsindә mәhduluğu.

316 İqtisadiyyatın istehsaltәsәrrüfat hәlqәlәrindә baş verәn әmәk bölgüsündәn asılı olaraq
ixtisaslaşdırmanın aşağıdakı növlәrindәn hansı düzgün fәrqlәndirilmәmişdir.

•

Firmadaxili.
Firmalar arası.
Sahәlәr arası.
Sahә daxili.
Bölmәdaxili.

317 Ticarәt müәssisәsinin daxili mühitinә aid olmayan amillәri göstәrin.

•

Tәşkilatın quruluşu.
Sosialmәdәni amillәr.
Texnologiya.
İnsanlar.
Mәqsәd.

318 Ticarәt müәssisәsinin xarici mühitinә aid olmayan amili göstәrin.

•

Elmi texniki tәrәqqi.
İnsanlar.
Sosial mәdәni amillәr.

İqtisadiyyatın zәruryyәti.
Beynәlxalq hadisәlәr.

319 Kommersant biznesin müxtәliv sferasında mәharәti özündә aşağıdakılardan hansı yanaşmaları
birlәşdirmir.

•

Özünә bәrabәr olan insanlarla münasibәtlәr sistemini qurmaq vә onu gözlәmәk qabiliyyәti.
Standart olan idarәçilik qәrarların qәbul etmәkdәn çәkinmәmәk.
Özünü tәhlilә hazır etmәk.
Sahibkar olmaq.
Lider olmaq.

320 Sәyyar satıcı olaraq yalnız komission haqqı alan aralıq satıcı kimdir

•

Makler
Broker
Agent
Distribütor
Konsiqnat

321 Müqavilәlәrin bağlanmasında vasitәçiliyә görә brokerin aldığı muzd necә adlanır

•

Komisyon mükafat
Mükafat
Heç biri
Stimul
Yardım

322 Komisyon haqqını alıb işini yekunlaşdıran ticarәt agenti kimdir

•

Heç biri
Konsiqnat
Komisyonçu
Broker
Agent

323 İstehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçilәri tәrәfindәn istehsalçının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış
saziş әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatlar hansıdır

•

Heç biri doğru deyil
Yenidәn satma üzrә әmәliyyatlar
Yenidәn alma üzrә әmәliyyatlar
Boz paralel satış әmәliyyatları
Qarışıqticarәt әmәliyyatları

324 Kouqlomerat diversifikasiya nәdir?

•

bir biri ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan mәhsulların istehsalını nәzәrdә tutur
birbiri ilә qәtiyyәn әlaqәsi olmayan mәhsulların istehsalını nәzәrdә tutur
1 vә ya 1 neçә bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrәn firmaların bütün mәhsulları nәzәrdә tutur
bütün cavablar sәhvdir
1 bazar seqmentindә tәtbiq olunan çox geniş çeşidli, әlaqәli malları nәzәrdә tutur.

325 Ticarәt mal çeşidi nәdir?

•

kәnd tәsәrrüfatından başqa bütün sәnaye sahәlәri mәhsulları başa düşülür
pәrakәndә ticarәt müәssisәlәri tәrәfindәn alıcılara tәklif edilәn malların çeşidlәridir
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri, habelә digәristehsalçılar tәrәfindәn buraxılan mallar başa düşülür
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılmayan mәhsullar başa düşülür

hәr bir istehsal müәssisәsinin istehsal nomenklaturası başa düşülür

326 İstehsal mal çeşidi nәdir?

•

tikinti, nәqliyyat, ağırsәnaye mәhsulları başa düşülür
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri, habelә digәristehsalçılar tәrәfindәn buraxılan mallar başa düşülür
kәnd tәsәrrüfatından başqa bütün sәnaye sahәlәri mәhsulları başa düşülür
hәr bir istehsal müәssisәsinin istehsal nomenklaturası başa düşülür
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılmayan mәhsullar başa düşülür

327 Әmtәә nişanı nәdir?

•

bir firmanın әmtәәni digәrindәn fәrqlәndirәn rәmzdir
hüquqi müdafiәsi tәmin olunmuş marka vә ya onun hissәsidir
әmtәә vahidi firmanın әmtәәnin vahid nümayәndәsidir ki, keyfiyyәti vә qiymәti var
namenklaturaya daxil olan çeşid namenklaturası
firmanın hüquqi qaydada brendinin tәsdiq olunmamış forma

328 Әmtәә vahidi nәdir?

•

istehlakına әmәk sәrf olunan hәr bir vasitә
vahid zamanda istehsal olunan mal
firmanın mal dövriyyәsinin ümumi dövriyyәyә mәnsubiyyәtidir
istehsal olunan hakim bazara çıxarılmayan mәhsuldur
hәcm, qiymәt, xarici görünüş vә digәr әlamәt göstәricilәri ilә sәciyyәlәndirilәn xüsusilәşmiş tamlıqdır.

329 Әmtәә nәdir?

•

istehsal olunan vә bazara çıxarılmayan әşya
vahid zamanda vahid şәxs tәrәfindәn istehsal olunan әşya
istehlakına әmәk sәrf olunan hәr şey
tәlәbatı yaxud ehtiyacı ödәyә bilәn, diqqәti cәlb etmәsi, alınması, istifadә vә ya istehlak olunması mәqsәdi ilә
bazara tәklif olunan hәr bir şey әmtәәdir
hәm dәyәri, hәm dә istehlak dәyәri olan hәr bir şey

330 İstehlakçıvasitәçiistehlakçı bölgü kanalından aşağıdakı mәhsulların istehsalçılarından hansı istifadә
edәrdi?

•

әrzaq
avtomobil
Siqaret
Saqqız
yuyucu vasitәlәr

331 Minik avtomobillәri buraxan firmalar malların bazarda satışının aşağı düşdüyü dövrdә aşağıdakılardan
hansına daha çox әsaslanmalıdır?

•

rәng vә rәng çalarlarının müxtәlifliyinә
yeni avtomobilin әldә olunmasının perspektivliyinә
aşağı qiymәtә vә avtomobilin praktiki olmasına
öz avtomobilinin stilinә
istehlakçı üçün dәyәrli vә daha praktiki olmasına

332 İstehlak tәyinatlı mallar bazarı hansıdır?

•

hazır mәhsul istehsal edәn firmalardır
malı öz şәxsi istehlakı üçün alan firmaların bazarıdır
malları son istehlakçıya satmaq üçün alan kompaniyaların bazarıdır
malı satmaq üçün alan kompaniyalardır

sәnaye mallarını әldә edәn ayrıayrı şәxslәrdir

333 Tәlәbin yüksәk elastikliyi zamanı mal satışı hәcmi qiymәtin sәviyyәsindәn necә asılıdır?

•

qiymәtlәrin çox aşağı düşmәsindәsatışın hәcmi demәk olar ki, dәyişmir
qiymәtin nәzәrә çarpan dәrәcәdә aşağı düşürsatışın hәcmi yüksәlir
qiymәt yüksәlirsatış da yüksәlir
qiymәt aşağı olursatış cüzi olur
qiymәtlәr aşağı düşürsatışın hәcmi dәyişmir

334 Әmtәәnin hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә firma maksimal gәlir әldә edir?

•

enmә
artım
әmtәәnin kütlәvi istehsalı
kamillik
bazara daxil olma

335 Әmtәәlәrin hәyat dövrünün mәrhәlәlәri hansılardır?

•

artım mәrhәlәsi, yetkinlik mәrhәlәsi, satış mәrhәlәsi
bazara daxil olma mәrhәlәsi, artım mәrhәlәsi, kamillik mәrhәlәsi, tәnәzzül mәrhәlәsi
kamillik mәrhәlәsi, yetkinlik mәrhәlәsi, artım mәrhәlәsi, enmә mәrhәlәsi
pәrakәndә satış, topdansatış, şәxsi satış
reklam, şәxsi satış, pәrakәndә satış

336 Çeşidin sabitliyi nәdir?

•

hazırda mağazanın ticarәt çeşidi
satışda mağazanın çeşid siyahısında nәzәrdә tutulan әmtәәlәrin fasilәsiz olaraq mövcud olması demәkdir
çeşid siyahısında nәzәrdә tutulmayan әmtәәlәr
sәnaye çeşidi dәyişmәdәn tәtbiq olunur
sәnaye çeşidi ticarәt çeşidi ilә kompletlәşdirilir

337 Çeşidin dolğunluğu nәdir?

•

sәnaye çeşidi ticarәt çeşidi ilә komplektlәşdirilmәsidir
ticarәt müәssisәlәrindә faktiki mağazanın çeşid siyahısında nәzәrdә tutulan әmtәәlәrin fasilәsiz olaraq mövcud
olması başa düşülür
hazırda mağanın ticarәt çeşididir
çeşid siyahısında nәzәrdә tutulmayan әmtәәlәrdir
sәnaye çeşidi dәyişmәdәn tәtbiq olunan ceşid siyahısıdır

338 Çeşidin formalaşması nәdir?

•

әhalinin tәlәbinә uyğun әmtәәlәrin hazırlanması vә bazara tәklifdir
әhalinin әrzaq vә qeyriәrzaq mallarına olan tәlәbatının maksimum dәrәcәdә tam vә dolğun şәkildә ödәmәk vә
bununla bәrabәr tәlәbata fәal tәsir göstәrmәk mәqsәdilә mallara olan ehtiyacı öyrәnmәyә yönәldilmәsi başa
düşülür
әmtәәlәrin qiymәtinin, keyfiyyәtinin, tәyinatının nәzәrә alınması ilә komplektlәşdirilmәsidir
müәyyәn bir tәlәbatın tam ödәnilmәsi üçün alıcı istәklәrinә uyğun әmtәәlәrin seçilmәsi, komplektlәşdirilmәsidir
tam alıcı kompleksinә aid olan әmtәәlәrin komplekslәşdirilmәsi

339 Müddәtinә vә sәviyyәsinә görә planlaşdırmanın növlәri hansılardır?

•

Strateji qısa müddәtli, uzunmüddәtli
Strateji, taktiki vә operativ
Strateci vә uzunmüddәtli planla
Orta müddәtli vә taktiki planlar
Operativ planlar, kiçik mağazalar üzrә planlaşma

340 Mal tәminatı planına nәlәr daxildir?

•

Tranzit dövriyyәsini, pәrakәndә dövriyyәni, ilin sonuna qalığı әhatә edir
Anbar vә tranzit dövriyyәsi vә yoldakı ehtiyatları әhatә edir
Tranzit, anbar dövriyyәsini, ilin sonuna qalan mal ehtiyatlarını әhatә edir
Tranzit, pәrakәndә vә il әrzindә daxil olan malları әhatә edir
Daxil olan bütün malları vә ilin sonuna qalığı әhatә edir

341 İqtisadi mәzmununa görә lizinq nәyә aiddir?

•

maliyyә sahәsinә
birbaşa investisiyalara
xarici tәrәfdaşlığa
birgә sahibkarlıq fәaliyyәtinә
bank işinә

342 Cari lizinq nәdir?

•

idarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturudur
әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә müәyyәn haqq ödәmәklә
icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur
malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutları tәrәfindәn nәqd hesablaşma
ilә satınalınmasıdır
rәqibin güclü tәrәfini neytrallaşdırmağa cәhd edilsin vә onun öz hәrәkәtindәn onun özünә qarşı istifadә edilsin
әmәkdaşlığa әsaslanan sazişlәr әsasında hәyata keçirilәn birbaşa investisiya fәaliyyәtidir

343 Azәrbaycan respublikası Lizinq xidmәti haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

15 may 2005
29 noyabr 1994
28 noyabr 1995
22 yanvar 2002
01 aprel 2003

344 Orta müddәtlı lizinq hansı lizinqdir?

•

1 ildәn  5 ilә qәdәr
il yarımdan  3 ilә qәdәr
3 ildәn  5 ilә qәdәr
1 ildәn  3 ilә kimi
2 ildәn  3 ilә qәdәr

345 Lizinq kompaniyalarının tәsisçilәri kim ola bilәr?

•

hüquqi, fiziki şәxslәr vә fәrdi sahibkarlar
xarici vә yerlı sahibkarlar
müştәrәk müәssisәlәr, hüquqi şәxslәr
müştәrәk müәssisәlәr, fiziki şәxslәr
fiziki şәxslәr vә qeydә alınmış fәrdi sahibkarlar

346 Lizinq fәaliyyәti kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Lizinq fәaliyyәti xüsusi lizinq bankları vasitәsi ilә aparılır
lisenziyalı faktorinq kompaniyaları tәrәfindәn
lisenziyalı Forteytinq kompaniyaları tәrәfindәn
Lizinq fәaliyyәti lizinq bankları vasitәsi ilә aparılır
lisenziyalı lizinq kompaniyaları tәrәfindәn

347 Lizinq sövdәlәşmәlәrinin tәrәflәri kim ola bilәr?

•

sahibkarların iri bazar subyektlәri
Azәrbaycan respublikasının qeyri rezident vә digәr şәxslәr
Azәrbaycan respublikasının rezidentlәri, qeyri rezidentlәri
fәrdi vә fiziki şәxslәr
Azәrbaycan respublikasının rezidentlәri vә digәr şәxslәr

348 Maşın vә avadanlıqların icarәsinin әsas formaları hansılardır?

•

xayrinq kentinq, strateci avanslar, holdinq
Kentinq, certer, Xayrinq, Lizinq
Forteytinq, serter, xayrinq
Konsaltinq, Lizinq, Faktorinq
certer, bankinq, Freydinq, konqlomerat

349 Faktorinq firmanın vәzifәsi nәdir?

•

müştәrinin debitor borcunun qaytarılmasıdır
faktorinq firma sahibkardan borc tәlәblәrinin ekvivalentini dәrhal tәqdim etdiyi üçün müәyyәn faizlәr tutur, riskә
görә mükafat vә inzibati idarә xәrclәrinin ödәnilmәsini tәlәb edir
maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә dә iştirak
edir
maliyyә lizinqinin elә bir növüdür ki, icarә faktor tәrtib tәrәfindәn ödәnilir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr

350 Faktorinq nәdir?

•

birillik icarә müqavilәsi әmәliyyatı
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr
maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә dә iştirak
edir
lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak әldә edir vә onu lizinq
predmeti qismindә müәyyәn haqq vә şәrtlәrlә lizinq alanın müvәqqәti ixtiyarına vә istifadәsinә verir
maliyyә lizinqinin elә bir növüdür ki, icarә faktor tәrtib tәrәfindәn ödәnilir

351 Lizinq iqtisadi mәzmununa görә nәyә aiddir?

•

lisenziyalaşmaya
birbaşa investisiyaya
podrat istehsalına
müştәrәk müqavilәlәrә
Tollinq

352 Operativ lizinq nәdir?

•

maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә dә iştirak
edir
lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak әldә edir vә onu lizinq
predmeti qismindә müәyyәn haqq vә şәrtlәrlә lizinq alanın müvәqqәti ixtiyarına vә istifadәsinә verir
qısa müddәtә tәtbiq edilәn maliyyә
müştәrinin debitor borcunun qaytarılmasıdır
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr

353 Qaytarılan lizinq nәdir?

•

lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak әldә edir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
maliyyә lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә dә
iştirak edir
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir

354 Lizinq nәdir?

•

qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
әmlakın әldә edilmәsi vә onun lizinq müqavilәsi әsasında müәyyәn ödәniş haqqı ilә müәyyәn müddәtә vә
müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş müәyyәn şәrtlәrlә, lizinq alanın әmlakı almaq hüquq әsasında fiziki vә hüquqi
şәxslәrlә icarәyә verilmәsi üzrә investisiya fәaliyyәtinin bir növüdür
bu halda lizinq verәn vә lizinq alan qeyrirezident olur
bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti olurlar
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir

355 Beynәlxalq lizinq nәdir?

•

qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
malların ARnın gömrük әrazisindәn bu әraziyә qaytarılmaq haqqında öhdәliyin götürülmәdәn aparılmasından
ibarәt gömrük recimidir
bu halda lizinq verәn vә lizinq alan qeyrirezident olur
bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti olurlar
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqd hesablaşma sistemidir

356 Daxili lizinq nәdir?

•

malların ARnәn gömrük әrazisindәn bu әraziyә qaytarılmaq haqqında öhdәliyin götürülmәdәn aparılmasından
ibarәt gömrük recimidir
bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti olurlar
müәyyәn dövr әrzindә әmtәәnin ixracına vә idxalına verilmiş icazәnin maksimal hәcmidir
müәyyәn sayda әmtәәnin şәrtlәşdirilmiş sayda digәr bir әmtәәyә dәyişdirilmәsini nәzәrdә tutan sövdәlәşmәdir
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir

357 Nәğdi qaydada ödәniş aşağıdakıları nәzәrdә tutur:

•

borc verәnә nәğdi qaydada ödәniş, bank göndәrişi üzrә ödәniş
kuryerә nәğdi qaydada ödәniş, üstünә qoyulmuş ödәnc, teleqraf, poçt, bank göndәrişi üzrә ödәniş
teleqraf, poçt, bank göndәrişi üzrә ödәniş
kuryerә nәğdi qaydada ödәniş, üstünә qoyulmuş ödәnc
kuryerә qeyri nәqd qaydada ödәniş, , teleqraf, poçt, bank göndәrişi üzrә ödәniş

358 ticarәt biznesinin әsasını nә tәşkil edir?

•

kommersiya fәaliyyәti
ticarәt әmәliyyatları
biznes әmәliyyatları
ticarәt fәaliyyәti
biznes fәaliyyәti

359 Asent firma olaraq xaricdәn mal alan firmalar hansılardır?

•

öz vasitәçisi üçün xaricdәn mal alınması әmәliyyatlarını yerinә yetirәn firmalardır
öz ölkәsinin komitentinin hesabına öz adından xarici istehsalçılarda sifarişlәri yerlәşdirәn vә öz ölkәsini alıcısının
nümayәndәsi olan firmalardır
müqavilәnin şәrtindәn asılı olaraq vasitәçinin adından vә onun hesabına sövdәlәşmәlәrin bağlanmasında
vasitәçilik edәn firmalardır
öz ölkәsini bir vә ya bir neçә sәnaye firmasının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış agent müqavilәlәri әsasında
fәaliyyәt göstәrәn firmalardır
alıcıya istehsalçıixracatçının adından verdiyi kreditlәrә görә riski öz üzәrinә götürәn vә alıcıdan onun ödәmә
qabiliyyәtinә malik olması barәdә sübut tәlәb etmәyәn firmalardır

360 Örtülü bazar nәdir?

•

regiondaxili bazar
Respublikadaxili bazardır
Şirkәtdaxili mal bazarıdır

•

Tәnzimlәnәn bazardır
Şirkәtlәrarası bazardır

361 Francayrinq özündә nәlәri birlәşdirir?

•

istehsal, emal, satış, beynәlxalq ticarәt
icarә, alqısatqı, padrat
xarici tәrәfdaşlıq formalarını
işgüzar fәaliyyәtlәr, xaricibazara çıxma üsullarını
bank, maliyyә, kredit, beynәlxalq valyuta

362 İnvestisiya franşizasının әsas mәqsәdi?

•

istehsalın sәviyyәsini yüksәltmәk
investisiyaların ilkin mәblәğinin qaytarılmasıdır
mәnfәәt әldә etmәk
ilkin kapitalı itirmәmәk
riskin sәviyyәsini minimuma endirmәk

363 Franşizlәrin alt qrupları hansıdır?

•

ofis franşizası, müәssisә franşizi
franşiza iş yeri, franşiza müәssisә, investisiya franşizası
işçi franşiza, kommersiya franşizası
investisiya ilkin mәblәği, iş yeri, müәssisә
müәllif franşizası, işgüzar franşizası

364 ABŞda françayzinqin inkişafına nә vaxt hansı qanun tәkan verdi?

•

1988“Әmtәә nişanları haqqında” qanun
1946 “Әmtәә nişanları haqqında” qanun
2000 “Biznesin inkişafı haqqında qanun
1901 “Sahibkarlıq haqqında” qanun
1898“Şermanın” qanunu

365 Françayzinq ilk dәfә hansı kompaniya tәrәfindәn tәtbiq olunmuşdur?

•

cocacola
zinger
Ford
pepsicola
prokter end qemble

366 Biznes françayzinqi nәdir?

•

tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinә görә tam mәsuliyyәt daşıyan hüquqi şәxs statusuna malik olan istehsal
müәssisәlәridir
alıcılar arasında böyük nüfuzu olan böyük elmitexniki potensiala vә iri malıyyә ehtiyatlarına malık olan
müәssisәlәrinin fәaliyyәtidir
istehsal sahәsindәn asılı olaraq miqdarı müәyyәn olunan ilkin ödәmәlәrin hәcmi tanınmış ticarәt markası adı
altında iştirak etmәk formasıdır
fransız paketinә şirkәtin mәhsulundan, adından әlavә idarәetmәnin tәşkili vә keyfiyyәtә nәzarәt metodlarının
әlavә edilmәsidir
françayzerin әmtәәsindәn ödәmә normativlәrinin müәyyәn olunması vә ödәmә formalarının dәqiqlәşdirilmәsidir

367 Әmәliyyatın obyekti üzrә françayzinq növü hansıdır?

•

satış françayzinqi, istehsal françayzinqi
şirkәtin malının vә ticarәt markasının françayzinqi
istehsal françayzinqi, sәnaye françayzinqi

strateci françayzinq, әmәliyyat françayzinqi
daxılı françayzinq, ticarәt françayzinqi

368 Françiza nәdir?

•

maliyyә lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә dә
iştirak edir
maliyyә lizinqinin bir növüdür ki,bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә dә
iştirak edir
françayzerin ticarәt adından vә firmanın texnologiyasından müәyyәn halda istifadә etmәk hüququ vermәklә
biznesin aparılması şәrtlәrinin әks olunduğu müqavilәdir
françiza, françiza müәssisәnin investisiya françazasıdır
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi ki, bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr

369 Françayzinqin ilkin kapitalın hәcmindәn asılı olaraq әsas altqrupları hansılardır?

•

françiza, podrat françizası
françiza, françiza müәssisә, investisiya françazası
françiza, françayzer, operator
investisiya, birbaşa investisiya
françiza, françiza müәssisә, podrat françizası

370 İstehsal françayzinqi nәdir?

•

onun әsas predmeti texnologiyanın vә ondan istifadә lisenziyasının verilmәsidir
kiçik bir firmanın françayzerin ticarәt markasından istifadә edib, onun mәhsullarını satmaqla yanaşı bir iri
korporasiyanın tam tәsәrrüfat tsiklinә qoşulur. Onunla bәrabәr sәviyyәdә satış planının vә digәr proseslәrin yerinә
yetirilmәsindә iştirak edir
françayzerin ticarәt adından vә firmanın texnologiyasından müәyyәn halda istifadә etmәk hüququ vermәklә
biznesin aparılması şәrtlәrinin әks olunduğu müqavilәdir
bu françayzinq mühüm ticarәt markasına malik әmtәәlәrin satışı zamanı tәtbiq olunur
kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunur ki, bu zaman artıq kommersiya fәaliyyәti tәcrübәsinә
malik bir şәxs müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә bu sistemdәn istifadә hüququnu başqasına verir

371 İşgüzar françayzinq nәdir?

•

kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunur ki, bu zaman artıq kommersiya fәaliyyәti tәcrübәsinә
malik bir şәxs müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә bu sistemdәn istifadә hüququnu başqasına verir
onun әsas predmeti texnologiyanın vә ondan istifadә lisenziyasının verilmәsidir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr
kiçik bir firmanın françayzerin ticarәt markasından istifadә edib, onun mәhsullarını satmaqla yanaşı bir iri
korporasiyanın tam tәsәrrüfat tsiklinә qoşulur. Onunla bәrabәr sәviyyәdә satış planının vә digәr proseslәrin yerinә
yetirilmәsindә iştirak edir

372 Әmtәә françayzinqi nәdir?

•

kiçik bir firmanın françayzerin ticarәt markasından istifadә edib, onun mәhsullarını satmaqla yanaşı bir iri
korporasiyanın tam tәsәrrüfat tsiklinә qoşulur. Onunla bәrabәr sәviyyәdә satış planının vә digәr proseslәrin yerinә
yetirilmәsindә iştirak edir
bu françayzinq mühüm ticarәt markasına malik әmtәәlәrin satışı zamanı tәtbiq olunur
kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunur ki, bu zaman artıq kommersiya fәaliyyәti tәcrübәsinә
malik bir şәxs müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә bu sistemdәn istifadә hüququnu başqasına verir
françayzerin ticarәt adından vә firmanın texnologiyasından müәyyәn halda istifadә etmәk hüququ vermәklә
biznesin aparılması şәrtlәrinin әks olunduğu kontraktdır
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr

373 Françayzinqin hansı növlәri var

•

ticarәt, sәnaye, istehsal
әmtәә, bazar, lokal bazar
әmtәә, işgüzar, istehsal

•

әmtәә, qiymәt, işgüzar
istehsal, istehlak, qiymәt

374 Françayzinq nәdir?

•

faktorinq firma sahibkardan borc tәlәblәrinin ekvivalentini dәrhal tәqdim etdiyi üçün müәyyәn faizlәr tutur, riskә
görә mükafat vә inzibati idarә xәrclәrinin ödәnilmәsini tәlәb edir
kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunur ki, bu zaman artıq kommersiya fәaliyyәti tәcrübәsinә
malik bir şәxs müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә bu sistemdәn istifadә hüququnu başqasına verir
Françayzinqin elә növüdür ki, bu zaman sahibkar risklәri әsasında әmlak әldә edir
kiçik biznesin kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunan bir fәaliyyәt formasıdır ki, borc
tәlәbnamәlәrinә әsaslanır
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr

375 Rekalmasiya nәdir?

•

heç biri doğru deyil
etirazdır
itkilәrdir
iradlardır
kommersiya sәnәddir

376 Ticarәt müәssisәsinin fәaliyyәtinin son nәticәsi nәdir?

•

alınmış әmtәәnin dәyәridir
rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsidir
orta әmtәә ehtiyatlarını dәyәridir
orta әmtәә ehtiyatlarını hәr hansı bir dövr üçün dәyәridir
satılmış әmtәәnin dәyәridir

377 Dövriyyәyә görә gün hesabı ilә mal dövriyyәsi sürәti necә hesablanır?

•

orta әmtәә ehtiyatlarını illik dövriyyәyә bölmәklә
orta әmtәә ehtiyatlarını bir gunlük dövriyyәyә bölmәklә
orta әmtәә ehtiyatlarını hәr hansı bir dövr üçün orta günlük dövriyyәyә bölmәklә
mal qalıgı әmtәә ehtiyatlarına bölünmәklә
mal dövriyyәsinin tәdavül xәrclәrinә nisbәtilә

378 Әmtәәlәrin dövriyyә sürәti nәdir?

•

әmtәәlәrin dövretmә sürәtinin mal dövriyyәsinә nisbәtidir
әmtәәlәrin dövretmә sürәtini vә ya әmtәә ehtyatlarının satıldığı müddәti göstәrir
әmtәәlәrin dövretmә sürәtinin nomenklaturaya nisbәtidir
әmtәәlәrin dövretmә sürәtinin әmәk haqqı fonduna nisbәtidir
әmtәәlәrin dövretmә sürәtinin mәnfәәtin mәblәğinә nisbәtidir.

379 Kommersiya işinin sәmәrәsini qiymәtlәndirәrkәn nәlәr әhәmiyyәtlidir?

•

Rentabellilik
mәnfәәtlә çәkilәn xәrclәrin müqayisәsi
bir icarәyә düşәn mәnfәәtinmәblәği
mәnfәәtin әmәk haqqı fonduna nisbәti
rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsi

380 Tәdavül xәrci nәdir?

•

müәssisәlәrin bütün xәrclәrinin cәmidir
kommersiya işinin sәmәrәliliyinin keyfiyyәt göstәricisidir
istehsal xәrclәridir
istehsal vә emal sәnayesinin әsas xәrclәridir

istehsal vә satış prosesinin maya dәyәridir

381 Balans mәnfәәti necә hesablanır?

•

әmәliyyat mәnfәәtindәn tәdavül xәrclәrini çıxmaqla
sair planlaşdırılan vә planlaşdırılmayan gәlirlәri vә xәrclәri nәzәrә almaqla hesablanır
planlaşdırılmaya itkilәrin çıxılması ilә
nәzәrdә tutulan vә tutulmayan itkilәri çıxmaqla
әmәliyyat mәnfәәtinin üzәrinә gәlmәklә tәdavül xәrclәrinin

382 Әmәliyyat mәnfәәti nәdir?

•

ticarәt әlaqәlәri ilә tәdavül xәrclәri arasında fәrqdәn ibarәtdir
istehsal xәrclәrindәn әlavә dәyәr vergisini çıxdıqdan sonra qalan hissәdi
xalis mәnfәәtlә tәdavül xәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir
mәnfәәtdәn әlavә dәyәr vergisini çıxdıqdan sonra qalan hissәdi
rentabelliyin mal dövriyyәsinә nisbәtidir

383 Kommersiya müәssisәsinin işinin sәmәrәsinin әn mühüm göstәricisi nәdir?

•

tәdavül xәrclәridir
gәlirlilik vә xalis gәlirdir
operativ mәnfәәtdir
әmәliyat mәnfәәtdir
mәnfәәtdir

384 Mәnfәәt vә hansı mövqelәr әks olunur?

•

istehsal xәrclәri vә mәnfәәt
mal alışı vә ehtiyatların sәrfi
mal dövriyyәsi vә mәsrәflәr
alqı vә satqı
istehsal vә satış

385 Firmanın iş planı layihәlәri hansı şöbәlәr tәrәfindәn hazırlanır?

•

koordinasiya, mәtbuat, mediya, pablik rileyşinz şöbәlәri tәrәfindәn
marketinq, plananalitik, alqısatqı koordinasiya şöbәlәri tәrәfindә
tәdqiqatlar şöbәsi, maddi texniki tәchizat şöbәsi tәrәfindәn
yeni әmtәәlәrin yaradılması, reklam, ictimaiyyәtlә әlaqәlәr şöbәsi tәrәfindәn
direktorlar şurası vә ümumi iclas tәrәfindә

386 Müәssisәlәrdә idarәetmәnin tәşkiletmә funksiyasının mahiyyәtini özündә әks etdirmәyәn yanaşma
hansıdır.

•

İdarәedәn vә idarәolunan sistemlәr arasındakı informasiya mübadilәsinin, әks vә bir başa әlaqәlәrinin tәşkili.
Hәr hansı bir dövr üçün nәzәrdә tutlan obyektin real vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi,aşkara çıxarılmasının tәşkili.
İstehsal vә әmәk prosesini tәşkili mәsәlәlәri.
İdarәetmә sistemin özünün tәşkili.
Mövcud әmәk kooperasiyası әsasında işçilәrin idarәetmә bölmәlәri,istehsal sahәlәri üzrә yerlәşmәnin tәşkili.

387 Biznes planın növü hansıdır?

•

Xarici maliyyә planı.
İstehsal.
hasilat
Daxili istifadә üçün vә xarici istifadә üçün.
Daxili maliyyә planı.

388 İdarәetmәdә sәviyyәlәrin iştirakı ardıcıllığına uyğun olaraq planların növlәri?

•

Yuxarıdan aşağı.
Yuxarıdan aşağı, aşağıdanyuxarı.
Müәssisәlәr arasında.
Soldansağa.
Aşağıdan yuxarı.

389 Biznesplanın strukturu hansı әsas elementlәrdәn ibarәtdir?

•

Texnoloci plan, HRM plan, investisiya plan.
Maliyyә planı, istehsal planı, marketinq planı, HRM planı, texnoloci plan.
Maliyyә planı, istehsal planı,texnoloji plan
Maliyyә planı, istehsal planı,texnoloji plan, keyfiyyәt planı, investisiya planı.
Maliyyә planı, istehsal, büdcә, HRM planı, texnoloji plan.

390 Biznes planın neçә növü vardır?

•

Daxili istifadә üçün vә xarici istifadә üçün.
İstehsal.
Xarici maliyyә planı.
Maliyyә.
Daxili maliyyә planı.

391 Müәssisәlәrdә planlaşdırma zamanı mühitin öyrәnilmәsi üçün istifadә edilәn model hansıdır?

•

Xәtti.
SWOT Matrisası.
Büdcә.
Tәqvimlәrdәn.
Kamban.

392 Biznesplanın әsas mәqsәdlәri hansılardır?

•

Birgә müәssisәlәrin yaradılması.
Yeni mәhsulun istehsalı.
Kreditlәrin cәlb edilmәsi, fәaliyyәtin genişlәndirilmәsi.
İnvestisiyalar cәlb etmәk.
İstehsalın genişlәndirilmәsi.

393 Riyazi planlaşdırma metodlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Büdcә.
Tәcrübiistehsal.
Balans.
Normativ.
Xәtti proqramlaşdırma.

394 İngilis şirkәtlәrindә planlaşdırmanın әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

Әmәyin sәmәrәli tәşkili.
Resursların bölgüsünә istiqamәtlәnmә.
Bazara istiqamәtlәnmә.
İnnovasiya.
Strateji üstünlük.

395 Planlaşdırma zamanı istifadә olunan proqnozlaşdırma metoduna hansı aiddir?
Boston konsaltinq modeli.

•

Ekstrapolyasiya.
Perspketiv.
Büdcә.
SWOT.

396 Tәqvim planı hansı planlaşdırmanın әsas tәrkib elementidir?

•

Strateji
Orta müddәtli.
İstehsal.
Cari (vә ya büdcә planlaşdırmanın.
Perspektiv.

397 Planların növlәrini hansılar daha dolğun әhatә edir?

•

Maliyyә, tәchizat.
Maliyyә, istehsal, tәchizat.
İnformasiya, büdcә.
Strateji informasiya.
Maliyyә, informasiya.

398 Strateji planlaşdırmanın yaranmasının әsas sәbәblәri hansılardar?

•

Rәqabәt, mәnfәәti artırmaq, keyfiyyәt.
Keyfiyyәt insan amili, beynәlmillәşmә.
Xarici mühitdә sürәtli dәyişikliklәr, beynәlmillәşmә, insan amili
Mәnfәәti artırmaq, beynәlmillәşmә, keyfiyyәt.
Keyfiyyәt, yeni rәqiblәrin meydana çıxması.

399 Strateji planlaşdırma menecmentin hansı istiqamәtinin yaranmasının әsası olmuşdur?

•

İnnovasiya menecmentinin.
Strateji menecmentin.
Antiböhranlı idarәetmәnin.
Heyәtin idaredilmәsinin.
Marketinqin.

400 Әsas planlaşdırma yanaşmalarını seçin?

•

Razıedici, mәnfәәt әmin edәn, uyğunlaşdırıcı.
Razıedici, uyğunlaşdırıcı, optimallaşdırıcı.
Razıedici, bazara istiqamәtlәnәn, innovator.
Razıedici, bazara istiqamәtlәnәn, optimallaşdırıcı.
Optimallaşdırıcı, mәnfәәti tәmin edәn, innovator.

401 Uzunmüddәtli planlar hansı dövrü әhatә edir?

•

18 ay.
1 il.
5 ildәn çox.
6 ay.
5 il.

402 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt formasında tәşkil olunmuş firmanın ali rәhbәr orqanı nә hesab olunur?

•

mәrkәzi apparat
Direktorluq
paycıların ümumi gәrargahı
sәhmdarların ümumi iclası

departament rәisi

403 Planlaşdırmanın әsas prinsiplәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

İstehlak, yenilik, icra.
İştirak, çeviklik, fasilәzislik.
İştirak, istehlak, yenilik.
İştirak, yenilik, çeviklik.
İştirak, yenilik, icra.

404 Kommersiya xidmәtlәrinin quruluşu nәdәn asılıdır?

•

sahibkarın işә yanaşma tәrzindәn
iqtsadi, siyasi, mәdәni amillәrdәn
idarәetmә strukturundan
müәssisәnin әsas fәaliyyәt növündәn
auditorlardan, iqtisadçılardan

405 Müәssisәlәrin kommersiya fәaliyyәti dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsal, emal, alqısatqı
alqısatqı
istehsal, emal
fәrdi istehsal vә satış
istehsal vә alqısatqı

406 Balans nәdir?

•

balans rüblük hesabların 2ci elementi
tәrtib olunan günә müәssisәnin vәziyyәtini әks etdirәn bütün aktiv vә passiv hesabların yekun cәdvәlidir
balans iki hissәdәn ibarәtdir
balans biznes planı tәrkib hissәsidir
balans aktiv vә passiv hesabların birillik dәyәrlәrinin üstüstә düşmәsidir

407 Balansın aktivinә hansı maddәlәr daxildir?

•

nәğd pul, әsas fondlar, qeyrimaterial aktivlәri
nәğd pul, uzunmüddәtli investisiyalar, marketinq büdcәsi
nәğd pul, qiymәtli kağızlar, uzunmüddәtli investisiyalar, әsas kapital, qeyrimaterial aktivlәri
nәğd pul, qeyrimaterial aktivlәri
nәğd pul, qiymәtli kağızlar, debitor borclar, maliyyә planı

408 Kommersiya müәssisәsinin әsas maliyyә sәnәdlәrinә nәlәr daxildir?

•

mәnfәәt balansı, debitor vә kreditorlarla hesablaşmalar
tәdiyyә balansı, ticarәt balansı
balans, akkreditivlәr
maliyyә aktivlәri
balans, mәnfәәt vә itkilәrin hesabatı

409 Biznesplanın bölmәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

marketinqtexniki baza, maliyyә planı
әsas fәaliyyәt növlәrinin izahı
bir әmtәәyә görә fond tutumunun müәyyәnlәşdirilmәsi
istehlak bazarının tutumunun müәyyәnlәşdirilmәsi
marketinq işlәri

410 Biznesplan әsas hansı vәzifәlәri hәll etmәyә imkan verir?

•

müәssisәnin xәrc vә gәlirlәrini әlaqәlәndirmәk
istehlak bazarının tutumunu, inkişaf perspektivlәrini öyrәnmәk, müәssisәnin xәrclәrini qiymәtlәndirmәk, gәlirlәr
hesabına nәzәrdә tutulan mәnfәәti әldә etmәyә imkan verәn qiymәt әmәlәgәlmә variantlarını müәyyәnlәşdirmәk,
neqativ amillәri aşkar etmәk, onların aradan qaldırılması yollarını müәyyәn etmәk
illik fәaliyyәtin yekun göstәricilәrini öyrәnmәk
tәsәrrüfat fәaliyyәtini iqtisadi tәhlil etmәk
xarici iqtisadi fәaliyyәti әsaslandırmaq üçün tәdiyyә balansını qurmaq

411 Reklam şöbәsinin funksiyaları hansılardır?

•

tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir, operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә yetirilmәsinә
nәzarәt edir
firmanın reklam bölgüsünün sürәtlәndirilmәsi, reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam
kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam materiallarının müstәqil paylanması
müraciәtә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatla daşınmasının qәnaәtli şәrtlәrini işlәyib
hazırlayır
rәsmi rәhbәr tәyin olunur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin seçilmәsi, yeni bazarlar haqqında
mәlumatın hazırlanması

412 Marketinq vә qiymәt şöbәsinin vәzifәlәrinә nә daxildir?

•

reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam
materiallarının müstәqil paylanması
müraciәtә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatla daşınmasının qәnaәtli şәrtlәrini işlәyib
hazırlayır
bazarın inkişaf proqnozu, malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin tәhlili,
dәyişdirilmәsi, әmtәәlәrin tәkmillәşdirilmәsi, yeni bazarlar haqqında mәlumatın hazırlanması
rәsmi rәhbәr tәyin olunur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir, operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә yetirilmәsinә
nәzarәt edir

413 Nәqliyyat vә gömrük әlavәlәri şöbәsi nәdir?

•

rәsmi rәhbәr tәyin olunur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
bir qayda olaraq operativ kommersiya qruplarının vә başqa şöbәlәrin müraciәtinә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә
satılan әmtәәlәrin nәqliyyatlaşdırılmasının әn qәnaәtli şәrtlәrini işlәyib hazırlayır
malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin seçilmәsi, yeni bazarlar haqqında
mәlumatın hazırlanması
tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir, operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә yetirilmәsinә
nәzarәt edir
reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam
materiallarının müstәqil paylanması

414 Alış vә satış koordinasiya şöbәsi hansı funksiyaları hәyata keçirir?

•

malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin seçilmәsi, yeni bazarlar haqqında
mәlumatın hazırlanması
bu şöbә tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir vә operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә
yetirilmәsinә nәzarәt edir
müraciәtә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatla daşınmasının qәnaәtli şәrtlәrini işlәyib
hazırlayır
rәsmi rәhbәr tәyin olunur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam
materiallarının müstәqil paylanması

415 Operativ kommersiya qruplarının xüsusiyyәtlәrinә nәlәr daxildir?

•

reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam
materiallarının müstәqil paylanması
hәr bir qrup 24 nәfәrdәn ibarәt olur, rәsmi rәhbәr tәyin olunmur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә
qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır

tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir, operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә yetirilmәsinә
nәzarәt edir.
müraciәtә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatla daşınmasının qәnaәtli şәrtlәrini işlәyib
hazırlayır
malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin seçilmәsi, yeni bazarlar haqqında
mәlumatın hazırlanması

416 Firma sözünün mәnası nәdir?

•

möhür
tәrәzi
naxış
imza
açar

417 “Palsüd” süd istehsalçısı üçün “Neptun” market zinciri nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Şaquli marketinq sistemi
Marketinq vasitәçi
Agent
Son istehlakçı

418 Aşağıdakılardan hansı BMQna aid deyil?

•

“Ulduz”
“İt”
Çәtin uşaqlar”
“Buqәlәmun”
“Sağılan inәk”

419 Boston mәslәhәt qrupunun matrisası nәyә әsaslanır?

•

tәlәbatın hәcminin artımı vә mәsrәflәr
bazar payı vә mәsrәflәr
tәlәbatın hәcmi vә tәklifin hәcminin artımı
bazar payı vә tәlәbatının hәcminin artımı
bazar payı vә rәqiblәrin fәaliyyәti

420 Strareji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•

firmadaxili imkanların mövcudluğunu qiymәtlәndirmәk
strateji planın hәyata keçirilmәsi vә onun yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
firmanın inkişafının strateci mәqsәdinin son seçimi
firmanın әldә etdiyi kommersiya müvәffәqiyyәtinә xarici amillәrin tәsiri dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk
informasiya bazasının yaradılması

421 Hansı strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsinә aiddir?

•

firmanın inkişafının strateji mәqsәdinin son seçimi
informasiya bazasının yaradılması
firmanın әldә etdiyi kommersiya müvәffәqiyyәtinә xarici amillәrin tәsiri dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk
firmadaxili imkanların mövcudluğunu qiymәtlәndirmәk
strateji planın hәyata keçirilmәsi vә onun yerinә yetirilmәsinә nәzarәt

422 Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmaya aid deyil?
strateji planlaşdırmanın әsas mәqsәdinin әsaslandırılması üç әsas amilә istinad etmәklә işlәnib hazırlanır
bütün firmanın inkişaf konsepsiyasının işlәnib hazırlanmasnın daimi prosesidir

•

strateji planlaşdırma prosesi keçmiş praktiki tәcrübәnin öyrәnilmәsini,nәzәri әsaslandırmanı vә gәlәcәyә strateji
qәrarların qәbulu üçün hesablaşmaların sistemini daxil edir
strateji planlaşdırma prosesi altı mәrhәlәdә hәyata keçirilir
başlıca mәqsәdi minimum ümumu xәrclәrdә maksimum gәlirin әldә edilmәsidir

423 Kommersiya xidmәtnin tәşkilati strukturlarının qurulmasının әsas prinsiplәrindәn deyil:

•

vahid tabeçilik prinsipi
aydın mәәqsәdi olması
azhәlqәlilik
qarşılıqlı razılaşma prinsipi
fәaliyyәtin әlaqәlәndirilmәsi

424 Kommersiya fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin tәşkili elementlәrindәn deyil:

•

vәzifәlәr
informasiyanın ötürülmәsi sistemminin yaradılması
kommersiya fәaliyyәtinә görә cavabdehliklәrin bölüşdürülmәsi
aydın formalaşdırımış mәqsәdin olması
ayrıayrı hәlqәlәrdә funksiyaların növlәri

425 Kommersiya müәssisәlәrindә İdarәetmәnin mahiyyәti nәdir

•

Meneçmentin loqik sxeminin işlәnmәsi
İdarәetmә normasının müәyyәnlәşmәsi
İdarәetmә effektivliyinin yüksәlmәsi
İdarәedәn sistemin idarә olunan sistemә şüurlu tәsir
İdarәetmә metodları sisteminin işlәnmәsi

426 Kommersiya müәssisәlәrindә planlaşdırmanın metodları hansılardır?

•

Strareji,texnikiiqtisadi, iqtisadihesablamalar, taktiki
tәdqiqat, balans. tәbliğat, riyaziiqtisadi
Balans, texnikiriyazi, iqtisadistatistik, iqtisadiriyazi, iqtisadi tәhlil
Texniki, riyazi, statistik, faktik
İdarәetmә, texnikiriyazi, statistiktәhlil, iqtisaditexniki

427 Kommersiya müәssisәlәrindә idarәetmәnin mәqsәdlәri hansılardır?

•

Operativ, texniki, texnoloji
Strareji, taktiki, texnoloji
Strareji, texniki. texnoloji
Strareji, taktiki, operativ
Texniki, çari, operativ.

428 Kommersiya müәssisәlәrindә İdarәetmәnin funksiyaları hansılardır

•

Tәşkilati, rәhbәrlik, reklam, tәşviqat
Planlaşdırma, reklam, nәzarәt, tәdqiqat
Planlaşdırma, nәzarәt, әmәliyyat
Planlaşdırma, tәşkilati, rәhbәrlik vә nәzarәt
Tәdqiqat, bölgü, rәhbәrlik, tәşkilat

429 Marketinq şöbәlәrinın diqqәt verdiyi sahәlәrә hansı aid deyil:

•

satıcılar
reklam
әmtәә bazarının öyrәnilmәsi
rәqiblәrin tәdqiqi

alıcıların servis xidmәti

430 Kommersiya fәaliiyәtinin tәşkilati strukturunun quruluşuna tәsir edәn amillәr hansılardır:

•

siyasi,iqtisadi,psixoqrafik
coğrafi,demoqrafik,iqtisadi
tәşkilati,siyasi,texniki
texniki ,iqtisadi,istehsalın tәşkilı
istehsalın tәşkili,texniki,sosial

431 Әmәk bölgüsünü hәyata keçirәn rıçaqlara aiddir:

•

davranışın formalaşması
tәhsil
iş yerinin ixtisaslaşdırılması
hamısı
sosiallaşma

432 İdarәetmәnin mәqsәdlәri hansılardır?

•

Operativ, texniki, texnoloji
Strareji, taktiki, texnoloji
Strareji, texniki. texnoloji
Strareji, taktiki, operativ
Texniki, cari, operativ.

433 Plan göstәricilәri hansılardır?

•

Dәyәr göstәricilәri, tәdavül xәrclәri
Әmәk planı, mal dövriyyәsi
Natural göstәricilәr, mal dövriyyәsi göstәricilәri
Kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri vә iqtisadi tәsәrrüfat göstәricilәri
Kәmiyyәt göstәricilәri vә iqtisadi göstәricilәr

434 Planlaşdırmanın metodları hansılardır?

•

İdarәetmә, texnikiriyazi, statistiktәhlil, iqtisaditexniki
Balans, texnikiriyazi, iqtisadistatistik, iqtisadiriyazi, iqtisadi tәhlil
Texniki, riyazi, statistik, faktik
Strareji, texnikiiqtisadi, iqtisadihesablamalar, taktiki
tәdqiqat, balans. tәbliğat, riyaziiqtisadi

435 İdarәetmәnin funksiyaları hansılardır?

•

Tәşkilati, rәhbәrlik, reklam, tәşviqat
Planlaşdırma, reklam, nәzarәt, tәdqiqat
Planlaşdırma, nәzarәt, әmәliyyat
Planlaşdırma, tәşkilati, rәhbәrlik vә nәzarәt
Tәdqiqat, bölgü, rәhbәrlik, tәşkilat

436 Ticarәtin idarә edilmәsi prosesi nәdir

•

Bu idarәetmәnin avtomatlaşdırılmasıdır
Bu sәnәd dövriyyәsi sistemidir
Bu idarәetmәyәnin mәlumat sistemidir
Sistemin qarşısına qoyduğu mәqsәdә çatmaq üçün vacib olan ardıcıl idarәetmә fәaliyyәtinin mәcmusudur
Bu kargüzarlıq sistemidir

437 İdarәetmә metodları nәdir?

•

Bu idarәetmәyә prinsipidir
Bu idarәetmә qanunudur
İdarәetmә fәaliyyәtinin hәyata keçirilәmsi üsuludur
Bu idarәetmә qanunauyğunluğudur
Bu idarәetmәyә yanaşma metodudur

438 Tәşkilati әlaqәlәrin xarakterindәn asılı olaraq münasibәtlәr necә ola bilәr?

•

Paralel
Funksional
Xәtti
Xәtti, funksional vә funksiyalararası
Funksiyalararası

439 İnformasiya nәdir?

•

Qәrar qәbulu mәrhәlәsidir
Qәrar qәbulu texnologiyasıdır
Bu mәlumat texnikasıdır
Mәnbәlәrarası әlaqә forması kimi çıxış edәn, mәlumatı ötürәn vә onu qәbul edәn mәnbәlәr arasında әlaqә forması
Qәrar qәbulu prosesidir

440 Tәsirin dәrinliyinә görә qәrarlar necә ola bilәr?

•

Çoxsәviyyәli
Sadә vә birsәviyyәli
Sәviyyәli
Mürәkkәb
Birsәviyyәli vә çoxsәviyyәli

441 Tәsir istiqamәtindәn asılı olaraq qәrarlar necә ola bilәr?

•

Daxili vә xarici
Xarici
Fәrdi
Şәxsi vә xidmәti
Daxili

442 İdarәetmә mәqsәdi nәyin vasitәsilә hәyata keçirilir

•

Bazar mexanizmindәn keçmәklә
Göstәricilәr bazasının yığılması
İdarәetmәnin texniki vasitәlәri ilә
İdarәetmә funksiyaları
İdarәetmә aparatının sәmәrәlәşdirilmәsi

443 İdarәetmәnin mahiyyәti nәdir?

•

İdarәetmә effektivliyinin yüksәlmәsi
İdarәedәn sistemin idarә olunan sistemә şüurlu tәsir
Menecmentin loqik sxeminin işlәnmәsi
İdarәetmә metodları sisteminin işlәnmәsi
İdarәetmә normasının müәyyәnlәşmәsi

444 Ticarәti idarәetmә elminin mәqsәdi nәdir

•

İdarә olunan heyәtin hazırlanması
Qәrar qәbulunun optimallaşması
Ticarәti idarәetmә mexanizminin nәzәri metodoloci әsaslarının işlәnmәsidir

İdarәetmә strukturunun optimallaşması
İdarәetmә strukturunun tәkmillәşmәsi

445 İdarәetmәnin prinsiplәri nәdir?

•

Psixoloji metodlar
Bu sosial metoddur
Tәşkilati metodlar
İqtisadi metodlar
Obyektiv iqtisadi qanunların vә inkişaf qanunauyğunluqlarının fәaliyyәtin dәn irәli gәlәn idarәetmә qaydası

446 İdarәetmә kadrlarına kimlәr daxildir?

•

Tәchizatçılar
Texniki personal
Kömәkçi işçilәr
İdarәetmәnin hәr hansı funksiyasını yerinә yetirәn idarәetmә aparatının işçilәri
Satıcılar

447 Reklamverәnlәr beynәlxalq reklam agentliklәrini hansı meyarlara görә seçirlәr?

•

Әhatә genişliyi, tәsir gücü vә görünmә tezliyinә görә.
Tәsir gücü, imici, agentliklәrarası koordinasiya.
Xatırlatma, nәsihәtvermә, әmtәәnin hәyat dövrü mәrhәlәlәrinә yanaşmaya görә.
Cәlbetmә dәrәcәsi, әhatә genişliyi, görünmә tezliyi.
Bazarı әhatә etmәsinә, xidmәtin çeşidinә, beynәlxalq marketinqin masştabına görә, әlaqә sәviyyәsinә vә
agentliyin imicinә görә.

448 Şirkәtlәr hansı reklam agentliklәri ilә әlaqәdә olmurlar?

•

Vasitәçilәrlә әlaqәli yerli reklam agentliklәri.
Milli reklam agentliklәri.
Mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә ilә multimilli reklam agentliyi.
Zәif mәrkәzlәşmiş idarәetmә sistemli beynәlxalq reklam agentliklәri birliyi.
Yerli bazar әrazisindә yerlәşәn agentliklәr.

449 Beynәlxalq reklamın hüquqi uyğunlaşması nәdir?

•

Hәm milli, hәm dә xarici reklamverәnlәrә aid olan reklam tәcrübәsinә münasibәtdә qanunverici tәlәblәrә әmәl
olunmasıdır.
Standartlaşmış reklamın müsbәt qәbul edilmәsinә görә tәtbiq olunan hüquqi uyğunlaşmadır.
Cәmiyyәtin iqtisadi inkişafının xüsusiyyәtlәri vә sәviyyәsidir.
TV çarxlarının davamiyyәtinә, nümayiş vaxtına hüquqi yanaşmadır.
Standartlaşmış reklamın mәnfi qәbul edilmәsinә görә tәtbiq olunan hüquqi uyğunlaşmadır.

450 Beynәlxalq reklam hansı formada hәyata keçirilir?

•

İkiqat uyğunlaşdırılmış, hüquqi uyğunlaşmış.
Qismәn uyğunlaşmış, ikiqat uyğunlaşmış.
Reklamı tamamilә standartlaşdırılır, hissәhissә standartlaşdırılır, milli şәraitә uyğunlaşmış formada.
Tam standartlaşmış, yerli uyğunlaşmış, ikiqat uyğunlaşmış.
Tamamilә uyğunlaşmış, hüquqi uyğunlaşmış.

451 Standartlaşmış reklam nә vaxt effektlidir?

•

İşsizlik xüsusiyyәtli әmtәәlәr üçün.
Әmtәәnin üstünlüyü istәnilәn ölkәdә eyni ilә qarşılanmadığı halda.
İstifadәsi adәt halını almamış әmtәәlәri reklam etmәk üçün.
Universal tәlәbat malları üçün effektlidir.
Milli xüsusiyyәtlәrә çox bağlı әmtәәlәr üçün.

452 Reklamın standartlaşmasının mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Әmtәәnin beynәlxalq imicinin yaradılması.
Reklamın standartlaşması vә uyğunlaşması arasındakı seçimi.
İstehlakçının bir ölkәdәn digәrinә hәrәkәti vә KİVdә mәlumatın qarışdırılmasından kәnar qaçmaq.
Müxtәlif ölkә bazarlarına sinxron çıxışı tezlәşdirmәk.
Reklamın istehsalına xәrclәrin azaldılması.

453 Beynәlxalq reklamın aktual problemi nәdir?

•

Reklamın standartlaşması vә uyğunlaşması arasındakı seçimidir.
Әmtәәnin beynәlxalq imicinin yaradılması.
İstehlakçının bir ölkәdәn digәrinә hәrәkәti vә KİVdә mәlumatın qarışdırılmasından kәnar qaçmaq.
Müxtәlif ölkә bazarlarına sinxron çıxışı tezlәşdirmәk.
Reklamın istehsalına xәrclәrin azaldılması.

454 Elektron reklam vә telemarketinq yayaılma imkanı nә ilә mәhdudlaşır?

•

Nәqliyyatdan istifadә edәnlәrin sayı ilә.
Sәyahәt edәnlәrin sayı ilә.
Televizora baxanların sayı ilә.
Piyadaların, avtomobillәrin sayı ilә.
Ölkәnin iqtisadi vә texniki inkişaf sәviyyәsi ilә.

455 Nәqliyyatda reklam hansı ölkәlәr üçün aktualdır?

•

Turizmin inkişaf etdiyi ölkәlәrdә.
Piyadaların az olduğu ölkәlәrdә.
Piyadaların vә avtomobillәrin çox olduğu ölkәlәrdә.
Bütün bunların hamısında.
Şәxsi avtomobillәr az olan ölkәlәrdә.

456 Millayn nәdir?

•

Trulayn metodu.
Reklam növü.
Reklamın yayılma kanalı.
Ticarәt markası.
Qәzet tariflәrinin müqayisәli kriteriyaları.

457 .Qәzet reklamının qiymәti hansı üsullarla hesablanır?

•

Konkret reklamdaşıyıcıya görә.
Әhatә genişliyinә görә.
Ödәmә vә akkreditiv.
Tirac vә abunәçilәrin sayının müәyyәnlәşdirilmәsi.
Millayn, trulayn.

458 Beynәlxalq bazarda KİVin istifadә mәhdudiyyәtlәri hansılardır?

•

Әhatәolunma haqqında mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanması mümkünlüyü problemi.
Әldә olunmuş gәlirlәrin xәrclәnmәsi problemi.
Reklamın reqlamentlәşmә, proteksionizm, monopolizasiya.
Ödәnilmә şәrtlәri, yerlәşmә şәrtlәri, beynәlxalq nәşrlәrin mәhdudiyyәtlәri.
Xәrclәrin sәviyyәsi, mәqsәdli auditoriyanın seçilmәsi.

459 Reklamverәnlәrin xarici bazarlarda üzlәşdiklәri әsas problemlәrә hansılar daxil deyil?

•

Әldә olunmuş gәlirlәrin xәrclәnmәsi problemi.

Reklam növünün seçimi.
Әhatәolunma haqqında mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanması mümkünlüyü problemi.
Xәrclәrin sәviyyәsi, mәqsәdli auditoriyanın әhatә olunması çәtinlik dәrәcәsi.
KİVin әldә olunmasının mümkünlük dәrәcәsi.

460 Birbaşa agentlәr hansılardır?

•

Yerli, eksteritorial, kosmopolitlәr.
Missioner agentlәr, dolayı agentlәr, yerli agentlәr
Birbaşa, dolayı vә yerli agentlәr.
Eksteritorial, dolayı vә yerli agentlәr.
Dolayı, birbaşa, yerli agentlәr.

461 Beynәlxalq marketinqdә agentlәrin iki növü hansıdır?

•

Yerli vә xarici agentlәr.
Dolayı vә eksteritorial agentlәr.
Dolayı vә birbaşa agentlәr.
Muzdlu agentlәr, dolayı agentlәr.
Birbaşa agentlәr, yerli agentlәr.

462 Şәxsi satış texnikasının әlamәtdar keyfiyyәtlәri hansılardır?

•

Şәxsi xarakter, münasibәtlәrin yaranması, cavab reaksiyasına sövqetmә.
Cazibәdarlıq, mәlumatlılıq, bazarlığa dәvәt.
Şәxsi xarakter, cazibәdarlıq, hәqiqilik.
Öyüdvermә, tәsirlilik, simasızlaşma.
Hәqiqilik, geniş kütlә, nәzәri cәlbetmә.

463 Sonuncu istehlakçıya satış nәdir?

•

Ticarәt agentinin yerli mütәxәssislәr arasındakı sәrfәli vasitәçini tapması vә onunla daimi әlaqә saxlamasıdır.
Elektron ticarәt vasitәsilә satışdır.
Kompüter sistemi vasitәsi ilә satışdır.
Ticarәt agentlәri vasitәsilә satışdır.
Kommivoyaıer tәrәfindәn birbaşa istehlakçı ilә әlaqәdә hәyata keçirilәn satışdır.

464 Texniki satış nәdir?

•

Kompüter sistemi vasitәsi ilә satışdır.
Elektron ticarәt vasitәsilә satışdır.
Kommivoyaıer tәrәfindәn birbaşa istehlakçı ilә әlaqәdә hәyata keçirilәn satışdır.
Ticarәt agentlәri vasitәsilә satışdır.
Ticarәt agentinin yerli mütәxәssislәr arasındakı sәrfәli vasitәçini tapması vә onunla daimi әlaqә saxlamasıdır.

465 Missioner satış nәdir?

•

Kompüter sistemi vasitәsi ilә satışdır.
Elektron ticarәt vasitәsilә satışdır.
Kommivoyaıer tәrәfindәn birbaşa istehlakçı ilә әlaqәdә hәyata keçirilәn satışdır.
Ticarәt agentlәri vasitәsilә satışdır.
Ticarәt agentinin yerli mütәxәssislәr arasındakı sәrfәli vasitәçini tapması vә onunla daimi әlaqә saxlamasıdır.

466 Satışın stimullaşması kimlәrә tәtbiq olunur?

•

Alıcıya, vasitәçiyә vә satıcılara.
Ali icraedici orqanlara vә reklam agentlәrinә.
Satışın stimullaşması proqramını hazırlayan heyәtә.
Mühәndistexniki heyәtә, ticarәt agentlәrinә.

Xarici tәrәfdaşa, vasitәçiyә, beynәlxalq müşahidәçiyә.

467 Mükafat nәdir?

•

Hәr hansı bir malın alınmasına görә hәvәslәndirici kimi aşağı qiymәtә vә ya pulsuz tәklif olunmasıdır.
Xüsusi dәyәri olmayan, zahiri hәvәslәndirmә vasitәsidir.
Konkret malı alarkәn göstәrilәn mәblәğdә qәnaәt etmәyә imkan verәn sertifikatdır.
Özünәxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan әmtәәyә dayişdirilir.
Әmtәәnin adi qiymәti ilә müqayisәdә alıcıya müәyyәn qәnaәtin tәklif edilmәsidir.

468 Güzәştli qiymәtlә qablaşma nәdir?

•

Konkret malı alarkәn göstәrilәn mәblәğdә qәnaәt etmәyә imkan verәn sertifikatdır.
Әmtәәnin adi qiymәti ilә müqayisәdә alıcıya müәyyәn qәnaәtin tәklif edilmәsidir.
Xüsusi dәyәri olmayan, zahiri hәvәslәndirmә vasitәsidir.
Özünәxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan әmtәәyә dayişdirilir.
Hәr hansı bir malın alınmasına görә hәvәslәndirici kimi tәklif olunan әmtәәdir.

469 Kupon nәdir?

•

Әmtәәnin adi qiymәti ilә müqayisәdә istehlakçıya müәyyәn qәnaәtin tәklif olunmasıdır.
Konkret malı alarkәn göstәrilәn mәblәğdә qәnaәt etmәyә imkan verәn sertifikatdır.
Xüsusi dәyәri olmayan, zahiri hәvәslәndirmә vasitәsidir.
Özünәxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan әmtәәyә dayişdirilir.
Hәr hansı bir malın alınmasına görә hәvәslәndirici kimi tәklif olunan әmtәәdir.

470 Satışın stimullaşması nәdir?

•

Stimullaşma proqramının hazırlanmasıdır.
Satışın, xüsusilә istehlakçı bazarlarındakı satışın stimullaşmasıdır.
Pressrelizlәrin paylanması üçün ixtisaslaşmış nәşriyyatdır.
Xarici tәrәfdaşlığın möhkәmlәndirilmәsi vasitәsidir.
Alıcıların mal alışına cәlb etmәk üçün tәtbiq olunan sövqedici amillәrdir.

471 Dövlәt sәviyyәsindә ilk Pablik Rileyşnz kompaniyası nә vaxt, harada keçirilib?

•

1901ci ildә İngiltәrәdә.
1911ci ildә ABŞda.
1988ci ildә ABŞda.
1918ci ildә Almaniyada.
1912ci ildә ABŞda.

472 Pablik Rileyşnz nәdir?

•

Әmtәә vә xidmәtlәrin xarici bazara irәlilәdilmәsi prosesidir.
Xarici bazarın ictimaiyyәt ilә әlaqә üsuludur.
Pressrelizlәrin paylanması üçün ixtisaslaşmış nәşriyyatdır.
Xarici tәrәfdaşlığın möhkәmlәndirilmәsi vasitәsidir.
Firmanın müsbәt imicinin yaradılmasına vә qorunub saxlanmasına yönәlәn fәaliyyәtdir.

473 Reklamın istiqamәti nәdәn ibarәtdir

•

Bazarda әmtәәnin realizәsi
İstehsalçılarla istehlakçılar arasında qarşılıqlı әlaqә yaratmaqla bazara istiqamәlәndirmә
Bazar münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi
İstehlakçılarla istehsalçılar arasında qarşılıqlı әlaqә
İstehsal bazarında әmtәә mübadilәsi

474 Reklamın müәssisә üçün xidmәti nәdәn ibarәtdir

•

•

Müәssisәnin imicini artırmaq, onu mәşhurlaşdırmaq, bazara sahib çıxmaqdır
İstehsalın bazara istiqamәtlәnmәsi
Mәhsul istehsalının mәhdudlaşdırılması
İstehsalçılarla istehlakçıların arasında әlaqәnin yaranması
Strateji planlaşmanın hәyata keçirilmәsi

475 Mağaza vitrinasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

Geyim mәdәniyyәti vә mәişәt estetikasını tәdbiq etmәk
Malların keyfiyyәtinә olan münasibәt
İstehlakçıların tәlәbat, ehtiyaclarının marağı
İstehsal olunan malın tәbliğatı, yayımlanması
Küçәdәn keçәn alıcıların münasibәti

476 İstehsal müәssisәlәrindә biznes sәviyyәli strategiyaların hansı növlәri vardır?

•

Aşağı qiymәtlәr, differensasiya, tәmәrküzlәşmә.
Strateci taktiki.
Yeni bazar, köhnә bazar.
Şanuli, üfuqi.
Biznesplan.

477 . Porterin strateci menecmentә daxil etdiyi model necә adlanır?

•

Rәqabәt üstünlüklәri modeli.
Zәif siqnallar modeli.
Deminq modeli.
GE modeli.
Boston konsaltinq modeli.

478 İstehsal müәssisәlәrindә korporativ strategiyası hansı alt strategiyalardan ibarәtdir?

•

Milli, beynәlxalq.
Hücum, sabitlәşdirmә, müdafiә.
Üfuqi, şaquli.
Maliyyә, texnologiya, informasiya.
Daxili, xarici.

479 İstehsal müәssisәlәrindә strateci menecmentlә hansı idarәetmә sәviyyәsindә daha çox mәşqul olur?

•

Orta vә aşağı.
Aşağı.
Orta.
Yuxarı.
Bütün sәviyyәlәrdә.

480 Kommunikasiyanın baş tutması üçün neçә şәxsin olması zәruridir?

•

Әn azı 50.
Әn azı 5.
Әn azı 3.
Әn azı 2.
Әn azı 15.

481 Kommunikasiya prosesinin әsas elementlәri hansılardır?
Kodlaşdırma, kodun açılması, xәbәr alıcı.
Kanal, kod, kodun açılması vә alıcı.
göndәrici, kanal, daşıyıcı vә alıcı.

•

•

Göndәrici, xәbәr, kanal, alıcı.
Gönәrici, kanal, kodlaşdırma vә alıcı.

482 Şirkәt mikromühit elementi nәyi ifadә edir?

•

Heç birini
Şirkәtin satış gücünü
Digәr departamentlәri
Bütün cavablar doğrudur
Şirkәtin marketinq işçilәrini

483 Azercell şirkәtinin fәlaiyyәtinin bazar yönümlü tәsviri necә olacaq?

•

Bütün cavablar doğrudur
Biz rabitә şirkәtiyik
Biz GSM operatoruyuq
Biz insanlar arasında ünsiyyәt vasitәçisiyik
Biz insanlara telefon satırıq

484 Mәn 10 ayda bir telefonumu dәyişirәm, hәr dәfә tәxminәn 150 manat dәyәrindә bir telefon alıram, ilk
telefonumu 20 yaşımda aldığımı vә 65 yaşımacan telefon işlәdәcәyimi nәzәrә alaraq, Mobitel üçün ömür
boyu müştәri dәyәrini hesablayın.

•

3400 manat
12000 manat
8500 manat
8100 manat
6750 manat

485 Doğru cavabı tapın. Şirkәtin biznes portfeli –

•

Bütün cavablar doğrudur
reklam vә mәhsulların tәbliği
şirkәtin missiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
şirkәtin mövcud biznes vә mәhsullarının toplusunun planlaşdırılması
şirkәtin marketinq strategiyasnını müәyyәnlәşdirilmәsi

486 4P marketinq kompleksindәki paylaşdırma ünsürü yenilәnmiş 4C marketinq kompleksinә uyğun olaraq
hansı ünsürә çevrilir?

•

Bütün cavablar sәhvdir
rahatlıq
çatdırılma
yermәkan
müştәri hәlli

487 4P marketinq kompleksindәki tәqdimat ünsürü yenilәnmiş 4C marketinq kompleksinә uyğun olaraq
hansı ünsürә çevrilir?

•

Bütün cavablar doğrudur
müştәri hәlli
hәvәslәndirmә
kommunikasiya
müştәri dәyәri

488 Doğru cavabı tapın
Bütün cavablar doğrudur
4C – mәhsul, yer, qiymәt vә hәvәslәndirmә

•

4C – mәhsul, yer, qiymәt vә rahatlıq
4C – müştәri hәlli, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә әlaqә
4C – mәhsul, yer, qiymәt vә әlaqә

489 .Doğru cavabı tapın

•

4P modeli – müştәrinin tәlәbatının tәhlili, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә tәqdimat
4P modeli – mәhsul, yer, qiymәt vә rahatlıq
4P modeli – müştәrinin tәlәbatının tәhlili, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә әlaqә
4P modeli – mәhsul, yer, qiymәt vә tәqdimat
4P modeli – müştәrinin xәrci, rahatlıq vә tәqdimat

490 Doğru cavabı tapın

•

Bütün cavablar doğrudur
Sosial marketinq alqısatqı әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsidir
Sosial marketinq reklam kampaniyalarının tәşkilidir
Sosial marketinq cәmiyyәtin rifahı ilә bağlı marketinq konsepsiyasıdır
Sosial marketinq topdan vә pәrakәndә satış prosedurlarını özündә әks etdirir

491 Doğru cavabı tapın

•

Bütün cavablar doğrudur
Marketinq tәqdimatdır
Marketinq sadәcә malların bazarda satışıdır
Marketinq ehtiyac vә tәlәbatlarını ödәmәsi üçün sosial vә idarәetmә prosesidir
Marketinq reklamdır

492 Aşağıdakılardan hansılar mikromühitә aid edilir?

•

şirkәt, tәchizatçılar, reklam mütәxәssislәri
şirkәt, tәchizatçılar, rәqiblәr vә satıcılar
şirkәt vә tәchizatçılar
şirkәt, tәchizatçılar, müştәrilәr, rәqiblәr
Bütün cavablar doğrudur

493 Aşağıdakı cavablardan hansı marketinqin konsepsiyası hesab edilmir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Mәhsul, İstehsal vә Sosial marketinq
Sosial marketinq vә Marketinq
Mühasibat vә vergi uçotu qaydaları
İstehsal, Satış vә Mәhsul

494 Ömür boyu müştәri dәyәri nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Müştәrinin ömür boyu şirkәtә verdiyi gәlir
Müştәrinin ömür boyu şirkәtdәn aldığı mәhsul vә xidmәtlәrin ümumi dәyәri
Müştәrinin ömür boyu şirkәtdәn әldә etdiyi dәyәr
Müştәrinin ömür boyu şirkәtdәn aldığı mәhsulların hәcmi

495 Marketinq qәrarlarının qәbul edilmәsindә aşağıdakı şәxslәrdәn hansılar daha çox mәsuliyyәt daşıyır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Satıcı
Alıcı
Marketinq director
Planlaşdırma şöbәsi müdiri

496 4P modeli kimin adı ilә bağlıdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
cerom Makkarti
Cek Makkartni
Filip Kotler
Con Armstronq

497 Bazarın seqmentasiyası 

•

bazarın fәrqli alıcılar qrupuna bölünmәsidir
Bütün cavablar doğrudur
bazarın pozisiyalaşdırılmasıdır
demoqrafik bölgü
psixoloji amillәrin tәsiri altında bazarın seçilmәsi

498 Marketinq konsepsiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

müştәrinin tәqdim edilәn mәhsula rәqib firmanın mәhsulu ilә müqayisәdә mәmnunluq sәviyyәsinin artırılmasıdır
Bütün cavablar doğrudur
müәssisә vә tәşkilatların irimiqyaslı satış vә hәvәslәndirmә tәdbirlәrini hәyata keçirmәsini ön plana çәkir
istehlakçılar daha çox münasib vә istifadәsi yüksәk sәviyyәdә olan mәhsullara meyilli olurlar
istehlakçı yaxşı keyfiyyәtә, görünüşә vә novator xüsusiyyәtlәrinә malik mәhsullara üstünlük verir

499 Ehtiyac 

•

Bütün cavablar doğrudur
istehlakçının hüquqlarının müdafisәdir
insanın nәdәnsә mәhrum olunma hissiyatıdır
istehlakçının davranış modelidir
istehsalçının alıcılıq qabiliyәtidir

500 İstehlakçı bazarının seqmentasiyasının prinsiplәri hansılardır?

•

coğrafi, demoqrafik
coğrafi, demoqrafik, psixoloci vә davranış
coğrafi, demoqrafik vә iqtisadi
Bütün cavablar doğrudur
davranış vә iqtisadi

501 İstehlakçı davranışına tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

demoqrafik, iqtisadi, tәbii, texnoloci
mәdәni, fәrdi vә psixoloci
Bütün cavablar sәhvdir
iqtisadi, tәbii, istehlakçının ehtiyacı
mәdәni, sosial, fәrdi vә psixoloci

502 Marketinq tәdqiqatı 

•

Bütün cavablar sәhvdir
mәlumatların toplanması, sistemlәşdirilmәsi, tәhlili vә hesabatının hazırlanmasıdır
mәlumatların toplanması, sistemlәşdirilmәsi
mәlumatların sistemlәşdirilmәsi vә hesabatların hazırlanması
mәlumatların toplanması, sistemlәşdirilmәsi vә tәhlilidir

503 Şirkәtin makromühitinә tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?
iqtisadi, tәbii, texnoloci, siyası vә mәdәni

•

•

demoqrafik, iqtisadi, tәbii, texnoloci, siyasi vә mәdәni
demoqrafik, iqtisadi, tәbii, istehlakçının ehtiyacı
iqtisadi, tәbii, texnoloci vә siyası
Bütün cavablar sәhvdir

504 .4C modeli

•

mәhsul, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә әlaqә
müştәri hәlli, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә әlaqә
mәhsul, yer, qiymәt vә tәqdimat
Bütün cavablar sәhvdir
müştәri hәlli, müştәrinin xәrci, qiymәt vә tәqdimat

505 4P modeli

•

mәhsul, yer, qablaşdırma vә qiymәt
Bütün cavablar sәhvdir
mәhsul, qiymәt, reklam vә keyfiyyәt
mәhsul, yer, qiymәt vә tәqdimat
mәhsul, yer, qiymәt vә PR

506 Aşağıdakılardan hansılar marketinq menecmentin konsepsiyası hesab edilmir?

•

Mәhsul
Satış
Korporativ idarәetmә
İstehsal
Bütün cavablar sәhvdir

507 Sosial marketinq

•

cәmiyyәtin rifahı ilә bağlı marketinq konsepsiyasıdır
brendin pozisiyalaşdırılmasıdır
hökumәtin sosial islahatlarının әsas istiqamәtidir
Bütün cavablar sәhvdir
marketinq strategiyasıdır

508 Marketinq nәdir?

•

Reklam
ehtiyac vә tәlәbatlarını ödәmәsi üçün sosial vә idarәetmә prosesi
topdan vә pәrakәndә satış
Bütün cavablar sәhvdir
alıcılıq qabiliyyәti ilә tәsdiqlәnәn insan tәlәbatı

509 Aşağıdakılardan hansı şәxlәrarası kommunikasiya yolunda mane hesab olunmur?

•

Qeyriverbal maneәlәr.
Mәlumatlar tәhrif edilmәsi.
Dinlәmәyi bacarmamaq.
Pis әks әlaqә.
Semantik maneәlәr.

510 Әksilәn (azalan kommunikasiya hansıdır?

•

Bir neçә icraçıdan birinә verilәn.
Müәssisәdәn birliyә verilәn.
Rәhbәrdәn icraçıya verilәn.
Bir müәssisәdәn digәrlәrinә verilәn.

İcraçıdan rәhbәrlәrә verilәn.

511 Artan (çoxalan kommunikasiya hansıdır?

•

Bir icraçıdan digәrinә verilәn.
İcraçıdan rәhbәrә verilәn.
Rәhbәrdәn icraçıya verilәn.
Heç biri.
Bir neçә icraçıdan birinә verilәn.

512 Müәssisәdә kommunikasiyanın hansı növlәri vardır?

•

Şaquli, üfuqi, verbal.
Şaquli, üfüqi.
Şәxslәarası, şaquli, müәssisәdaxili.
Müәssisәlәrarası, müәssisәdaxili, şaquli, üfuqi.
Müәssisәlәarası, şәxslәarası, üfuqi.

513 Aşağıdakılardan hansı informasiya mübadilәsinin mәrhәlәsi deyildir?

•

Kodlaşdırma.
Kodun açılması.
Ötürmә.
Göndәrici.
İdeyanın yaranması.

514 Aşağıdakılardan hansı informasiya mübadilәsinin elementi hesab olunmur?

•

Kanal.
Mәlumat.
Kodlaşdırma.
Göndәrci.
Alıcı.

515 Hansılar tәşkilati kommunikasiya yolundakı manedir?

•

Formal kanallar defisiti.
Semantika.
İnformaisya siqnallarının uyğun gәlmәmәsi.
İnformaisya kanalları vә ötürmә vasitәlәri.
İnsanlar arsındakı manelәr.

516 Çox zәhmәt tәlәb edәn mәlumatlar üçün hansı kommunikativ kanallardan istifadә etmәk
mәqsәdәuyğundur.

•

Sabit şәxsi kanallar.
Qeyrisabit şәxsi kanallar.
Şәxsәn işitirak.
Telefon.
Elektron rabitә vasitәlәri.

517 Standart olmayan vә çәtin mәlumatlar üçün hansı kommunikativ kanaldan itsifadә etmәk mәqsәdә
uyğundur?

•

Telefon.
Qeyrisabit şәxsi kanallar.
Sabit şәxsi kanallar.
Elektron rabitә vasitәsi.
Şәxsәn iştirak.

518 Aşağıdakılardan hansı kommunikativ maneәlәrin mәnbәyi deyildir?

•

Müxtәlif şöbәlәrin işçilәrinin mәqsәd vә tәlәbatlarındakı fәrqlәr.
Nitqlә qeyriverbal mәlumatlar arasındakı fәrq.
Müxtәlif emosiyalar vә qәbul etmә tiplәri.
kommunikasiya vasitәsinin düzgün seçilmәsi.
Semantiq fәrqlәr.

519 Hansı tip mәlumatlar artan (çoxalan kommunikasiyaya aiddir?

•

Şikayәt vә mübahisәlәr.
İdeyalar verilmәsi.
Әks әlaqә.
Vәzifә tәlimatlar vә әmrlәr.
Mәqsәd vә strategiyanın tәtbiqi.

520 Kommunikasiya prosesi menecmentin hansı funksiyası ilә әlaqәdardır?

•

Hәmısı ilә.
Nәzarәt.
Tәşkiletmә.
Motivasiya.
Planlaşdırma.

521 Çap reklamının nәşrinin novü hansıdır

•

Kitabça nәşri
Qәzet nәşri
Kalendar bloknot nәşri
Reklam kataloq nәşri
Dәrgi (curnal nәşri

522 Reklam sifarişçilәri ilә reklam agentliklәri arasında bağlanan müqavilәnin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

Reklam işinin planlaşdırılması
Reklam әmәliyyatında iştirak edәn tәrәflәr arasında qarşılıqlı әlaqә
Reklamın istiqamәtlәndirilmәsinin tәşkili
Reklamın ideyalılığının formalaşması
Reklamın doğrululuğu

523 Reklam proqramının әsasının tәşkili nәdәn ibarәtdir

•

İstehsalın tәkmillәşdirilmәsidır
Bazar münasibәtlәrinin tәşkilidir
Biznes proqramının hazırlanmasıdır
Reklam fәaliyyәtinin tәşkilidir
Marketinq fәaliyyәtinin tәşkilidir

524 Reklam informasiya agentliklәrinin quruluşunda әhәmiyyәtli sahә hansıdır

•

İstehsalın artırılması
Malın tәbliğatı
Satış bazarı
Yaradıçı şöbә
Malın keyfiyyәtliliyi

525 Reklam vasitәsinә sifariş verәnin funksiyası hansıdır
Satış xidmәtinin keyfiyyәtidir

•

İstehlakçının tәlәbatının ödәnilmәsidir
İstehsal olunan malın keyfiyyәtinin tәyinidir
Reklam obyektinin müәyyәn edilmәsidir
Mağazanın tәşkil olunmasıdır

526 Biznes fәaliyyәtinә reklamın tәsiri nәdәn ibarәtdir

•

İstehsalın artırılmasına sәbәb olur
Ehtiyacın ödәnilmәsinә
Tәlәbatın artırılmasına
Malın keyfiyyәtinә tәsir göstәrir
Yüksәk gәlir әldә etmәyә imkan verir

527 Reklamın istehlakçılarla istehsalçılar arasında rolu nәdәn ibarәtdir

•

Ünsiyyәtin yaranması
Müqavilәlәrin bağlanması
Tanışlığın yaranması
Danışıqların tәşkil edicisi
Münasibәtlәrin möhkәmlәnmәsi

528 Әgәr kompaniya yüksәk qiymәtli zәrgәrlik mәhsulları istehsal edәrsә vә onun alıcıları bir coğrafi
regionda yerlәşirsә, mal irәlilәdilmәsinin hansı metodu daha mәqsәdәuyğundur?

•

avtomatlarla satış
pablik rileyşnz
reklam
şәxsi satış
poçtla satış

529 Reklam haqqında qanun nә vaxt qәbul edilib?

•

2003
2000
1996
1997
2001

530 Mәqsәdli bazar seqmentindә 800 min ailәnin televizoru var. Amma reklam yerlәşdirmәk istәdiyimiz
proqrama 160 min ailә baxır. Radio vә televiziyada reklam auditoriyasının әhatә olunması kriteriyası
hansıdır?

•

30
50
20
60
40

531 Vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsindә әn geniş yayılmış üsullarına aşağıdakıların hansı aid deyil?

•

dilerlәrin qurultaylarının tәşkil olunması
әvvәlcәdәn danışılmış hәcmdә әmtәә partiyalarına qiymәtdә güzәştlәrin edilmәsi
müәyyәn sayda әmtәә alması şәrtilә vasitәçiyә danışılmış sayda әmtәә vahidinin pulsuz tәqdim olunması
әmtәәnin surәtinin imicinin yaradılması, reklamın tәşkil olunması
dilerlәrin müsabiqәlәrinin tәşkil olunması

532 Firma üslubu sisteminә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
firma rәngi

•

әmtәә nişanı
firma şüarı
markalı әmtәә
firma loqotipi

533 Aşağıdakılardan hansı marketinq kommunikasiyasına daxil deyil?

•

pablik rileyşnz
Reklam
tәbliğat
markalanma
Stimullaşma

534 Şirkәtin mikromühiti ibarәtdir...

•

Bütün cavablar doğrudur
idarәçilәr, işçilәr, mәslәhәtçilәr
Faktorlar
şәxs, tәşkilat, şirkәt vә qurumlar
sosial ünsürlәr

535 Coğrafi seqmentasiyaya aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
hәkimlәr, müәllimlәr, fermerlәr, iqtisadçılar
alıcılar mәhsulu almaq bәrәdә fikirә gәlmәyi, doğurdan da onu almağı düşünür
millәt, region, ştat, ölkә, şәhәr
bütün cavablar sәhvdir

536 Psixoloci seqmentasiyaya aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
alıcılar mәhsulu almaq bәrәdә fikirә gәlmәyi, doğurdan da onu almağı düşünmәsi
hәkimlәr, müәllimlәr, fermerlәr, iqtisadçılar
ictimai tәbәqә, hәyat tәrzi vә şәxsiyyәtin tipi
bütün cavablar sәhvdir

537 Davranışa görә seqmentasiyaya aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
Avstriya, İtaliya, AFR, Braziliyada yaşayan alıcılara görә qruplaşdırılır
alıcılar mәhsulu almaq bәrәdә fikirә gәlmәyi, doğurdan da onu almağı düşünür
hәkimlәr, müәllimlәr, fermerlәr, iqtisadçılar
bütün cavablar sәhvdir

538 CocaCola şirkәti üçün marketinq vasitәçisi saymaq olmaz...

•

Bütün cavablar doğrudur
Azersun şirkәti
Neptun supermarketi
Topdan satış şirkәti
McDonalds restoranı

539 Palsüd süd istehsalçısı üçün Neptun market zinciri nәdir?

•

Şaquli marketinq sistemi
Agent
Bütün cavablar doğrudur
Son istehlakçı

Marketinq vasitәçi

540 Xidmәt 

•

bütün cavablar sәhvdir
şirkәtin daha konkret olaraq müәyyәn etdiyi hәdәfdir
satış üçün tәklif olunan fәaliyyәt, fayda vә ya alıcının razı salınması, hәmçinin heç bir әşyaya fiziki sahibliklә
nәticәlәnmәyәn mәhsullar
istehlak vә ehtiyacı ödәyә bilәn vә bazarın diqqәtinә yönәlәn bir şeydir
Bütün cavablar doğrudur

541 Mәhsul 

•

şirkәtin daha konkret olaraq müәyyәn etdiyi hәdәfdir
istehlak vә ehtiyacı ödәyә bilәn vә bazarın diqqәtinә yönәlәn bir şeydir
bütün cavablar sәhvdir
Bütün cavablar doğrudur
satış üçün tәklif olunan fәaliyyәtdir

542 Şirkәtin mәqsәdi 

•

şirkәtin cәmiyyәtdә hansı vәzifәlәrә nail olmaq istәdiyini bildirir
Bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar sәhvdir
şirkәtin cәmiyyәtdә hansı mәqsәdlәrә nail olmaq istәdiyini bildirir
şirkәtin daha konkret olaraq müәyyәn etdiyi hәdәfdir

543 Missiya 

•

şirkәtin daha konkret olaraq müәyyәn etdiyi hәdәfdir
Bütün cavablar doğrudur
şirkәtin cәmiyyәtә baxışını bildirir
şirkәtin cәmiyyәtdә hansı mәqsәdlәrә nail olmaq istәdiyini bildirir
bütün cavablar sәhvdir

544 Bunlardan hansı makromühit elementidir

•

Mәdәniyyәt
Bütün cavablar doğrudur
İctimaiyyәt
Rәqiblәr
Şirkәt

545 Bunlardan hansı mikromühit elementi deyil?

•

Mәdәniyyәt
Bütün cavablar doğrudur
Rәqiblәr
İctimaiyyәt
Şirkәt

546 Bazarın seqmentasiyasına aid edilir –

•

psixoloci amillәrin tәsiri altında bazarın seçilmәsi
bazarın pozisiyalaşdırılmasıdır
Bütün cavablar doğrudur
demoqrafik bölgü
bazarın fәrqli alıcılar qrupuna bölünmәsidir

547 Kommersiya alqısatqı xidmәtinin strukturunun müәyyәnlәşdirilmәsindә әsas mәqam nәdәn ibarәtdir?

•

idarәetmә aparatının mükәmmәl ştat cәdvәlinin olmasıdır
operativ kommersiya işlәri vә onlarin qruplarının optimal ixtisaslaşdırılmasıdır
digәr kommersiya işlәrinin zәmanәtidir
satiş vә alәş işlәrinin mәhdudiyyәtidir
operativ kommersiya işçilәrinin bazar seqmentini daha dәrindәn ğyrәnmәsidir

548 Kommersiya planlaşması müddәtә görә necә bölünür?

•

cari, perspektiv
qısa, orta vә uzun müddәtli
qısa, orta
qısa, orta vә mövsümi
uzunmüddәtli vә orta müddәtli

549 Kommersiya işinin sәmәrәliliyi nece müәyyәnlәşir?

•

rentabelliliyin dövriyyәyә nisbәti ilә
mәnfәәtlә çәkilәn xәrclәrin müqayisәsiilә
bir icarәyә düşәn mәnfәәtinmәblәğiilә
mәnfәәtin әmәk haqqı fonduna nisbәtilә
rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsilә

550 Kommersiyada hansı әmәliyyatlar әks olunur?

•

istehsal vә satış
alqı vә satqı
istehsal xәrjlәri vә mәnfәәt
mal alışı vә ehtiyatların sәrfi
mal dövriyyәsi vә mәsrәflәr

551 Veksellәrin neçә növü var?

•

faizli vә sadә
sadә vә açıq
açıq vә qapalı
sadә vә köçürmә
müddәtli vә köçürmә

552 Francayzinq özündә nәlәri birlәşdirir?

•

xarici tәrәfdaşlıq formalarını
bank, maliyyә, kredit, beynәlxalq valyuta
istehsal, emal, satış, beynәlxalq ticarәt
icarә, alqısatqı, padrat
işgüzar fәaliyyәtlәr, xaricibazara çıxma üsullarını

553 Fәrdi marka adı ilә yanaşı ticarәt markasının da verilmәsinә hansı firma әmәl edir?

•

“Nestle”, Carrefour
“Carrefour”, “Tutti Frutti”
“Nestle”, “Elen Korts”
“Kelloq” “Ford motors”
“Ceneral Elektrik” “Cocacola”

554 Aşağıdakı şirkәtlәrdәn hansılar fәrdi marka adlarına әmәl edir?

•

“Ceneral Elektrik”, “Sears”
“Nestle”, “Prokter & Qemble”

“Prokter End Qemble”, “Unilever”
“Cocacola”, “Elen Kerts”
“Ceneral Elektrik”, SEB Qroup”

555 Tez xarab olan mәhsullar mәnşәyinә görә necә qruplaşdırılır?

•

әrzaq malları, siqaretlәr, duz vә s.
bitgi mәnşәli, heyvanat mәnşәli, tәdarük edilmiş k/t mәhsulları
emal edilmiş mәhsul yüklәri
heyvanat mәnşәli tez xarab olan mәhsullar
bitgi mәnşәli, heyvanat mәnşәli, emal edilmiş mәhsul yüklәri, canlı bitki yüklәri

556 Kollektiv işarә nәdir?

•

tәsәrrüfat müstәqilliyini qoruyan şәxslәrin idarә edilmәsi
vәtәndaşların könüllü birgә tәsәrrüfatçılığına rәhbәrliklik etmәkdir
tәsәrrüfat assosasiyası vә digәr könüllü birliklәrin buraxdığı eyni keyfiyyәtli vә ya oxşar xüsusiyyәtlәr olan
әmtәәlәrin mahiyyәti üçün tәyin edilmiş mal nişanı kollektiv işarә adlanır
maddi resursların dövlәtin mülkiyyәtindә olduğu şәraitdә mәrkәzlәşdirilmiş planlaşmanı tәmin edәn idarә heyәti
bir peşәyә mәnsub adamların ittifaqının idarә edilmәsi

557 Marka nişanı nәdir?

•

müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirlәrini bilәn vә istehsala tәtbiq edәn şәxs
markanın tanınan, lakin tәlәffüz oluna bilinmәyәn hissәsidir (rәmz, rәsm, fәrqlәndirici rәng vә ya özünәmәxsus
şrift tәyinatı
maddi resursların dövlәtin mülkiyyәtindә olduğu şәraitdә mәrkәzlәşdirilmiş planlaşmanı tәmin edәn idarә heyәti
hәrhansı bir satıcının vә ya satıcılar qrupunun әmtәәlәrini yaxud xidmәtlәrini eynilәşdirmәk, bunlara rәqiblәrin
әmtәәlәri vә xidmәtlәrindәn fәrqlәndirmәk tәyinatı olan ad termin, nişan, rәmz, rәsm vә ya onların birlәşmәsidir
istehlakına әmәk sәrf olunan hәr şey

558 Marka nәdir?

•

istehlakına әmәk sәrf olunan hәr bir әmtәә mәhsul, keyfiyyәt daşıyıcısıdır
hәrhansı bir satıcının vә ya satıcılar qrupunun әmtәәlәrini yaxud xidmәtlәrini eynilәşdirmәk, bunlara rәqiblәrin
әmtәәlәri vә xidmәtlәrindәn fәrqlәndirmәk tәyinatı olan ad termin, nişan, rәmz, rәsm vә ya onların birlәşmәsidir
markanın tanınan, lakin tәlәffüz oluna bilinmәyәn hissәsidir (rәmz, rәsm, fәrqlәndirici rәng vә ya özünәmәxsus
şrift tәyinatı
firmanın hüquqi әsasda tәsdiqini tapmış proqram
müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirlәrini bilәn vә istehsala tәtbiq edәn şәxslәrin nişanları

559 Tara nәdir?

•

malın xaricinә 3 qatda örtüyün çәkilmәsi
әmtәәnin netto vә brutto çәkisi arasındakı fәrqdir
mәhsulun dәyәrinә tәsir edәn vasitә
malın ölçülәrinә, konsistensiyasına uyğun qablaşma
malınkeyfiyyәtinin qorunub saxlanmasına xidmәt edәn qablaşma

560 Konstruksiyasına görә taraların tәsnifatı

•

dağılan, yığılan, açıq, qapalı
sökülmәyәn, sökülәn, qatlanan
sökülmәyәn, qatlanmayan, açıq
qatqat yığıla bilәn
üstüstә qalaqlanmış, bәzәn sökülә bilәn

561 Xarici tәsirlәrin müqavimәtinә görә necә tәsniflәşdirilir?
dağılan, yığılan

•

•

bәrk, yarımbәrk, yumşaq
sökülmәyәn, yarımbәrk
üstüstә yığıla bilәn, bәrk
açıq, qapalı, qatlanan

562 İnventar tara nәdir?

•

inventar tara xarici qablaşmada istifadә edilәn taradır
tara sәrbәstdirsә o inventar taradır
açıq, qapalı, qatlanan formada tәtbiq edilәn taradı
tara müәyyәn bir müәssisәnin sәrәncamındadırsa, ona inventar tara deyilir
bәrk, yarımbәrk formada olan taradır

563 Tәyinatına görә taraların tәsnifatı?

•

şüşә tara, daxili vә xarici tara
xarici vә daxili tara
nәqliyyat tarası, şüşә tara
xarici tara, flakonlar
daxili tara, nәqliyyat tarası

564 Daxili tara nәdir?

•

nәqliyyatda daşımalar zamanı istifadә edilәn xüsusi taralardır
daxili tara içәrisinә qoyulmuş içliklә 1509000lә tәsdiqlәnmiş formadı
daxili tara (butılka, banka, flakon, qutu, paket malın bilavasitә alıcıya çatdırıldığı istehlak tarasıdır
anbarlarda malların uzunmüddәt saxlanması üçün istifadә olunan taradır
daxili tara nәqliyyat tarası olaraq, daxili tarası olan vә yaxud olmayan malların daşınması vә saxlanması üçün
istifadә edilәn taradır

565 Materialına görә taraların tәsnifatı

•

dәri, polimer, karton, kağız
taxta, karton, parça, polimer, kombinәlәşmiş tara, şüşә, metal
taxta, karton, kağız, parça, dәri, polimer
metal, şüşә, taxta, selofan
kağız, parça, dәri, saman

566 Qablaşma nәdir?

•

reklam funksiyasını hәyata keçirir
malları әtraf mühitin zәrәrli tәsirindәn qoruyur
qablaşma malın üzәrinә cәkilәn polietilen örtükdür
anbar vә nәqliyyat әmәliyyatlarını asanlaşdırır
özünәxidmәtә zәruri şәrait yaradır

567 Xarici tara nәdir?

•

daxili tara (butılka, banka, flakon, qutu, paket malın bilavasitә alıcıya çatdırıldığı istehlak tarasıdır
müәyyәn bir müәssisәnin sәrәncamında olan inventarlarda
bәrk formada olan nәqliyyat tarasıdır
xarici tara nәqliyyat tarası olaraq, daxili tarası olan vә yaxud olmayan malların daşınması vә saxlanması üçün
istifadә edilәn taradır
xarici tara içәrisinә qoyulmuş içliklә 1509000lә tәsdiqlәnmiş formadı

568 Bütövlükdә iqtisadi inkişaf etmiş ölkәlәrdә neçә azad iqtisadi zona var?

•

109
235
900

145
111

569 Ticarәt firmaları

•

Geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satışı ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәnin mәhsulunu xaricә ixrac edәn
firmalardır
Öz adından vә öz hesabına әmtәәlәrin alqı satqısı әmәliyyatlarını hәyata keçirәn firmalardır
Öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdansatış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış vә
pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye itsehlakçılarına satan firmalardır
Öz hesabına daxili bazarda әmtәәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
Hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır

570 Birbaşa kompensasiya sövdәlәşmәlәri

•

İxracatçının idxalatçı firmadan onun sonradan ekvivalent miqdarda ixracatçıdan mal alacağı barәdә öhdәlik
götürmәsi әvәzindә ondan mal alması üzrә bağlanmış sövdәlәşmәdir
Valyutada hesablaşmanı nәzәrdә tutmayan, qarşılıqlı şәkildә eyni dәyәrdә әmtәә göndәrilmәsini nәzәrdә tutan
sövdәlәşmәdir
Bir tәrәfin ikinci tәrәfә әmtәә, texnalogiya vә xidmәtlәr göndәrilmәsini, onun isә bundan yeni istehsal güclәri
yaratmaq üçün istifadә etmәsini nәzәrdә tutan sövdәlәşmәdir
İstehsal bölmәlәri müstәqil ixrac әmәliyyatları hәyata keçirәn vә çoxlu müxtәlif kontragentlәri olan TMŞ
tәrәfindәn hәyata keçirilәn sövdәlәşmәlәrdir
Qarşılıqlı satınalmalar üzrә ixracatçının öz öhdәliklәrini üçüncü tәrәfә vermәklә hәyata keçirilәn sövdәlәşmәlәrdir

571 FOB şәrtinә görә satıcının vәzifәlәri:

•

Dәyәr vә icarә haqqını ödәmәlidir
Satıcı öz hesabına әmtәәni gәminin bortuna qoymalı vә alıcıya tәmiz bort konosamenti vermәlidir
Әmtәәni alıcının binasında ona tәhvil vermәlidir
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermәlidir
Әmtәәni alıcı ilә razılaşdırılmış yerdә onun müvәkkil etdiyi daşıyıcının öhdәsinә vermәlidir

572 Göndәrilmә üçün order nәdir?

•

Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan müәyyәn miqdar göndәrmә
üçün yer saxalamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Sifariş olunan әmtәәnin gönәdrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir

573 Distributorun vasitәçiliyi nәdir?

•

Ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçıya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir
İstehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәsinin bağlanmasıdır
Vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır

574 Fors macor halında tәrәflәrdәn biri müqavilәnin yerinә yetirilmәsindәn imtina etdikdә tәrәflәrdәn hansı
o birisi tәrәfә dәyәn zәrәri ödәyir?

•

Alıcı vә satıcı tәrәfindәn müştәrәk qaydada nәqliyyat müәssisәsinә dәyәn zәrәri ödәyirlәr
Heç biri o biri tәrәfә dәyәn zәrәri ödәmir
Alıcı satıcıya dәyәn zәrәri ödәyir
Satıcı alıcıya dәyәn zәrәri ödәyir
Qarşılıqlı hesablaşma әsasında dәymiş zәrәr ödәnilir

575 Bonus güzәşti:

•

Satıcılar tәrәfindәn әmtәәlәrin xarici alıcılara satışı zamanı yerli alıcılara verilәn güzәştdәn artıq verilәn güzәştdir
Xüsusi razılaşma әsasında daimi alıcılara verilәn güzәştdir
Әmtәәnin preyskurant vә ya sorğu qiymәtindәn edilәn güzәştdir
Satıcının xüsusilә maraqlı olduqları sifarişlәrdә imtiyazlı alıcılara verilәn güzәştdir
Әvvәlcәdәn razılaşdırılmış miqdardan әmtәә alan alıcılara verilәn güzәştdir

576 İdxal ixrac әmәliyyatlarında bazis şәrtlәrinin rolu:

•

Bütün ölkәlәr üzrә idxalixrac әmәliyyatlarını nümünәvilәşdirir
Beynәlxalq ticarәtdә bu әmәliyyatları sadәlәşdirir vә standartlaşdırır
Bu әmәliyyatlarda xәrclәri azaldır
İdxalixrac әmәliyyatlarında mәhdudiyyәtlәri aradan qaldırır
Bu әmәliyyatları çәtinlәşdirir

577 Beynәlxalq alqı satqı müqavilәlәrinin giriş hissәsindә nәlәr göstәrilir?

•

Miqdarın ölçü vahidi, miqdarın müәyyәn edilmәsi qaydası, çәki vә ölçü sistemi
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan mәqsәd üçün istifadә olunmasının yararlığını müәyyәn edәn xüsusiyyәtlәrin mәcmusu
Әmtәәnin nomenklaturası vә nәql olunma üsulları
Kontraktın adı vә nömrәsi, bağlandığı yer vә vaxt, müqavilә tәrәflәri
Әmtәnin adı, onun xüsusiyyәtlәri, assortimenti

578 Hesab spesifikasiya (invoise spesification hansı sәnәddir?

•

Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu vә hissәvi göndәrilmәlәrdә yazılan sәnәddir
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә spesifikasiyasının
rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir
Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır

579 Göndәrmә barәdә tәlimat:

•

Sifariş olunan әm tәәnin göndәrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıya müәyyәn miqdar göndәrmә
üçün yer saxlamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir

580 Lizinq ödәmәlәri nәdir?

•

Avadanlıqdan istifadә edәn istehlakçıların lizinq firmaları tәrәfindәn uzun müddәtә kreditlәşdirilmәsidir
İcarәyә verәn lizinq firması tәrәfindәn konkret malgöndәrәnә icarә üçün sifariş verәn icarәyә götürәni
maraqlandıran әmlakın, әsasında avadanlığın dәyәrinin ödәnilmәsi
Sövdәlәşmә obyektinin sadә istehsal istifadәsi üçün lizinq haqqının ödәnilmәsidir
Tәrәflәrin razılaşmaları әsasında lizinq müqavilәsindә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilәn ödәmәlәrdir
İcarәyә verәn tәrfindәn әvvәlcәdәn alınmış avadanlığın müәyyәn müddәt әrzindә icarә müqavilәsindә nәzәrdә
tutulan qiymәtlә icarәyә verilmәsidir

581 Telgel üsulu nәyi nәzәrdә tutur?

•

Әmtәәlәrin ilkin baxış üzrә seçilәrәk alıcıya göndәrilmәsini
Әmtәәnin necә varsa, elә dә göndәrilmәsini
Әmtәәnin seçilәrәk göndәrilmәsini
Yeni әmtәәlәrin istehsalını
Maşın vә avadanlıqların göndәrilmәsini

582 Müqavilә tәrәflәri arasında әlaqә hüquqi cәhәtdәn nә vaxt bitmiş hesab olunur?

•

Әmtәәnin әksәr hissәsi satıcı tәrәfindәn alıcıya göndәrildikdәn sonra
Götürdüklәri öhdәliklәri yerinә yetirdikdәn sonra
Aralarında müqavilә imzalandıqdan sonra
Әmtәәni göndәrmәk üçün gәmi fraxt etdikdәn sonra
Әmtәә tam hәcmdә istehsal olunduqdan sonra

583 Sәnaye xam mallarının alqı satqısı üçün nümunәvi kontraktlar hansı tәşkilat tәrәfindәn hazırlanır?

•

Sahә birliklәri
Beynәlxalq sahibkarlar ittifaqları
Milli sahibarlar ittifaqları
Birca komitәlәri
BMT nin AİK sı

584 Qiymәtdәn ümumi (sadә güzәşt:

•

Әmtәәnin preyskurant vә ya sorğu qiymәtindәn edilәn güzәştdir
Xüsusi razılaşma әsasında daimi alıcılara verilәn güzәştdir
Satıcılar tәrәfindәn әmtәәlәrin xarici alıcılara satışı zamanı yerli alıcılara verilәn güzәştdәn artıq verilәn güzәştdir
Satıcıların xüsusilә maraqlı olduqları sifarişlәrdә imtiyazlı alıcılara verilәn güzәştdir
Әvvәlcәdәn razılaşdırılmış miqdardan artıq әmtәә alan alıcılara verilәn güzәştdir

585 Beynәlxalq alqı satqı sazişlәrindә bazis şәrtlәri nәyi tәyin edir?

•

Әmtәәnin daşınacağı nәqliyyat növünü
Sığortalama şәrtlәrini
Forsmacor şәrtlәrini
Satıcı vә alıcının vәzifәlәrini, әmtәәnin satıcıdan alıcıya keçәn vaxt onun zәdәlәnmәsi vә ya mәhv olması zamanı
riskin keçmәsi anını
Satıcıdan alıcıya әmtәә nәql edilәrkәn xәrclәri kimin ödәyәcәyini

586 Konosamentin hansı növlәri var?

•

Adlı; Orderli; Tәqdim edәnә
Adlı; Orderli; Tәqdim edәnә; İmtiyazlı
Daxili; Xarici
Avtomobil; Dәmir yolu; Avio
Adlı; Orderli

587 Hesab faktura (invoice, final invoise:

•

Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә spesifikasiyanın
rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәnin nәzәrdәtutulan ölkәdә qәbulu vә hissәvi göndәrmәlәrdә yazılan sәnәddir
Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn sәnәddir

588 FAS şәrti daxilindә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn sonra

589 BKӘ verilәn sığorta polisi nәdir?

•

Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Sığorta cәmiyyәti tәrәfindәn sığortalamanın hәyata keçirildiyini vә polis verildiyini tәsdiq edәn sәnәddir
Malın göndәrildiyi limanda sığortacәmiyyәtinin blankında tәrtib olunub, hәm sığorta edәn, hәm dә sığorta olunan
tәrәfindәn imzalanan sәnәddir
Sığortalama barәdә sığorta olunanın göstәrişlәrinin sığortalama prosesindә yerinә yetirilmәsi barәdә sığorta edәnin
verdiyi sәnәddir
Müqavilәdә göstәrilәn bәdbәxt hadisәlәr vә risklәr nәticәsindә sığorta olunana dәymiş zәrәrin sığorta edәn
tәrәfindәn ödәnilәcәyi barәdә öhdәlik götürmәsi haqda verdiyi sәnәddir

590 Beynәlxalq kommersiya terminlәri mәzmun ilk dәfә neçәnci ildә vә hansı tәşkilat kim tәrәfindәn nәsr
olunmuşdur?

•

1957 ci ildә Avropa İqtisadiBirliyi tәrәfindәn
1949cu ildә BMT tәrәfindәn
1936 cı ildә Beynәlxalq ticarәt palatası tәrәfindәn
1928 ci ildә beynәlxalq hüquq assosiasiyası tәrәfindәn
1932 ci ildә Millәtlәr Liqası tәrәfindәn

591 Gömrük rüsumunun fiskal funksiyası

•

Milli iqtisadiyyatı hәddәn artıq rәqabәtdәn qoruyur
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasını tәmin edir
Ölkәdәn mal çıxarılmasının stimullaşdırılmasına xidmәt edir
Ölkәyә mal gәtirilmәsinin qarşısını almaqdır
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә xidmәt edir

592 İxrac güzәşti:

•

Әvvәlcәdәn razılaşdırılmış miqdardan artıq әmtәә alan alıcılara verilәn güzәştdir
Satıcılar tәrәfindәn әmtәәlәrin xarici alıcılara satışı zamanı yerli alıcılara verilәn güzәştdәn artıq verilәn güzәştdir
Әmtәәnin preyskurant vә ya sorğu qiymәtindәn edilәn güzәştdir
Xüsusi razılaşma әsasında daimi alıcılara verilәn güzәştdir
Satıcıların xüsusilә maraqlı olduqları sifarişlәrdә imtiyazlı alıcılara verilәn güzәştdir

593 FcA şәrtinә әsasәn satıcının öhdәliklәri:

•

Әmtәәni alıcının binasında ona tәhvil vermәlidir
Әmtәәni alıcı ilә razılaşdırılmış yerdә onun müvәkkil etdiyi daşıyıcının öhdәsinә vermәlidir
Öz hesabına әmtәәni gәminin bortuna qoymalı vә alıcıya tәmiz bort konosamenti vermәlidir
Dәyәr vә icarә haqqını ödәmәlidir
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermәlidir

594 Vyana konvensiyası hansı xәrәkterli müqavilәlәrә tәtbiq olunur?

•

Yalnız milli xarakterli müqavilәlәrә
Yalnız beynәlxalq xarakterli müqavilәlәrә
Bütün növ müqavilәlәrә
Lizinq müqavilәlәrinә
Hәm beynәlxalq xarakterli, hәm dә milli xarakterli müqavilәlәrә

595 İlkin hesab (provisional invoise hansı hesabdır?

•

Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu vә hissәvi göndәrilmәlәrdә yazılan sәnәddir
Alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbi әks etdirәn sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә spesifikasiyanın
rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir
Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan sәnәddir

596 Göndәrmәyә hazır olma barәdә bildiriş nәdir?

•

Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan müәyyәn miqdar göndәrmә
üçün yer saxalamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir
Sifariş olunan әmtәәnin gönәdrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir

597 Hazırda neçә dövlәt Vyana konvensiyasının iştirakçısıdır?

•

62 dövlәt
48 dövlәt
36 dövlәt
60 dövlәt
45 dövlәt

598 Broker әmәliyyatları hansı әmәliyyatlardır?

•

İstehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәlәrinin bağlanmasıdır
Vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır
Ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçıya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir

599 Konfirmasiya evlәri hansı firmalardır?

•

Öz prinsipialı üçün xaricdәn mal alınması әmәliyyatlarını yerinә yetirәn firmalardır
Alıcıya istehsalçı ixracatçının adından verdiyi kreditlәrә görә riski öz üzәrinә götürәn vә alıcıdan onun ödәmә
qabiliyyәtinә malik olması barәdә sübut tәlәb etmәyәn firmalardır
Öz ölkәsinin komitentinin hesabına öz adındın xarici istehsalçılarda sifarişlәri yerlәşdirәn vә öz ölkәsinin
alıcısının nümayәndәsi olan firmalardır
Müqavilәnin şәrtindәn asılı olaraq prinsipialın adından vә onun hesabına sövdәlәşmәlәr bağlayan, yaxud da
sövdәlәşmәlәrin bağlanılmasında vasitәçilik edәn fiamalardır
Öz ölkәsinin bir vә ya bir neçә sәnaye firmasının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış agent müqavilәlәri әsasında
fәaliyyәt göstәrәn firmalardır

600 Göndәrilmә üçün bildiriş nәdir?

•

Sifariş olunan әmtәәnin gönәdrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan müәyyәn miqdar göndәrmә
üçün yer saxalamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir

601 Mәlumatverici reklam nәdir?

•

Әvvәllәr reklamlaşdırılmış әmtәәyә olan tәlәbatın sәviyyәsinin saxlanılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn reklamdır
İstehlakçılarda yeni әmtәәyә qarşı ilkin tәlәbatı yaratmaq vәzifәsini yerinә yetirmәk üçün istifadә olunan
reklamdır
Firma qarşısında seçmә tәlәbatı yaratmaq vәzifәsi baş qaldırdıqda istifadә olunan reklamdır
İstehlakçının yaddaşında әmtәә barәdә mәlumatların yenidәn canlandırılması v onu әmtәәni yada salmağa mәcbur
etmәkdә olan reklamdır
Reklam edilәn әmtәәni rәqib firmaların istehsal etdiyi çoxlu sayda әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn vә onun müsbәt
tәrәfini göstәrәn reklamdır

602 Maliyyәlәşdirilәn lizinq nәdir?

•

Tәrәflәrin razılaşmaları әsasında lizinq müqavilәsindә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilәn ödәmәlәrdir
İcarәyә verәn lizinq firması tәrәfindәn konkret malgöndәrәnә icarә üçün sifariş verәn icarәyә götürәni
maraqlandıran әmlakın, әsasәn dә avadanlığın dәyәrinin ödәnilmәsidir
Avdanlıqlardan istifadә edәn istehlakçıların lizinq firmaları tәrәfindәn uzun müddәtә kreditlәşdirilmәsidir
İcarәyә verәn tәrәfindәn әvvәlcәdәn alınmış avadanlığın müәyyәn müddәt әrzindә icarә müqavilәsindә nәzәrdә
tutulan qiymәtlә icarәyә verilmәsidir
Sövdәlәşmә obyektinin sadә istehsal istifadәsi üçün lizinq haqqının ödәnilmәsidir

603 Lizinq müqavilәlәri hansı müddәtә bağlanılır?

•

10 ildәn 15 ilәdәk müddәtә
Bir neçә saatdan bir neçә günә, aya vә bir ilәdәk müddәtә
3 ildәn 5 ilәdәk. Bәzi avadanlıqlar üçün 15 20 ilәdәk
1 ildәn 2 3 ilәdәk müddәtә
1 aydan 1 ilәdәk

604 Alıcı ofertanın bütün şәrtlәri ilә razılaşdıqda hansı hәrәkәtlәri yerinә yetirilir?

•

Ofertaya qarşı әks oferta göndәrir
Poçt vә ya teleqraf vasitәsilә satıcıya yazılı şәkildә onu tәsdiq etmәk barәdә cavab göndәrir
Әmtәәni göndәrmәyә başlayır
Sifariş olunan әmtәәni qәbul etmәyә hazırlaşır
Müqavilәni imzalayıb geri qaytarır

605 Konosament nәdir?

•

Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
Gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir
Әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir

606 Rәqabәt reklamı nәdir?

•

İstehlakçının yaddaşında әmtәә barәdә mәlumatların yenidәn canlandırılması vә onu әmtәәni yada salmağa
mәcbur etmәk olan reklamdır
İstehsalçılarda yeni әmtәәyә qarşı ilkin tәlәbatı yaratmaq vәzifәsini yerinә yetirmәk üçün istifadә olunan reklamdır
Reklam edilәn әmtәәni rәqib firmaların istehsal etdiyi çoxlu sayda әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn vә onun müsbәt
tәrәfini göstәrәn reklamdır
Firma qarşısında seçmә tәlәbatı yaratmaq vәzifәsi baş qaldırdıqda istifadә olunan reklamdır
Әvvәllәr reklamlaşdırılmış әmtәәyә olan tәlәbatın sәviyyәsinin saxlanılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn reklamdır

607 İndent nәdir?

•

Göndәrilәn әmtәә aşağı keyfiyyәtli olduqda onun qiymәtindә alıcıya edilәn güzәştdir
Bir ölkәnin idxalçısının digәr ölkәnin komissionçusuna müәyyәn әmtәә partiyasının alınması barәdә verdiyi bir
dәfәlik tapşırıqdır
Alıcı tәrәfindәn әmtәәnin keyfiyyәti barәdә satıcıya edilәn iraddır
Daha keyfiyyәtli mal göndәrdiyinә görә alıcının satıcıya ödәdiyi әlavә mәblәğdir
Әmtәәnin haqqının müqavilәdә göstәrilәn mәblәğdә tam ödәnilmәsidir

608 Gömrük tarifinin tәnzimlәyici funksiyası nәyә xidmәt edir?

•

Milli iqtisadiyyatın hәddәn artıq rәqabәtdәn qorunmasına
Sәrhәddәn keçәn mallara görә vergilәrin yığılmasına
Daxili bazarın qorunması üçün idxal vә ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә vә struktur dәyişikliklәrin
stimullaşdırılmasına
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasının tәmin edilmәsinә

609 Xayrinq müqavilәlәri hansı müddәtә bağlanılır?

•

10 aydan 1 ilәdәk müddәtә
3 ildәn 5 ilәdәk. Bәzi avadanlıqlar üçün 15 20 ilәdәk
Bir neçә saatdan bir neçә günә, aya vә bir ilәdәk müddәtә
1 ildәn 2 3 ilәdәk müddәtә
10 ildәn 15 ilәdәk müddәtә

610 Beynәlxalq lisenziya ticarәtinin inkişafında güdülәn mühüm amil nәdir?

•

Xarici ölkәlәrdә podrat istehsalı ilә mәşğul olmaq marağıdır
TMŞ in digәr ölkәlәrdә öz qız müәssisәlәrini yaratmaq marağıdır
Keyfiyyәtli mәhsul istehlak etmәk vә onu dünya bazarına çıxarmaq marağıdır
Lisenziar vә lisenziya tәrәfindәn güdülәn kommersiya marağıdır
Digәr müәssisәlәrdә birgә istehsal vә kommersiya müәssisәlәri yaratmaq marağıdır

611 Reys sığorta polisi nәdir?

•

Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Malın göndәrildiyi limanda sığorta cәmiyyәtinin blankında tәrtib olunub, hәm sığorta edәn, hәm dә sığorta
olunan tәrәfindәn imzalanan sәnәddir
Sığorta cәmiyyәti tәrәfindәn sığortalamanın hәyata keçirildiyini vә polis verildiyini tәsdiq edәn sәnәddir
Bәdbәxt hadisәlәr vә risklәr nәticәsindә sığorta olunana dәymiş zәrәrin sığorta edәn tәrәfindәn ödәnilәcәyi barәdә
öhdәlik götürmәsi haqda verdiyi sәnәddir
Sığortalama barәdә sığorta olunanın göstәrişlәrinin sığortalama prosesindә yerinә yetirilmәsi barәdә sığorta edәnin
verdiyi sәnәddir

612 Nәqliyyat sәnәdlәri hansı sәnәdlәrdir?

•

Gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
Satıcını alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir
Yük daşayan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir

613 Refaksiya nәdir?

•

Daha keyfiyyәtli mal göndәrdiyinә görә alıcının satıcıya ödәdiyi әlavә mәblәğdir
Әmtәәnin haqqının müqavilәdә göstәrilәn mәblәğdә tam ödәnilmәsidir
Bir ölkәnin idxalçısının digәr ölkәnin komissionçusuna müәyyәn әmtәә partiyasının alınması barәdә verdiyi bir
dәfәlik tapşırıqdır
Göndәrilәn әmtәә aşağı keyfiyyәtli olduqda, әgәr alıcı onu qәbul edirsә, әmtәәnin qiymәtindә edilәn güzәştdir
Alıcı tәrәfindәn әmtәәnin keyfiyyәti barәdә satıcıya edilәn iraddır

614 Gömrük tarifinin müdafiә funksiyası nәyә xidmәt edir?

•

Daxili bazarın qorunması üçün idxal vә ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә vә struktur dәyişikliklәrin
stimullaşdırılmasına
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasının tәmin edilmәsinә
Milli iqtisadiyyatın hәddәn artıq rәqabәtdәn qorunmasına
Sәrhәddәn keçәn mallara görә vergilәrin yığılmasına

615 Tsetsioner kimdir?

•

TMŞ lәr
Öz ölkәsinin istehsalçısından әmtәә alaraq xarici ölkәyә satan ticarәt tәşkilatlarıdır
Әmtәәnin daşınmasını öz üzәrinә götürәn nәqliyyat tәşkilatıdır
Qarşılıqlı satınalmalar üzrә ixracatçının vәzifәlәrini öz üzәrinә götürәn üçüncü tәrәfdir

İdxalçıdır

616 Tsetsiya nәdir?

•

Nәqliyyat müәssisәnin vәzifәsini öz üzәrinә götürәn üçüncü tәrәfdir
İdxalatçının vәzifәlәrini öz üzәrinә götürәn üçüncü tәrәfdir
İxracatçıdır
İxracatçının vәzifәlәrini öz üzәrinә götürәn üçüncü tәrәfdir
İdxalatçıdır

617 CFR şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun

618 Konpensasiya satınalmalar üzrә öhәdәliklәr göndәrilәn malın xarakterindәn asılı olaraq neçә ili әhatә
edir?

•

1 ilәdәk olan müddәti
1 5 ili
10 15 ili
20 25 ili
5 10 ili

619 Vyana konveksiyası neçәnci ildә qәbul olunub vә neçәnci ildә qüvvәyә minib?

•

1990dә qәbul olunub; 1990dә qüvvәyә minib
1970dә qәbul olunub; 1975dә qüvvәyә minib
1951dә qәbul olunub; 1955dә qüvvәyә minib
1980dә qәbul olunub; 1988dә qüvvәyә minib
1989dә qәbul olunub; 1992dә qüvvәyә minib

620 Benifikasiya nәdir?

•

Alıcı tәrәfindәn әmtәәnin keyfiyyәti barәdә satıcıya edilәn iraddır
Bir ölkәnin idxalçısının digәr ölkәnin komissionçusuna müәyyәn әmtәә partiyasının alınması barәdә verdiyi bir
dәfәlik tapşırıqdır
Göndәrilәn әmtәә aşağı keyfiyyәtli olduqda, әgәr alıcı onu qәbul edirsә, әmtәәnin qiymәtindә edilәn güzәştdir
Daha keyfiyyәtli mal göndәrdiyinә görә alıcının satıcıya ödәdiyi әlavә mәblәğdir
Әmtәәnin haqqının müqavilәdә göstәrilәn mәblәğdә tam ödәnilmәsidir

621 London metal birjası nә vaxt yaradılıb?

•

1986 ci il
1919cu il
1997 ci il
1877 ci il
1980ci il

622 EXW şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun

623 Birja sövdәlәşmәlәri bağlanarkәn aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı düzgün variant deyildir.

•

Birca yığıncaqlarında.
Yalnız birca әmtәәsinә münasibәtdә.
Hәmişә bircalardan kәnarda icra edilir.
Birja vә ticarәt qaydalarında birca sövdәlәşmәlәrinin tәrtibi vә qeydiyyatdan keçmәsi qaydaları müәyyәnlәşdirilir.
makler vasitәsilә.

624 Tәsәrrüfat yoldaşlığı vә cәmiyyәtin ümumi әlamәtlәrinә xas olmayan әlamәti göstәrin.

•

İştirakçıları sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmalı olan yoldaşlıqda yalnız fәrdi sahibkarlar vә ya kommersiya
tәşkilatları iştirak edә bilәrlәr.
Cәmiyyәt vә yoldaşlıq bir nәfәr tәrәfәindәn yaradıla bilәr.
Bütün onlar hamısı hüquqi sәlahiyyәtә malik olan kommersiya tәşkilatı hesab olunur.
Cәmiyyәt vә yoldaşlıq hüquqi şәxs kimi digәr cәmiyyәt vә yoldaşlıq müәssisәlәrin iştirakçısı ola bilәr.
Cәmiyyәt vә yoldaşlıq müәssisәlәri öz әmlaklarını mülkiyyәtçilәri olduğuna görә cәmiyyәtә münasibәtdә onun
iştirakçıları mәhsuliyyәt xarakterli hüquqlara malikdir.

625 Hansı hallarda müәssisә müflüs hesab olunur?

•

Yenidәn tәşkil olunduqda.
Beynәlxalq mәhkәmә elan etdikdә.
Özüelan edir, arbitraj mәhkәmә elan edir.
Özüelan etdikdә.
arbatraj mәhkәmә elan etdikdә.

626 Müflislәşmә zamanı tәtbiq olunan әsas metodlar hansılardır?

•

Heç biri.
Müәssisәnin lәğvi, yenidәntәşkil (sanasiy.
Müәssisәnin bölünmәsi.
Müәssisәnin sәhmdar cәmiyyәtinә çevrilmәsi.
Müәssisәnini müvәqqәti bağlanması.

627 Ticarәtvasitәçilik fәaliyyәtinin effektivliyini xarakterizә etmir:

•

alının mәnfәәt norması vә kütlәsilә tam reallaşdırılma
elmitexniki tәrәqqi
sürәtlә dәyişәn bazar konyukturuna uyğunlaşma
mal ehtiyyatlarının dövriyәsinin sürәti
xarici bazarda alının vә satılanların sayı

628 Firmanın kommersiyavasitәçilik fәaliyyәtinin effektivliyi nece müәyyәn olunur?

•

göstәrilmiş xidmәtlәrin ümumi hәcminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti
satışın hәcminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti
satışışn hәcmi ilә göstәrilmiş xidmәtlәrin ümumi hәcminin cәminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti
göstәrilmiş xidmәtlәrlә satış hәcminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti
tәdavülün ümumu xәrclәrinin satışın hәcmi vә xidmәtlәri ümumi hәcminin cәminә nisbәti

629 Vasitәçilik fәaliyyәti üçün başlıca rolu hansı sәmәrәlilik göstәricisi tutur?

•

mәhsulun satılmasının gәlirliyi vә şәxsi әmlakın sәmәrәliliyi
şәxsi әmlakın sәmәrәliliyi
şәxsi әmlakın sәmәrәliliyi vә mәnfәәtin әmәkhaqqı fonduna münasibәdtinә görә sәmәrәlilik
mәhsulun satılmasının gәlirliyinin sәmәrәliliyi
mәnfәәtin әmәkhaqqı fonduna münasibәtinә görә sәmәrәlilik

630 Maliyyә sabitliyi nece müәyyәn olunur?

•

şәxsi,borc vәsaiti vә kreditor borclarının cәmi
şәxsi vәsaitlәrin borc vәsaitlәri vә kreditor borclarının cәminә nisbәti
şәxsi vәsaitlәrlә borc vәsaitinin nisbәti
kreditor borclarla borc vәsaitinin cәmi
şәxsi vәsaitlәrin kreditor borclarına nisbәti

631 Maliyyә vәziyyәtinin müstәqillik әmsalı nece müәyyәn olunur?

•

kreditor borclarının ümuni mәblәğә nisbәti
kreditor borclarla(K şәxsi vәsaitin cәmi
şәxsi vәsaitlәrin(M mәnbәlәrin ümumi mәblәğinә(Mn nisbәti
borc vәsaitlәrinin( mәnbәlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti
şәxsi vә borc vәsaitlәrinin cәmi

632 Aşağıdakılardan hansı xüsusiyyәtlәr qeyrimal aktivlәrinә aid deyil?

•

uzun müddәt istifadә edilә bilәrlәr
başqa firmalar tәrәfindәn alına vә satıla bilmәzlәr
firmalara gәlir gәtirirlәr
aşağı qiymәtә vә pulsuz әldә edilә bilәr
materialmaddi struktura malik deyillәr

633 Qeyrimaterial aktivlәrinә aid deyil:

•

ticarәt markaları
taralar
patent
mal nişanları
lisenziyalar

634 Vasitәçi fәaliyyәtinin bütöv göstәricilәri hansılardır?

•

sәrbәst vә kәmiyyәt
dәyәr,sәrbәst,kәmiyyәt vә keyfiyyәt
dәyәr vә sәrbәst
kәmiyyәt vә keyfiyyәt
dәyәr,keyfiyyәt vә sәrbәst

635 Vasitәçi bazarın effektivliyini xarakterizә eden әsas göstәricilәr deyil:

•

topdansatış tәşkilatların materialtexniki bazası
hesablaşmaların xarakteri
tәşkilatların ümumi sayı
mal ehtiyyatınn vәziyyәti
tәdavül xәrclәrinin sәviyyәsi

636 Bianes planının son bölmәsindә açılan maliyyә sәnәdlәrinә aid deyil:

•

satışın hәvәslәndirilmәsinin effektivlik balansı
pul xәrclәrinin vә gәlirlәrin balansı
firmanın aktiv vı passivlәrinin azad balansı vә itkisizliyin vә mәnfәәtliliyin qrafiki
gәlirlәrin vә xәrclәrin cәdvәli
satış hәcminin proqnozu

637 Vasitәçi ticarәt firmasının fәaliyyәtindә әsas olan risklәrdәn deyil:
bazarda tәlәbatın qeyri sabitliyi
tәdarükçülәr tәrәfindәn mәhsulun qeyritәkmil tәdarükü
alıcıların ödәmә qabiliyyәtinin olmaması

•

inflyasiyanın artımı
siyasi qeyrisabitlik

638 Dörd Si nin amillәrinin düzgün verildiyi variant hansıdır?

•

şirkәt,hәvәslәndirmә,mәhsul,müştәrilәr
müştәrilәr,istehlakçıların dairәsi,şirkәt,rәqiblәr
istehlakçıların dairәsi,mәhsul,rәqiblәr,olduğu yer
müştәrilәr,şirkәt,qiymәt,rәqiblәr
rәqiblәr,şirkәt,müştәrilәr,hökumәt siyasәti

639 Aşağıdakılardan hansı Beş Pi yә aid deyil?

•

rәqiblәr
hökumәt siyasәti
qiymәt
olduğu yer
mәhsul

640 Hansı variantda biznes planın әsas bölmәlәrinin ardıcıllığı düzgün verilib?

•

ümumi xülasә→ümumi bölmә→tәşkilatın planının hazırlanması→maliyyә planının hazırlanması.
ümumi xülasә→ümumi bölmә→ marketinq üzrә plan →daxili vә xarici mühitin konkret amillәrinin tәsirinin
analizi →tәşkilatın planının hazırlanması →riskin qiymәtlәndirilmәsi→maliyyә planının hazırlanması.
ümumi bölmә→ marketinq üzrә plan →daxili vә xarici mühitin konkret amillәrinin tәsirinin analizi →tәşkilatın
planının hazırlanması .
ümumi xülasә→ümumi bölmә→ marketinq üzrә plan →tәşkilatın planının hazırlanması →riskin
qiymәtlәndirilmәsi→maliyyә planının hazırlanması.
ümumi xülasә→ümumi bölmә→ marketinq üzrә plan →daxili vә xarici mühitin konkret amillәrinin tәsirinin
analizi →tәşkilatın planının hazırlanması →maliyyә planının hazırlanması.

641 Operativ planlaşdırmanın әsas elementlәrindәn deyil?

•

biznes әmәliyyatının mәqsәd vә vәzifәlәrini hәcmlәrini qarşılıqlı әlaqәlәndirmәk
problemin hәllinin dәqiq alqoritmini vermәk
bazarda davranışın,hәm dә satış vә gәlirin taktikasını nәzәrdә tutmaq
resursların bölüşdürülmәsinin uçotu
әsas mәsәlәnin qoyulması

642 Vasitәçi firmanın fәaliyyәtinin strateci zonasının hәyat qabiliyyәtinin tipik yolu necәdir?

•

“Çәtin uşaq”→”Ulduz”→”Sağılan inәk”
“Ulduz”→”Çәtin uşaq”→”İt”
“İt”→”Sağılan inәk”→”Ulduz”
“Çәtin uşaq”→”Sağılan inәk”→”Ulduz”
“İt”→”Ulduz”→”Çәtin uşaq”→”Sağılan inәk”

643 Әmәyin idarә olunmasının predmeti nәdir?

•

Әmtәә
Xammal
Materiallar
Texnika
Mәlumat

644 Ticarәt müәssisәlәrinin malpul hesablaşmaları hansı vasitәlәrlә hәyata keçirilir?

•

Banklardakı hesablaşma hesabı vә cari hesablar vasitәsilә
Mal mübadilәsi vә nәğdi pul köçürmәlәri vasitәsilә
Alıcılar vә mal göndәrәnlәr vasitәslә

Bütün hesablaşmalar nәğd pul pul köçürmәlәri vasitәsilә hәyata keçirilir
Qısa vә uzun müddәtli kreditlәr vasitәsilә

645 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәti nәdir?

•

Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti, mal ehtiyatlarının optimallığı vә xәrclәrin sәviyyәsi
Aktivlәrin likvidliyi, pul vәsaitlәrinin tәdavüldәki fasilәsizliyi vә ödәniş qabiliyyәti
Pul vәsaitinin sәrf olunması, әsas vә dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә effektivliyi
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәti, tәdavül xәrclәrinә qәnaәt, mәnfәәtin artması
Müәssisәnin ödәniş qabilimyyәtini, vәsaitldәrin әmәlә gәlmәsi, mal dövriyyәsinin hәcmi vә quruluşu

646 Kapitalın sәrf olunması dairәsindәn asılı olaraq risklәr necә tәsniflәşdirilir?

•

İstehsal riski, satış riski, alış riski
Alış riski, vasitәçmlmk riski, satış riski
İstehsal riski, kommersiya (ticarәt riski, maliyyә riski
Kommersiya riski, tәdavül riski, mal dövriyyәsi üzrәrisk
Kommersiya riski, ticarәt riski, küilәvi iaşә riski

647 Sahibkar üçün maliyyә riski nәdir?

•

Nәzәrdә tutulmuş nәticәnin alınmamasıdır
Maliyyә itkisinә dözmәk ehtimalı, baş verә bilәcәk mәhlükәdir
ümumi daxili mәhsulan hәcmiәhalinin pul gәliri vә alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi ehtimalidır
Mal dövriyyәsi hәcminin aşağı düşmәsi vә strukturunun dәyişmәsi
Әsas vә dövriyyә kapitalından istifadә effektivliyinin aşağı düşmәsidir

648 Ticarәt firmasının maliyyә fәaliyyәti ölkәnin hansı iqtisadi göstәricisi ilә әlaqәdardır?

•

mal dövriyyәsinin strukturu
pul tәdavülü
ümumi daxili mәhsulan hәcmi
mәnfәәtin optimallaşdırılması
makroiqtisadi göstәricilәr

649 Firmanın maliyyә vәziyyәtinin tәhlili nәyә әsaslanır?

•

Ümumi gәlir vә mәnfәәt haqqındakı mәlumatlara
Pәrakәndә satış mal dövriyyәsi balansına
Әhalinin pul gәlirlәri vә mәsrәflәri balansına
Mühasibat vә maliyyә hesabatına
Operativ uçot materiallarına

650 Mal dövriyyәsinin kreditlә tәmin edilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

İstehsal riskini sığortalamaq üçün verilәn bank kreditidir
Firmanın rentabelliyini tәmin etmәk üçün verilәn ticarәt kreditidir
Firmanın әsas vәsaitlәrlә tәmin etmәk üçün verilәn bank kreditidir
müәyyәn olunmuş normativlәr әsasında firmanı cari mal ehtiyatları ilә tәmin etmәk üçün verilәn bank kreditidir
Dövlәt büdcәsi ilә әlaqә yaratmaq üçün verlәn ticarәt kreditidir

651 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә kreditin әn çox yayılmış forması hansılardır?

•

Müәssisә krediti vә istehsal krelditi
Әsas vә dövriyyә kreditlәri
İstehsal krediti vә ticarәt krediti
Bank krediti vә ticarәt (kommersiya krediti
İqtisadi vә tәsәrrüfat kreditlәri

652 Ticarәt maliyyәsinin funksiyaları hansılardır?

•

Qәnaәt, risk, iqisadi hәvәslәndirmә
Bölgü, nәzarәt, xidmәt, qәnaәt
Satış, alış, nәzarәt, xidmәt
Operativlik, bölgü, nәzarәt, hәvәslәndirmә
İstehsal, ticarәt, tәsәrrüfatçılıq

653 Mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq tәdavül xәrclәrinin qruplaşdırılması

•

amortizasiya ayırmaları vә cari tәmir xәrclәri
xalis vә әlavә xәrclәr
әsas vә әlavә әmәk haqqı xәrclәri
müstәqim vә qeyrimüstәqim xәrclәr
müstәqim vә reklam xәrclәri

654 İqtisadi әlamәtinә görә tәdavül xәrclәrinin tәsniflәşdirilmәsi.

•

әsas fondların amortizasiyası, taraların köhnәlmәsi, yanacaq, elektrik energisi mәsrәflәri
işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu, әmәk haqqı fondu sәviyyәsi, әmәk mәhsuldarlığı ilә әlaqәdar xәrclәr
dövriyyәnin hәcmi, quruluşu, artım vә azalma sürәti, mal ehtiyatları ilә әlaqәdar xәrclәr
әsas vә әlavә әmәk haqqı, digәr tәsәrrüfat sahәlәrinin mәsrәflәri, özunun istehlak mәsrәflәri, itgilәr
istehsal mәsrәflәri, nәqliyyat mәsrәflәri, ümumi gәlir, әsas kapital

655 Ticarәtdә istifadә edilәn taralar tәyinatına görә neçә növә ayrılır

•

quru vә yaş
yamaqlı vә yamaqsız
tәmiz vә çirkli
daxili vә xarici
qoxulu vә qoxusuz

656 Ticarәt vә kütlәvi iaşәdә әmәk haqqının formaları

•

tarif bölgüsü
dövriyyәnin hәcmi vә quruluşuna görә;
mәnfәәtin hәcmi vә rentabelliyә görә
götürә vә işәmuzd: o cümlәdәn mükafatlı
әmәk mәhsuldarlığı vә effektivliyinә görә

657 Ticarәtdә әmәyin ödәnilmәsinin tәşkili prinsiplәri

•

әmәk haqqı fondu vә işçilәrin sayı
işçilәrin sayı vә әmәk mәhsuldarlığı
dövriyyә vә onun quruluşu
tarif sistemi vә әmәyin ödәnilmәsi sistemi
әmәk mәhsuldarlığı vә effektivliyi

658 Ticarәtdә әmәk mәhsuldarlığının hesablanması

•

Әm = mәnfәәt/ işçilәrin sayı
Әm = dövriyyә/ әmәk haqqı fonduna
Әm = işçilәrin sayı/ dövriyyә
Әm = dövriyyә/ işçilәrin sayı
Әm = dövriyyә/ mәnfәәtә

659 Tәdavül dairәsindә gedәn proseslәrdәn asılı olaraq ticarәtdә sәrf olunan әmәyin növlәri
ağır vә yüngül әmәk

•

sadә vә mürәkkәb әmәk
sәrfәli vә sәrfәsiz әmәk
mәhsuldar vә qeyrimәhsuldar әmәk
әqli vә fiziki әmәk

660 Әmәk planının göstәricilәri:

•

topdansatış, pәrakәndәsatış mal dövriyyәsi
işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu sәviyyәsi, mәnfәәtin sәviyyәsi, ticarәt sahәsi
dövriyyә, işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu, mәnfәәt
әmәk mәhsuldarlığı, işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu vә kadrların hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması.
dövriyyәnin hәcmi, quruluşu, ehtiyatların gün üzrә norması vә işçilәrin sayı

661 Әsaslı kapital qoyuluşunun effektivlik göstәriciәlri

•

gün vә dәfә hesabilә dövretmә sürәti
mal dövriyyәsi vә mal ehtiyatları
mәnfәәt vә rentabellik
ümumi effektivlik әmsalı
xәrclәrә qәnaәt

662 Dövriyyә fondlarından istifadә effektivliyinin göstәricilәri

•

yük avtomobillәrinin yürüş әmsalı
fond tutumu
Fondverimi
dövriyyә sürәti vә vәsaitlәrdәn istifadә әmsalları
fondla silahlanma

663 Әsas fondlardan istifadә effektivliyinin göstәricilәri

•

mal dövriyyәsi, ehtiyatları
dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә әmsalı
dövriyyә surәti әmsalı
fondverimi, fond tutumu
vәsaitlәrin gün vә dәfә hesabı ilә hәcmi

664 Normalaşdırılan dövriyyә vәsaitinin tәrkibi

•

cari hesablarda olan pul vәsaitlәri
mәqsәdli kreditlәr
bankların hesablaşma hesablarında olan pul vәsaitlәri
mal ehtiyatları, pul vәsaiti vә sair aktivlәr
Debitor borcları

665 Әsas vә dövriyyә kapitalının әmәlә gәlmә mәnbәlәri

•

mal ehtiyatları
әsas vә әlavә әmәk haqqı
topdansatış, pәrakәndәsatış mal dövriyyәsi
özünün xüsusi vәsaiti vә cәlb olunmuş vәsaiti
icarә olunmuş vәsaitlәr

666 Ticarәtin dövriyyә fondlarının tәrkibi

•

texnoloji qurğular vә istehsal avadanlıqları
daimi, ölçüçәki, kassa avadanlıqları
binalar, qurğular
mal ehtiyatları, pul vәsaiti, sair aktivlәr

nәqliyyat vasitәlәri;

667 Ticarәtin әsas fondlarının tәrkibi

•

pul vәsaiti, sair aktivlәr
yarımfabrikat ehtiyatları
xammalehtiyatı;
binalar, avadanlıqlar vә nәqliyyat vasitәlәri
tamamlanmamış istehsal;

668 İqtisadi mәzmununa vә tәyinatına görә ticarәt fondları necә qruplaşdırılır

•

әmәk mәhsuldarlığı vә effektivliyi
topdansatış vә pәrakәndәsatış mal dövriyyәsi
gәlir vә rentabellik;
әsas vә dövriyyә fondları
işçilәrin sayı vә әmәk haqqı fondu

669 Malgöndәrәntopdan müәssisәlәr kimlәrdir?

•

komissionçular, topdan yarmarkalar, hәrraclar, әmtәә birjaları
distribüterlәr, broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr
broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr, dilerlәr
topdan yarmarkalar, hәrraclar, әmtәә bircaları, mağazaanbarlar, broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr, dilerlәr
konsiqnatlar, әmtәә bircaları, mağazaanbarlar

670 Malgöndәrәn istehsalçılara kimlәr daxildir?

•

Alıcıların tәlәbatını ödәmәk mәqsәdilә istehlak tәyinatlı müxtәlif çeşidli әmtәәlәr istehsal edәn istehsal
müәssisәlәri, firmalar, fәrdi sahibkarlar
broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr, dilerlәr
distribüterlәr, broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr
konsiqnatlar, әmtәә bircaları, mağazaanbarlar
topdan yarmarkalar, hәrraclar, әmtәә bircaları, mağazaanbarlar

671 Topdan alış üzrә kommersiya işinin mәrhәlәlәri hansılardır?

•

Şәbәkәnin malla fasilәsiz tәchiz üçün hәyata keçirәn ticarәt sistemi
Bazarın öyrәnilmәsi, malın istehsalı bazara çıxarılması, әmtәәnin bazarda mövqeyinin möhkәmlәndirilmәsi
Tәlәbatın öyrәnilmәsi, bazar imkanlarının öyrәnilmәsi, tәhlili, uçotu, marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Alıcı tәlәbatının öyrәnilmәsi, proqnozlaşdırılması, malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin tәşkili,
topdan alqı üzrә uçotun nәzarәtin tәşkili
Alıcı tәlәbatının öyrәnilmәsi, malın keyfiyyәtinin qorunması

672 Topdan xidmәtlәr kompleksinә nә daxildir

•

ticarәt hesablaşma әmәliyyatı
kommersiya, reklam, ticarәt, komission xidmәti
ticarәt, reklam, icarә
texnoloji, kommersiya, tәşkilati, mәslәhәt, informasiya, maliyyә
әmtәәnin çeşidi, keyfiyyәti, marketinq xidmәti

673 Mağazaanbar hansı satış üsulu ilә fәaliyyәt göstәrir

•

ixtisaslaşmış formada
piştaxta ilә
Nümunәlәrlә
Özünәxidmәt
Vitrinlә

674 Aşağıdakılardan hansı topdan satıcının vәzifәlәrinә aid deyil

•

malları son istehlakçıya şәxsi istehlak üçün satmaq
ticarәt başa çatdıqdan sonra ticarәt yerini boşaltmaq
sanitar, yanğından mühafizә tәlәblәrinә әmәl etmәk
topdan әrzaq bazarında ticarәt qaydalarına әmәl etmәk
icarәyә götürülmüş avadanlıq, inventarları tәhvil vermәk

675 Topdan әrzaq bazarının әsas funksiyası nәdir?

•

topdan mal satanlardan tezxarab olan malları alıb әhaliyә çatdırmaq
uzun müddәtdә әhalinin k/t mәhsulları ilә tәmin etmәk
il boyu әhalinin baqqal malları ilә tәmin etmәk
İlboyu әhalinin keyfiyyәtli әrzaq mәhsulları ilә tәchizatının tәmin olunması, k/t mәhsullarının itkisinin
azaldılması
il boyu әhalinin yeyinti mәhsulları ilә tәmin etmәk üçün tәdarükçülәrlә iş aparmaq

676 Topdan әrzaq bazarı nәdir?

•

Tez xarab olan mallarıın pәrakәndә ticarәt müәssisәlәrinә paylayan müәssisә
Uzunmüddәt әhalini әrzaq malları ilә tәmin edәn fәrdi müәssisә
İl boyu әhalini mallarla tәmin edәn müәssisә
topdan vә pәrakәndә ticarәt müәssisәlәri vә fәrdi ticarәtçilәr tәrәfindәn rәqabәt qabiliyyәtli kәnd tәsәrrüfatı
xammalının vә әrzaq mәhsullarının alqısatqı yeridir
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tәdarükünü hәyata keçirәn müәssisә

677 Hәlqәlilik әmsalı nәdir?

•

Xalis mal dövriyyәsinin topdan mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
Topdansatış mal dövriyyәsinin anbar mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
Xalis mal dövriyyәsinin ümumi mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
Ümumi mal dövriyyәsinin xalis mal dövriyyәsinә olan nisbәti başa düşülür
Pәrakәndә satış mal dövriyyәsinin topdansatış mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür

678 Tranzit mal dövriyyәsi malgöndәrәnlә hesablaşmanın formasına görә necә bölünür?

•

Topdan baza ilә malgöndәrәn müәssisәnin özünün hesablaşması ilә
Hesablaşmada iştirak etmәmәklә anbar vә tranzit dövriyyә
Tranzit vә anbar mal dövriyyәsi
Hesablaşmada iştirak etmәklә tranzit vә hesablaşmalarda iştirak etmәmәklә tranzit
Hesablaşmada iştirak etmәklә anbar vә tranzit dövriyyә

679 Topdan tranzit anbar mal dövriyyәsi nәdir?

•

Anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparmır
Anbar dövriyyәsi malların pәrakәndә satış formasında anbarlardan satılması başa düşülür
Malgöndәrәnin, sәnaye müәssisәlәrinin anbarından birbaşa pәrakәndә satış müәssisәsinә göndәrilәn malların
dәyәr mәcmusudur
Mal göndәrәnin, sәnaye müәssisәsinin anbarından birbaşa pәrakәndә satış müәssisәlәrinә göndәrilәn malların
dәyәr mәcmusudur
Anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparır

680 Topdan anbar mal dövriyyәsi nәdir?

•

Anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparmır
Anbar dövriyyәsi malların pәrakәndә satış formasında anbarlardan satılması başa düşülür
Malgöndәrәnin, sәnaye müәssisәlәrinin anbarından birbaşa pәrakәndә satış müәssisәsinә göndәrilәn malların
dәyәr mәcmusudur

•

Anbar dövriyyәsi malların topdansatış qaydası ilә bilavasitә anbarlardan satılması başa düşülür
Anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparır

681 Topdansatış mal dövriyyәsinin hansı metodlarla hәyata keçirilir?

•

Riyazi modellәşmә, iqtisadisosial proqnozlaşdırma, müqayisә tәhlil metodları ilә
Statistik qruplaşdırma, balans, dinamik sıralar, proqnozlaşdırma metodları ilә
Müqayisә, riyazi moldellәşmә, dinamik sıralar, proqnozlaşdırma, sistemli yanaşma metodları ilә
Müqayisә, statistik qruplaşdırma, balans, korrelyasiya, ekspert qiymәtlәndirmә metodları ilә
Korrelyasiya, ekspert qiymәtlәndirmә, sistemli yanaşma, dinamik sıralar metodları ilә

682 Mal yeridilişinin әsas forması hansılardır

•

әrzaq vә qeyriәrzaq
topdan vә pәrakәndә
әnәnәvi vә mütәrrәqi
anbar vә tranzit
tәsәrrüfat vә nәqliyyat

683 İlk universam nә vaxt, harada yaranıb?

•

İtaliya  1959
Moskva  1915
Fransa  1958
ABŞ  1912
Almaniya – 1955

684 Ticarәt müәssisәsinin mal dövriyyәsi planı hansı göstәricilәr üzrә planlaşdırılır?

•

Mal satışı, mal qalığı, mal dövriyyәsi
Mal qalığı, mal daxil olması, son qalıq
Mal satışı, mal dövriyyәsi, mal ehtiyatı
Mal satışı, mal ehtiyatları, mal tәminatı
Mal satışı, mal qalığı, mal daxilolma

685 Öz mәğzinә görә maliyyәlәşdirilәn lizinq nәdir?

•

İcarәyә verәn lizinq firması tәrәfindәn konkret malgöndәrәnә icarә üçün sifariş verәn icarәyә götürәni
maraqlandıran әmlakın, әsasәn dә avadanlığın dәyәrinin ödәnilmәsidir
Tәrәflәrin razılaşmaları әsasında lizinq müqavilәsindә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilәn ödәmәlәrdir
Sövdәlәşmә obyektinin sadә istehsal istifadәsi üçün lizinq haqqının ödәnilmәsidir
Avdanlıqlardan istifadә edәn istehlakçıların
İcarәyә verәn tәrәfindәn әvvәlcәdәn alınmış avadanlığın müәyyәn müddәt әrzindә icarә müqavilәsindә nәzәrdә
tutulan qiymәtlә icarәyә verilmәsidir

686 İxrac firmaları hansı firmalardır?

•

Öz adından vә öz hesabına әmtәәlәrin alqı satqısı әmәliyyatlarını hәyata keçirәn firmalardır
Hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır
Öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdan satış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış vә
pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye istehlakçılarına satan firmalardır
Öz hesabına daxili bazarda әmttәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
Geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satışı ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәnin mәhsulunu xaricә ixrac edәn
firmalardır

687 İdxal ixrac әmәliyyatları nәdir?
Әrzaq mәhsullarının xarici ölkәdә satılması üzrә fәaliyyәtdir
Öz ölkәsinin daxili bazarında sonradan satmaq üçün xarici әmtәәlәrin alınması vә ölkәyә gәtirilmәsi üzrә
fәaliyyәtdir

•

Әmtәәnin xarici ölkәyә satışı vә onun üzәrindә sahibkarlıq hüququnun xarici kontragentә verilmәsi ilә әlaqәdar
olan fәaliyyәtdir
Әmtәәlәrin alqısatqısı ilә әlaqәdar olan komersiya fәaliyyәtidir
Müәssisәlәrin fәaliyyәti ilә әlaqәdar avadanlıqların ölkәyә gәtirilmәsidir

688 Kontragentlәr kimdir?

•

Dövlәt muәssisәlәridir
Hәr hansı bir ölkәdәn mal alan xarici firmalardır
Malgöndәrәnlәrdir
Müqavilә münasibәtlәrindә olan tәrәflәrdir
Әmtәә istehsal edәnlәr vә xidmәt göstәrәnlәrdir

689 İxtisalaşmış ixrac firmaları

•

Öz adından vә öz hesabına әmtәәlәrin alqı satqısı әmәliyyatlarını hәyata keçirәn firmalardır
Öz hesabına daxili bazarda әmttәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
Öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdan satış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış vә
pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye istehlakçılarına satan firmalardır
Hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır
Geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satışı ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәnin mәhsulunu xaricә ixrac edәn
firmalardır

690 SWOT tәhlilin mәqsәdi nәdir?

•

Strateji sinerqizmin qiymәtlәndirilmәsi.
Texnoloji strategiyanın hazırlanması.
Bazarı seqmentlәşdirmәk.
Daxili zәiflik vә üstünlüklәrin, xarici imkan vә tәhlükәlәrin müәyyәn edilmәsi.
Biznes strategiyasının hazırlanması.

691 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nöqsanı olan variantı seçin.

•

Nizamnamә kapitalı qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş hәcimdәn az olmalı.
Bir şәxs tәrәfindәn yaradıla bilmәsi.
Qısa müddәtli xeyli vәsait cәlb edilmәsi imkanı.
Kreditorlar üçün az cәlb edici olması.
Cәmiyyәtin üzvlәri onun öhdәliklәrinә görә mәhdüd mәsuliyyәt daşıması.

692 Müәssisәlәr birliyinin tәşkili vә fәaliyyәt göstәrmәsi qeyd edilәn prinsiplәrdәn düzgün olmayan variantı
seçin.

•

İştirakçıların arasındakı münasibәtlәrin müqavilә әsasında tәşkili.
Birgә fәaliyyәtdә iştirakçıların hüquq bәrabәrliyi.
İqtisadi maraqların ümumiliyi әsasında birliklәrin könüllüyü.
Birliyin tәşkilati formasının seçilmәsindә liderin rolunun müәyyәnliliyi.
İştirakçıların vә bütünlükdә birliyin özünü idarәetmәsi.

693 Gömrük ittifaqının mәqsәdi nәdir?

•

Sәrhәdyani ölkәlәrin әrazisindә gömrük anbarlarının yaradılmasıdır
Ölkәlәr arasında gömrük tariflәri vә xarici ticarәt sahәsindә mövcud olan manelәrin aradan qaldırılması yolu ilә
ümumi bazar yaradılmasıdır
İttifaqa üzv olan ölkәlrin arasında gömrük tariflәri vә miqdar mәhdudiyyәtlәrinin lәğv olunması, әmtә vә
xidmәtlәrin vahid bazarının yaradılmasıdır
Üzv ölkәlәr arasında әmtәә vә xidmәtlәrin hәrәkәti zamanı gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasıdır
Üzv ölkәlәr arasında sәrhәdlәrin şәrti lәğv olunması vә gömrük rüsumları alınmasının aradan qaldırılmasıdır

694 Haaqa konvensiyası neçәnci ildә qәbul olunub vә neçәnci ildә qüvvәyә minib?

•

1990 dә qәbul olunub; 1990 dә qüvvәyә minib
1970 dә qәbul olunub; 1975 dә qüvvәyә minib
1980 dә qәbul olunub; 1988 dә qüvvәyә minib
1951 dә qәbul olunub; 1955 dә qüvvәyә minib
1980 dә qәbul olunub; 1992 dә qüvvәyә minib

695 Universal ixrac firmaları

•

Öz adından vә öz hesabına әmtәәlәrin alqı satqısı әmәliyyatlarını hәyata keçirәn firmalardır
Öz hesabına daxili bazarda әmttәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
Öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdan satış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış vә
pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye istehlakçılarına satan firmalardır
Geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satışı ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәnin mәhsulunu xaricә ixrac edәn
firmalardır
Hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır

696 Hәr növ mәhsulun alqı satqısı üçün bir neçә variant nümunәvi kontraktlar hansı tәşkilat tәrәfindәn
işlәnib hazırlanır?

•

Milli sahibkarlar ittifaqları
Sahә birliklәri
BMT nin AİK sı
Birja komitәlәri
Beynәlxalq sahibkarlar ittifaqları

697 Çikaqo әmtәә birjası nә vaxt yaradılıb?

•

1997 c ildә
1919 cu ildә
1986 cı ildә
1877 ci ildә
1980 ci ildә

698 Avropa birjası nә vaxt yaradılıb?

•

1997 c ildә
1986 cı ildә
1877 ci ildә
1980 ci ildә
1919 cu ildә

699 Gömrük rüsumunun müdafiә funksiyası

•

Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasını tәmin edir
Milli iqtisadiyyatı hәddәn artıq rәqabәtdәn qoruyur
Ölkәdәn mal çıxarılmasının stimullaşdırılmasına xidmәt edәr
Ölkәyә mal gәtirilmәsinin qarşısını almaqdır
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә xidmәt edir

700 CİP şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun

701 Kovernot hansı sәnәddir?

•

Bәdbәxt hadisәlәr vә risklәr nәticәsindә sığorta olunana dәymiş zәrәrin sığorta edәn tәrәfindәn ödәnilәcәyi barәdә
öhdәlik götürmәsi haqda verdiyi sәnәddir
Sığortalama barәdә sığorta olunanın göstәrişlәrinin sığortalama prosesindә yerinә yetirilmәsi barәdә sığorta edәnin
verdiyi sәnәddir
Sığorta cәmiyyәti tәrәfindәn sığortalamanın hәyata keçirildiyini vә polis verildiyini tәsdiq edәn sәnәddir
Malın göndәrildiyi limanda sığorta cәmiyyәtinin blankında tәrtib olunub, hәm sığorta edәn, hәm dә sığorta
olunan tәrәfindәn imzalanan sәnәddir
Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir

702 Gәmi daşımalarında şturman qeydi nәdir?

•

Gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir
Gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
Yük daşayan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir

703 Avropa birliyinin mәqsәdi nәdir?

•

Üzv ölkәlәr arasında әmtәә vә xidmәtlәrin hәrәkәti zamanı gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasıdır
Ölkәlәr arasında gömrük tariflәri vә xarici ticarәt sahәsindә mövcud olan manelәrin aradan qaldırılması yolu ilә
ümumi bazar yaradılmasıdır
İttifaqa üzv olan ölkәlrin arasında gömrük tariflәri vә miqdar mәhdudiyyәtlәrinin lәğv olunması, әmtә vә
xidmәtlәrin vahid bazarının yaradılmasıdır
Üzv ölkәlәr arasında sәrhәdlәrin şәrti lәğv olunması vә gömrük rüsumları alınmasının aradan qaldırılmasıdır
Sәrhәdyani ölkәlәrin әrazisindә gömrük anbarlarının yaradılmasıdır

704 Yeni Haaqa konvensiyasını 1985 ci ildә neçә dövlәt imzalayıb?

•

60 dövlәt
45 dövlәt
36 dövlәt
48 dövlәt
62 dövlәt

705 Gömrük tarif üsulu nәyә yönәldilmişdir?

•

Sәrhәddәn keçәn mallara görә vergilәrin yığılmasına
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasının tәmin edilmәsinә
Daxili bazarın qorunması üçün idxal vә ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә vә struktur dәyişikliklәrin
stimullaşdırılmasına
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә
Milli iqtisadiyyatın hәddәn artıq rәqabәtdәn qorunmasına

706 Qarşılıqlı mal göndәrmәlәr üzrә qiymәtlәr әsasәn hansı qiymәtlәr әsasında müәyyәnlәşdirilir?

•

Transfer qiymәtlәr әsasında
Tәrәflәrin razılaşdırdıqları qiymәtlәr әsasında
Dünya bazarında tәşәkkül tapmış qiymәtlәr әsasında
Çevik qiymәtlәr әsasında
Mәhsul istehsal olunan ölkәnin bazarında tәşәkkül tapmış qiymәtlәr әsasında

707 Beynәlxalq neft bircası nә vaxt yaradılıb?

•

1919 ci ildә
1877 cci ildә
1997 ci ildә
1986 ci ildә
1980 ci ildә

