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2308_Az_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2308 Ehtiyatların idarә edilmәsi

Ehtiyatların idarә edilmәsi biznesin bütün sahәlәrinә tәsir edir ki, bura xüsusi olaraq aiddir

İstehsal ehtiyatlarının idarә edilmәsi bu sahәlәr üçün daha aktualdır

Satış hәcminin artırılması üçün yüksәk sәviyyәdә ehtiyatların olması lazımdır

Ehtiyatların aşağı sәviyyәdә olması daha yaxşıdır

İstehsal baxımından ehtiyatların sәviyyәsi istehsalın effektivliyi üçün … olmalıdır

kәnd tәsәrrüfatı
istehsal, marketinq vә maliyyә•
nәqliyyat xidmәti
tәmir xidmәti
istehsalın yenidәn qurulması

emal sәnayesi
tikinti, ticarәt vә kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri•
ticarәt vә kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri
kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri vә emal sәnayesi
ticarәt müәssisәlәri vә emal sәnayesi

menecment baxımından
marketinq baxımından•
maliyyә baxımından
maliyyә vә marketinq baxımından
yalnız maliyyә baxımından

menecment baxımından
maliyyә baxımından•
marketinq baxımından
maliyyә vә marketinq baxımından
yalnız marketinq baxımından
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Ehtiyatların yaradılmasının әsas sәbәblәri … bәrabәrdir

Ehtiyatların yaradılmasının sәbәblәri bunlardır

Ehtiyatların idarә edilmәsindә hәlli tәlәb olunan әn mühüm problemlәrdәn biridir

Ehtiyatların idarә edilmәsindә әsas problemlәrdәn biridir

Ehtiyatların idarә edilmәsindә hәll olunan problemlәr

tam yüksәk
kifayәt qәdәr•
aşağı
yüksәk
yalnız yüksәk

6.0
4.0•
3.0
5.0
2.0

yükdaşımalarının uçotu
qeyrimüәyyәnlikdәn qorunmaq•
qәnaәtcil istehsalın uçotu
tәdarük
tәlәb vә tәklifin gözlәnilәn dәyişmәsinin qorunması

satışı artırmalı
anbarda hansı mәhsulu saxlamalı•
istehsaldan hansı çeşidi çıxarmalı
işә kimi qәbul etmәli
istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtini tәkmillәşdirmәli

satışı tәkmillәşdirmәli
nә qәdәr sifariş vermәk lazımdır•
istehsal nizamintizamı
işә kimin qәbul edilmәsi
istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtini tәkmillәşdirmәli
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Ehtiyatların idarә edilmәsi –

Ehtiyatlar –

Ehtiyatların idarә edilmәsi әsasәn tәsir edir ……

Ehtiyatların idarә edilmәsi әsasәn tәsir edir ……

Ehtiyatların idarә edilmәsi әsasәn tәsir edir ……

nә vaxt sifariş verilmәlidir
hansı mәhsulu anbarda saxlamaq lazımdır•
sifarişin qeyrimüәyyәn olunması
nә qәdәr sifariş verilmәlidir
hansı nәzarәt sistemindәn istifadә edilmәlidir

istehsalın әsas funksiyasıdır
idarәetmәnin әsas funksiyasıdır•
menecmentin әsas funksiyası deyil
marketinq kompleksinin elementidir
reklam elementidir

reklam elementidir
böyük hәcmdә kapital tәlәb edir•
rәqabәtin stimullaşdırılması elementidir
böyük hәcmdә kapital tәlәb etmir
işçi qüvvәsi tәlәb edir

elmә
istehsala•
nәqliyyat xidmәtinә
tәmir xidmәtinә
istehsalın yenidәn silahlanmasına

tәdrisә
marketinqә•
tәmir xidmәtinә
nәqliyyat xidmәtinә
istehsalın yenidәn silahlanmasına
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Müәssisә istehsal proseslәrinin idarә edilmәsini hәyata keçirir

Ehtiyatların idarә edilmәsi vә onun optimallaşdırılması …… mәşğul olmağa imkan verir

Ehtiyatların idarә edilmәsi vә onun optimallaşdırılması …… mәşğul olmağa imkan verir

Lagistik fәaliyyәtdәn başqa malmaterial ehtiyatlarının idarә edilmәsi ola bilәr

Ehtiyatların optimal idarә edilmәsindә nәzәrdә tutulan siyasәtdir –

nәqliyyat xidmәtinә
maliyyә•
istehsalın yenidәn silahlanmasına
kәnd tәsәrrüfatına
tәmir xidmәtinә

mütәmadi
fasilәsiz fәaliyyәti tәmin etmәk mәqsәdi ilә•
dövri olaraq
fasilәlәrlә
vasitәçilәrin iş qrafikini dәqiqlәşdirmәk mәqsәdi ilә

original variantların yaranmasına baxmayaraq
digәr biznes proseslәri ilә qismәn ziddiyyәtli fikirlәrin yaranmamasıyla•
digәr biznes proseslәri ilә ziddiyyәtli fikirlәrin yaranmasıyla
digәr biznes proseslәri ilә qismәn ziddiyyәtli fikirlәrin yaranmasıyla
digәr biznes proseslәri ilә ziddiyyәtli fikirlәrin yaranmasına baxmayaraq

digәr biznes proseslәri ilә ziddiyyәtli fikirlәrin yaranmasıyla
dar ixtisaslaşdırılmış vә geniş miqyaslı fәaliyyәtlә•
original variantların yaranmasına baxmayaraq
digәr biznes proseslәri ilә qismәn ziddiyyәtli fikirlәrin yaranmasıyla
digәr biznes proseslәri ilә ziddiyyәtli fikirlәrin yaranmasına baxmayaraq

menecmentdәn
maliyyә vә marketinq cәhәtdәn•
yalnız maliyyә cәhәtdәn
yalnız marketinq cәhәtdәn
yalnız mәdәni cәhәtdәn
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Ehtiyatlar özündә әks etdirir

Ehtiyatların yaradılmasında mәqsәdi –

İstehsal ehtiyatlarıdır –

İstehsal ehtiyatları

İstehsal ehtiyatları

tranzit daşımaları әlaqәlәndirir
ehtiyatların anbarda optimallaşdırılması deyil, hәm dә bütün cәhәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi•
yalnız anbarda ehtiyatların optimallaşdırılması
tәchizatın müәyyәn cәhәtlәrinin әlaqәlәndirilmәsi
tәchizatın bütün cәhәtlәri әlaqәlәndirilir

hazır mәhsulları vә tamamlanmamış istehsalı
xammal, tamamlanmamış istehsal vә hazır mәhsulları•
xammal vә tamamlanmamış istehsalı
xammal vә hazır mәhsulları
tranzit daşımaları

mövsümi ehtiyatın yaradılması
müәyyәn bufer yaradılması•
xüsusi sahәlәrin yaradılması
müәyyәn sahәlәrin tәşkil edilmәsi
mal partiyalarının böyüdülmәsi

planlaşdırılmış mәhsul
istehsal kütlәsinin mәcmusu•
texniki kütlәnin mәcmusu
satılan texnikanın mәcmusu
planlaşdırılmamış mәhsul

vaxtıkeçmiş mәhsul
istehsal prosesindә istifadә üçün nәzәrdә tutulan istehsal kütlәlәrinin mәcmusu•
texniki kütlәnin mәcmusu
satılan texnikanın mәcmusu
rәqiblәrin bazar üçün planlaşdırdığı mәhsul
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Ehtiyatların idarә edilmәsi nәzәriyyәsi ……

Adәtәn tәlәb hesab edilir –

Malların çatdırılması vaxtı ola bilәr ……

Xammal ehtiyatı istehsalçını …… ayırır

Hazır mәhsul ehtiyatı istehsalçını ayırır ……

anbar dövriyyәsini yerinә yetirir
geniş istehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin etmәk funksiyasını yerinә yetirir•
istehsalın fasilәsizliyini tәmin etmәk funksiyasını yerinә yetirmir
hәr hansı bir funksiyanı yerinә yetirmir
istehsalın qaydaya salınması funksiyasını yerinә yetirir

istehsal mәqsәdlәrinin texniki tәhlilini göstәrir
ehtiyatların tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә özündә tәhlil metodlarını birlәşdirir•
anbar dövriyyәsini yerinә yetirir
istehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi metodlarını göstәrir
istehsalın әsaslı tәhlilini göstәrir

mütlәq kәmiyyәt
tәsadüfi kәmiyyәt•
nisbi kәmiyyәt
daimi kәmiyyәt
dәyişmәz kәmiyyәt

tәsadüfi olmayan müddәtdә
tәsbit edilmiş vә ya tәsadüfi müddәtdә•
yalnız tәsbit edilmiş müddәtdә
yalnız tәsadüfi müddәtdә
tәsbit edilmәmiş vә tәsadüfi olmayan müddәtdә

peşәkarlardan
malgöndәrәnlәrdәn•
alıcılardan
işçilәrdәn
mütәxәssislәrdәn
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Tamamlanmamış istehsal ehtiyatları istehsalçını …… ayırır

Qeyrimüәyyәnlikdәn müdafiә

Qәnaәtli istehsalın vә tәdarükün uçotu

Tәlәbin vә malgöndәrmәnin gözlәnilәn dәyişmәsinin tәmin edilmәsi ……

Malların daşınmasının uçotu ……

alıcılardan
istehlakçılardan•
peşәkarlardan
işçilәrdәn
mütәxәssislәrdәn

vasitәçilәrdәn
istehsalın müxtәlif mәrhәlәlәrindәn•
mütәxәssislәrdәn
peşәkarlardan
alıcını malgöndәrәndәn

tranzit daşımaların sәbәbidir
ehtiyatların yaradılması sәbәblәrindәn biridir•
ehtiyatların yaradılmasının sәbәblәrindәn biri deyil
ehtiyatların yaradılması sәbәbinә aid deyil
ehtiyatların yaradılmasının yeganә sәbәbidir

ehtiyatların yaradılmasının yeganә sәbәbidir
ehtiyatların yaradılması sәbәblәrindәn biridir•
ehtiyatların yaradılması sәbәbinә aid deyil
ehtiyatların yaradılmasının sәbәblәrindәn biri deyil
tranzit daşımaların sәbәbidir

ehtiyatların yaradılması sәbәbinә aid deyil
ehtiyatların yaradılması sәbәblәrindәn biridir•
ehtiyatların yaradılmasının sәbәblәrindәn biri deyil
tranzit daşımaların sәbәbidir
ehtiyatların yaradılmasının yeganә sәbәbidir
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İstehsalın yerlәşmәsi ……

Malgәtirәnlәrin seçilmәsi ……

İstehsalın bir mәrhәlәsindәn digәr mәrhәlәsinә hәrәkәt edәn ehtiyatlar bir müәssisә çәrçivәsindә tәsniflәşdirilә bilәr

Elә mәhsulları anbarda saxlamaq olar ki, o ……

Nә qәdәr sifariş verilmәlidir ki, o ……

malların saxlanmasının sәbәbidir
ehtiyatların yaradılması sәbәblәrindәn biridir•
ehtiyatların yaradılmasının sәbәblәrindәn biri deyil
ehtiyatların yaradılması sәbәbinә aid deyil
ehtiyatların yaradılmasının yeganә sәbәbidir

ehtiyatların kәmiyyәtinә tәsir edir
ehtiyatların sәviyyәsinә tәsir edir•
ehtiyatların sәviyyәsinә tәsir etmir
ehtiyatların sәviyyәsinә qismәn tәsir edir
әhәmiyyәt kәsb etmir

ehtiyatların sәviyyәsinә tәsir etmir
ehtiyatların sәviyyәsinә tәsir edir•
vacibdir
ehtiyatların sәviyyәsinә qismәn tәsir edir
әhәmiyyәt kәsb etmir

istehsal ehtiyatları
tranzit ehtiyatları•
qeyritranzit ehtiyatları
rәqiblәrin ehtiyatları
vasitәçilәrin ehtiyatları

hәlli әhәmiyyәt kәsb etmir
elә problemdir ki, onun hәlli vacibdir•
istehsal üçün problem yaratmır
hәlli mümkün olmayan problemdir
hәlli qeyrimümkün olan problemdir



41

42

43

44

45

Sifarişlәr qәbul edilәrkәn bu, ……

Hansı nәzarәt sistemindәn istifadә edilmәlidir ki, bu ……

Mal alışının predmeti ……

Sifarişlәrin tәrtib olunması xәrclәri –

Ehtiyatların saxlanması xәrclәri –

hәlli әhәmiyyәt kәsb etmir
hәlli vacib olan problemdir•
hәlli qeyrimümkün olan problemdir
hәlli olmayan problem olsun
istehsal üçün problem yaratmasın

istehsal üçün problem yaratmasın
hәlli vacib olan problemdir•
hәlli qeyrimümkün olan problemdir
hәlli әhәmiyyәt kәsb etmir
hәlli olmayan problem olsun

istehsal üçün problem yaratmasın
hәlli vacib olan problemdir•
hәlli әhәmiyyәt kәsb etmir
hәlli olmayan problem olsun
hәlli qeyrimümkün olan problemdir

gәlirin tәrkibi
xәrclәrin struktur növlәrindәn biridir•
xәrclәrin strukturuna aid deyil
xәrclәrin strukturunun yeganә növüdür
xәrclәrin strukturuna qismәn aiddir

dövriyyәnin tәrkibinә aiddir
xәrclәrin struktur növlәrindәn biridir•
xәrclәrin strukturuna aid deyil
xәrclәrin strukturunun yeganә növüdür
xәrclәrin strukturuna qismәn aiddir



46

47

48

49

50

Ehtiyatlar olmadıqda xәrclәr ……

Ehtiyatlara çәkilәn xәrclәrin strukturuna aiddir

Ehtiyatların saxlanma xәrclәri

Sifarişlәrin tәrtibatına çәkilәn xәrclәr

Mal alışı predmetinin dәyәri asılı ola bilәr

xәrclәrin strukturuna aid deyil
xәrclәrin struktur növlәrindәn biridir•
istehsal xәrclәrinә aiddir
xәrclәrin strukturunun yeganә növüdür
xәrclәrin strukturuna qismәn aiddir

xәrclәrin strukturunun yeganә növüdür
xәrclәrin struktur növlәrindәn biridir•
xәrclәrin strukturuna aid deyil
istehsal xәrclәrinә aiddir
xәrclәrin strukturuna qismәn aiddir

ehtiyatlar olmadıqda yaranan xәrclәr
mal alışı predmetinin dәyәri•
istehsal xәrclәri
sifarişlәrin tәrtibatı xәrclәri
ehtiyatların saxlanma xәrclәri

ehtiyatların dәyәrinin düşmәsi
ehtiyatlarda investisiyalaşdırılan kapitalın dәyәri•
sığorta xәrclәri
anbar xәrclәri
vergi vә sığorta

tәdavül xәrclәri
sifarişlәrin tәrtibatı üzrә çәkilәn idarә xәrclәri•
idarә xәrclәri
nәqliyyat xәrclәri
yüklәrin qәbuluna çәkilәn xәrclәr
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İstehsal vaxtının itirilmәsi –

Materialların olmaması nәticәsindә yaranan vaxtından artıq iş –

Satış hәcminin itirilmәsi:

İtirilmiş müştәrilәr:

Malların müştәrilәrin ünvanlarına yüklәnib qismәn göndәrilmәsi ilә bağlı xәrclәr:

sifarişlәrin yerlәşdiyi ilin dövründәn
bir sifariş üzrә mal alışı predmetinin miqdarından•
gәlirin sәviyyәsindәn
sifarişin ümumi dәyәrindәn
ilin dövrlәrindәn

şәrtidir
ehtiyatların olmaması sәbәbindәn yaranan xәrclәrә aiddir•
ehtiyatların olmaması nәticәsindә yaranan xәrclәrә aid deyil
ehtiyatların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә aiddir
malların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә qismәn aiddir

ehtiyatların olmaması nәticәsindә yaranan xәrclәrә aid deyil
ehtiyatların olmaması sәbәbindәn yaranan xәrclәrә aiddir•
şәrtidir
ehtiyatların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә aiddir
malların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә qismәn aiddir

ehtiyatların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә aiddir
ehtiyatların olmaması sәbәbindәn yaranan xәrclәrә aiddir•
ehtiyatların olmaması nәticәsindә yaranan xәrclәrә aid deyil
şәrtidir
malların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә qismәn aiddir

şәrtidir
ehtiyatların olmaması sәbәbindәn yaranan xәrclәrә aiddir•
malların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә qismәn aiddir
ehtiyatların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә aiddir
ehtiyatların olmaması nәticәsindә yaranan xәrclәrә aid deyil
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Müştәrilәrin ünvanına yüklәrin tәcili göndәrilmәsi ilә bağlı xәrclәr:

Müәssisә ehtiyatlara optimal investisiya sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün …… ziddiyyәtli tәlәblәrlә qarşılaşır.

Lagistik sistemlәr әsas …bloklardan ibarәtdir

İstehsal proseslәrindә lagistik sistemlәr aşağıdakı bloklardan ibarәtdir

İstehsala lagistik yanaşmadır

malların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә qismәn aiddir
ehtiyatların olmaması sәbәbindәn yaranan xәrclәrә aiddir•
ehtiyatların olmaması nәticәsindә yaranan xәrclәrә aid deyil
ehtiyatların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә aiddir
yolverilәndir

әlavә xәrclәrdir
ehtiyatların olmaması sәbәbindәn yaranan xәrclәrә aiddir•
ehtiyatların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә aiddir
ehtiyatların olmaması nәticәsindә yaranan xәrclәrә aid deyil
malların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә qismәn aiddir

6.0
2.0•
3.0
4.0
5.0

6.0
3.0•
5.0
4.0
2.0

satış, istehsal
tәchizat, istehsal, satış•
istehsal, satış
tәchizat, satış
tәchizat, tәnzimlәmә, satış
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Lagistik sistemlәr bәzi xassәlәrlә xarakterizә olunur

Sistemdә lagistik hәlqәlәrin növündәn asılı olaraq lagistik sistemlәr bölünür

Mәhsul ehtiyatlarının saxlanmasına sәrf olunan xәrclәr … dәyәrindәn ibarәtdir

Lagistik sistemlәrin obyektlәridir

Lagistik sistemlәrdәn kәnarda fәaliyyәt göstәrәn bütün obyektlәr xarici mühitinә aiddir vә …

xәrclәrin azaldılması
istehsal xәrclәrin minimum mәblәği•
istehsal xәrclәrin maksimum mәblәği
istehsala sәrf olunan xәrclәrin azaldılması
xәrclәrin artırılması

inteqral xassәlәr
lagistik sisteminin elementlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi•
sistem elementlәrinin uyğunluğu
sistem elementlәrinin qeyriuyğunluğu
sistemin bütün elementlәri konkret olaraq birbirilә bağlıdır

lagistik sistemlәr
birbaşa tәsәrrüfat әlaqәlәri ilә lagistik sistemlәr vә çevik, eşelonlaşdırılmış sistemlәr•
dәqiq vә çevik lagistik sistemlәr
eşelonlaşdırılmış vә lagistik sistemlәr
passiv, eşelonlaşdırılmış vә lagistik sistemlәr

ehtiyatların saxlanması
sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi vә ehtiyatların saxlanması•
avadanlığın vә sifarişin yerinә yetirilmәsi
ehtiyatların saxlanması vә sifarişlәrin toplanması
sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi

topdansatış tәşkilatları
sәnaye•
dәmir yolu
avtomobil yolu
metro
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İstehlakçılarla vә malgöndәrәnlәrlә idarәetmә әlaqәlәrinә lagistik yanaşma üçün … aiddir

Birbaşa tәsәrrüfat әlaqәlәrindә lagistik sistemlәrdir

Eşalonlaşdırılmış sistem lagistik әlaqәlәrlә xarakterizә olunur …

Eşalonlaşdırılmış sistem o tәşkilatlarda qәbul edilir ki, …

Çevik lagistik sistemdir

tәchizat sisteminә aiddir
digәr lagistik sistemlәrә aiddir•
digәr lagistik sistemlәrә aid deyil
digәr idarәetmә sistemlәrinә aid deyil
digәr idarәetmә sistemlәrinә aiddir

digәr sahәlәrdәn ayrıayrı müәssisәlәr
vahid sistem, vahid lagistik hәlqә vә digәr sahәlәrdәn ayrıayrı müәssisәlәr•
vahid lagistik hәlqәnin vahid sistemi
heç bir lagistik hәlqә vә ya sistem
vahid lagistik hәlqә sistemi

«әmtәә istehsalçıları – alıcılar»
«әmtәә istehsalçıları – alıcılar», «vasitәçi – alıcı» belә әlaqәlәr sadә tәşkilati әlaqә ilә xarakterizә olunur•
yalnız «mәhsul istehsalçıları – alıcılar»
yalnız «vasitәçi – alıcı»
«vasitәçi – alıcı»

ağır çәtinliklә
orta çәtinliklә•
orta ağırlıqda
ciddi çәtinliklәrlә
orta yüngüllüklә

vasitәçinin iştirakı ilә
öz mәhsulunu apararkәn vә ya xammal vә materialı vasitәçidәn alarkәn vasitәçi iştirak etdikdә•
vasitәçilәrdәn xammal vә material alınarkәn, öz mәhsulunu göndәrәrkәn vasitәçidәn istifadә edilmәdikdә
başqasının mәhsulunu apararkәn vasitәçidәn istifadә edildikdә
vasitәçidәn istifadә etmәmәklә
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Çevik sistemlәrdir

Lagistik sistemdә mikro lagistik sistemdir

İstehsal daxili lagistik sistemlәrdir

Mәhsul ehtiyatlarının saxlanması xәrclәri ibarәtdir

Mәhsul ehtiyatlarının saxlanması dәyәri ibarәtdir

orta ağırlıqlı әlaqәlәr olmadıqda
birbaşa sadә lagistik әlaqәlәr vә qarışıq sistemlәr olduqda•
birbaşa lagistik әlaqәlәr vә orta ağırlıqlı әlaqәlәr olmadıqda
birbaşa sadә lagistik әlaqәlәr vә qarışıq sistemlәr olmadıqda
qarışıq sistemlәr olduqda

qismәn qәbul edildikdә
daha çox yayıldıqda•
daha az yayıldıqda
tәsadüfi qәbul edildikdә
qәbul edilmәdikdә

maddi ehtiyatların idarә edilmәsi
bir müәssisәyә aid maddi ehtiyatların idarә edilmәsi vә mal axınlarına nәzarәt edilmәsi•
bir neçә tәşkilata aid olan maddi ehtiyatların idarә edilmәsi
bir müәssisәyә aid olan maddi ehtiyatların idarә edilmәsi
mal axınlarına nәzarәt edilmәsi

regiondan kәnarda
istehsalın texnoloji tsikli daxilindә•
istehsalın texnoloji tsiklindәn kәnarda
istehsal rayonu әrazisindә
sәnaye rayonunun sәrhәdlәrindә

materiallardan
sifarişin yerinә yetirilmәsindәn, ehtiyatların saxlanmasından•
yalnız sifarişin yerinә yetirilmәsindәn
ehtiyatların saxlanmasından
xammaldan
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Mal ehtiyatlarına lagistik xәrclәrdir

Ehtiyatların saxlanması vә formalaşmasına çәkilәn xәrclәrdir

Ehtiyatların saxlanması vә formalaşmasına çәkilәn xәrclәrin bir hissәsidir

Tәdarük xәrclәridir

Malların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә aiddir

mәhsulun emalına әlavә xәrclәrdәn
mәhsul ehtiyatlarına investisiya qoyuluşundan•
bütün anbar xәrclәrindәn
әlavә sığorta xәrclәrindәn
әlavә anbar xәrclәrindәn

emal xәrclәrinin әlavә artırılması
mәnәvi köhnәlmә vә ehtiyatın keyfiyyәtinin itirilmәsi•
maddi köhnәlmә
әlavә sığorta xәrclәri
anbar xәrclәrinin әlavә artırılması

dövriyyә vәsaitlәrinin azaldılması ilә
müәssisәnin mәhsul ehtiyatlarına sәrf etdiyi dövriyyә vәsaitlәri ilә bağlı xәrclәr•
fiziki şәxslәrin dövriyyә vәsaitlәrinә çәkdiyi xәrclәr
müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin azaldılması ilә bağlı xәrclәr
dövriyyә vәsaitlәrinin artırılması ilә

yalnız şәrtidәyişәn xәrclәr
şәrtidaimi vә dәyişәn xәrclәrin bir hissәsi•
daimi xarakterli xәrclәr
dәyişәn xәrclәr
yalnız şәrtidaimi xәrclәr

tәbii itkidәn artıq olan xәrclәr
alış üçün sәrf olunan poçtteleqraf vә ezamiyyәt xәrclәri•
alıcıların seçilmәsi
alıcıların qiymәtlәndirilmәsi
anbarın taarif qiymәtlәri
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Mal qıtlığından yaranan xәrclәr

Mal qıtlığı ilә bağlı xәrclәrdir

Ehtiyatların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrin azaldılması üsulu

Lagistik idarәetmәnin geniş yayılmış tәşkilat forması

Müәssisәnin inkişaf strategiyasının hazırlanmasında xidmәt funksiyalarından biridir

istehsal fondlarına ödәmәlәr
anbar işçilәrinin әmәk haqqı•
anbar xәrclәri
qeyrianbar xәrclәri
sığorta ödәmәlәri vә vergilәr

izafi xәrclәr
belә xәrclәr mövcuddur•
belә xәrclәr yoxdur
belә xәrclәr bәzi hallarda olur
müәssisә üçün sәrfәlidir

maliyyә artıqlığı ilә
satışın azalması ilә, sifarişin yerinә yetirilmәmәsi ilә vә sifarişçinin itirilmәsi ilә•
satışın azalması ilә bağlı
alıcının itirilmәsi ilә bağlı
maliyyәnin olmaması ilә

istehsal xәrclәrin artırılması
daimi xәrclәrin mal ehtiyatlarının saxlanmasına çәkilәn xәrclәrlә optimal әlaqәsinin saxlanması•
hәr ehtiyata çәkilәn vaxt itkisinin azaldılması
texnoloji proseslәrin mәrhәlәlәrinin azaldılması
istehsal prosesi mәrhәlәlәrinin azaldılması

idarәetmәnin bürokratik sistemi
idarәetmәnin matris sistemi•
idarәetmәnin mәrkәzlәşdirilmiş sistemi
idarәetmәnin qeyrimәrkәzlәşdirilmiş sistemi
idarәetmәnin demokratik sistemi
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Tәşkilati vә biznes proseslәrinin yerinә yetirilmәsindә xidmәt funksiyalarından biridir

Tәşkilatitexniki imkanların inkişaf etdirilmәsindә funksiyalarından biridir

Normativ vә metodik işlәrin qәbuluna nәzarәt xidmәt funksiyalarından biridir

Lagistik informasiya sistemlәrinin inkişafı üçün tәdbirlәr xidmәt funksiyalarından biridir

Mal göndәrilmәsinin baza şәrtlәrindәn vә nәqliyyat şәrtlәrinin hazırlanması xidmәt funksiyalarından biridir

istehsaltexniki
lagistika•
texnikitәmir
tәhlükәsizlik
tәsәrrüfat bölmәlәrinin inzibatçılığı

istehsaltexniki
lagistika•
tәhlükәsizlik
texnikitәmir
tәsәrrüfat bölmәlәrinin inzibatçılığı

tәhlükәsizlik
lagistika•
istehsaltexniki
texnikitәmir
tәsәrrüfat bölmәlәrinin inzibatçılığı

texnikitәmir
lagistika•
tәhlükәsizlik
istehsaltexniki
tәsәrrüfat bölmәlәrinin inzibatçılığı

tәhlükәsizlik
lagistika•
istehsaltexniki
texnikitәmir
tәsәrrüfat bölmәlәrinin inzibatçılığı
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İxtisaslaşdırılmış firmanın – nәqliyyat, ekspeditor, sığorta vә s. seçilmәsi xidmәt funksiyalarından biridir

Kömәkçi әmәliyyatların seçilmәsinin tәşkili xidmәt funksiyalarından biridir

Maldaşınması üsulunun vә optimal marşurutların seçilmәsi xidmәt funksiyalarından biridir

Mal daşınmasında әlaqәlәndirmә işinin tәşkili xidmәt funksiyalarından biridir

Nәqliyyat vә malları müşayiәt edәn sәnәdlәrin hazırlanması xidmәt funksiyalarından biridir

istehsaltexniki
lagistika•
tәsәrrüfat bölmәlәrinin inzibatçılığı
texnikitәmir
tәhlükәsizlik

tәhlükәsizlik
lagistika•
istehsaltexniki
texnikitәmir
tәsәrrüfat bölmәlәrinin inzibatçılığı

istehsaltexniki
lagistika•
tәsәrrüfat bölmәlәrinin inzibatçılığı
texnikitәmir
tәhlükәsizlik

istehsaltexniki
lagistika•
tәsәrrüfat bölmәlәrinin inzibatçılığı
texnikitәmir
nәqliyyat

istehsaltexniki
lagistika•
nәqliyyat
texnikitәmir
tәsәrrüfat bölmәlәrinin inzibatçılığı
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Gömrük vә sığorta işlәrinin tәşkili xidmәt funksiyalarından biridir

Malların qәbul prosesinә nәzarәt vә qәbulun hazırlanması nәzarәt funksiyalarından biridir

Malların qәbulu prosesinә nәzarәtdir

Malların göndәrilmәsi prosesinin hazırlanması vә nәzarәt

Malların göndәrilmәsi vә nәzarәt prosesi әhatә edir

nәqliyyat
lagistika•
istehsaltexniki
texnikitәmir
tәsәrrüfat bölmәlәrinin inzibatçılığı

istehsaltexniki
lagistika•
texnikitәmir
nәqliyyat
tәsәrrüfat bölmәlәrinin inzibatçılığı

malların miqdarca qәbulu
informasiya texnologiyalarının kömәyi ilә idarәetmә effektivliyinin yüksәldilmәsidir•
malların keyfiyyәtcә qәbulu
lazımi miqdarda yükboşaldan postların olması
malların qәbulundan sifarişin verilmәsinә qәdәr olan günlәrin sayı

malların keyfiyyәtcә qәbul müddәti
malların miqdarca qәbul müddәti•
mal qәbulu prosesindә mal artıqlığı vә әskik gәlmә olduqda
anbarda mәhsul qәbulu zamanı sәnәdlәrin doldurulması
sәnәdlәrin saxlanma müddәti

malların әskik gәlmәsi vә keyfiyyәtsiz malların seçilmәsinә nәzarәt
malların kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә partiyalar üzrә yığılmasına nәzarәt prosesi•
saxlama yerindәn malların seçilmәsi prosesi
partiyalarla malların komplektlәşdirilmәsinә nәzarәt
malların qorunması
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Mal göndәrilmәsi prosesinin hazırlanması vә nәzarәtidir

Lagistik xidmәtin öhdәliyinә aiddir

Lagistik xidmәt nәzarәt edir

Saxlama xidmәti nәzarәt edir

mәhsulların keyfiyyәtinin termiki yoxlamması
normativ sәnәdlәr vә yükün reqlamentә uyğun göndәrilmәsi•
sәnәdlәşdirmә
malların qablaşdırılması
keyfiyyәtcә malların yoxlanması

idarәetmәnin sәmәrәliliyi
lazımi miqdarda mal göndәrilmәsi üçün postların olması, informasiya texnologiyasının kömәyi ilә idarәetmә effektivliyinin yüksәldilmәsi vә sifarişin
qәbul olunduğu andan malın göndәrilmәsi

•
tәchizatın idarә edilmәsi effektivliyinin yüksәldilmәsi
bütün istehsal prosesi
әmәk haqqının ödәnilmәsi

dispetçer işlәrinin kompüterlәşdirilmәsi
biznesproses üçün әmәliyyatların ardıcıllığının müәyyәn edilmәsi•
nәqliyyat növünün seçilmәsi
yüklәmәboşaltma işinin sәmәrәli tәşkili
postterminalın qurulması

narazılığın aradan qaldırılmasına
tәhlükәli yüklәrin daşınmasında tәhlükәsizliyә•
tәhlükәli yüklәrin daşınmasına
tәhlükәli yüklәrin mәhv edilmәsi
malların göndәrilmәsi qaydalarına

malların göndәrilmәsinә
malların qәbuluna vә onların saxlama yerindә yerlәşdirilmәsinә•
yalnız malların uçotuna
yalnız malların yerlәşdirilmәsinә
yalnız malların qәbuluna
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Mal göndәrilmәsindә mütәxәssislәr iştirak edir

Nәzarәtçilәr qrupuna aiddir

Qablaşdırma xidmәtinin tәrkibindә çalışır

Ekspeditor xidmәtidir

Ekspeditor xidmәti işinin uğuru … xidmәti işçilәri ilә әmәkdaşlıqdan asılıdır

yüklәyicilәr
növbә rәisi•
anbardar
nәzarәtçilәr
dispetçerlәr

standartlar vә nümunәlәr xidmәti
nәzarәtçilәr, laborantlar•
әmtәәşünaslar
sürücülәr
sınaq xidmәti

mühafizәçilәr
qablaşdırıcılar, yüklәyicilәr, texnoloqlar•
çilingәr, yüklәyicilәr
rәssamlar, qablaşdırıcılar
dizaynerlәr, texnoloqlar

makler fәaliyyәti
mal göndәrәnlә anbar arasında vasitәçilik•
istehsalçı ilә anbar arasında vasitәçilik
vasitәçi ilә istehsalçı arasındakı vasitәçilik
broker fәaliyyәti

sürücülәrin
sifarişçi vә mal göndәrәnlә•
lagistika
tәdarük
anbar
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Ekspeditor xidmәti әmәliyyatı arasında mühüm әhәmiyyәt kәsb edir

Ekspeditor xidmәtinin funksiyalarıdır

Daxil olan malların qәbulu üçün fәaliyyәt göstәrәn komissiyanın vәzifәsi

Malları qәbul edәn komissiyanın nümunәvi tәrkibi

Malların qәbul komissiyasının sәdri hazırlıq işlәrini tәşkil edir

taraların, qablaşdırmanın yoxlanması
malların yüklәnmәsi üçün әlverişli vaxtın vә yerin müәyyәn edilmәsi•
malların qәbul olunması qrafikinin tәrtibi
markirovkanın yoxlanması
mallar hazır olarkәn qәbul komissiyasına mәlumatın verilmәsi

malların yüklәnmәsi işinin tәşkili
nәqliyyattexnoloji marşrutların texnikiiqtisadi әsaslandırılması•
yükdaşımaların tәşkili
malların daşınması ilә bağlı işlәrin әlaqәlәndirilmәsi
malların boşaldılması işinin tәşkili

istehsal rәhbәrlәrinә sәrәncam vermәk
müәssisә üzrә әmrlәr vermәk•
şifahi sәrәncamlar vermәk
sifahi rәhbәrlik etmәk
şöbә rәislәrinin işlәrinә nәzarәt

sәnәdlәrin işlәnmәsi ilә mәşğul olan işçilәr
malların çәkilmәsi, bükülmәsi vә qablaşdırılması üzrә işçilәr•
komissiya sәdri
әmtәәşünaslar
keyfiyyәt üzrә ekspertlәr

malların qәbul müddәtini müәyyәn etmәk
әlverişli vaxtda mütәxәssislәri dәvәt etmәk•
malların qәbulu vaxtı keyfiyyәt dәyişmәlәrini müәyyәn etmәk
malların analizi üçün avadanlıqları hazırlamaq
malların qәbulu vaxtı kәmiyyәt dәyişmәlәrini müәyyәn etmәk
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Yükdaşıma xidmәti müәssisәlәrdә tәşkil edilir

Yükdaşıma xidmәtinin әsas funksiyalarıdır

Yükdaşıma xidmәtinin rәhbәri bilmәlidir

Yükdaşıma qaydalarına aiddir

Yükdaşıma xidmәtinin rәhbәri

aqrar
emal, ticarәt vә s.•
sәnaye
nәqliyyat
tәdarük

iş qrafikinin müәyyәn edilmәsi
yüklәmә üçün lazım olan maşınların sayını müәyyәn etmәk•
yükboşaltma işini müәyyәn etmәk
yüklәmә texnologiyasını müәyyәn etmәk
sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi

texniki tәhlükәsizlik qaydalarını
yüklәrin texniki xarakteristikasını•
metroloji işlәri
yüklәmә qaydalarını
çәki cihazlarına texniki xidmәti

әmәk mәcәllәsinin әsasları
istehsalla bağlı xoşagәlmәz halların izlәnmәsi qaydaları haqqında tәlimat•
yükdaşıma planlarının müәyyәnlәşdirilmәsi
yolda yüklәrin qorunması qaydaları
nәqliyyat növlәri

yüklәmәboşaltma vasitәlәri üçün istehsal sahәlәrindәn istifadә effektivliyini tәmin etmәk
yükdaşıma xidmәtlәrinә operativ nәzarәtin hәyata keçirilmәsi•
lazım olan nәqliyyat vasitәlәrinin müәyyәn edilmәsi vә sifarişlәrin verilmәsi
malların istehlak xassәlәrini
mütәxәssislәri digәr strukturlardan dәvәt etmәk
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Lagistik menecment yüklә bağlı әsas amillәri bilmәlidir

Yüklәmәboşaltma әrazisi tәbii vә süni işıqlandırmaya malik olmalıdır

Yüklәrin yerlәşdirilmәsi üçün nәqliyyat vasitәlәri arasında mәsafәnin eni әn azı … metr olmalıdır

Planlaşdırma vә dispetçer işi üçün növbәti әmәliyyat vә proseslәr yerinә yetirilmәlidir

Dispetçer xidmәtinin funksiyalarıdır

boş sahә
hәrәkәt•
hava mәlumatı
vaxt
say

0.4
10 %dәn çox•
20 %dәn çox
0.2
20 %dәn az

5.0
3.0•
6.0
4.0
2.0

malların saxlanması vә yerdәyişmәsi üçün әn qısa marşrutların tapılması
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığının vә biznesproseslәr üçün normativlәrin hazırlanması•
iş planı vә qrafiklәrin müәyyәn edilmәsi prinsiplәrinin hazırlanması
dispetçer işinin keyfiyyәtinin artırılması üçün kompüterlәşdirmәnin tәtbiqi
planlaşdırma işinin keyfiyyәtinin artırılması üçün kompüterlәşdirmәnin tәtbiqi

işin hәcminin icraçılar arasında bölüşdürülmәsi
bölmәlәrin materialla, avadanlıqla vә yüklәmәboşaltma vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi•
bölmәlәrin fәaliyyәtinin operativ tәnzimlәnmәsinin tәşkili
malların qәbulu
yükgöndәrәn vә yükalanlar üzrә informasiyanın hazırlanması
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İddia xidmәti növbәti mәsәlәlәri hәll edir

Malgöndәrilmәsindә tәchizat özündә әks etdirir ……

Mәhsulların satışı nәqletmәdә әks etdirir ……

İstehsaldaxili lagistik sistemlәrin texnoloji dövrüdür ……

Anbar xәrclәridir

arbitraj qaydasında iddiaların ödәnilmәsinә nәzarәtin tәşkili
malların keyfiyyәt vә kәmiyyәt üzrә qәbulu zamanı aktların tәrtibi•
arbitrajlığı
iddia işlәrinin vә cavabların yoxlanmasının tәşkili
arbitraj qaydasında işlәrin hәlli qaydalarının tәşkili

ehtiyat hissәlәri
komplektlәşdiricilәri•
xammalı
materialları
nәqliyyatı

qablaşdırmanın seçilmәsini
müqavilәnin bağlanmasını•
mәhsulu
nәqliyyat növünün seçilmәsini
malgöndәrәnin seçilmәsini

konveyer
istehsal•
satış
tәchizat
lagistika

istilik xәrclәri
enerji tәchizinә görә ödәmәlәr•
anbar sahәsinә görә ödәmәlәr
tәdavül xәrclәri
su vә kanalizasiya xәrclәri
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Lagistika xidmәti әlaqәlәndirir

Lagistika xidmәti sığortalanmasını tәmin edir ……

Qablaşdırma xidmәti növbәti mәsәlәlәri hәll edir

Ekspeditor xidmәti malların …… daşınmasını tәmin edir

Ekspeditor xidmәti …… nәqliyyat vasitәlәrinin fraxt edilmәsini tәşkil edir

malların anbarda qәbuluötürülmәsi
yüklәmәboşaltma әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsini•
malların anbara daxil olmasını
malların anbardan yüklәnib göndәrilmәsini
dozirovkanı

yüklәrin
avadanlıqların•
işçilәrin
malların
xammalın

anbara yerlәşdirmәdә yüklәrin tamlığının qorunmasını
qablaşdırmaya texniki tәlәblәrin müәyyәn edilmәsini•
malların dozirovkasını
markalanmaya texniki tәlәblәrin müәyyәn edilmәsini
malların göndәrilmәsindә yüklәrin tamlığının qorunmasını

eşalonla
aviasiya vә poçt xidmәti ilә•
avtomobilә
dәmir yolu ilә
dәniz vә çay nәqliyyatı ilә

avianәqliyyat
dәniz vә çay nәqliyyatı•
avtomobil
vaqon
franko
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Ekspeditor xidmәti tәşkil edir

Ekspeditor xidmәtinin әmәkdaşları bilmәlidirlәr:

Ekspeditor xidmәtinin әmәkdaşları nәqliyyat infrastrukturunda …… yollarının buraxılışgәtirilmә imkanlarını bilmәlidir.

Malları kәmiyyәt üzrә qәbul edәn müәssisәlәr …… tәşkilini bilmәlidir:

Mal alan müәssisә qәbul edilәn mәhsulların …… dәqiq kәmiyyәtini müәyyәn etmәlidir:

nәqliyyat vasitәlәrinin axtarıb tapılması ilә bağlı işlәri
yüklәrin ünvana göndәrilmәsini•
mal daşınmasının optimallaşdırılmasını
tәlәb olunmayan yüklәrin reallaşmasını
yüklәrin axtarıb tapılması ilә bağlı işlәri

nәqliyyat üzrә konvensiyaları.
bütün cavablar doğrudur•
nәqliyyat fәaliyyәtinә aid olan qanunları
normativhüquqi aktları
beynәlxalq razılaşmaları

nәqliyyat qovşaqlarının.
bütün cavablar doğrudur•
dәniz limanlarının
çay limanlarının
yanalma yerlәrinin

komissiya üzvlәri üçün elә şәrait yaradılmalıdır ki, onlar düzgün qaydaları bilsinlәr.
bütün cavablar doğrudur•
mәhsulların düzgün qәbulu üçün şәraitin yaradılmasının tәşkilini
mәhsulların vaxtında qәbulu üçün şәraitin yaradılmasını
komissiya üzvlәri üçün elә şәrait yaradılmalıdır ki, onlar tәlimatları bilsinlәr

bağların.
bütün cavablar doğrudur•
çәkisinin
qutuların sayının
kisәlәrin
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Mal alan müәssisәlәr malların keyfiyyәt üzrә qәbulunda bilmәlidir:

Malgöndәrәnlәrdәn malların ekspeditor tәrәfindәn kәmiyyәtcә qәbulunda …… onun sәlahiyyәtini әhatә edir.

Böyük hәcmdә yüklәr müәssisәlәrin ixtisaslaşdırılmış bölmәlәrinin olmasını tәlәb edir.

Yükdaşıma xidmәtindә bәzәn …… birliklәr ola bilәr.

Müәssisәnin yükdaşıma xidmәti …… ola bilәr:

ölçü vasitәlәrinin işlәk vәziyyәtdә olmasını diqqәtdә saxlamalı.
bütün cavablar doğrudur•
mәhsulların düzgün qәbulu üçün şәraitin yaradılmasını
mәhsulların vaxtında qәbulu üçün şәraitin yaradılmasını
tәcrübә vasitәlәrinin işlәk vәziyyәtdә olmasını diqqәtdә saxlamalı

dәnәvәr vә maye yüklәrin qәbulunu.
bütün cavablar doğrudur•
malgöndәrәnlәrdәn malların anbara qәbul edilmәsini
meşә materiallarının qәbulunu
metal prokatların qәbulunu

müştәrilәr üçün.
öz müәssisәsi daxilindә•
müәssisә xaricindә
rәqiblәr üçün
vasitәçilәr üçün

maliyyә şöbәsi üzrә.
nәqliyyat vasitәlәri vә anbarlar üzrә•
yalnız anbarlar üzrә
yalnız nәqliyyat vasitәlәri üzrә
kadrlar şöbәsi üzrә

ayrıca bir texniki şöbә ilә birgә olan şöbә.
ayrı bir şöbә vә ya anbar strukturuna daxil olan şöbә•
yalnız struktur bölmәsi
yalnız anbar strukturuna daxil olan şöbә
maliyyә şöbәsi ilә birgә olan şöbә
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Anbar parametrlәrinin ölçülәri …… zonalarını әhatә edir:

Malların işlәnmәsi texnologiyası layihәlәşdirilәrkәn nәzәrә alınmalıdır:

Әmәliyyatların planlaşdırılması vә hesablanması üçün zәruridir:

Müәssisәlәrdә işlәnib hazırlanmalıdır:

Yüklәrin işlәnmәsinin lagistik prinsiplәrinә aiddir:

malların yüklәnib yola salınması.
bütün cavablar doğrudur•
yükboşaltma
malların qәbulu
malların saxlanması

yüklәrin әsas xarakteristikasının tәhlili.
bütün cavablar doğrudur•
yük hәcmlәrinin quruluşunun tәhlili
yük hәcmlәrinin dinamikasının tәhlili
dinamikanın tәhlili

orta statistik göstәricilәrdәn kәnarlaşma.
bütün cavablar doğrudur•
hesablamalar üzrә ilkin mәlumatlar
yüklәrin tәsnifat cәdvәli
yük axınlarının orta statistik әhәmiyyәti

sәnәd dövriyyәsinin sxemlәri.
bütün cavablar doğrudur•
anbarların biznesproseslәrinin albom modellәri
texnoloji xәritә albomları
tәlimatlar

avadanlıqlardan optimal istifadә.
bütün cavablar doğrudur•
avtomatlaşdırılma vә mexaniklәşdirmә
yüklәrin işlәnmәsinin tipik sxemlәri
avadanlıqların yenilәşdirilmәsi
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Malların avtomobillәrdәn boşaldılmasının vә qәbulunun tәmin edilmәsi mal alanlar üçün ……

Yüklәri qәbul edәnlәrin işçilәri yükü boşaltdıqdan sonra avtomobili vә konteyneri mal qalıqlarından tәmizlәmәsi ……

Bәzi hallarda nәqliyyat tәşkilatları çirklәnmiş yük platformalarının tәmizlәnmәsini ……

Giriş yolları ……

Avtomobil nәqliyyatının yükboşaltma meydançasına arxa sürәtlә qәbul edilmәsindә hәrәkәtin mәhdudlaşdırılmaması üçün ……

bәzәn mәcburidir.
mәcburdur•
mәcburi deyil
ola bilәr
arzu olunandır

bәzәn mәcburidir.
mәcburdur•
mәcburi deyil
ola bilәr
arzu olunandır

qismәn qәbul etmәlidir.
qәbul etmәlidir•
öz üzәrinә götürmür
danışıqsız hәyata keçirilmәlidir
hәvәslә qәbul etmәmәlidir

sәrt örtüklü olmalıdır.
hamar vә möhkәm örtüyә malik olmalıdır•
hamar örtüyә malik olmamalıdır
möhkәm örtüyә malik olmalıdır
sәrt örtüyә malik olmalıdır

dolu vaqon olmalıdır.
sәki hamar olmalı vә dirәk olmamalıdır•
maneә olmamalıdır
dirәk olmamalıdır
boş vaqon olmalıdır
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Nәqliyyat vasitәlәrinin giriş qapısına daxil edilmәsi zamanı rampalar arası mәsafә …… metr olmalıdır:

Nәqliyyat vasitәlәrinin giriş qapısına daxil edilmәsi zamanı rampalar arası meyillilik …… dәrәcә olmalıdır:

Avtomobildәn yüklәrin boşaldılması vә yüklәnmәsi üçün avtomobilin yük bortunun binanın yuxarı tavanı ilә ara mәsafәsi ……
metrdәn az olmamalıdır.

Avtomobil nәqliyyatı üçün yüklәmәboşaltma platformalarının hündürlüyü …… metr olmalıdır.

Aztonnajlı avtomobillәr üçün yüklәmәboşaltma platformalarının hündürlüyü …… metr olmalıdır.

5.0
1.5•
2.0
3.0
4.0

7.0
5.0•
2.0
4.0
6.0

1.0
0.8•
0.5
2.0
3.0

1.3
1,11,2•
1.0
2.0
2,12.2

3.0
0,60,8•
1.0
1.4
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Avtomobil nәqliyyatı üçün yüklәmәboşaltma platformalarının eni …… metr olmalıdır.

Yük saxlamaq üçün çardaqların yükboşaltma platformaları …… metr olmalıdır.

Bir yükboşaltma yerindә malların qәbulu üçün müәyyәn edilmiş binanın sahәsi …… kv. metr hesablanır.

Yük liftlәrinin qarşısı ……

Yükboşaltma sahәlәrinin eni …… ola bilәr.

2.0

2.5
42158.0•
2.0
3.5
42189.0

5.0
1.0•
2.0
3.0
4.0

4.0
16.0•
8.0
32.0
10.0

kabinәlәr ola bilәr.
yüklәmәboşaltma meydançaları olmalıdır•
yüklәmәboşaltma meydançasını nәzәrdә tutmur
kabinәlәrin olmasını nәzәrdә tutur
yüklәmәboşaltma meydançalarının olmasını nәzәrdә tutur

müxtәlif ölçüdә ola bilәr
liftin enindәn az olmamalıdır•
liftin enindәn az ola bilәr
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Yük meydançasının dәrinliyini ……

Liftin maşın, blok vә şaxtasında ……

Orta vә kiçik anbarlarda …… ola bilәr.

Texnoloji xidmәtin vәzifәsidir:

Maddi ehtiyatların yaradılmasında әsas sәbәblәrdir

liftin enindәn az ola bilmәz
istәnilәn ölçüdә ola bilәr

müәyyәn edilmir
dәhlizin enini nәzәrә almadan müәyyәn etmәk olar•
tәqribi müәyyәn etmәk olmaz
dәhlizin eninә uyğun müәyyәn etmәk olar
tәqribi müәyyәn etmәk olar

müәyyәn edilmir
liftin istismarına aid olmayan heç bir әşya saxlamaq olmaz•
liftin istismarına aid әşyaları saxlamaq qadağan edilmir
istәnilәn әşyanı saxlamaq olar
әşyaları saxlamaq bәzәn ola bilәr

beş mühәndis texnoloq
bir mühәndis texnoloq•
iki mühәndis
iki texnoloq
iki mühәndis texnoloq

sәnәdlәrlә iş
bütün cavablar doğrudur•
mallarla vә sәnәdlәrlә texnoloji işlәrin hazırlanması
mallarla vә sәnәdlәrlә texnoloji işlәrin hәyata keçirilmәsi
mallarla vә sәnәdlәrlә texnoloji işlәrin tәkmillәşdirilmәsi

mövsümi dәyişmәlәrdә istehsal vә satışın tәrәddüdlәrinin uçotu
malların göndәrilmәsi xәrclәrinin azaldılması•
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Lagistik kanallarda (hәlqәlәrdә) mәhsulun yerinә görә ehtiyatları qrupa bölmәk olar

Lagistik әmәliyyatlara münasibәtdә ehtiyatları qrupa bölmәk olar

Funksional baxımından ehtiyatları qruplara bölmәk olar

Tәchizat ehtiyatlarıdır

İstehsal ehtiyatlarıdır

mal alışına qәnaәt
gәlirin artırılması
istehsal vә satışa tәminatın tәmin edilmәsi

tara
başa çatmamış istehsal•
maddi resursların ehtiyatı
xammal
hazır mәhsul

nәqliyyat ehtiyatları
satış (ticarәt) ehtiyatları•
tәchizatda ehtiyatlar
istehsal ehtiyatları
qeyriistehsal ehtiyatları

yeni ehtiyatlar
köhnә ehtiyatlar•
cari ehtiyatlar
sığorta ehtiyatları
mövsümi ehtiyatlar

yolda olan mallar
maddi resurslar, lagistik kanalda olan mallar vә istehsal prosesini davam etdirmәk üçün ehtiyatlar•
resurslar vә yolda olan mallar
maddi resurslar vә lagistik kanalda olan mallar
istehsal ehtiyatları

taralar

•
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Ehtiyatların idarә edilmәsinin hәll etdiyi әn mühüm problemdir

İstehsal ehtiyatları bölünür

İstehsal ehtiyatlarının sәviyyәsinә tәsir edir

Satış ehtiyatları bölünür

Funksional baxımdan ehtiyatlar aşağıdakı növlәrә bölünür

komplektlәşdirici mәlumatlar•
xammal
materiallar
nәqliyyat

sifarişin icrası
nә vaxt sifariş vermәk lazımdır?•
istehsal nizamintizamı
işә kimin qәbul edilmәsi?
istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtini tәkmillәşdirmәli

yolda olan
mövsümi vә köhnә•
cari
sığorta
hazırlıq

istehsalın mövsümiliyi vә satışın mövsümiliyi
mәhsul istehsalının dövrәliliyi (fasilәsizliyi)•
müәssisәnin maddi resursları
qerimaddi resurslar
anbarın xarakteristikası

mövsümi
hazırlıqlı•
ardıcıl
tәminatlı
köhnә
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Mal qıtlığının müxtәlif növlәri fәrqlәndirilir

Sadә ehtiyatlardır

Adi ehtiyatların yaradılması üçün әsas şәrtlәr

İstehsal ehtiyatları әhatә edir

Ehtiyatın hәr bir növü ölçülә bilәr

mövsümi ehtiyatlar
sığorta ehtiyatları•
cari ehtiyatlar
dövri ehtiyatlar
hazırlıqlı ehtiyatlar

tәbii, yolverilәn, gözlәnilәn
tәbii, texnoloji, süni•
texnoloji, süni, texniki
tәbii, texnoloji, sintetik
tәbii, normal, süni

bütün maddi resurslar
istehsal istehlakı üçün nәzәrdә tutulmuş maddi resursların müxtәlif növlәri•
istehlak üçün nәzәrdә tutulan qeyrimaterial resurslar
istehsal üçün nәzәrdә tutulan qeyrimaterial resurslar
istehlak üçün nәzәrdә tutulan maddi resurslar

әrazinin iqlim şәraiti
istehsal vә satış hәcmlәrinin fәrqli olması•
satış hәcmlәrinin fәrqli olması
malların daşınması vaxtının fәrqli olması
nәqliyyat xәrclәrinin azaldılması

mal ehtiyatları
sığorta vә ya tәminat ehtiyatları•
cari ehtiyatlar
hazırlıq ehtiyatı
tәminat ehtiyatları
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Malmaterial ehtiyatlarının әsas növlәridir

Lagistik sistemin bir sahәsindәn digәr sahәsinә hәrәkәt edәn ehtiyatdır

İstehsalın orta statistik dövründә yaradılan ehtiyatdır

İstehsal istehlakı üçün nәzәrdә tutulan ehtiyatdır

İstehlakın fasilәsiz tәmin edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan vә bölgü kanallarında olan ehtiyatdır

yalnız gün hesabı ilә
gün hesabı ilә dәyәrin natural formasında•
dәyәr ölçüsü ilә
gün hesabı ilә
yalnız dәyәr ölçüsündә

yalnız hazır mallar
xam materiallar mallar – hansıki hazırlanma mәrhәlәsindәdir hazır mәhsullar•
xammallar mallar – hansıki hazırlanma mәrhәlәsindәdir
xammal vә xammal olmayan materiallar
hazırlanma mәrhәlәsindә olan mallar

lәğv edilmәyәn
texnoloji•
«virtual»
cari
mövsümi

lәğv edilmәyәn
cari•
mövsümi
texnoloji
«virtual»

lәğv edilmәyәn
istehsal•
cari
texnoloji
mövsümi
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«Virtual» ehtiyatdır

Hazırlıq (bufer) ehtiyatlarıdır

İstehsalın mövsümi xarakterindәn asılı olaraq yaradılan ehtiyatdır

Hesabat dövrünün sonunda mal qalığı hesabına yaradılan ehtiyatdır

Reklam kompaniyası nәticәsindә istehlakçı tәlәbinin yüksәk sәviyyәdә ödәnilmәsi üçün yaradılan ehtiyatdır

lәğv edilmәyәn
mal•
istehsal
texnoloji
mövsümi

әsas anbarda olan faktiki ehtiyatlar
faktiki әsas anbarda olan vә virtual mәnbәdә yerlәşdirilәn mal ehtiyatları•
anbarlarda olan faktiki ehtiyatlar
topdan satış müәssisәlәrindә olan ehtiyatlar
virtual satış nöqtәsindә olan ehtiyatlar

malın daşınması
istehsala gәtirilmә vә istifadә zamanı әlavә hazırlıq tәlәb edәn ehtiyatlar•
malın daşınması vә istifadәsi zamanı әlavә hazırlığa ehtiyac olunmadıqda
malın daşınması vә istifadәsi zamanı әlavә hazırlığa ehtiyac olunduqda
daşınma zamanı әlavә xәrc tәlәb edәn ehtiyatlar

mәhv edilәn
mövsümi•
istehsal
texnoloji
ticarәt

mәhv edilәn
keçid•
texnoloji
istehsal
ticarәt
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Uzun dövrdә istifadә edilmәdikdә mal ehtiyatı yararlılığını itirdikdә yaranan ehtiyatdır

Tәlәb ola bilәr

Tәlәbdәn asılı olaraq istifadә olunan mallardır

Ehtiyatların planlaşdırılması vә nәzarәt metodları müәyyәn edir

Qovşaq vә ehtiyat hissәlәrinә olan tәlәbin hәcmi müәyyәn edir

texnoloji
reklam•
ticarәt
mәhv edilәn
istehsal

istehsal
mәhv edilәn•
mövsümi
texnoloji
ticarәt

neytral
asılı vә sәrbәst•
yalnız asılı
yalnız sәrbәst
silinmiş vә ya silinmәmiş

son mәhsulun nümunәlәri
qovşaqlar vә komplektlәşdirici hissәlәr•
keyfiyyәtli nümunәlәr
ehtiyat hissәlәrinin nümunәlәri
keyfiyyәtsiz detallar

istehlakın xarakterini
bu ehtiyata olan tәlәbin xarakterini•
ehtiyatların xarakteristikasını
işin xarakterini
tәklifin xarakterini
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Әgәr hәr maşın üçün beş tәkәr lazım olursa, avtomobil partiyalarının istehsalı üçün lazım olan hәcm müәyyәn olunmalıdır. Mәsәlәn,
200 maşın üçün tәlәb olunur

Sәrbәst tәlәbin predmetlәridir

Tәlәbdә adәtәn iştirak edәn elementdir

Ehtiyatların idarә edilmәsindә sәrbәst tәlәb mühüm rol oynayır

satışı
hazır mәhsulların istehsalını•
hazır mәhsulların satışını
istehlakın xarakterini
zay mәhsulu

1500.0
1000.0•
800.0
1200.0
500.0

süni mәmulatlar
hazır mәmulatlar, son mәhsullar•
keyfiyyәtsiz yarımfabrikatlar
qovşaq vә komplektlәşdirici hissәlәr
zay qovşaq vә komplektlәşdirici hissәlәr

fikir müxtәlifliyi
tәsadüfi•
tәsadüfi olmayan
münaqişә
danışıqlar

variasiyada
proqnozlaşdırmada•
planlaşdırmada
strateji planlaşdırmada
taktiki planlaşdırmada



204

205

206

207

208

Ehtiyatlar mal yeridilişinin …… mәrhәlәsindә yaradılır

İstehsal ehtiyatları prosesindә ……

Malgöndәrәnlәrin ehtiyatı …… üzrә ehtiyat növüdür

İstehlakçıların ehtiyatı …… üzrә ehtiyat növüdür

Ticarәt vasitәçilәrinin ehtiyatı …… üzrә ehtiyat növüdür

istehsal prosesindә
istehsal sferasından tәdavül sferasına kimi olan bütün•
tәdavül sferasından istehsal sferasına kimi olan
texnoloji zәncirin
emal prosesinin

istehsalçının bazardan asılılığı azalır
istehsalçının malgöndәrәndәn asılılığı azalır•
istehsalçının malgöndәrәndәn asılılığı azalmır
istehsalçının rәqibdәn asılılığı azalır
istehsalçının rәqibdәn asılılığı azalmır

tәdavül sferasına nisbәt
lagistik sistemә nisbәt•
lagistik zәncirdә mәhsulun yeri
funksional әhәmiyyәt
lagistik әmәliyyata nisbәt

struktur әhәmiyyәt
lagistik sistemә nisbәt•
lagistik zәncirdә mәhsulun yeri
funksional әhәmiyyәt
lagistik әmәliyyata nisbәt

funksional әhәmiyyәt
lagistik sistemә nisbәt•
lagistik zәncirdә mәhsulun yeri
struktur әhәmiyyәt
lagistik әmәliyyata nisbәt
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Cari ehtiyatlar …… üzrә ehtiyat növüdür

Sığorta ehtiyatları …… üzrә ehtiyat növüdür

Hazırlıq ehtiyatları …… ehtiyat növlәrindәn biridir

Mövsümi ehtiyatlar …… üzrә ehtiyat növlәrindәn biridir

Hazır mәhsulların hәrәkәti …… üzrә ehtiyat növüdür

lagistik zәncirdә mәhsulun yeri
funksional әhәmiyyәt•
struktur әhәmiyyәt
lagistik sistemә nisbәt
lagistik әmәliyyata nisbәt

lagistik әmәliyyata nisbәt
funksional әhәmiyyәt•
lagistik zәncirdә mәhsulun yeri
lagistik sistemә nisbәt
struktur әhәmiyyәt

lagistik zәncirdә mәhsulun yeri
funksional әhәmiyyәt•
lagistik әmәliyyata nisbәt
lagistik sistemә nisbәt
struktur әhәmiyyәt

struktur әhәmiyyәt
funksional әhәmiyyәt•
lagistik sistemә nisbәt
lagistik әmәliyyata nisbәt
lagistik zәncirdә mәhsulun yeri

lagistik әmәliyyata nisbәt
funksional әhәmiyyәt•
struktur әhәmiyyәt
lagistik sistemә nisbәt
lagistik zәncirdә mәhsulun yeri
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Möhtәkir ehtiyatlar …… üzrә ehtiyat növüdür.

Vaxtı keçmiş ehtiyatlar …… üzrә ehtiyat növüdür.

Qeyrilikvid ehtiyatlar …… üzrә ehtiyat növüdür.

Ticarәt vasitәçilәrinin ehtiyatı …… üzrә ehtiyat növüdür.

Malgöndәrәnlәrin ehtiyatı …… üzrә ehtiyat növüdür.

yerli әhәmiyyәt
funksional әhәmiyyәt•
lagistik zәncirdә mәhsulun yeri
lagistik sistemә nisbәt
lagistik әmәliyyata nisbәt

lagistik zәncirdә mәhsulun yeri
funksional әhәmiyyәt•
yerli әhәmiyyәt
lagistik sistemә nisbәt
lagistik әmәliyyata nisbәt

lagistik sistemә nisbәt
funksional әhәmiyyәt•
lagistik әmәliyyata nisbәt
yerli әhәmiyyәt
lagistik zәncirdә mәhsulun yeri

yerli әhәmiyyәt
lagistik sistemә nisbәt•
lagistik zәncirdә mәhsulun yeri
funksional әhәmiyyәt
lagistik әmәliyyata nisbәt

lagistik zәncirdә mәhsulun yeri
lagistik sistemә nisbәt•
lagistik әmәliyyata nisbәt
funksional әhәmiyyәt
yerli әhәmiyyәt
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İstehlakçıların ehtiyatları …… üzrә ehtiyat növüdür.

Ehtiyatların mәcmusu …… mәblәğidir.

Nәqliyyat ehtiyatlarının ölçüsü …… müәyyәn edilir.

Nәqliyyat ehtiyatlarının ölçüsünü müәyyәn edәn amillәr:

Sığorta ehtiyatlarıdır –

lagistik zәncirdә mәhsulun yeri
lagistik sistemә nisbәt•
funksional әhәmiyyәt
lagistik әmәliyyata nisbәt
yerli әhәmiyyәt

tamamlanmamış istehsalın ehtiyatlarının
bütün cavablar doğrudur•
mal ehtiyatlarının
istehsal ehtiyatlarının
nәqliyyat ehtiyatlarının

regional ixtisaslaşma ilә
bütün cavablar doğrudur•
daşınan yüklәrin ara mәsafәsi ilә
mal yeridilişinin hәlqәlilik әmsalı ilә
sahәnin ixtisaslaşması ilә

regional ixtisaslaşma
bütün cavablar doğrudur•
ehtiyatların yolda olma vaxtı
yüklәrin daşınma müddәtinin normativlәri
ara mәsafәsi

istehsalda baş verәn boşdayanmalarla bağlı risklәrin azaldılması üçün ehtiyatlar
bütün cavablar doğrudur•
tәminatlı ehtiyatlar
qoruyucu ehtiyatlar
müqavilәlәrin yerinә yetirilmәmәsi ilә bağlı risklәrin azaldılması üçün ehtiyatlar
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Sığorta ehtiyatı ……

Sığorta ehtiyatı …….

Sığorta ehtiyatlarının norması …… әsasında müәyyәn edilir.

Material resurslarına orta günlük istehlak ……

Hazır mәhsula orta günlük istehlak ……

texnologiyada innovasiyadır
daim artan ehtiyatdır•
daimi artan ehtiyat deyil
düzgün idarә etmәmәyin nәticәsidir
istehsalda innovasiyadır

texnologiyada innovasiyadır
normal şәraitdә toxunulmayan ehtiyatdır•
daimi artan ehtiyat deyil
düzgün idarә etmәmәyin nәticәsidir
istehsalda innovasiyadır

orta göstәrici
orta günlük istehlakın•
sifarişlәrin
müqavilәlәrin
istehlakçıların tәlәbi

orta göstәrici
sığorta ehtiyatının normasının müәyyәn edilmәsi әsasında•
sığorta ehtiyatlarının normasını müәyyәn etmәdәn
ehtiyatların normasının müәyyәn edilmәsi kriteriyası olmadan
daimi artan ehtiyat әsasında

sabit ehtiyat
sığorta ehtiyatının normasının müәyyәn edilmәsi әsasında•
sığorta ehtiyatlarının normasını müәyyәn etmәdәn
ehtiyatların normasının müәyyәn edilmәsi kriteriyası olmadan
daimi artan ehtiyat әsasında
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Hazırlıq ehtiyatı …… prosesindә yaranır.

Malların qәbulu prosesindә …… yaranır.

Malların rәsmilәşdirilmәsi prosesindә …… yaranır.

Yüklәmәboşaltma prosesindә …… yaranır.

İstehlaka әlavә hazırlıq prosesindә …… yaranır.

istehlaka әlavә hazırlıq.
bütün cavablar doğrudur•
malların qәbulu
malların rәsmilәşdirilmәsi
yüklәmәboşaltma işlәri

yol ehtiyatı
hazırlıq ehtiyatı•
qeyrilikvid ehtiyatlar
әlaqә
xәrclәr

әlaqә
hazırlıq ehtiyatı•
yol ehtiyatı
qeyrilikvid ehtiyatlar
xәrclәr

yol ehtiyatı
hazırlıq ehtiyatı•
qeyrilikvid ehtiyatlar
әlaqә
xәrclәr

qeyrilikvid ehtiyatlar
hazırlıq ehtiyatı•
yol ehtiyatı
әlaqә
xәrclәr
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Hazırlıq ehtiyatıdır:

Hazırlıq ehtiyatıdır:

Mövsümi ehtiyatlar …… zamanı yaradılan ehtiyatdır.

Mövsümi dәyişәn ehtiyatlar …… tәrkibindә yaradılır.

Açıq ifadә olunan ehtiyatların mövsümi dәyişmәsi üçün yaradılır.

yol ehtiyatı
istehsal vә ya şәxsi istehlaka material resurslarının vә hazır mәhsulların hazırlanması üçün istehsal ehtiyatlarının bir hissәsi•
material resurslarının hazırlanması üçün istehsal ehtiyatlarının bir hissәsi
istehsal istehlakını davam etdirmәk üçün istehsal ehtiyatının bir hissәsi
şәxsi istehlaka maddi resursların hazırlanması üçün istehsal ehtiyatlarının bir hissәsi

material resurslarının hazırlanması üçün satış ehtiyatlarının bir hissәsi
istehsal vә ya şәxsi istehlaka material resurslarının vә hazır mәhsulların hazırlanması üçün satış ehtiyatlarının bir hissәsi•
istehsal istehlakını davam etdirmәk üçün satış ehtiyatının bir hissәsi
yol ehtiyatı
şәxsi istehlaka maddi resursların hazırlanması üçün satış ehtiyatlarının bir hissәsi

yükdaşımalarının mövsümi dәyişmәsi
bütün cavablar doğrudur•
tәlәbin mövsümi dәyişmәsi
tәlәbin hiss olunacaq dәrәcәdә dәyişmәsi
istehsal xarakterinin mövsümi dәyişmәsi

mәcburi ehtiyatların
mövsümi ehtiyatların•
cari ehtiyatların
sığorta ehtiyatlarının
hazırlıq ehtiyatlarının

cari ehtiyatları
mövsümi ehtiyatları•
sığorta ehtiyatları
mәcburi ehtiyatları
hazırlıq ehtiyatları
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İstehsal xarakterinin mövsümi dәyişmәsi ilә bağlı yaradılır.

Yükdaşımalarının mövsümi dәyişmәsi ilә bağlı yaradılır.

Mövsümi ehtiyatlar mövsümi fasilәlәrdә …… müәssisәlәrin normal işini tәmin edir.

Mövsümi ehtiyatların artımı istehlakın orta günlük artımını …… müddәtindә tәmin edir.

Hazır mәhsulların yeridilişinin formalaşması vә tәmin edilmәsindә ehtiyatları yaradır:

mәcburi ehtiyatların
mövsümi ehtiyatlar•
hazırlıq ehtiyatları
sığorta ehtiyatları
cari ehtiyatlar

hazırlıq ehtiyatları
mövsümi ehtiyatlar•
cari ehtiyatlar
sığorta ehtiyatları
mәcburi ehtiyatların

yükdaşıma
bütün cavablar doğrudur•
istehsal
tәchizat
istehlak

istehsal
malların daxil olması vә istehlakı•
malların daxil olması
istehlak
iş

marketoloqlar
distribüter kanalları•
istehlak cәmiyyәtlәri
ekspertlәr
mütәxәssislәr
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Firma tәrәfindәn hazır mәhsulların yeridilmәsi üçün ehtiyatların distribüter kanallarında formalaşmasına tәsir edir.

Möhtәkir ehtiyatlar firma tәrәfindәn adәtәn yaradılır:

Vaxtı keçmiş ehtiyatlardır –

Qeyrilikvid ehtiyatlardır –

Vaxtı keçmiş ehtiyatlar yarana bilәr.

mәhsul siyasәti
malların bazara yeridilmәsindә marketinq siyasәti•
qiymәt siyasәti
әmtәә siyasәti
malların yeridilmәsindә reklam siyasәti

satıcılar üçün
qiymәtin mümkün qalxmasından müdafiә mәqsәdi üçün•
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi üçün
çeşidin genişlәndirilmәsi üçün
vasitәçilәr üçün

köhnә mallar
uzun müddәtә reallaşdırılmayan mallar•
reallaşmayan mallar
uzun müddәtli reallaşdırılan mallar
uzun müddәtә reallaşma üçün qәrar qәbul edilmәdikdә

reallaşmayan mallar
uzun müddәtә reallaşdırılmayan mallar•
köhnә mallar
uzun müddәtli reallaşdırılan mallar
uzun müddәtә reallaşma üçün qәrar qәbul edilmәdikdә

saxlama müddәtinin tәminatı başa çatdıqda
bütün cavablar doğrudur•
malın keyfiyyәti aşağı düşdükdә
saxlama müddәtindә keyfiyyәt aşağı düşdükdә
mallar mәnәvi cәhәtdәn köhnәldikdә
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Ehtiyatların lagistik idarә edilmәsinin әsas problemi biznesin müxtәlif sferalarındadır ……

Ehtiyatların lagistik idarә edilmәsinin әsas problemi biznesin ayrıayrı sferalarının ehtiyatlara olan münasibәti ilә әlaqәlәndirilir.

Ehtiyatların lagistik idarә edilmәsinin әsas problemi biznesin müxtәlif mәqsәdlәrinin razılaşdırılmasıdır.

Ehtiyatların lagistik idarә edilmәsinin әsas problemi biznesin müәyyәn hissәsinin fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsidir.

Ehtiyatların lagistik idarә edilmәsinin әsas problemi biznesin müәyyәn hissәsinin fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsidir.

marketinq, broker
marketinq, istehsal•
reklam, istehsal
xidmәtlәr, reklam
marketinq, menecment

reklam, istehsal
marketinq, istehsal•
marketinq, broker
xidmәtlәr, reklam
marketinq, menecment

marketinq, broker
marketinq, istehsal vә maliyyә•
xidmәtlәr, reklam
reklam, istehsal
marketinq, menecment

marketinq, menecment
maliyyә, istehsal•
reklam, istehsal
xidmәtlәr, reklam
marketinq, broker

reklam, istehsal
maliyyә, marketinq•
xidmәtlәr, reklam
marketinq, broker
marketinq, menecment
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Ehtiyatların lagistik idarә edilmәsinin әsas problemi ayrıayrı biznes sferalarının müәyyәn hissәsinin ehtiyatlara olan münasibәtinin
әlaqәlәndirilmәsidir.

Ehtiyatların lagistik idarә edilmәsinin әsas problemi ayrıayrı biznes sferalarının müәyyәn hissәsinin ehtiyatlara olan münasibәtinin
әlaqәlәndirilmәsidir.

Ehtiyatların lagistik idarә edilmәsinin әsas problemi ayrıayrı biznes sferalarının müәyyәn hissәsinin ehtiyatlara olan münasibәtinin
әlaqәlәndirilmәsidir.

Ehtiyatlar anlayışı ……

Mal resurslarının növlәrindәn biri olmadıqda –

marketinq, broker
maliyyә, marketinq•
marketinq, menecment
xidmәtlәr, reklam
reklam, istehsal

marketinq, menecment
maliyyә, istehsal•
reklam, istehsal
xidmәtlәr, reklam
marketinq, broker

reklam, istehsal
marketin, maliyyә vә istehsal•
marketinq, broker
xidmәtlәr, reklam
marketinq, menecment

şәrtidir
mal qıtlığı ilә birbaşa әlaqәlidir•
mal qıtlığı anlayışı ilә әlaqәli deyil
mal qıtlığı anlayışı ilә qismәn әlaqәlidir
heç nә ilә әlaqәsi yoxdur

inflyasiya
mal qıtlığı•
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Resursların növlәrinin birindә texnoloji proseslәrin pozulması nәticәsindә yaranır.

Mal resurslarının növlәrinin birindә …… süni yolla yaranır.

Birdәfәlik istehlakın hәcmindә malların gәtirilmәsi hәcmi ilә uyğunsuzluq yaranırsa, bu ……

Malların gәtirilmә momenti ilә onların istehlakı arasında fәrq yaranarsa, bu ……

Әrazinin tәbii şәraiti ……

•
malların bolluğu
möhtәkirlik
işsizlik

malların bolluğu
mal qıtlığı•
möhtәkirlik
inflyasiya
işsizlik

inflyasiya
mal qıtlığı•
işsizlik
möhtәkirlik
malların bolluğu

şәrtidir
sadә ehtiyatların yaranma sәbәblәrindәn biridir•
ehtiyatların yaranmasına sәbәb olmur
sadә ehtiyatların yaranmasına sәbәb olmur
heç bir mәnası yoxdur

sadә ehtiyatların yaranmasına sәbәb olmur
sadә ehtiyatların yaranma sәbәblәrindәn biridir•
heç bir mәnası yoxdur
şәrtidir
ehtiyatların yaranmasına sәbәb olmur

şәrtidir

•
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Nәqliyyat xәrclәrinin azalması ……

Cari ehtiyat ……

Hazırlıq ehtiyatı ……

Sığorta ehtiyatı ……

Tәminatlı ehtiyat ……

sadә ehtiyatların yaranma sәbәblәrindәn biridir•
ehtiyatların yaranmasına sәbәb olmur
sadә ehtiyatların yaranmasına sәbәb olmur
heç bir mәnası yoxdur

ehtiyatların yaranmasına sәbәb olmur
sadә ehtiyatların yaranma sәbәblәrindәn biridir•
heç bir mәnası yoxdur
sadә ehtiyatların yaranmasına sәbәb olmur
şәrtidir

mәcburidir
istehsal ehtiyatlarına aiddir•
istehsal ehtiyatlarına aid deyil
ehtiyatlara aid deyil
istehsal ehtiyatlarına qismәn aiddir

istehsal ehtiyatlarına aid deyil
istehsal ehtiyatlarına aiddir•
mәcburidir
ehtiyatlara aid deyil
istehsal ehtiyatlarına qismәn aiddir

mәcburidir
istehsal ehtiyatlarına aiddir•
istehsal ehtiyatlarına qismәn aiddir
ehtiyatlara aid deyil
istehsal ehtiyatlarına aid deyil
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Hazır mәhsulların ehtiyatı ……

Mal ehtiyatı ……

Tәdavül sferası kanallarında olan ehtiyatlar ……

Natural formada olan ehtiyatlar ……

Dәyәr ölçüsündә ehtiyatlar ……

istehsal ehtiyatlarına qismәn aiddir
istehsal ehtiyatlarına aiddir•
ehtiyatlara aid deyil
istehsal ehtiyatlarına aid deyil
mәcburidir

mәcburidir
istehsal ehtiyatlarına aiddir•
istehsal ehtiyatlarına aid deyil
ehtiyatlara aid deyil
istehsal ehtiyatlarına qismәn aiddir

istehsal ehtiyatlarına aid deyil
istehsal ehtiyatlarına aiddir•
mәcburidir
ehtiyatlara aid deyil
istehsal ehtiyatlarına qismәn aiddir

mәcburidir
istehsal ehtiyatlarına aiddir•
ehtiyatlara aid deyil
istehsal ehtiyatlarına aid deyil
istehsal ehtiyatlarına qismәn aiddir

ölçüyә gәlmir
ola bilsin ki, ehtiyatın hәr bir növü ölçülsün•
ehtiyatların hәr bir növünün ölçülmәsi mümkün deyil
ehtiyatın hәr bir növünün ölçülmәsi vacibdir
bәzi hallarda ehtiyatların hәr bir növü ölçülә bilәr
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Gün hesabı ilә ……

Ehtiyatlar …… amillәrdәn biridir:

Ehtiyatlar …… amillәrdәn biridir:

Xam materiallar ……

Hazırlıq mәrhәlәsindә olan mallar ……

ehtiyatların hәr bir növünün ölçülmәsi mümkün deyil
ola bilsin ki, ehtiyatın hәr bir növü ölçülsün•
bәzi hallarda ehtiyatların hәr bir növü ölçülә bilәr
ehtiyatın hәr bir növünün ölçülmәsi vacibdir
ölçüyә gәlmir

ölçüyә gәlmir
ola bilsin ki, ehtiyatın hәr bir növü ölçülsün•
ehtiyatların hәr bir növünün ölçülmәsi mümkün deyil
ehtiyatın hәr bir növünün ölçülmәsi vacibdir
bәzi hallarda ehtiyatların hәr bir növü ölçülә bilәr

iqlim şәraiti
lagistik xәrclәrә tәsir edәn•
lagistik xәrclәrә tәsir etmәyәn
lagistik xәrclәrә qismәn tәsir edәn
lagistik xәrclәrә zәif tәsir edәn

lagistik xәrclәrә tәsir etmәyәn
ümumilikdә lagistik xidmәtin sәviyyәsinә tәsir edәn•
lagistik xәrclәrә zәif tәsir edәn
lagistik xәrclәrә qismәn tәsir edәn
iqlim şәraiti

tәsniflәşdirilir
malmaterial ehtiyatlarına aiddir•
malmaterial ehtiyatlarına aid deyil
malmaterial ehtiyatlarına qismәn aiddir
tәsniflәşdirilmir
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Hazır mәhsullar ……

Texnoloji ehtiyatlar ……

Keçid ehtiyatlarıdır …….

Asılı tәlәblәrdә istifadә olunan predmetlәr:

Qovşaqlar asılı tәlәblәrin istifadәsinә bir qayda olaraq ……

malmaterial ehtiyatlarına aid deyil
malmaterial ehtiyatlarına aiddir•
tәsniflәşdirilmir
malmaterial ehtiyatlarına qismәn aiddir
tәsniflәşdirilir

tәsniflәşdirilir
malmaterial ehtiyatlarına aiddir•
malmaterial ehtiyatlarına aid deyil
tәsniflәşdirilmir
malmaterial ehtiyatlarına qismәn aiddir

mәcburidir
lagistik sistemin bir sahәsindәn digәr sahәsinә hәrәkәt edәn ehtiyatdır•
vasitәçilәr arasında hәrәkәt edәn ehtiyatlardır
bir regiondan digәr regiona hәrәkәt edәn ehtiyatlardır
vasitәçilәr arasında hәrәkәt edәn ehtiyatdır

vasitәçilәr arasında hәrәkәt edәn ehtiyatlardır
lagistik sistemin bir sahәsindәn digәr sahәsinә hәrәkәt edәn ehtiyatdır•
bir regiondan digәr regiona hәrәkәt edәn ehtiyatlardır
mәcburidir
vasitәçilәr arasında hәrәkәt edәn ehtiyatdır

şәrtidir
bir qayda olaraq son mәhsul istehsalında istifadә olunan qovşaqlar vә komplektlәşdiricilәr•
qovşaqlar vә komplektlәşdiricilәr
son mәhsul istehsalında istifadә olunan qovşaqlar vә komplektlәşdiricilәr
son mәhsul istehsalında istifadә olunmayan qovşaqlar vә komplektlәşdiricilәr
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Komplektlәşdirici hissәlәr asılı tәlәblәrin istifadәsinә bir qayda olaraq ……

Proqnozlaşdırma ……

Asılı tәlәblәrdә ehtiyatların idarә edilmәsi üçün …… qәbul edilir.

Müәssisәdә … hәcmdә mal qrupu ehtiyatları yaradılmalıdır

Müәssisәnin anbarında yaradılan ehtiyatların sәbәblәrini … qrupa bölmәk olar

mümkün deyil
aiddir•
aid deyil
bәzәn aiddir
tәsadüf hallarda aiddir

aid deyil
aiddir•
bәzәn aiddir
mümkün deyil
tәsadüf hallarda aiddir

tәsir etmir
ehtiyatların idarә edilmәsindә böyük rol oynayır•
idarәetmәdә rol oynaya bilmәz
idarәetmәyә tәsir edә bilmәz
ehtiyatların idarә edilmәsinә az tәsir edir

şәrti
maddi dәyәrlәrin hәrәkәtinin lagistik konsepsiyası•
ehtiyatların hәrәkәtinin lagistik konsepsiyası
maddi dәyәrlәrin hәrәkәtinin konsepsiyası
ehtiyatların hәrәkәt konsepsiyası

5.0
2.0•
6.0
4.0
3.0
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Seriyalı ehtiyatların yaradılmasında yuvarlaq olmalıdır

Seriyalı ehtiyatlarda mәhdudiyyәt qoyulan cәhәtdir

Dövri ehtiyatlarda mәhdudiyyәt qoyulan cәhәtdir

Müәyyәn tezlikdә malların daşınması vә istehsalı üçün yaradılan ehtiyatdır

Madditexniki tәchizatın forma vә mәnbәlәri müxtәlif olur

5.0
4.0•
6.0
2.0
3.0

sifariş qәdәr
sifarişdәn çox•
sifarişdәn az
sifariş olmayandan çox
sifariş olmayandan az

kimyәvi
kәmiyyәt•
keyfiyyәt
psixoloji
texniki

keyfiyyәt
müvәqqәti•
kәmiyyәt
psixoloji
texniki

daimi
dövri•
seriyalı
seriyalı vә dövri
yalnız seriyalı
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Mal göndәrәn müәssisәlәrin sәrbәstliyi maddi vә maliyyә resurslarından istifadәni xarakterizә edir

İstehsalın maddi resurslarla balanslaşdırılmasının uğurlu olması üçün özünü tәnzimlәmә prinsipindәn istifadә

Madditexniki tәchizat şöbәsinin funksiyasına aiddir

Madditexniki tәchizat şöbәsinin funksiyasına aiddir

Madditexniki tәchizat şöbәsinin funksiyasına aiddir

fәaliyyәt prinsiplәri
maddi resursların idarә edilmәsi sisteminin formalaşması vә fәaliyyәti prinsiplәrindәn biri•
maddi resursların idarә edilmәsi sisteminin formalaşması prosesinin çәtinliyi
ekspeditorların işinin çәtinliyi
menecerin işinin çәtinliyi

fәaliyyәt prinsiplәri
maddi resursların idarә edilmәsi sisteminin formalaşması vә fәaliyyәti prinsiplәrindәn biri•
ekspeditorların işini çәtinliyi
maddi resurslardan istifadә sisteminin formalaşması prosesini çәtinlәşdirir
menecerin işinin çәtinliyi

fәaliyyәt prinsiplәri
maddi resursların idarә edilmәsi sisteminin formalaşması vә fәaliyyәti prinsiplәrindәn biri•
menecerin işinin çәtinliyi
ekspeditorların işini çәtinliyi
maddi resurslardan istifadә sisteminin formalaşması prosesini çәtinlәşdirir

resursların toplanması
müәssisәnin madditexniki resurslara olan ehtiyacının planlaşdırılması•
alışın maliyyәlәşdirilmәsi
sifarişlәrin tәsdiq edilmәsi
müәssisәnin madditexniki resurslara olan ehtiyacının tәsdiq edilmәsi

satışın stimullaşdırılması
ehtiyacın spesifikasından asılı olaraq madditexniki resurslara sifarişlәrin tәrtib edilmәsi•
müәssisәnin madditexniki resurslara olan ehtiyacının tәsdiq edilmәsi
sifarişlәrin tәsdiq edilmәsi
alışın maliyyәlәşdirilmәsi
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Madditexniki tәchizat şöbәsinin funksiyasına aiddir

Madditexniki tәchizat şöbәsinin funksiyasına aiddir

Madditexniki tәchizat şöbәsinin funksiyasına aiddir

Madditexniki tәchizat şöbәsinin funksiyasına aiddir

Madditexniki tәchizat şöbәsinin funksiyasına aiddir

satışın stimullaşdırılması
tәchizat planlarının reallaşdırılması üçün operativ fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi•
sifarişlәrin tәsdiq edilmәsi
müәssisәnin madditexniki resurslara olan ehtiyacının tәsdiq edilmәsi
alışın maliyyәlәşdirilmәsi

satışın stimullaşdırılması
maddi resursların qәbula hazırlanması, saxlanması, yerlәşdirilmәsi, qәbulu vә sexlәr arasında bölüşdürülmәsi•
alışın maliyyәlәşdirilmәsi
sifarişlәrin tәsdiq edilmәsi
müәssisәnin madditexniki resurslara olan ehtiyacının tәsdiq edilmәsi

satışın stimullaşdırılması
müәssisәnin planiqtisadiyyat, maliyyә vә texniki şöbәlәri ilә razılaşdırılmış şәkildә mal ehtiyatı normalarının diferensiallaşdırılması•
müәssisәnin madditexniki resurslara olan ehtiyacının tәsdiq edilmәsi
sifarişlәrin tәsdiq edilmәsi
alışın maliyyәlәşdirilmәsi

satışın stimullaşdırılması
texnikitәşkilati tәdbirlәrin hazırlanmasında iştirak•
sifarişlәrin tәsdiq edilmәsi
müәssisәnin madditexniki resurslara olan ehtiyacının tәsdiq edilmәsi
alışın maliyyәlәşdirilmәsi

müәssisәnin madditexniki resurslara olan ehtiyacının tәsdiq edilmәsi
madditexniki resursların sexlәr arasında bölüşdürülmәsinә nәzarәtin tәşkili•
satışın stimullaşdırılması
sifarişlәrin tәsdiq edilmәsi
alışın maliyyәlәşdirilmәsi



304

305

306

307

308

Madditexniki tәchizat şöbәsinin tәchizat quruluşu … tipdәn asılıdır

Madditexniki tәchizat şöbәsinin tәchizat quruluşu … asılıdır

Madditexniki tәchizat şöbәsinin tәchizat quruluşu … asılıdır

Madditexniki tәchizat şöbәsinin tәchizat quruluşu … asılıdır

Madditexniki tәchizat şöbәsinin tәchizat quruluşu … asılıdır

satışın stimullaşdırılması
müәssisәyә madditexniki resursların qәbulunun operativ uçotunun aparılması•
alışın maliyyәlәşdirilmәsi
sifarişlәrin tәsdiq edilmәsi
müәssisәnin madditexniki resurslara olan ehtiyacının tәsdiq edilmәsi

avadanlıq
istehsal•
mәhsul
mal
texniki

mәhsul
istehsalın miqyasından•
avadanlıq
mal
texniki

avadanlıq
istifadә olunan xammal vә materialların nomenklaturasından•
texniki
mal
mәhsul

avadanlıq
malgöndәrәnlәrin kooperasiya sәviyyәsindәn•
mal
mәhsul
texniki
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Baş müәssisәnin istehsal birliyindә

Madditexniki tәchizat xidmәtinin tәrkibindә olur

Madditexniki tәchizat xidmәtinin tәrkibindә olur

Madditexniki tәchizat xidmәtinin tәrkibindә olur

Madditexniki tәchizat xidmәtinin tәrkibindә olur

avadanlıq
müәssisәnin tәchizat formasından•
texniki
mal
mәhsul

tәchizat xidmәti olur
tәchizat xidmәtindә mәrkәzlәşdirilmiş fәaliyyәt olur•
mәrkәzlәşdirilmiş tәchizat xidmәti olmur
tәchizat xidmәtindә sәyyarә işlәri olmur
tәchizat xidmәtindә sığorta xidmәti olmur

sınaq laboratoriyası
planiqtisadiyyat qrupu•
layihә qrupu
mühәndis texnoloq
istehsal laboratoriyası

layihә qrupu
materialların növündәn asılı olaraq maddi qruplar•
laboratoriya
mühәndistexnoloq
xüsusi istehsal laboratoriyaları

layihә qrupu
dispetçer qrupu•
xüsusi istehsal laboratoriyaları
mühәndistexnoloq
laboratoriya
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Müәssisәdә madditexniki tәchizatın idarә edilmәsi tapşırılır

Madditexniki resurslara sifarişlәrin sayı, tәlәb vә tәhlili müәyyәn edir

Tәchizatın forma vә metodunu müәyyәn edir

Maddi resursları göndәrәnlәri müәyyәn edir

Sifariş olunan ehtiyatları, mal göndәrәnlәrlә müqavilәlәri vә qiymәti razılaşdırır

mühәndis qrupları
mal anbarları•
mühәndistexnoloq
xüsusi istehsal laboratoriyaları
layihә qrupu

istehsal şöbәsinin rәisinә
müdir müavininә•
baş dispetçerә
baş mühәndisә
baş texnoloqa

keyfiyyәtә nәzarәt şöbәsi
tәchizat şöbәsi•
satış şöbәsi
tәchizat vә satış şöbәsi
plan vә tәchizat şöbәsi

keyfiyyәtә nәzarәt şöbәsi
tәchizat şöbәsi•
plan vә tәchizat şöbәsi
tәchizat vә satış şöbәsi
satış şöbәsi

satış şöbәsi
tәchizat şöbәsi•
plan vә tәchizat şöbәsi
tәchizat vә satış şöbәsi
keyfiyyәtә nәzarәt şöbәsi
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Ehtiyatların göndәrilmә müddәtini, kәmiyyәt vә keyfiyyәtә nәzarәti tәşkil edir

Müәssisәnin anbarında resursların yerlәşmәsini tәşkil edir

Lazım olan maddi resursların növünü, istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәmin olunması üçün prosesi müәyyәn edir

Maddi resurslara olan ehtiyacı vә istehsal proqramlarının yerinә yetirilmәsi üçün resursların hәcmini müәyyәn edәn prosesdir

Maddi resurslara tәlәb vә resursların daxilolma müddәtini müәyyәn edәn prosesdir

satış şöbәsi
tәchizat şöbәsi•
tәchizat vә satış şöbәsi
keyfiyyәtә nәzarәt şöbәsi
plan vә tәchizat şöbәsi

keyfiyyәtә nәzarәt şöbәsi
tәchizat şöbәsi•
satış şöbәsi
tәchizat vә satış şöbәsi
plan vә tәchizat şöbәsi

keyfiyyәtә nәzarәt şöbәsi
tәchizat şöbәsi•
plan vә tәchizat şöbәsi
tәchizat vә satış şöbәsi
satış şöbәsi

keyfiyyәtә nәzarәt
madditexniki tәchizatın planlaşdırılması•
hazır mәhsulun satışı
reklam
istehsalda mәhsulun çıxarılması

hazır mәhsulun satışı
madditexniki tәchizatın planlaşdırılması•
keyfiyyәtә nәzarәt
reklam
istehsalda mәhsulun çıxarılması
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Mal göndәrәnlәrin vә onların imkanlarının müәyyәn edilmәsi prosesidir

Maddi resursların saxlanması üçün anbar sahәsinin müәyyәn edilmәsi prosesidir

Madditexniki tәchizata xәrclәrin müәyyәn edilmәsi prosesidir

Bәzi maddiresurslarla müәssisәnin istehsal imkanlarının müәyyәn edilmәsi prosesidir

Maddi resurslara sifarişlәrin müәyyәn edilmәsi metod vә metodikası asılıdır

keyfiyyәtә nәzarәt
madditexniki tәchizatın planlaşdırılması•
istehsalda mәhsulun çıxarılması
reklam
hazır mәhsulun satışı

hazır mәhsulun satışı
madditexniki tәchizatın planlaşdırılması•
keyfiyyәtә nәzarәt
reklam
istehsalda mәhsulun çıxarılması

keyfiyyәtә nәzarәt
madditexniki tәchizatın planlaşdırılması•
istehsalda mәhsulun çıxarılması
reklam
hazır mәhsulun satışı

istehsalda mәhsulun çıxarılması
madditexniki tәchizatın planlaşdırılması•
keyfiyyәtә nәzarәt
reklam
hazır mәhsulun satışı

keyfiyyәtә nәzarәt
madditexniki tәchizatın planlaşdırılması•
istehsalda mәhsulun çıxarılması
hazır mәhsulun satışı
reklam
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Maddi resurslara sifarişlәrin müәyyәn edilmәsi metod vә metodikası asılıdır

Maddi resurslara sifarişlәrin müәyyәn edilmәsi metod vә metodikası asılıdır

Maddi resurslara sifarişlәrin müәyyәn edilmәsi metod vә metodikası asılıdır

Maddi resurslara sifarişlәrin müәyyәn edilmәsi metod vә metodikası asılıdır

Bәzәn tәchizat forma vә metodlarından istifadә olunur

arbitrajın qәrarından
müәssisәnin profilindәn•
istehlakçıların istәyindәn
mal göndәrәnlәrin istәyindәn
mal göndәrәnlәrin qәrarından

mal göndәrәnlәrin qәrarından
sifarişçinin imkanlarından•
arbitrajın qәrarından
mal göndәrәnlәrin istәyindәn
istehlakçıların istәyindәn

istehlakçıların istәyindәn
istehsal olunan mәhsulun növündәn•
mal göndәrәnlәrin qәrarından
mal göndәrәnlәrin istәyindәn
arbitrajın qәrarından

arbitrajın qәrarından
müәssisәnin anbarlarının növündәn vә sayından•
istehlakçıların istәyindәn
mal göndәrәnlәrin istәyindәn
mal göndәrәnlәrin qәrarından

mal göndәrәnlәrin istәyindәn
ehtiyatların durumuna görә nәzarәt sistemindәn•
mal göndәrәnlәrin qәrarından
arbitrajın qәrarından
istehlakçıların istәyindәn
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Bәzәn tәchizat forma vә metodlarından istifadә olunur

Bәzәn tәchizat forma vә metodlarından istifadә olunur

Bәzәn tәchizat forma vә metodlarından istifadә olunur

Potensial alıcılarda tәklifin alınması vә qiymәtlәndirilmәsi tәşkil olunur

Alıcılar vә istehlakçılar arasında şifahi danışıqlar … üsulla tәşkil olunur

maddi resursların keyfiyyәt üzrә qәbulu
maddi resursların bir partiyada alınması vә böyük hәcmdә malların göndәrilmәsi•
maddi resurslara nәzarәt
maddiresursların tәmizlәnmәsi
maddi resursların әdәdlә alınması

maddi resursların әdәdlә alınması
xırda partiyalarla ardıcıl olaraq malların alınması•
maddi resursların keyfiyyәt üzrә qәbulu
maddiresursların tәmizlәnmәsi
maddi resurslara nәzarәt

maddi resursların әdәdlә alınması
qiymәt komissiyasının müәyyәn etdiyi qiymәtlә gündәlik malların alınması•
maddi resursların keyfiyyәt üzrә qәbulu
maddiresursların tәmizlәnmәsi
maddi resurslara nәzarәt

maddiresursların tәmizlәnmәsi
lazımi miqdarda malların alınması•
maddi resursların әdәdlә alınması
maddi resurslara nәzarәt
maddi resursların keyfiyyәt üzrә qәbulu

xarici müşahidәçilәrlә
rәqabәtli mallarla vә razılaşma ilә•
yalnız rәqabәtli mallarla
yazılı razılaşma ilә
istehlakla
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Danışıqlar prosesindә tәşәbbüsçü kimi iştirak edir

Danışıqlarda tәşәbbüsçü kimi iştirak edә bilәr

Tәklifin qiymәtlәndirilmәsi potensial alıcılarla aparıla bilәr

Alıcıların müәyyәn edilmәsinin әsas meyarıdır

Malmaterial ehtiyatlarının dövrәliliyi düsturla müәyyәn edilir

6.0
2.0•
4.0
3.0
5.0

tәftişçilәr
mal göndәrәnlәr•
mal istehlakçıları
ekspertlәr
auditorlar

mal istehlakçıları
alıcılar•
tәftişçilәr
auditorlar
ekspertlәr

müşahidә metodu ilә
müxtәlif üsullarla•
vahid üsulla
nümunә vә sәhv metodu ilә
dolayı üsullarla

miqdar
mal vә xidmәtlәrin müәyyәn edilmәsindә qiymәt metodu, xidmәtin keyfiyyәti•
yalnız mal vә xidmәtlәrin müәyyәn edilmәsindә qiymәt metodu
xidmәtin keyfiyyәti
hәcm
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Ehtiyatların saxlanma müddәtini müәyyәn edir

Ehtiyatların idarә edilmәsinin mәqsәdidir

Ehtiyatların idarә edilmәsinin mәqsәdidir

Ehtiyatların idarә edilmәsinin mәqsәdidir

İqtisadi strategiyanın işlәnmәsi fәaliyyәtin ümumi istiqamәtini müәyyәn etmәklә tamamlanır

UZ = SRP / OTMZ
OTMZ = CRP / UZ•
OTMZ = SRP + UZ
OTMZ = SRP  UZ
SRP = OTMZ/ UZ

OTMZ = P / SXZ
SXZ = P / OTMZ•
SXZ = P + OTMZ
SXZ = P  OTMZ
P = SXZ / OTMZ

rәqiblәrә xidmәt etmәk
istehlakçılara xidmәt etmәk•
sәmәrәli reklam
münaqişәlәri tәnzimlәmәk
istehsal güclәrini yüklәmәk

sәmәrәli reklam
ehtiyatların minimum yerlәşdirilmәsi•
istehsal güclәrini yüklәmәk
münaqişәlәri tәnzimlәmәk
rәqiblәrә xidmәt etmәk

istehsal güclәrini yüklәmәk
tәşkilati işlәrin maksimum effektivliyi•
münaqişәlәri tәnzimlәmәk
rәqiblәrә xidmәt etmәk
sәmәrәli reklam
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Strategiyanın işlәnmәsi prosesdir

B.Karlov istәnilәn firma vә müәssisәnin strategiyasını müәyyәn edәrkәn müәssisәnin xüsusiyyәtindәn asılı olaraq әsas … amil
müәyyәn etmişdir

Firmanın istehsal resursları bazarı ilә fәaliyyәt strategiyasında qarşılıqlı әlaqәlәr özündә әks etdirir

Firmanın istehsal resursları bazarı ilә qarşılıqlı әlaqәlәrinin seçilmәsi strategiyasıdır

münsiflәri
müәssisәnin•
rәqiblәri
emiqrantları
tәrcümәçilәri

qısamüddәtә vә asan
uzunmüddәtә vә әmәktutumlu•
qısamüddәtә, әmәktutumlu
uzunmüddәtә, asan
tamamlanan

5.0
9.0•
6.0
7.0
8.0

sәnәdlәrin saxlanması
ehtiyatların effektiv bölünmәsindә sәmәrәli prinsiplәrin seçilmәsi•
mәhsul satışı üçün effektiv prinsiplәrin seçilmәsi
effektiv satış formaları vә tәlimatların seçilmәsi
sәnәdlәrin sürәtli işlәnmәsi

sәnәdlәrin sürәtli işlәnmәsi
istehsal resursları göndәrәnlәrin daha mәqsәdyönlüsünün seçilmәsi•
mәhsulun effektiv satılması
istehsalda çalışanlar üçün tәlimatların işlәnmәsi
keyfiyyәt üzrә standartların işlәnmәsi
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Xәrclәrin azaldılması strategiyalarının işlәnmәsindә mәqsәdyönlü reqlamentin seçilmәsi

Xәrclәrin azaldılması strategiyalarının işlәnmәsindә mәqsәdyönlü reqlamentin seçilmәsi

İstehsal ehtiyatlarının formalaşması sistemi

Mal ehtiyatlarının formalaşması sistemi

Mal vә istehsal ehtiyatlarının formalaşması sistemi

hәrracın keçirilmәsi
hüquqi müqavilәlәrin hazırlanması vә bağlanması prosesinin hәyata keçirilmәsi•
mal göndәrilmәsi üzrә iclasın keçirilmәsi
tәchizat şöbәsi işçilәrinin yığıncağı
torqların keçirilmәsi

mal göndәrilmәsi üzrә iclasın keçirilmәsi
özünü doğrultmayan әmәkdaşların bahalı mәzuniyyәtlәrinin azaldılması•
hәrracın keçirilmәsi
torqların keçirilmәsi
tәchizat şöbәsi işçilәrinin yığıncağı

formalaşmır
mövcuddur•
alt sistemdir
ola bilmәz
formalaşır

alt sistemdir
mövcuddur•
formalaşmır
ola bilmәz
formalaşır

formalaşmır
mövcuddur•
ola bilmәz
formalaşır
alt sistemdir
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Mal vә istehsal ehtiyatlarının formalaşması mexanizmi

İstehsal ehtiyatlarının formalaşması mexanizmi

Mal ehtiyatlarının formalaşması mexanizmi

Ehtiyatların hәcminә tәsir edәn amillәr

Tәchizatın forma vә metodlarının müәyyәn edilmәsi

alt sistemdir
mövcuddur•
formalaşmır
ola bilmәz
formalaşır

formalaşmır
mövcuddur•
ola bilmәz
formalaşır
alt sistemdir

formalaşmır
mövcuddur•
formalaşır
ola bilmәz
alt sistemdir

ola bilmәz
vardır•
yoxdur
müәyyәn qәdәr var
ola bilәr

xarakterik deyil
mümkündür•
mümkün deyil
müәyyәn qәdәr mümkündür
bәzi hallarda mümkündür
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Ehtiyatların ölçüsünü müәyyәn edәn amillәr vә şәrtlәr

Malların partiyalarla hazırlanması, tәchizatı vә yüklәrin göndәrilmәsi sxemi, aşağı partiyalarla malların istehlakında göndәrilmәyığım
istehlak sxeminә ……

Partiyalarla malların hazırlanması, tәchizatı, göndәrilmәsi vә istehlakı malgöndәrәn vә istehlakçı arasında iş rejimi ilә
razılaşdırılmadıqda malgöndәrәngözlәmәgözlәmәistehlak sxeminә ……

Malgöndәrәn «düzәltdin – ver» rejimindә işlәyirsә, malgöndәrәngözlәmәistehlak sxemi ……

Mәhsulun yığılıb qalmaması üçün mal hәrәkәtinin qrafikini …… sinxronlaşdırmaq zәruridir.

mümkündür
özünәmәxsusdur•
özünәmәxsus deyil
xarakterik deyil
yoxdur

әsasәn hesablanmır
uyğun gәlir•
uyğun gәlmir
cavab vermir
әsasәn hesablanır

cavab vermir
uyğun gәlir•
uyğun gәlmir
şәrtidir
tamamilә cavab verir

tamamilә cavab verir
uyğun gәlir•
şәrtidir
cavab vermir
uyğun gәlmir

praporsionallığı
mal partiyalarını mәrhәlәlәrlә bәrabәrlәşdirmәyi•
mal partiyalarını mәrhәlәlәrlә bәrabәrlәşdirmәmәyi
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Mәhsulun yığılıb qalmaması üçün mal partiyalarını mәrhәlәlәrlә bәrabәrlәşdirmәyin zәrurәti …… asılıdır.

Ehtiyatların yaranmasına görә әhәmiyyәti ……

Müәssisәlәrdә maddi resursların ehtiyatı ……

Tәcrübәdә maddi resursların istehlakının idarәolunmaz vәziyyәtә çatması ……

Seriyalı ehtiyatlar ……

mal partiyalarını şәraitlә uyğunlaşdırmağı
hissәlәri bәrabәrlәşdirmәyi

әlaqәlәrin sinxronlaşdırılmasından
mal hәrәkәtinin qrafikini sinxronlaşdırmaqdan•
malların hәrәkәtinin qrafikini sinxronlaşdırılmamasından
mal partiyalarını şәraitlә uyğunlaşdırmaqdan
bütün hissәlәrin bәrabәrlәşdirilmәsindәn

ziddiyәtlidir
әsaslı surәtdә fәrqlәnir•
mahiyyәtcә fәrqlәnmir
fәrqlәnir
bәzәn fәrqlәnir

beş gün saxlanılır
«mütәşәkkil» şәkildә yaranır•
«qeyrimütәşәkkil» yarana bilmәz
fәrqlәndirilmir
bir gün saxlanılır

belә vәziyyәt mümkün deyil
belә vәziyyәtә rast gәlinir•
belә vәziyyәtә rast gәlinmir
yol verilmәzdir
belә tәkliflәr ola bilir

şәrtidir
yaranır•
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Dövri ehtiyatlar ……

Dövri ehtiyatlar ……

Nәqliyyatın boş dayanmasına yol vermәmәk üçün malgöndәrәn malı …… göndәrir.

Ehtiyatın tәhlükәsizliyi ……

Malgöndәrәnlәrә ümidli olmamaq üçün anbarda ……

mövcud deyil
belә növdә ehtiyat olmur
yaranmır

mövsümidir
istehsalın davamı kimi yaradılır•
istehsalın davamı kimi yaradılmır
istehlakın davamı kimi yaradılır
tәcrübәnin davamı kimi yaradılır

istehsalın davamı kimi yaradılmır
müәyyәn tezlikdә malların davamlı gәtirilmәsi üçün yaradılır•
istehlakın davamı kimi yaradılır
mövsümidir
tәcrübәnin davamı kimi yaradılır

mәcburidir
sifariş var, amma tәlәb yoxdur•
sifariş olmadan
tәlәb olmadan
hәlә ki, tәlәb yoxdur

mümkündür
özünә inamsızlıqdan qaçmaq üçün yaradılır•
xoşagәlmәz hallardan qaçmaq üçün yaradılmır
münaqişәlәrdәn qaçmaq üçün yaradılmır
qalmaqaldan qaçmaq üçün yaradılır

ehtiyat saxlanılmır

•
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Ehtiyatların birbaşa ölçüsü ……

Ehtiyatların birbaşa ölçüsü ……

Seriyalı ehtiyat ola bilәrmi?

Dövri ehtiyat ola bilәrmi?

Güclәrdәn istifadәnin ehtiyatı ola bilәrmi?

müәyyәn miqdar ehtiyat yaradılır•
tәhviltәslim aparılır
komissiya yaradılır
az miqdarda ehtiyat yaradılır

mümkündür
malgöndәrәnә olan inamdan asılıdır•
malgöndәrәnin ehtiyatından asılı deyil
vasitәçilәrdәn asılı deyil
istehlakdan asılı deyil

malgöndәrәnin ehtiyatından asılı deyil
malların keyfiyyәtindәn vә malgöndәrәnә olan inamdan asılıdır•
vasitәçilәrdәn asılı deyil
mümkündür
istehlakdan asılı deyil

mümkündür
ola bilәr•
ola bilmәz
qismәn ola bilәr
tәsadüfәn ola bilәr

ola bilmәz
ola bilәr•
qismәn ola bilәr
mümkündür
tәsadüfәn ola bilәr
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Tәhlükәsizlik ehtiyatı ola bilәrmi?

Mәcburi ehtiyat ola bilәrmi?

Mәcburi ehtiyatlar ona görә yaradılır ki, …… nәzәrdә tutulmayan hallardan qaçılsın.

Mәcburi ehtiyatlar ona görә yaradılır ki, …… nәzәrdә tutulmayan hallardan qaçılsın.

Mәcburi ehtiyatlar ona görә yaradılır ki, …… nәzәrdә tutulmayan hallardan qaçılsın.

mümkündür
ola bilәr•
tәsadüfәn ola bilәr
ola bilmәz
qismәn ola bilәr

ola bilmәz
ola bilәr•
mümkündür
qismәn ola bilәr
tәsadüfәn ola bilәr

mümkündür
ola bilәr•
tәsadüfәn ola bilәr
qismәn ola bilәr
ola bilmәz

nәqliyyatda
mal göndәrilmәsindә•
ağılda
insanlarda
yüklәrdә

istehlakda
istehsalda•
ağılda
insanlarda
yüklәrdә
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Malların daşınmasında müәyyәn tәrәddüdlәr …… yaranır.

Malların daşınmasında müәyyәn tәrәddüdlәr …… yaranır.

Malların daşınmasında müәyyәn tәrәddüdlәr …… yaranır.

Tәhlükәsiz ehtiyatlar vә güclәrdәn istifadә ehtiyatı ……

Tәhlükәsiz ehtiyatlar vә güclәrdәn istifadә ehtiyatı ona görә fәrqlәndirilir ki, ……

dәmir yolunda
malların daşınmasında•
ağılda
insanlarda
yüklәrdә

nәqliyyatla bağlı
keyfiyyәtdәn asılılıq nәticәsindә•
keyfiyyәtdәn asılı olmadan
yalnız keyfiyyәtdәn asılı olaraq
yalnız texnika ilә bağlı

keyfiyyәtdәn asılı olmadan
xәrclәrdәn asılı olaraq•
yalnız keyfiyyәtdәn asılı olaraq
nәqliyyatla bağlı
yalnız texnika ilә bağlı

yalnız texnika ilә bağlı
keyfiyyәtdәn vә xәrclәrdәn asılı olaraq•
nәqliyyatla bağlı
yalnız keyfiyyәtdәn asılı olaraq
keyfiyyәtdәn asılı olmadan

mәcburidir
fәrqlәndirilir•
fәrqlәndirilmir
bәzәn fәrqlәndirilir
mәhdudlaşdırılmır
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Vaxtından әvvәl yaranan ehtiyatların böyük hәcmdә xammalın alınmasına tәsiri ……

Vaxtından әvvәl yaranan ehtiyatların böyük hәcmdә xammalın alınmasına tәsiri ……

Milad bәzәklәri mövsümü ehtiyatlara ……

Uşaq hәdiyyәlәri ümummilli bayramlarda mövsümi ehtiyatlara ……

Müәssisәdә cari ehtiyatlar planlaşdırılan ehtiyatlara ……

inkişaf etsin
tәrәddüdlәrin olduğuna görә fәrqlәnsin•
birbirindәn fәrqlәnsin
bәzәn fәrqlәndirilsin
mәhdudlaşdırılsın

mümkündür
qiymәt artımı ilә әlaqәdardır•
qiymәt artımı ilә әlaqәdar deyil
yalnız qiymәt artımı ilә әlaqәdardır
yalnız tәtillәrlә әlaqәdardır

qiymәt artımı ilә әlaqәdar deyil
tәtillәrlә әlaqәdardır•
yalnız tәtillәrlә әlaqәdardır
yalnız qiymәt artımı ilә әlaqәdardır
mümkündür

qadağandır
aiddir•
aid deyil
yalnız aiddir
uyğun gәlmir

aid deyil
aiddir•
uyğun gәlmir
yalnız aiddir
qadağandır
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Cari ehtiyatlar istehsalın zәruri maddi resurslarla fasilәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdi ilә …… yaradılır.

Cari ehtiyatların yaradılmasının mәqsәdi ……

Mәrkәzlәşdirilmiş bölgü ……

Mәrkәzlәşdirilmәmiş bölgü ……

Müәssisәnin fәaliyyәti üçün komplektlәşdirmәdәn …… istifadә edilir.

qadağandır
aiddir•
yalnız aiddir
aid deyil
uyğun gәlmir

rübdә
növbәti mal gәtirilmәsi müddәti arasında•
tәchizat dövründә
ayın axırında
yalnız ayın әvvәlindә

tәhlükәsizlikdir
istehsalın fasilәsizliyini tәmin etmәkdir•
istehsalın tәminatıdır
ayın sonuna tәminatın olmasıdır
ayın әvvәlinә tәminatın olmasıdır

mәcburidir
dövlәt sifarişlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilir•
mövcud deyil
istifadә edilmir
ayrıayrı sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilir

mövcud deyil
topdansatış tәşkilatlarında birbaşa müqavilәlәrindә•
mümkündür
istifadә edilmir
dövlәt sifarişlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün istifadә edilir
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…… operativlik tәlәblәrә cәld cavab vermәk xüsusiyyәtini özündә әks etdirir.

Dövrәlilik – imkan …… mәhsulların әmtәә kimi natural formadan dәyәr formasına keçmәsini tәmin edir.

Elmitexniki tәrәqqiyә hәssaslıq yeni mallar vә xidmәtlәr bazarını ……

MTT nә demәkdir?

Anbar tәsәrrüfatı ……

kommersiya xidmәtinin yerinә yetirilmәsi üçün
bütün cavablar doğrudur•
maddi resursların növlәrindә
informasiya xidmәtindә resurslardan
istehsal xidmәtinin yerinә yetirilmәsi üçün resurslardan

tәrәfdaşların istehlakında
bütün cavablar doğrudur•
bütün bazarda
fәrdi istehlakda
müәssisәnin istehlakında

bacarıqla
sәrbәst•
tez
sürәtli
asta

genişlәndirmәk
bütün cavablar doğrudur•
axtarır
әldә edir
reklam etmәk

madditexniki tәrәqqi
madditexniki tәchizat•
maşıntraktor stansiyası
madditexniki stansiya
madditexniki tәhlükәsizlik
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Anbarların filiallarında …… qrupları yaradılır.

Anbarların filiallarında …… qrupları yaradılır.

Tәchizatın informasiya xidmәti vә keyfiyyәtcә planlaşdırılması …… tәmin edir.

İstehsalın fasilәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdi ilә tәchizatın informasiya xidmәti vә keyfiyyәtin planlaşdırılması …… sәbәb olur.

Anbar ehtiyatlarının azaldılması mәqsәdi ilә tәchizatın informasiya xidmәti vә keyfiyyәtli planlaşdırma …… sәbәb olur.

ayrılır
mәrkәzlәşdirilir•
mәrkәzlәşdirilmir
mühafizә olunmur
vasitәçilәr idarә edir

bölgü
tәchizat•
saxlama
istehsal ustaları
satış

satış
alt komplektlәşdirici anbarlar•
bölgü
istehsal ustaları
saxlama

satış kanallarını
anbar ehtiyatlarının minimuma endirilmәsini vә istehsalın fasilәsiz tәminatını•
anbar ehtiyatlarının minimuma endirilmәsini
istehsalın fasilәsizliyini
anbar ehtiyatlarının maksimum saxlanmasını

inkişafa
anbar ehtiyatlarının minimuma endirilmәsinә•
ehtiyatların minimuma endirilmәsinә
anbar ehtiyatlarının artırılmasına
bütün ehtiyatların artırılmasına
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Bir mal partiyasının alınması böyük partiyada malların bir dәfә alınmasına imkan verir:

Maddi resursların bir partiyasının alınması böyük partiyada malların bir dәfә alınmasına imkan verir:

Böyük partiyalarla malların bir dәfә alınması …… ola bilәr.

Maddi resursların bir dәfәdә göndәrilmәsi …… ola bilәr.

Bir partiyada malların alınması ……

istehsalın tәchizinә
istehsalın fasilәsizliyinin tәşkilinә•
inkişafa
tәchizatın fasilәsiz tәşkilinә
tәşkilatın tәchizinә

malgöndәrәnlәrdә
bütün cavablar doğrudur•
әmtәәxammal birjasında malların topdan alışına
müsabiqәlәrdә
hәrraclarda

әmtәәxammal birjasında malların topdan alışına
bütün cavablar doğrudur•
müsabiqәlәrdә
malgöndәrәnlәrdә
hәrraclarda

malgöndәrәnlәrdә
bütün cavablar doğrudur•
әmtәәxammal birjasında
müsabiqәlәrdә
hәrraclarda

müsabiqәlәrdә
bütün cavablar doğrudur•
hәrraclarda
әmtәәxammal birjasında
malgöndәrәnlәrdә
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Bir partiyada malların alınmasının üstünlüyü vardır:

Bir partiyada maddi resursların alınması –

Bir partiyada maddi resursların alınması –

Bir partiyada maddi resursların alınmasının üstünlüyü vardır:

Xırda partiyalarla malların müntәzәm alınması –

mәcburidir
üstünlüyü vardır•
üstünlüyә malik deyil
yalnız üstünlüyә malikdir
nә üstünlüyü, nә dә çatışmazlığı yoxdur

ticarәt güzәştlәrinin yüksәk olması
bütün cavablar doğrudur•
alışın sadә olması
sәnәdlәrin tәrtibatının sadә olması
bütün partiyalara tәminatın olması

mәcburidir
üstünlüyә malikdir•
üstünlüyә malik deyil
yalnız üstünlüyü vardır
nә üstünlüyә, nә dә çatışmazlığa malik deyil.

üstünlüyә malik deyil
çatışmazlıqları vardır•
nә üstünlüyә, nә dә çatışmazlığa malik deyil
yalnız üstünlüyü vardır
mәcburidir

ticarәt güzәştlәrinin yüksәk olması
bütün cavablar doğrudur•
alışın sadә olması
sәnәdlәrin tәrtibatının sadә olması
bütün partiyalara tәminatın olması
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Xırda partiyalarla malların müntәzәm alınması –

Xırda partiyalarla malların müntәzәm alınmasının әsas üstünlüklәri:

Kapitalın dövriyyәliliyinin sürәtlәnmәsindә xırda partiyalarla müntәzәm mal alışının üstünlüyü ……

Ayrıayrı mal partiyalarının qәbul edilmәsi ilә ödәmәnin hәyata keçirilmәsindә xırda partiyalarla mal alışının üstünlüyü ……

Anbar sahәsinә qәnaәt xırda partiyalarla mal alışının üstünlüyünә ……

mümkündür
çatışmazlıqları vardır•
üstünlüyә malik deyil
yalnız üstünlüyü vardır
nә üstünlüyә, nә dә çatışmazlığa malik deyil.

üstünlüyә malik deyil
üstünlüyә malikdir•
nә üstünlüyә, nә dә çatışmazlığa malik deyil
yalnız üstünlüyü vardır
mümkündür

әlavә ehtiyatların saxlanmasında xәrclәrә qәnaәt edilir
bütün cavablar doğrudur•
Kapitalın dövriyyәliliyini sürәtlәndirir
ayrıayrı mal partiyalarının qәbul edilmәsi ilә ödәmәni hәyata keçirir
anbar sahәsindәn qәnaәtlә istifadә olunur

şәrtidir
ola bilәr•
mövcuddur
bәzәn mövcuddur
qismәn ola bilәr

mövcuddur
ola bilәr•
qismәn ola bilәr
bәzәn mövcuddur
şәrtidir
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Katirovka cәdvәli üzrә gündәlik mal alışı ……

Katirovka cәdvәli üzrә gündәlik mal alışının üstünlüklәri:

Katirovka cәdvәli üzrә gündәlik mal alışı ……

Gündәlik mal alışının katirovka cәdvәli üzrә hәyata keçirilmәsini kapitalın dövriyyәsinin sürәtlәnmәsinә tәsiri ……

Katirovka cәdvәli ilә gündәlik mal alışının üstünlüyünә anbarlaşmada xәrclәrin azalmasının tәsiri:

mümkündür
imkan verir•
imkan vermir
bәzәn imkan verir
qismәn imkan verir

vasitәçilәrlә mümkündür
ola bilәr•
ola bilmәz
vasitәçi üçün әlverişli deyil
yalnız satıcılar istifadә edә bilәr

vaxtında mal göndәrişini hәyata keçirir
bütün cavablar doğrudur•
kapitalın dövrәliliyini sürәtlәndirir
anbarlaşmada xәrclәri azaldır
saxlama xәrclәrini azaldır

şәrtidir
üstünlüyә malikdir•
üstünlüyә malik deyil
yalnız üstünlüyә malikdir
nә üstünlüyә, nә dә çatışmamazlığa malikdir

şәrtidir
mümkündür•
mümkün deyil
bәzәn mümkündür
qismәn mümkündür
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Katirovka cәdvәli ilә gündәlik mal alışının üstünlüyünә malların saxlanmasında xәrclәrin azalmasının tәsiri:

Katirovka cәdvәli ilә gündәlik mal alışının üstünlüyünә malların vaxtında gәtirilmәsinin tәsiri:

Xırda partiyalarla müntәzәm mal alışının üstünlüyünә artıq ehtiyatların saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә olan qәnaәtin tәsiri ……

Katirovka cәdvәli üzrә gündәlik mal alışı ……

Katirovka cәdvәli üzrә gündәlik mal alışı …… üstünlüyә malikdir:

mümkün deyil
mümkündür•
qismәn mümkündür
bәzәn mümkündür
şәrtidir

şәrtidir
mümkündür•
bәzәn mümkündür
mümkün deyil
qismәn mümkündür

mümkün deyil
mümkündür•
qismәn mümkündür
bәzәn mümkündür
şәrtidir

qismәn mümkündür
mümkündür•
şәrtidir
bәzәn mümkündür
mümkün deyil

doğru cavab yoxdur.
ola bilәr•
ola bilmәz
vasitәçi üçün әlverişlidir
yalnız satıcılar istifadә edә bilәr
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Katirovka cәdvәli üzrә aylıq mal alışı ……

Katirovka cәdvәli üzrә aylıq mal alışının üstünlüyünün kapitalın dövriyyәliliyinin sürәtlәnmәsinә tәsiri ……

Katirovka cәdvәli üzrә aylıq mal alışının üstünlüyünün anbarlaşmada xәrclәrin azalmasına tәsiri ……

Katirovka cәdvәli üzrә aylıq mal alışının üstünlüyünün malların saxlanma xәrclәrinin azalmasına tәsiri ……

Katirovka cәdvәli üzrә aylıq mal alışının üstünlüyünün malların vaxtında gәtirilmәsinә tәsiri ……

malların vaxtında gәtirilmәsindә
bütün cavablar doğrudur•
kapitalın dövriyәliliyinin sürәtlәnmәsindә
anbarlaşmada xәrclәrin azalmasında
saxlama xәrclәrinin azalmasında

yolverilmәzdir
üstünlüyә malikdir•
üstünlüyә malik deyil
yalnız üstünlüyә malikdir
nә üstünlüyә, nә dә çatışmazlığa malikdir

şәrtidir
mümkündür•
mümkün deyil
bәzәn mümkündür
qismәn mümkündür

mümkün deyil
mümkündür•
yolverilmәzdir
bәzәn mümkündür
qismәn mümkündür

şәrtidir
mümkündür•
qismәn mümkündür
bәzәn mümkündür
mümkün deyil
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Zәruri şәraitdә malların alınması metodu ……

Malların miqdarının ciddi şәkildә deyil, lakin tәqribi müәyyәnlәşdirilmәsi –

Mal göndәrәnlәrin hәr bir sifarişi yerinә yetirmәzdәn әvvәl alıcılarla әlaqә saxlaması –

Yalnız göndәrilәn miqdarda malların dәyәrinin ödәnilmәsi –

Müqavilәnin vaxtı qurtardıqda sifarişçi malın dәyәrinin ödәnilmәsini öz üzәrinә götürmür –

yolverilmәzdir
mümkündür•
mümkün deyil
bәzәn mümkündür
qismәn mümkündür

mal alışı normasıdır
malların müntәzәm gәtirilmәsinә oxşayır•
malların müntәzәm gәtirilmәsinә oxşamır
gündәlik alışa oxşayır
aylıq mal alışına oxşayır

әlaqәlәndirmәdir
zәruri malların alınmasının xüsusi metodudur•
zәruri malların alınmasının xüsusi metodu deyil
müntәzәm mal alışının xüsusi metodudur
belә bir metod mövcud deyil

zәruri malların alınmasının xüsusi metodu deyil
zәruri malların alınmasının xüsusi metodudur•
mәcburidir
müntәzәm mal alışının xüsusi metodudur
belә bir metod mövcud deyil

şәrtidir
zәruri malların alınmasının xüsusi metodudur•
zәruri malların alınmasının xüsusi metodu deyil
belә bir metod mövcud deyil
müntәzәm mal alışının xüsusi metodudur
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Zәruri malların alınması metodu ……

Müәyyәn miqdarda malların alışı üzrә ciddi öhdәliklәrin olmaması ……

Dövriyә kapitalının sürәtlәnmәsi –

Ehtiyat normasıdır

Әgәr ehtiyatların idarә edilmәsi sahәsindә qarşıya qoyulan mәsәlә kifayәt qәdәr çәtindirsә, onda istifadә oluna bilәr

zәruri malların alınmasının xüsusi metodu deyil
zәruri malların alınmasının xüsusi metodudur•
mәcburidir
müntәzәm mal alışının xüsusi metodudur
belә bir metod mövcud deyil

doğru cavab yoxdur
üstünlüyә malikdir•
malların müntәzәm gәtirilmәsinә oxşamır
malların gündәlik alınmasına oxşayır
aylıq mal alışına oxşayır

doğru cavab yoxdur
zәruri hallarda malların alışı metodunun üstünlüyüdür•
zәruri malların alışı metodunun üstünlüyü deyil
çatışmamazlıqdır
qismәn çatışmamazlıqdır

doğru cavab yoxdur
zәruri hallarda malların alışı metodunun üstünlüyüdür•
zәruri malların alışı metodunun üstünlüyü deyil
çatışmamazlıqdır
qismәn çatışmamazlıqdır

komplektlәşdirici materiallar
xammal vә komplektlәşdirici materialların minimum hәddinin hesablanması•
xammal vә komplektlәşdirici materialların minimum hәddi
xammal vә komplektlәşdirici materialların maksimum hәddi
xammal vә komplektlәşdirici materialların maksimum hәddinin hesablanması
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Seçilmiş qruplar üçün ehtiyatlar ayrıca hesablanmalıdır

Mal vә mәhsullara tәlәb hәr şeydәn әvvәl әks etdirir

Әvvәlki dövrlәrlә müqayisәdә ekstropolyasiya metodu әsasında ehtiyatların hәcmi düsturla müәyyәn edilir

Altıncı dövr üçün ehtiyatların sәviyyәsini proqnozlaşdırmaq üçün düsturdan istifadә olunur

İstehsal ehtiyatlarının idarә edilmәsi funksiyası sıx surәtdә bağlıdır

ekspeditorun tәcrübәsindәn
bir vә bir neçә mütәxәssisin tәcrübәsindәn•
geniş mexanizmdәn
müәssisәnin bir mütәxәssisin tәcrübәsindәn
müxtәlif mexanizmlәrdәn

bu qrupun elementlәri
mövsümi ehtiyatlar•
sığorta
cari
gündәlik

qeyriqanuni prosesi
tәsadüfi prosesi•
tәsadüfi olmayan prosesi
texnoloji prosesi
qeyritexniki prosesi

Y5 = 0,2 (2Y4+Y3Y1)
Y5 = 0,5 (2Y4+Y3Y1)•
Y5 = 0,5 (2Y4+Y3+Y1)
Y5 = 5 (2Y4+Y3Y1)
Y5 = 2 (2Y4+Y3Y1)

Y6 = 2 (2Y5 + Y4  Y2) 
Y6 = 0,5 (2Y5+ Y4  Y2)•
Y6 = 5 (2Y5 + Y4  Y2)
Y6 = 0,5 (2Y5 + Y4 +Y2) 
Y6 = 0,2 (2Y5 + Y4  Y2) 
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461

462

İstehsal ehtiyatlarının miqdarı istehsal prosesindә növbәti istifadә anına qәdәr adlanır

İstehsal ehtiyatlarının ümumi miqdarı düsturla müәyyәn edilir

Sığorta ehtiyatlarının hәcmi cari ehtiyatların …%i qәdәr olmalıdır

Hazırlıq ehtiyatlarının hәcmi … gün qәbul edilmişdir

İstehsal ehtiyatlarının öyrәnilmәsi normalaşdırılan vә normalaşdırılmayan ehtiyatlara bölünmәklә mәlumat әsasında tapılır

reklamla
müәssisәdә ehtiyatın normalaşdırılması ilә•
emalla
satışla
tәchizatla

azalan
statik•
müvәqqәti
dәyişәn
artan

İE = TZ + Zpo + İst
İE = TZ + Zpo + Zst•
İE = TZ + Zpo  Zst
İE = TZ  Zpo + Zst
İE = TZ  Zpo  Zst

5080
50100•
44105.0
2030
4050

7.0
42036.0•
3.0
5.0
6.0
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467

İstehsal ehtiyatlarının normalaşdırılması mәqsәdilә müәyyәn edilir

Hәr bir müәssisә üçün istehsal ehtiyatlarının normasını

Faktiki ehtiyatların dinamik sırası … ötәn illәrin illik dövriyyәsi әsasında müәyyәn edilir

Ehtiyatların planlaşdırılmasının ümumi әsasları –

Ehtiyatların normalaşdırılmasının ümumi әsasları –

pul gәlirlәri balansı ilә
tәşkilatın rüblük vә illik balansı•
tәşkilatın yarımillik vә illik balansı
tәşkilatın rüblük vә yarımillik balansı
tәşkilatın aylıq vә illik balansı

normativ
әn az xәrclә istehsal prosesinin fasilәsizliyini tәmin etmәk üçün orta günlük ehtiyat•
gün hesabı ilә ehtiyat
istehsal prosesini tәmin edәn ehtiyat
әn az xәrclә istehsal prosesini tәmin etmәk üçün orta günlük ehtiyat

istehlakçılar müәyyәn edir
iş şәraitindә müәyyәn olunur•
dövlәt müәyyәn edir
hökumәt hesablayır
rәqiblәr müәyyәn edir

3.0
42127.0•
2.0
1.0
4.0

optimaldır
mövcuddur•
mövcud deyil
effektiv deyil
qismәn mövcuddur
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472

Mal ehtiyatların normalarının müәyyәn edilmәsi metodları –

Ehtiyatların texnikiiqtisadi hesablanması –

Ehtiyatların normalaşdırılması xüsusiyyәtlәri –

Mal ehtiyatlarının normasını müәyyәn edәrkәn …… qrup metodlarından istifadә edilir

Evristik metod …… qrup metodlarından biridir –

mövcud deyil
mövcuddur•
effektiv deyil
optimaldır
qismәn mövcuddur

әsasәn hesablanır
mövcuddur•
qismәn mövcuddur
effektiv deyil
mövcud deyil

effektiv deyil
mövcuddur•
әsasәn hesablanır
qismәn mövcuddur
mövcud deyil

mövcud deyil
mövcuddur•
effektiv deyil
әsasәn hesablanır
qismәn mövcuddur

7.0
3.0•
2.0
4.0
5.0



473

474

475

476

477

Texnikiiqtisadi hesablamalar metodu …… qrup metodlarından biridir

İqtisadiriyazi metodlar …… qrup metodlarından biridir

Evristik metod …… tәcrübәsindәn istifadәyә әsaslanır

Ehtiyatların normasını evristik metodla müәyyәn edilmәsindә …… rәyindәn istifadә edilir

Tәcrübistatistik metod evristik metodlar qrupuna ……

istehsalın inkişafının
mal ehtiyatlarının normasının müәyyәn edilmәsinin•
ehtiyatların müәyyәn edilmәsinin
mal ehtiyatlarının normalaşdırılmasının
taranın müәyyәn edilmәsinin

ehtiyatların müәyyәn edilmәsinin
mal ehtiyatlarının normasının müәyyәn edilmәsinin•
istehsalın inkişafının
mal ehtiyatlarının normalaşdırılmasının
taranın müәyyәn edilmәsinin

mal ehtiyatlarının normalaşdırılmasının
mal ehtiyatlarının normasının müәyyәn edilmәsinin•
ehtiyatların müәyyәn edilmәsinin
istehsalın inkişafının
taranın müәyyәn edilmәsinin

vasitәçilәrin
mütәxәssislәrin•
veteranların
ictimaiyyәtin
şagirdlәrin

respondentlәrin
ehtiyatlara görә mәsul olan müәssisә işçilәrinin•
tәşkilatın işçilәrinin
vasitәçi tәşkilatların mәsul işçilәrinin
anbar işçilәrinin
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Ehtiyatların idarә edilmәsi sahәsindә qarşıya qoyulan tapşırıq çәtindirsә, onda bir neçә mütәxәssisin rәyindәn ……

Düzgün qәrarın әldә edilmәsi üçün ekspertlәrin vәziyyәti subyektiv qiymәtlәndirilmәsindә istifadә etmәk ……

Ekspert qiymәtlәndirmә metodu evristik metodlar qrupuna ……

Texnikiiqtisadi hesablama metodu ehtiyatların mәcmusunun mәqsәddәn asılı olaraq …… bölünmәsini tәlәb edir

Ehtiyatların ayrıayrı qrupları üçün ……

evristik metoddur
aiddir•
aid deyil
evristik metod deyil
reyazi metoddur

istifadәsinә yol verilmir
istifadә oluna bilәr•
istifadә edilmir
zәmanәt verilmir
bәzәn istifadә olunur

ekspert rәyidir
ola bilәr•
subyektiv fikir deyil
çәtindir
ümumiyyәtlә çәtindir

evristik metod deyil
aiddir•
evristik metoddur
qrupa bölünür
qrupa bölünmür

dörd qrupa
üç qrupa
altı qrupa
ayrıayrı qruplara•
iki hissәyә
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Ehtiyatların ayrıayrı qrupları üçün ……

Ehtiyatların ayrıayrı qrupları üçün ……

Ayrılmış ehtiyatın bәzi elementlәrә bölünmәsi ……

Texnikiiqtisadi hesablamalara metodu ehtiyatların zәruri ölçüsünü dәqiq müәyyәn etmәyә ……

Texnikiiqtisadi hesablamalar metodu ……

mövsümi ehtiyat hesablanır
sığorta ehtiyatı ayrıca hesablanır•
ayrıayrı ehtiyatlar hesablanmır
ayrıayrı ehtiyatlar hesablanır
әvvәlki ehtiyat tәlәb edilir

ayrıayrı ehtiyatlar hesablanmır
cari ehtiyat ayrıca hesablanır•
әvvәlki ehtiyat tәlәb edilir
ayrıayrı ehtiyatlar hesablanır
mövsümi ehtiyat hesablanır

ayrıayrı ehtiyatlar hesablanır
mövsümi ehtiyat ayrıca hesablanır•
mövsümi ehtiyat hesablanır
әvvәlki ehtiyat tәlәb edilir
ayrıayrı ehtiyatlar hesablanmır

nisbidir
elementlәrә bölünür•
elementlәrә bölünmür
ola bilmәz
vacibdir

qanunla tәnzimlәnir
imkan verir•
imkan vermir
ümumiyyәtlә imkan vermir
bәzәn imkan verir
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Bir partiyada malların alınması ……

Ekstrapolyasiya metodu iqtisadiriyazi metodlar qrupuna ……

Silmә metodu iqtisadiriyazi metodlar qrupuna ……

İstehsal ehtiyatları öz ölçüsünü ……

Ehtiyatların daimi artımı ……

optimaldır
әmәk tutumlu prosesdir•
әmәk tutumlu deyil
bәzәn әmәk tutumludur
ümumiyyәtlә çәtin proses deyil

yalnız üstünlüyә malikdir
çatışmazlığı vardır•
üstünlüyә malik deyil
optimaldır
nә üstünlüyü, nә dә çatışmazlığı yoxdur

deferensial göstәrici deyil
iqtisadiriyazi metoddur•
inteqral göstәricidir
inteqral göstәrici deyil
deferensial göstәricidir

inteqral göstәricidir
iqtisadiriyazi metoddur•
deferensial göstәrici deyil
inteqral göstәrici deyil
deferensial göstәricidir

nisbidir
dәyişir•
dәyişmir
heç vaxt dәyişmir
bәzәn dәyişir
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Cari mal ehtiyatları ……

Sığorta ehtiyatı sahibkara özünü rahat hiss etmәyә ……

Mövsümi ehtiyatlar mövsümi istehlak xarakterinә görә ……

Mövsümi ehtiyatlar mövsümi yük daşımalarının xarakterinә görә ……

Yolda olan ehtiyatlar normalaşdırılan istehsal ehtiyatlarına ……

xarakterik deyil
mümkündür•
yol verilmәzdir
ola bilmәz
xarakterikdir

ehtiyat sayılmır
tәşkilatın ehtiyatlarının әsasıdır•
tәşkilatın ehtiyatlarının әsası deyil
tәşkilatın әsas hissәsidir
tәşkilatın ehtiyat hissәsidir

bufer rolunu oynamır
özünәmәxsus qaydada rahat hiss edir•
imkan vermir
әsas metod olaraq qalır
bәzәn bufer rolunu oynayır

dövridir
yaranır•
yaranmır
ehtiyac yoxdur
xüsusidir

yaranmır
yaranır•
ehtiyac yoxdur
dövridir
xüsusidir
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Anbarda olan ehtiyatlar normalaşdırılan istehsal ehtiyatlarına ……

Mal ehtiyatı normalarının müәyyәn edilmәsi metodları … qrupa bölünür

Mal ehtiyatı normalarının müәyyәn edilmәsinin әsas metodlarından biridir

Mal ehtiyatı normalarının müәyyәn edilmәsinin әsas metodlarından biridir

Mal ehtiyatı normalarının müәyyәn edilmәsinin әsas metodlarından biridir

ehtiyac yoxdur
yaranır•
xüsusidir
dövridir
yaranmır

ehtiyac yoxdur
yaranır•
xüsusidir
dövridir
yaranmır

5.0
3.0•
6.0
4.0
2.0

tarixi
evristik•
analitik
sintetik
abstrakt

tarixi
texnikiiqtisadi hesablamalar•
abstrakt
sintetik
analitik
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Mal ehtiyatları normasının müәyyәn edilmәsindә evristik metod tәcrübәdәn istifadәyә әsaslanır

Texnikiiqtisadi hesablama metodu ümumi ehtiyatların … qrupa bölünmәsinә әsaslanır

Texnikiiqtisadi metod

Ehtiyatların hәcminin müәyyәn edilmәsindә daha sadә iqtisadiriyazi metoddur

İstehsal ehtiyatları normativlәrinin hesablanmasının bir neçә metodu mәlumdur

analitik
iqtisadiriyazi hesablamalar•
tarixi
sintetik
abstrakt

ekspeditorların
mütәxәssislәrin•
maklerlәrin
tәdarükçülәrin
istehsalçıların

oxşar
ayrıayrı•
ümumi
likvid
qeyrilikvid

ehtiyatların tәhlili üçün әlverişlidir
ehtiyatların lazımi hәcmini dәqiq müәyyәn etmәyә kifayәt qәdәr imkan verir•
lazım olan ehtiyatın hәcmini müәyyәn etmir
maddi ehtiyatların tәhlili üçün әlverişli deyil
ehtiyatların hәcmini dәqiq müәyyәn etmәyә imkan vermir

statistik
ekstrapolyasi•
müşahidә
sorğu
istismar
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Ehtiyatların normallaşdırılmasında analitik vә ya tәcrübistatistik metoddur

Analitik metodun mahiyyәti ondan ibarәtdir ki, istehsal ehtiyatlarının tәhlili zamanı istifadә olunur

Ehtiyatda olan mal ehtiyatlarının miqdarı topdan ticarәtә gәtirilәn malların …% hәcminә bәrabәr olmalıdır

Mal ehtiyatlarının normativi topdan ticarәtdә … müәyyәn edilir

Topdan mal dövriyyәsinin planlaşdırılmasında son mәrhәlә adlanır

әmsal metodu
analitik•
iqtisadi
texniki
normativ

reklama әsaslanan
istehsal ehtiyatlarının tәchizat sistemi•
müәssisәnin tәşәbbüsünә әsaslanan
tәşkilatın istehsalının vәziyyәti
istehsal ehtiyatlarının tәchizinin tәşkili dinamikası

ehtiyatlar yaradılır
ehtiyatların faktiki miqdarı korrektә edilir, lazım olmayan ehtiyatlar çıxarılır•
yalnız ehtiyatların faktiki miqdarı korrektә edilir
lazım olmayan ehtiyatlar çıxarılır
ehtiyatların faktiki miqdarı korrektә edilmir

35.0
2025•
10.0
20.0
30.0

tәdavül xәrclәri ilә
gün hesabı ilә müәyyәn edilmiş mal ehtiyatı normativinin plan üzrә bir günlük dövriyyәyә hasili ilә•
hesablanmış mal ehtiyatı normativinin topdan mal ehtiyatının plan üzrә bir günlük dövriyyәsinә nisbәtlә
müqayisә ilә
istehsal ehtiyatlarının hesablanması ilә
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Konkret mal qrupu üzrә mal ehtiyatı normativi hesablanır

Topdan ticarәt dövriyyәsinin malla tәmin edilmәsindә hesablanır

Topdan dövriyyә göstәricilәrinin balans asılılığı müәyyәn edir

Topdan ticarәt dövriyyәsinin balans göstәricilәri qarşılıqlı әlaqәlәrә imkan verir

Topdan ticarәt dövriyyәsinin balans göstәricilәri qarşılıqlı әlaqәlәrә imkan verir

reklam
mal tәminatının hesablanması, ticarәt tәşkilatına gәtirilәn malların mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi•
yalnız mal tәminatının hesablanması
yalnız ticarәt tәşkilatına gәtirilәn malların mәnbәyinin müәyyәn edilmәsi
mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması

saniyәlәrlә
günlә•
hәftәlik
saatlarla
ayla

yalnız dәyәr göstәricisi ilә hesablana bilәr
hәm natural, hәm dә dәyәr göstәricilәri ilә hesablana bilәr•
hesablanmır
yalnız natural göstәricilәrlә hesablanır
tәsadüfi hallarda hesablama aparılır

topdansatış müәssisәsinә daxil olmalar tәkmillәşdirilir
topdan satışın yalnız miqdarı deyil, hәm hәcmi, hәm quruluşu, hәm dә ticarәt tәşkilatına daxil olması planlaşdırılır•
topdan satış dövriyyәsinin miqdarı planlaşdırılmış
yalnız topdan satış dövriyyәsinin miqdarı planlaşdırılır
mal alışının quruluşu müasirlәşir

topdan satış dövriyyәsinin hәcmini planlaşdırmamağa
topdan satışın hәcmini әvvәlcәdәn planlaşdırmağa•
topdan ticarәtә daxil olmaları tәkmillәşdirmәyә
yalnız topdan satış dövriyyәsinin hәcmini planlaşdırmağa
mal alışının quruluşunu tәkmillәşdirmәyә
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Topdan ticarәt dövriyyәsinin balans göstәricilәri qarşılıqlı әlaqәlәrә imkan verir

Topdan ticarәt dövriyyәsinin balans göstәricilәri qarşılıqlı әlaqәlәrә imkan verir

Rentabelliyin qiymәtlәndirilmәsi … kömәkliyi ilә hәyata keçirilir

Rentabellik effektivliyi, gәlirliliyi … müәyyәn etmәyә imkan verir

İqtisadi planda mal dövriyyәsi vә mәnfәәt fәaliyyәtin son göstәricisidir

topdan ticarәtә daxil olmaları tәkmillәşdirmәyә
topdan ticarәt tәşkilatlarına daxil olmaları әvvәlcәdәn planlaşdırmaq•
yalnız topdan satış dövriyyәsinin hәcmini planlaşdırmağa
topdan satış dövriyyәsinin hәcmini planlaşdırmamağa
mal alışının quruluşunu tәkmillәşdirmәyә

topdan ticarәtә daxil olmaları tәkmillәşdirmәyә
mal alışının quruluşunu vә hәcmini әvvәlcәdәn planlaşdırmağa•
mal alışının quruluşunu tәkmillәşdirmәyә
yalnız topdan satış dövriyyәsinin hәcmini planlaşdırmağa
topdan satış dövriyyәsinin hәcmini planlaşdırmamağa

yalnız topdan satış dövriyyәsinin hәcmini planlaşdırmağa
topdan ticarәt tәşkilatlarına malların daxil olması tezliyi çәrçivәsindә daxilolmaların planlaşdırılması•
topdan satış dövriyyәsinin hәcmini planlaşdırmamağa
topdan ticarәtә daxil olmaları tәkmillәşdirmәyә
mal alışının quruluşunu tәkmillәşdirmәyә

beş göstәrici ilә
çoxsaylı göstәricilәrlә•
vahid göstәrici ilә
iki göstәrici ilә
üç göstәrici ilә

tәdavül xәrclәrini
resurslardan istifadәni, cari xәrclәri•
yalnız resurslardan istifadәni
yalnız cari xәrclәri
nәqliyyat tәşkilatlarını
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Rentabellik göstәricisi … cari xәrclәrin istifadә effektivliyini әks etdirmәyә imkan verir

Ehtiyatların idarә edilmәsi sistemi tәdbirlәr kompleksidir

Ehtiyatların idarә edilmәsi sisteminin әsas mexanizmi reallaşmaqdan ibarәtdir

Ehtiyatların idarәetmә sisteminin әsasını tәşkil edir

Ehtiyatların tәnzimlәnmәsi prosesindә müxtәlif ehtiyat sәviyyәlәri ayrılır

logistikanın
ticarәt tәşkilatının•
nәqliyyat tәşkilatının
tikinti tәşkilatının
konsaltinq tәşkilatının

texniki vasitәlәrdәn
xüsusi resurslardan, icarә resurslarından•
nәqliyyat vasitәlәrindәn
yalnız icarә resurslarından
yalnız xüsusi resurslardan

fasilәsiz nәzarәt
ehtiyatın yaradılması vә artırılması, daimi nәzarәtin tәşkili vә mal göndәrilmәsinin operativ planlaşdırılması•
tәchizatın planlaşdırılması, nәzarәt, ehtiyatların yaradılması
tәchizatın planlaşdırılması vә nәzarәtin fasilәsiz tәşkili
istehsalın planlaşdırılması vә fasilәsiz nәzarәt

qeyrilikvidlәrin
әksәlaqә prinsiplәrinin•
hazır mәhsulların
yarımfabrikatların
birbaşa әlaqә prinsiplәrinin

xarici mühit
ehtiyatların vәziyyәtinin texnoloji tәhlili, xarici mühit vә eyni zamanda ehtiyatların formalaşdırılması üzrә qәrarların qәbulu•
ehtiyatların formalaşdırılması üzrә qәrarların qәbul olunması
işçilәrin fәaliyyәtinin tәhlili
ekspeditorların fәailiyyәtinin tәhlili
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Ehtiyatın maksimum sәviyyәsi ilә müәyyәn edilmiş vә növbәti mal partiyası üçün sifariş verilirsә, bu …

Sifariş verilәcәk ehtiyatların miqdarıdır

Sifarişin hәcmini tәnzimlәmәk üçün dәyişdirilә bilәr

Tәlәbin ödәnilmәsi sәviyyәsi bәzi hallarda …% olur

Ehtiyatların idarә edilmәsi hәyata keçirilәrkәn mәhdudiyyәtlәr olur

orta ehtiyatlar
maksimum, orta, keçid vә minimum ehtiyatlar•
orta, keçid ehtiyatı
maksimum, orta ehtiyat
maksimum vә minimum ehtiyat

mәhsulun verilmәsidir
sifariş nöqtәsidir•
sifarişin hәcmidir
sifariş bәndidir
sifarişin qәbuludur

mәhsulun verilmәsi
sifarişin hәcmi•
sifariş nöqtәsi
sifariş bәndi
sifarişin qәbulu

tәmir işlәrinin hәcmi
mal partiyasının hәcmi, maldaşımaları arasındakı interval vә hәcmin dәyişmәsi•
nәqliyyatın vәziyyәti
müәssisәnin әmtәә bazarında vәziyyәti
satışın hәcmi

91.0
9095•
90.0
85.0
8590
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Sifariş verilәn mәmulatların sayı razılaşma әsasında müәyyәn edilir

Anbara malların gәtirilmәsi intervalı … intensivliyindәn asılıdır

Tәcrübәdә ehtiyatların vәziyyәti üzәrindә nәzarәt sistemi üçün qәbul edilir

Ehtiyatlara yüksәk tәlәb bәzi hallarda tamamlanır

«Minimummaksimum» sistemdә ehtiyatların idarә edilmәsi parametrlәri üçün lazımdır

ehtiyatların sәviyyәsinә
sifarişlәrin icra olunmasında•
sifarişin verilmәsi müddәtindә
ehtiyatların gәtirilmә tezliyindә
mal partiyalarının hәcmindә qәnaәt

rәqiblәr
tәdarükçü vә alıcılar•
satıcı vә alıcılar arasında
icraçı vә layihәçilәr
alıcı vә layihәlәşdiricilәr

problemin öyrәnilmәsi
maddi resursların istehlakı•
maddi resursların qәbulu
informasiya
işçilәrin öyrәdilmәsi

tәlәbin qeyrimüәyyәnlik dәrәcәsi
ehtiyatların saxlanması üzrә yüksәk xәrclәr•
ehtiyatların olmaması nәticәsindә itkilәrin böyük hәcmdә olması
itkilәrin orta hәddinin olması
sifariş olunan malların yüksәk dәyәri

tәdricәn artımla
tәlәbin birdәnbirә düşmәsi ilә•
tәlәbin tәdricәn azalması ilә
tәlәbin bәrabәr azalması ilә
qeyribәrabәr artımla
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Lagistik sistemlәrdә ehtiyatların idarә edilmәsi üçün istifadә olunan amillәr

Ehtiyatlar … әsasında planlaşdırılır

Dәyişәn ehtiyatların idarә edilmәsindә әsas mәsәlәdir

Ehtiyatların idarә olunması mәsәlәsi yaranır

«Dәqiq vaxtında» konsepsiyasıdır

ehtiyatların minimum hәcmi ilә
maddi resurslara tәlәb vә orta günlük xәrclәr•
tәminatlı ehtiyat
minimum vә maksimum ehtiyatlar vә sifarişlәrin hәcmi
hazırlıq vә sığorta ehtiyatlarının hәcmi ilә

tәminatların ehtiyatların dövrәlilik әmsalı
müәyyәn dövrdә istehsalın hәcmi•
istehsal güclәri
satış hәcmi
ehtiyatların cari sәviyyәsi

anbara olan ehtiyac
son mәhsula olan tәlәb•
istehsal güclәri
tәlәb olunan işçilәr
nәqliyyata olan ehtiyac

resursların daxilolma müddәti
daxil olan resursların hәcmi•
resursların göndәrilmә tezliyi
resursların daxil olma tezliyi
mәhsulun hazırlıq sәviyyәsi

xüsusi sahәlәrdә
lazım olduqda•
bütün sahәlәrdә
bәzi sahәlәrdә
ayrıayrı sahәlәrdә
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«Dәqiq vaxtında» konsepsiyasını xarakterizә etmәk üçün әsas cәhәtlәr tәlәb olunur

«Dәqiq vaxtında» konsepsiyası imkan verir

Dünya tәcrübәsinin tәhlili göstәrir ki, KANBAN mikrolagistik sistemi istehsal ehtiyatlarını …% azaltmağa imkan verir

Dünya tәcrübәsinin tәhlili göstәrir ki, KANBAN mikrolagistik sistemi ticarәt ehtiyatlarını …% azaltmağa imkan verir

Ehtiyatların tәnzimlәnmәsinin … әsas strategiyaları ayrılır

heç nә tәlәb olunmur
minimum ehtiyat miqdarına olan tәlәb aradan götürülür•
minimum ehtiyat miqdarına olan tәlәb aradan götürülmür
minimum ehtiyat tәlәb olunur
maksimum ehtiyat tәlәb olunur

effektiv informasiyanın olması
hazır mәhsulların böyük partiyada olması•
hazır mәhsul
qısa istehsal tsikli
hazır mәhsulların kiçik partiyada olması

menecmentin üsulunu dәyişmәk
ehtiyatların sәviyyәsini minimuma endirmәk•
malları optimal daşımaq
hazır mәhsulun keyfiyyәtini artırmaq
xidmәt sәviyyәsini yüksәltmәk

45.0
50.0•
20.0
30.0
40.0

7.0
8.0•
10.0
12.0
9.0
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Sifarişlәrin hәcminin reallaşması sistemidir

Sifarişlәrin dövrәliliyi sistemi hәyata keçirilir

Madditexniki tәchizatın forma vә mәnbәyinin plüralizmidir

Mal göndәrәn müәssisәlәrin sәrbәstliyidir

İdarә edәnin kömәyi ilә özünü tәnzimlәmә hәyata keçirilir

6.0
2.0•
3.0
4.0
5.0

taktika
ehtiyatların tәnzimlәnmәsi strategiyası•
tәnzimlәmә prinsipi
ehtiyatların tәnzimlәnmәsi funksiyası
taktika vә strategiya

taktika
ehtiyatların tәnzimlәnmәsi strategiyası•
taktika vә strategiya
ehtiyatların tәnzimlәnmәsi funksiyası ilә
tәnzimlәmә prinsipi ilә

müqavilә bәndidir
maddi resursların idarә etmә sistemlәrinin formalaşması vә hәyata keçirilmәsi prinsiplәrindәn biri•
maddi resursların idarә edilmәsi funksiyalarından biri
tәchizat proqramlarının әsas hissәsi
satış proqramının elementidir

müqavilә bәndidir
maddi resursların idarә etmә sistemlәrinin formalaşması vә hәyata keçirilmәsi prinsiplәrindәn biri•
satış proqramının elementidir
tәchizat proqramlarının әsas hissәsi
maddi resursların idarәetmә funksiyası
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Xәrclәrin azaldılması vә ehtiyatların qәnaet edilmәsidir

Komplektlilik adlanır

Operativlilikdir

Hәr bir müәssisә elә işlәmәlidir ki, onun xәrclәri …

Xәrclәrin zәruriictimai sәviyyәsi rәqib mal istehsalçıları üçün artıra bilәr

maddi resursların idarәetmә funksiyası
maddi resursların idarә etmә sistemlәrinin formalaşması vә hәyata keçirilmәsi prinsiplәrindәn biri•
müqavilә bәndidir
tәchizat proqramlarının әsas hissәsi
satış proqramının elementidir

müqavilә bәndi
maddi resursların idarә edilmәsi sistemlәrinin formalaşması vә әsas fәaliyyәt prinsiplәrindәn biri•
tәchizat proqramlarının әsas hissәlәrindәn biri
maddi resursların idarә edilmәsinin funksiyalarından biri
satış proqramının elementlәri

müqavilә bәndi
maddi resursların idarә edilmәsi sistemlәrinin formalaşması vә әsas fәaliyyәt prinsiplәrindәn biri•
satış proqramının elementlәri
tәchizat proqramlarının әsas hissәlәrindәn biri
maddi resursların idarә edilmәsinin funksiyalarından biri

müqavilә bәndi
maddi resursların idarә edilmәsi sistemlәrinin formalaşması vә әsas fәaliyyәt prinsiplәrindәn biri•
tәchizat proqramlarının әsas hissәlәrindәn biri
satış proqramının elementlәri
maddi resursların idarә edilmәsinin funksiyalarından biri

ehtiyacları ödәsin
müәyyәn edilmiş ictimai ehtiyacların sәviyyәsini üstәlәmәsin•
müәssisәnin gәlirlәrinә bәrabәr olsun
rәqiblәrin xәrclәrinә bәrabәr olsun
gәlirlәrdәn artıq olmasın
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Material istehlakı ola bilәr

Loqistikada ABC tәhlili sadә variantdır

Bәzi şirkәtlәrdә bir göstәriciyә görә әhәmiyyәtlilik …

Pareto qanununa görә

Tәhlil zamanı irәli getmәk lazımdır …

intensive inkişafı
müflislәşmәyә gәtirib çıxaran neqativ iqtisadi fәaliyyәtә•
mәhsulun maya dәyәrini aşağı salınmasını
müflislәşmәyә gәtirib çıxara bilmәyәn neqativ hallara
yalnız neqativ iqtisadi fәaliyyәtә

ritmik vә qeyriritmik
sabit vә qeyrisabit•
determinant
xaotik
bәrabәr vә qeyribәrabәr

90/10
20/80•
30/70
40/60
50/50

zәruridir
kifayәt deyil•
kifayәtdir
çәtindir
çәtin deyil

ziddiyәtlәr mövcuddur
menecmentin digәr elementlәrinә uyğun olaraq ümumi halda qәbul edilir•
dәqiqlilik bәzi hallarda qәbul edilir
dәqiqlilik bәzәn şübhә doğurur
fәrdilik pis hallarda qәbul edilir
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ABC tәhlili kifayәtdir

Ehtiyatlar lagistik zәncirin o hissәlәrindә vacibdir ki, orada … yaranır

Variasiya әmsalıdır

Tәsadüfi kәnarlaşma asılı ola bilәr

Bәzi hallarda qeyrimüәyyәn mübahisәlәrә baxılır

dalğavari
bir göstәrici üzrә tәdricәn vә sonra ikinci•
hәmin anda
tәdricәn
sürәtlә

qismәn izah edilmәlidir
geniş mәnada mәlumdur•
mәlum olmadan
mürәkkәbdir
geniş izah edilmәmişdir

konkretlik
qeyrimüәyyәnlik•
mübahisә
әminlik
inam

riyazi statistika
orta kvadratik kәnarlaşmanın riyazi gözlәmәyә olan nisbәti•
orta kәnarlaşma
orta kvadratik kәnarlaşma
riyazi gözlәmә

resurslardan
istehsalda xammala olan tәlәb, satış vә malların daşınması•
istehsalda xammala olan tәlәb vә satış
xammala olan tәlәb vә mal daşınması
satış vә mal daşınması
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Laqistik mal axınlarında qeyrimüәyyәnliyin uçotu üçün qәbul edilir

Eyni vaxtda ABC vә XYZ tәhlili qәbul edilir

Ehtiyatın elә sәviyyәsi ola bilәrmi ki, xәrclәr minimum hәddә çatsın

Bütün hallarda ehtiyatların idarә edilmәsi modeli iki suala cavab vermәlidir (nә vaxt vә nә qәdәr)

Mal ehtiyatlarının idarә edilmәsi modellәrinin tәsniflәşdirilmәsi üçün әsas şәrtdir

reklamda
istehsal vә daşınmada•
vaxtında
yerindә
danışıqlarda

MMD – tәhlil
XYZ  tәhlil•
MMM  tәhlil
DDD  tәhlil
AAA  tәhlil

icazә verilә bilәr
qәbul edilә bilәr•
qәbul edilmir
arzu edilmir
qadağandır

bәzi hallarda mümkündür
mümkündür•
mümkün deyil
qismәn mümkündür
şәrti hallarda mümkündür

bir neçә modeldir
modellәrin nisbi sayıdır•
bir modeldir
üç modeldir
dörd modeldir
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Ehtiyatların idarә edilmәsi modellәri tәlәbin xarakterindәn asılı olaraq ola bilәr

Determinantlı tәlәb ola bilәr

Hәqiqi tәlәb ola bilәr

Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli qurularkәn digәr amillәr nәzәrә alınmalıdır …

Ehtiyatların idarә edilmәsi modelinin sadә xarakteri … xüsusiyyәti ilә fәrqlәnir

bütün tәlәbin xarakteri
saxlanılan mәhsullara tәlәbin xarakteri•
tәklifin xarakteri
istehsalın stimullaşdırılması
sahәnin xüsusiyyәti

xüsusi vә tәsadüfi
determinantlı vә ehtimallı•
determinantlı
ehtimallı
tәsadüfi

yavaş
statistik vә dinamik•
statistik
dinamik
xüsusi

yavaş
sabit vә qeyrisabit•
sabit
qeyrisabit
statistik vә dinamik

anbar sahәsinә mәhdudiyyәtin hәcmi
dövriyyә vәsaitlәrinә mәhdudiyyәtlәrin hәcmi•
sifarişin yerinә yetirilmә müddәti
ehtiyatların gәtirilmә prosesi
dövriyyә vәsaitlәrinin hәcmi
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Tәlәbin vaxtında vә daimi olması xarakterikdir

Ehtiyatların ani olaraq gәtirilmәsidir

Mal defisiti olmur

Ehtiyatların idarә edilmәsi modelinin sadә tipi növbәti amillәrlә xarakterizә olunur

Malların saxlanmasının dәyәri, sifarişin dәyәri vә tәlәb …

6.0
3.0•
2.0
4.0
5.0

ehtiyatların mürәkkәb tipi ilә
ehtiyatların idarә edilmәsinin sadә tipi ilә•
idarәetmә modelinin mürәkkәb tipi ilә
müәyyәnedici sahә ilә
hәlledici elementlә

ehtiyatların mürәkkәb tipi ilә
ehtiyatların idarә edilmәsinin sadә tipi ilә•
müәyyәnedici sahә ilә
idarәetmә modelinin mürәkkәb tipi ilә
hәlledici elementlә

ehtiyatların idarә edilmәsinin mürәkkәb tipi ilә
ehtiyatların idarә edilmәsinin sadә tipi ilә•
idarәetmә modelinin mürәkkәb tipi ilә
müәyyәnedici sahә ilә
hәlledici elementlә

ehtiyatların hәmin an qәbul edilmәsindә
tәlәb vaxtında vә daimi olduqda, ehtiyat hәmin anda gәtirildikdә vә defisit olmadıqda•
tәlәb vaxtında vә daimi olduqda
ehtiyat hәmin anda gәtirildikdә
tәlәb vaxtında vә daimi olduqda, defisit olmadıqda
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Sifarişin hәcmini hesablamaq lazımdır

Sifarişlәrin hәcminin sadәlәşdirilmәsi mümkündürmü

Sadә statistik model … xüsusiyyәtә malikdir

Әgәr istehsal vә istehlakın artım tempi bәrabәrdirsә

İstehsal prosesinә avadanlıqların hazırlanmasıdır

açıq göstәricilәrdir
istiqamәtverici göstәricilәrdir•
dәqiq göstәricilәrdir
qapalı göstәricilәrdir
әlverişli informasiyadır

qarışıq elementlәrlә
tәqribi göstәricilәrlә•
dәqiq
dәqiq vә tәqribi
mürәkkәb elementlәrlә

vacib deyil
mümkündür•
mümkün deyil
nәzәrә alınmır
ayrıayrı sahәlәrdә mümkündür

2.0
3.0•
5.0
6.0
4.0

işçilәr ixtisar olunur
ehtiyat yaratmaq lazım deyil•
ehtiyat istehsal hәcmi sәviyyәsindә olmalıdır
ehtiyat istehlak hәcmi sәviyyәsindә olmalıdır
ehtiyatlar ixtisar olunmalıdır
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Tәcrübәdә әksәr hallarda ehtiyacdır

Mal ehtiyatlarının optimal sәviyyәsi …

Ehtiyatların uçotu vә maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti özündә … xüsusiyyәtlәri әks etdirir

Maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotu özündә әks etdirir

Alıcılara mal anbarlarından malların göndәrilmәsinin uçotu, qaimәlәrin möhürlәnmәsi, müşahidә edәn sәnәdlәr vә s.

alәtlәrin yenilәnmәsi
alәtlәrin dәyişdirilmәsi vә sazlanması•
әlavә mәrhәlә
lazımsız mәrhәlә
hәmişә tәlәb olunmur

sabit artan
gündәlik dәyişәn vә fasilәlәrlә artan•
gündәlik dәyişәn vә daim artan
gündәlik dәyişmәyәn vә daim artan
dәqiqlәşmәsi tәlәb olunmayan

rentabelliklә
xәrclәrin hәr iki növü üzrә•
xәrclәrin yalnız bir növü üzrә
bәzi hallarda xәrclәrin iki növü üzrә
gәlirin növlәri üzrә

altı
bir neçә•
iki
üç
dörd

digәr sәnәdlәrin qәbul edilmәsi
malgöndәrәnlәrdәn maddi dәyәrlilәrin qәbulunun uçotu•
qәbul olunmuş malların әllә hesablanması
qәbul olunmuş malların avtomatik hesablanması
qәbul olunmuş orderlәrә möhürün vurulması
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Maddi dәyәrlәrin zavoddaxili yerdәyişmәsinin uçotu …

Maddi mәsul şәxslәr vә bölmәlәr üzrә sәnәdlәrin reyestridir

Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının tipik mexanizmi mühasibat uçotunun kömәyi ilә aparıldıqda …

Mal ehtiyatlarının saxlanmasının müxtәlif formasıdır

Mal ehtiyatlarının hәrәkәti vә qalığının hesabatının aparılmasının formalaşmasıdır

istehsalçılar tәrәfindәn uçotun aparılmasıdır
maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotunun tәrkib hissәsidir•
maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotu deyil
istehlakçılar tәrәfindәn uçotun aparılmasıdır
yalnız vasitәçilәrin uçotudur

istehsal amillәrinin uçotu
maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotunun tәrkib hissәsidir•
maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotu deyil
istehlakçılar tәrәfindәn uçotun aparılmasıdır
yalnız vasitәçilәrin uçotudur

maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotu deyil
maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotunun tәrkib hissәsidir•
ehtiyatların uçotudur
istehlakçılar tәrәfindәn uçotun aparılmasıdır
yalnız vasitәçilәrin uçotudur

ehtiyatların uçotudur
maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotunun tәrkib hissәsidir•
maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotu deyil
istehlakçılar tәrәfindәn uçotun aparılmasıdır
yalnız vasitәçilәrin uçotudur

ehtiyatların uçotudur
maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotunun tәrkib hissәsidir•
yalnız vasitәçilәrin uçotudur
istehlakçılar tәrәfindәn uçotun aparılmasıdır
maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotu deyil
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Bir neçә xüsusi imkanlar mövcuddur …

Mal qalığının müxtәlif variantları istifadә olunur

Mal qalığının müxtәlif variantları istifadә olunur

Xüsusi xidmәt funksiyaları mövcuddur

Kartoteka vә sәnәdlәrin hәrәkәti әsasında növbәti hesabat formalaşır

maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotu deyil
maddi dәyәrlilәrin hәrәkәti vә ehtiyatların uçotunun tәrkib hissәsidir•
ehtiyatların uçotudur
istehlakçılar tәrәfindәn uçotun aparılmasıdır
yalnız vasitәçilәrin uçotudur

maddi dәyәrlilәrin yüklәnmәsi vә göndәrilmәsi
qәbul olunan sәnәdlәrin real vә «ehtiyat» qaydada saxlanmasında•
bir neçә ölçü vahidinә uyğun olaraq materialların hәrәkәti vә saxlanmasının uçotunda
ehtiyat qaydada saxlanmasında
materialların zavoddaxili yerlәşdirilmәsinin tәsdiqi rejimi

istehsal xәrclәrinin şifrәlәri üzrә
fәrdi qiymәtlәr üzrә•
oxşar qiymәtlәr üzrә
nomenklatur nömrәlәr üzrә
orta qiymәt üzrә

rekvizitlәrin sәrbәst verilmәsi üzrә
sifariş üzrә•
texnoloji әmәliyyatlar üzrә
istismara verilmә müddәti üzrә
texniki әmәliyyatlar üzrә

sәnәdlәrin kütlәvi olaraq fәrqli olması
aylıq hesabatların ayrıayrı bölmәlәri üzrә aparılması•
müxtәlif bölmәlәr üzrә
aylıq hesabatların bağlanması
materialların kartotekalarda yerlәşdirilmәsi
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Mal ehtiyatları … növ üzrә tәsniflәşdirilir

Xammal mal ehtiyatlarının növlәrindәn biri ola bilәrmi

Başa çatmayan istehsal mal ehtiyatlarının növlәrindәn biri ola bilәrmi

Hazır mәhsul mal ehtiyatlarının növlәrindәn biri ola bilәrmi

İki vә daha çox sahibkarın resursları vә istedadı bir mәqsәd üçün birlәşdikdә …

sәnәdlәrin sәrbәst reyestrinin aparılması
iki mәrhәlә üzrә әkssaldo•
beş mәrhәlә üzrә әkssaldo
ayrıayrı mal qrupları üzrә qarışıq hesabatların aparılması
bölmәlәr üzrә hesabatın aparılması

6.0
3.0•
2.0
4.0
5.0

xammalın emal edilmәyәn növlәridir
ehtiyatların növlәridir•
ehtiyatların növlәri ola bilmәz
xammalın bәzi növlәridir
xammalın xüsusi növlәridir

ehtiyatların növlәri ola bilmәz
ola bilәr•
xammalın emal edilmәyәn növlәri
xammalın bәzi növlәri
xammalın xüsusi növlәri

xammalın emal edilmәyәn növlәri
ola bilәr•
xammalın bәzi növlәri
ehtiyatların növlәri ola bilmәz
xammalın xüsusi növlәri



608

609

610

611

612

Material xәrclәrinin hesabatı … metodika üzrә aparılır

Material xәrclәrinin qiymәtinin hesablanması metodlarından dәyәrin eynilәşdirilmәsi …

Orta qiymәt metodu material xәrclәrinin qiymәtinin hesablanması metodlarından biri …

LİFO metodu material xәrclәrinin qiymәtinin hesablanması metodlarından biri …

FİFO metodu material xәrclәrinin qiymәtinin hesablanması metodlarından biri …

assosiasiya
yoldaşlıq•
AO
MMC
kooperasiya

42036.0
bir neçә•
1.0
2.0
3.0

vacib deyil
ola bilәr•
eynilәşdirilә bilmәz
eynilәşdirilir
uyğun deyil

eynilәşdirilә bilmәz
ola bilәr•
vacib deyil
eynilәşdirilir
uyğun deyil

vacib deyil
ola bilәr•
eynilәşdirilir
eynilәşdirilә bilmәz
uyğun deyil
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Malların vәziyyәtinә nәzarәt vә sifarişlәrin formalaşdırılması hәyata keçirilә bilәr

Operativ idarәetmә sistemi … dövrlәrdә hәyata keçirilә bilәr

Malların müntәzәm göndәrilmәsi sistemidir

Malların maksimum sәviyyәyә qәdәr daxil olması sistemidir

Sifarişin hәcmi … ehtiyatların hәcmindәn çox olur

eynilәşdirilә bilmәz
ola bilәr•
uyğun deyil
eynilәşdirilir
vacib deyil

hәr növbәdә
dövri olaraq•
2 dәfә
3 dәfә
qeyriardıcıl

mallar vahidlәri hansı miqdarda sifariş edilmәlidir
operativ qәrarların qәbulu•
vaxtından әvvәl qәrarların qәbulu
«sifariş vermәk»
«sifariş vermәmәk»

istәnilәn sayda mal vahidi sifariş verilә bilәr
mal vahidlәrinin daimi miqdarı bәrabәr vaxt çәrçivәsindә göndәrilә bilәr•
istәnilәn mal vahidini hansı müddәtdәn sonra sifariş etmәk olar
müntәzәm vaxt mәhdudiyyәtindә mal vahidlәri göndәrilә bilәr
mal vahidlәrinin miqdarı daimi sifariş verilә bilәr

bәrabәr vaxt çәrçivәsindә göndәrilmәlәr
mal partiyaları bәrabәr vaxt çәrçivәsindә göndәrilir ki, malların maksimum sәviyyәsi faktiki sәviyyәyә hәmin anda bәrabәr olur•
mal partiyalarının tәcili sifarişi
mal partiyalarının istәnilәn vaxt sifarişi
qeyribәrabәr vaxt çәrçivәsindә mallar göndәrilir
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Sifarişlәrin müәyyәn hәcmdә partiyalar üzrә qәbulu …

Malların sifariş olunmuş hәcmi bәzәn minimal hәcmdәn çox olur

Vaxt intervalında sifarişlәrin müәyyәn olunması hәcmi … aparılır

Mal ehtiyatlarının vәziyyәtinә nәzarәt sistemi effektiv ola bilәr

Mal ehtiyatlarına nәzarәt sistemi sifarişlәrin dövrililiyi şәraitindә qәbul edilә bilәr

işdәn
sifariş üzrә•
proqram üzrә
plan üzrә
normadan

artır
bütün dövrlәrdә eyni saxlanılır•
dәyişir
baxılır
azalır

artır
sifariş verilir•
satışda
dәyişir
azalır

praporsional
müxtәlif ola bilәr•
müxtәlif olmadan
hәmcins olmadan
müәyyәn oluna bilәr

yol
lagistik•
mexaniki
texnoloji
nәqliyyat
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Mal ehtiyatlarına nәzarәt sistemi tәcrübәdә bәzi hallarda qәbul edilir

Mal ehtiyatlarına görә nәzarәt sistemi bәzәn … bunkerli adlanır

Mal ehtiyatlarının idarә edilmәsi uğurlu olur

Ehtiyatların optimal sәviyyәsinin nisbәti ola bilәr

Ehtiyatların daxil olmasının tәşkili … parametrlәrlә xarakterizә olunur

nisbәtәn mal daşınması ritmik olmadıqda
mal ehtiyatlarının artım tempi ilә•
gәtirilmә tezliyi ilә
sifarişlәrin yerlәşdirilmәsi xәrci ilә
mümkün defisit olmadıqda

tәlәb qeyrimüәyyәn olduqda
mal ehtiyatı böyük partiyalarla olmadıqda•
mal ehtiyatı kiçik partiyalarla olduqda
ehtiyatların saxlanma xәrclәri çox olduqda
sifariş olunan malların qiymәti yüksәk olduqda

5.0
2.0•
3.0
4.0
1.0

әvәzedici malla
lazım olan malla•
tәfsilatı ilә
ehtiyat hissәlәrlә
komplektlәşdirici malla

«birincili» vә «ikincili»
«hәddәn artıq yüksәk» vә «hәddәn artıq aşağı»•
yüksәk vә aşağı
orta vә aşağı
yüksәk vә orta
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Әksәr müәssisәlәr çalışır ki, tәmin etsin

Ehtiyatların minimum sәviyyәdә saxlanması … adlanır

Mal ehtiyatlarının optimal sәviyyәsinin saxlanması üçün әsas mәsәlәdir

Satışın fasilәsizliyini tәmin etmәk üçün hәr bir mal qrup üzrә bilmәk lazımdır

Ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsindә hesabda olan ehtiyatların dәyәri müәyyәn edilmәlidir

yalnız dәqiq
dәqiq vә tәsadüfi•
texniki
texnoloji
yalnız tәsadüfi

sifarişlәrin fasilәsiz olaraq yerinә yetirilmәsini
hazır mәhsulların daimi yüklәnmәsini•
maksimum riski
ehtiyatların pul ölçüsü ilә minimum göstәrilmәsini
minimum riski

zay mәhsulların azalması
gәlirin artması•
gәlirin azalması
sadә artım
malların xüsusiyyәtinin qorunması

xammalın müәyyәn hissәsi
hәr bir mal•
ayrıayrı mallar
xüsusi mallar
yarımfabrikatların müәyyәn hissәsi

müәyyәn malın xarakteristikasını
hәr bir malın xәrclәnmәsi statistikasını•
müәyyәn malın xәrclәnmәsi statistikasını
müәyyәn malın xüsusiyyәtini
müәyyәn malın xassәlәrini
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Nәğd ehtiyatlardır

Tәchizat kanallarında vә sifarişçilәr tәrәfindәn ödәnilmәyәn ehtiyatlardır

Ehtiyatların uçotu metodu işlәnәrkәn nәzәrә almaq lazımdır

Torpaq vә digәr daşınmaz әmlakı yenidәn satmaq üçün … nәzәrdә tutulur

Satış üçün nәzәrdә tutulan vә әldә olunan istәnilәn әmtәә …

anbarda olan ehtiyatlar
ehtiyatların ümumi hәcmi•
limanda olan ehtiyatlar
satış kanallarında ehtiyatlar
yolda olan ehtiyatlar

yalnız mәhv edilәn ehtiyatlar
cari, sığorta (o cümlәdәn mövsümi) vә mәhv edilmәyәn ehtiyatlar•
yalnız cari ehtiyatlar
yalnız sığorta ehtiyatları
yalnız mövsümi ehtiyatlar

mәhv edilmәyәn ehtiyatlar
diler tәrәfindәn satışa verilәn ehtiyatlar vә yolda olan ehtiyatların cәmi•
cari ehtiyatlar
yalnız diler tәrәfindәn satışa verilәn ehtiyatlar
yolda olan ehtiyatlar

hәr bir ehtiyatın xüsusiyyәtini nәzәrә almadan
hәr bir ehtiyatın xüsusiyyәtini nәzәrә alaraq•
müәssisәnin vәziyyәtini
vasitәçilәrin münasibәtini
işçilәrin münasibәtini

qeyriehtiyat adlanır
hәmçinin ehtiyat adlanır•
ehtiyat nәzәrә alınmadan
müәyyәn qәdәr ehtiyat adlanır
şәrti ehtiyat adlanır
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Pәrakәndә satış müәssisәsi tәrәfindәn alınan mallar vә digәr mallar …

Müәyyәn edilmiş standartlarla ümumi prinsiplәr iki sәbәbdәn ehtiyatları qiymәtlәndirmәyә imkan verir

Satışın tәmiz dәyәrinә aiddir …

Әdalәtli dәyәr formalaşır …

İstehsal ehtiyatlarının xәrclәri … әhatә edir

qeyriehtiyat adlanır
hәmçinin ehtiyat adlanır•
şәrti olaraq ehtiyat adlanır
müәyyәn hissәsi ehtiyat adlanır
ehtiyat adlanmır

ehtiyat adlanmır
hәmçinin ehtiyat adlanır•
qeyriehtiyat adlanır
müәyyәn hissәsi ehtiyat adlanır
şәrti olaraq ehtiyat adlanır

kömәkçi materialların vә yarımfabrikatların dәyәri ilә
ilkin dәyәr vә tәmiz satış dәyәri ilә•
ilkin vә әlavә dәyәrlә
әlavә vә pәrakәndә qiymәtin bir hissәsi ilә
yarımfabrikat vә xammalın dәyәri ilә

reklam
malların alınması•
mühafizә
saxlama
tәmizlәnmә

ictimai әsasda
kommersiya әsasında•
qonşuluq әsasında
qeyriişgüzarlıq әsasında
dostluq әsasında
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Qaimә xәrclәri … xәrclәrә әsasәn bölünür

İstehsalın daimi qaimә xәrclәridir

Yekcins ehtiyatlar üçün standart göstәrir …

Mal ehtiyatlarının satışı maya dәyәrindәn aşağı satıldığı halda …

Ehtiyatların maya dәyәri aşağı salına bilәr o halda ki, …

üçüncü dәrәcәli
qaimә•
nәqliyyat
ikinci dәrәcәli
birinci dәrәcәli

stabil
proporsional•
çoxluğa әsasәn
mәrkәzlәşdirilmiş
qeyriproporsional

üçüncü dәrәcәli
dolayı xәrclәr•
yalnız nәqliyyat
ikinci dәrәcәli
birinci dәrәcәli

qarışıq metodlardan istifadә
maya dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsindә eyni metoddan istifadәni•
eyni metodun istifadә edilmәmәsini
yarımfabrikatların qiymәtlәndirilmәsi üçün eyni metoddan istifadәni
müxtәlif metodlardan istifadәni

ticarәt dayandırılmamalıdır
anbarda ehtiyatların maya dәyәri azaldılmalıdır•
maya dәyәri artırılmalıdır
anbarda ehtiyatların maya dәyәri artırılmalıdır
ticarәt dayandırılmalıdır
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Mal qalığının tam dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi … aparılır

Maliyyә hesabatlarında növbәti informasiyalar açıqlanmalıdır

Ehtiyatların satılmasında balans dәyәri … hesabat dövrünü әhatә etmәlidir

Birbaşa eynilәşdirmә metodunda nәzәrә alınmalıdır …

Dövriyyә kapitalının normalaşdırılması ehtiyatların iqtisadi xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edir

tәklik çox olduqda
fiziki cәhәtdәn zәdәlәndikdә, tam vә ya qismәn mәnәvi köhnәldikdә vә ya satış qiymәti aşağı düşdükdә•
ehtiyatlar fiziki cәhәtdәn zәdәlәndikdә
müәyyәn qәdәr mәnәvi cәhәtdәn köhnәldikdә
satış qiymәti aşağı düşdükdә

resursların qiymәti ilә
ümumi satış qiymәti ilә•
xammalın qiymәti ilә
kömәkçi materialların qiymәti ilә
yarımfabrikatların qiymәti ilә

hesabat dövründә aid olan xәrclәrә vә ehtiyatların dәyәri
ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi üçün hesablamaların prinsiplәri•
tәdavül xәrclәrinin dәyәri
ehtiyatların ümumi balans dәyәri
ehtiyatların balans dәyәri

hәftәlik
eyni zamanda•
növbәti
keçmiş
gündәlik

nәqliyyatın hәrәkәti
bütün malların faktiki hәrәkәti•
ayrıayrı mal qruplarının hәrәkәti
malların keyfiyyәti
xammalların hәrәkәti
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Normallaşdırmada әsas mәqsәd … sәmәrәli ölçüsünü müәyyәn etmәkdir

Normallaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin siyahısına aiddir

Normallaşdırılan dövriyyә vәsaitlәri … müәyyәn etmәyi nәzәrdә tutur

Dövriyyә vәsaitlәrinin gün hesabı ilә әsas materiallar vә xammallarla norması әks etdirir

Sığorta ehtiyatı cari ehtiyatın … % nisbәtindә ola bilәr

dilerlәrin normal fәaliyyәti üçün әsas vәsaitlәrin elementlәrini
müәssisәnin normal fәaliyyәt göstәrmәsi üçün zәruri olan dövriyyә vәsaitlәrinin elementlәrini•
әsas vәsaitlәrin mövqeyini
әsas vәsaitlәrin elementlәrini
әsas vәsaitlәrin elementlәrini

tәdavül sferasında müәyyәn müddәtә cәlb edilmiş dövriyyә vәsaitlәrinin
istehsal vә tәdavül sferasında müәyyәn müddәtә cәlb edilmiş әsas vәsaitlәrin•
istehsal sferasında müәyyәn müddәtә cәlb edilmiş әsas vәsaitlәrin
istehsal sferasında müәyyәn müddәtә cәlb edilmiş dövriyyә vәsaitlәrinin
tәdavül sferasında müәyyәn müddәtә cәlb edilmiş әsas vәsaitlәrin

dövriyyә fondları
dövriyyә istehsal fondları vә hazır mәhsullar•
yalnız dövriyyә istehsal fondları
yalnız hazır mәhsullar
yalnız tәdavül fondları

dövriyyә vәsaitlәrinin ehtiyat normasını
gün hesabı ilә dövriyyә vәsaitlәrinin normasını•
ay hesabı ilә dövriyyә vәsaitlәrinin normasını
bütün dövriyyә vәsaitlәrinin pul formasında normativlәrini
hәr bir elementi

sәnәd dövriyyәsinin vaxtını
nәqliyyat ehtiyatlarını•
anbar dövriyyәsinә
yolda olan ödәnilmiş material qiymәtlilәrinin daxil olma müddәtini
yük dövriyyәsinin davametmә müddәtini
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Müәssisәnin normativinin hәcmi ehtiyacları … hesabına ödәmәlidir

Dövriyyә vәsaitlәrinin normallaşdırılması … istifadә effektivliyinin yüksәldilmәsinә şәrait yarada bilәr

Müәssisәdә dövriyyә vәsaitlәrinin normalaşdırılmasının genişlәndirilmәsi mane olur …

Dövriyyә vәsaitlәri … prosesin daimi olmasını tәmin edir

Sәnaye müәssisәlәrinin dövriyyә vәsaitlәrinin tәrkibidir

40.0
50.0•
10.0
20.0
30.0

mal göndәrәnlәrin vәsaiti
xüsusi vәsaitlәr•
tәrәfdaşların vәsaiti
rәqiblәrin vәsaiti
vasitәçilәrin vәsaiti

anbardan
dövriyyә vәsaitlәrindәn•
xammaldan
materialdan
nәqliyyatdan

müәssisәnin inkişafına
material xәrclәri üzrә normativ bazaya•
kreditә
debitor borcları sahәsindә statistik uçota
pul vәsaitlәrinә

satışın tәkmillәşdirilmәsi
istehsal vә mәhsul satışı•
yalnız istehsal
yalnız mәhsul satışı
istehsalın tәkmillәşmәsi
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Dövriyyә vәsaitlәri istehsal prosesindә yeni yaranan mәhsula öz dәyәrini … keçirir

Dövriyyә vәsaitlәrinin naturalmal formasıdır

İstehsal vә satış prosesindә fasilәsizliyi tәmini edir …

Tәdavül fondları dövriyyә fondlarının o hissәsidir ki, o …

İstehsal ehtiyatlarıdır

inkişaf fondları
dövriyyә fondları vә tәdavül fondları•
yalnız dövriyyә fondları
yalnız tәdavül fondları
ehtiyat fondlar

azaltmaqla
özünün natural formasını saxlamadan•
natural formada
dәyәrini saxlamaqla
artırmaqla

xüsusi istehsalın yarımfabrikatları
әmәk predmetlәri•
istehsal vasitәlәri
istehsal prosesindә iştirak edәn әmәk predmetlәri
tamamlanmamış mәhsullar

satış fondları
hәmçinin tәdavül fondları•
yalnız inkişaf fondları
yalnız sosial fondlar
hәmçinin müdafiә fondları

qısamüddәtli qiymәtli kağızlardır
müәssisәnin anbarında hazır mәhsul qalığıdır•
uzun müddәtli qiymәtli kağızlardır
alıcı tәrәfindәn ödәnilmәyәn, lakin yüklәnәn maldır
müәssisәnin bank hesabında pul vәsaitlәrinin qalığıdır
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İstehsal ehtiyatları elә bir әmәk predmetlәridir ki, hansı ki, istehsal prosesinә daxil olmayıb vә … yerlәşir

Dövriyyә vәsaitlәrinin … üzrә tәsnifat әlamәtlәri

Dövriyyә vәsaitlәrinin tәrkibi istehsal fondlarının dövriyyә elementlәridir

Dövriyyә vәsaitlәrinin quruluşu әks etdirilir ...

Dövriyyә vәsaitlәrinin quruluşuna vә hәcminә müxtәlif amillәr tәsir edir. Mәsәlәn:

komplektlәşdirici mәmulatlar vә s.
xammal•
daşınmaz әmlak
әsas materiallar
alınmış yarımfabrikatlar

ticarәtçinin anbarında
anbar ehtiyatı kimi müәssisәdә•
tәcriddә
vasitәçilәrin anbarında
rәqibin anbarında

elementlәr
dövriyyә vәsaitlәrinin tәnzimlәnmәsinin tәşkili•
anbarlar
planlaşdırma metodu
formalaşdırma mәnbәyi

xeyriyyә fondları
tәdavül fondları•
әvәz olunan fondlar
istehsal amillәri
sosial fondlar

müqayisә ilә
müәyyәn hissә ilә vә ya faizlә•
yalnız müәyyәn hissә ilә
yalnız faizlә
müqavilә şәrti ilә
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Dövriyyә vәsaitlәrinin quruluşuna vә hәcminә müxtәlif amillәr tәsir edir

Dövriyyә vәsaitlәrinin quruluşunda malmaterial ehtiyatları … dәyәrinin xüsusi çәkisi tәşkil edir

Sәnaye sahәlәrinin müxtәlif müәssisәlәrindә dövriyyә vәsaitlәrinin quruluşu …

Müәssisәdә dövriyyә vәsaitlәrinin planlaşdırılmasının әsasıdır

Dövriyyә vәsaitlәrinin normallaşdırılması … әsas mәsәlәni hәll edir

yeni mәhsulun mәnimsәnilmәsi
hazır mәhsulun xüsusiyyәtlәri•
ailә tsikli
istehsal tipi
istehsal tsiklinin müddәti

müәssisәnin ödәmә qabiliyyәti
mәhsul istehlakçılarının yerlәşmәsi•
alıcıların ödәmә qabiliyyәti
satış vә tәchizat şәraiti
buraxılan mәhsulun keyfiyyәti

alınmış yarımfabrikatlar
istehsal ehtiyatları•
әsas materiallar
başa çatmamış istehsal
xammal

qismәn oxşardır
fәrqlәndirilmәlidir•
fәrqlәndirilmir
eynidir
qismәn fәrqlәndirilmәlidir

anbardakı qalıqlar
normalaşdırmaq•
rәqiblәrin gәliri
skayner etmәk
xәrclәr
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Normallaşdırmanın birinci mәsәlәsi dövriyyә vәsaitlәrindә minimum ehtiyacı tәmin etmәlidir

Normallaşdırmanın digәr әsas mәsәlәsi … idarә edilmәsinin normallaşdırılması kömәyi ilә aparılır

Dövriyyә vәsaitlәri tәşkili prinsiplәrinә görә … bölünür

Dövriyyә vәsaitlәrinin normallaşdırılması normallaşdırılan qrup üzrә norma vә normativlәrin müәyyәn edilmәsi prosesidir

Tәcrübәdә dövriyyә vәsaitlәrinin normallaşdırılması üçün … metodlardan istifadә olunur

6.0
2.0•
3.0
4.0
5.0

komplektlәşdirici materiallarını
material dәyәrlәrinin ehtiyatını•
müqavilә şәrtini
malları
yardımçı vәsaitlәri

xammalın
ehtiyatların ölçüsünün•
texnoloji proseslәrin
texniki vәsaitlәrin
nәqliyyat vәsaitlәrinin

universal vә xüsusi
normallaşdırılan vә normallaşdırılmayan•
normalaşdırılan vә planlaşdırılan
normallaşdırılmayan vә planlaşdırılan
xüsusi vә normallaşdırılan

qovşaqlar
dövriyyә vәsaitlәri•
mәhsul
mal
hissәlәr
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Birbaşa hesab metodu faktiki istehlakına әsaslanır

Analitik metod dövriyyә vәsaitlәrinin … qrupa bölünmәsini müәyyәn edir

Dövriyyә vәsaitlәrinin normalaşdırılması ayrıayrı malmaterial dәyәrlilәrinin növü üzrә … müәyyәn edilir

Dövriyyә vәsaitlәrinin normalaşdırılması xüsusi dövriyyә vәsaitlәrinin normativlәrinin … hesablanmasına әsaslanır

Hәr bir müәssisә üzrә dövriyyә vәsaitlәrinin normalaşdırılması növbәti göstәricilәrә әsaslanır

xüsusi әmsal
hesabatstatistik, әmsal•
birbaşa hesab
analitik hesab
tәcrübәlaboratoriya

istehsal
dövriyyә vәsaiti•
xammal
yarımfabrikat
nәqliyyat vәsaiti

6.0
2.0•
3.0
4.0
5.0

әdәdlә
günlә•
saatla
dәqiqә ilә
manatla

doğru cavab yoxdur
pul formasında•
günlә
dәqiqә ilә
әdәdlә
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Dövriyyә vәsaitlәrinin normasının hazır mәhsul üzrә normalaşdırılmasının amillәridir

Anbar әsas elementlәrdәn biridir

Ehtiyatların idarә edilmәsinin әnәnәvi mәsәlәsidir

Mәsәlәnin lagistik cәhәtidir

Anbar vә ya anbarların mәcmusu xidmәt infrastrukturu ilә birlikdә tәşkil edir

dövriyyә vәsaitlәrinin ehtiyat norması
mәhsulların satışı vә saxlanması xәrclәri•
istehsalın hәcmi
satılan mәhsulların hәcmi
mәhsulun saxlanma xәrclәri

malların daşınması vaxtı
hazır mәhsulların vaxt üzrә yüklәnmәsi•
markirovka
komplektlәşdirici malların yüklәnmәsi
mәhsulların qablaşdırılması

yol sisteminin
lagistik sistemin•
nәqliyyat sisteminin
mexaniki sistemin
texniki sistemin

mal itgilәrinin aradan qaldırılması
anbar sahәsindә maksimum istifadә•
anbar sahәsindә minimum istifadә
yüklәmәboşaltma işlәrinin sәmәrәli tәşkili
anbar avadanlığından sәmәrәli istifadә

mal partiyalarının cәmlәnmәsi
mal vә xidmәtlәrin istehlakçılara vaxtında tәqdim edilmәsi•
istehlakın xoşagәlmәz hallardan qorunması
optimal xәrclәrlә ehtiyatların gәtirilmәsi vә cәmlәşdirilmәsi
istehsalın xoşagәlmәz hallardan qorunması
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Yüklәrin işlәnmәsi xüsusiyyәtindәn asılı olaraq anbarların lagistik tәchizatı … qrupa bölünür

Lagistikada anbarlar oynayır …

Anbar tәsәrrüfatının üstünlüyü ondan ibarәtdir ki, anbarda baş verir …

Anbarlar … problemlәri hәll etmәyә imkan verir

Lagistik sistemdә yerindәn asılı olaraq anbarlar müxtәlif funksiyaları yerinә yetirir

tәsәrrüfatçılığı
anbar tәsәrrüfatı•
istehsal tәsәrrüfatı
nәqliyyat mәrkәzi
dәmiryol mәrkәzi

6.0
2.0•
4.0
3.0
5.0

eksperimental rol
hәm müsbәt, hәm dә mәnfi rol•
yalnız müsbәt rol
yalnız mәnfi rol
hiss olunmayan rol

bütün zәruri materiallarla istehsalın tәmin edilmәsi
resursların cәmlәnmәsi•
tranzit qaydaların tәkmillәşdirilmәsi
çeşidin formalaşması
yüklәrin tranzit qaydada komplektlәşdirilmәsi

keyfiyyәtcә
müvәqqәti•
cari
kәnar
kәmiyyәtcә



698 Anbarlar mәhsul növünә görә fәrqlәndirilir

lagistik xidmәtin göstәrilmәsi
zәruri mal çeşidlәrinin formalaşması•
gündәlik mal çeşidlәrinin formalaşması
ehtiyatların cәmlәnmәsi
mal partiyalarının mәhv edilmәsi

taralar vә mal qalığı
hazır mәhsul vә alәtlәr
istehsalı başa çatmayan mallar üzrә anbarlar
komplektlәşdirici mәmulatlar
xammal, yarımfabrikat vә komplektlәşdirici mәmulatlar•


