Маҷмуи саволҳои пўшида аз ТИФ
1. Ёрии фармасевтӣ муайян карда мешавад ҳамчун:
2. Дар самти гардиши мол, дорухона бисёртар чӣ нақшро мебозад:
3. Таҳти иҷозатномаи воридот ва содироти моли, фаъолияти
фармасевтӣ фаҳмида мешавад:
4. Таҳти номенклатураи моли ташкилоти дорухона фаҳмида
мешавад:
5. Навъи мол дар бозори фармасевтӣ муайян карда мешавад, ҳамчун:
6. Фармоиши талаботи дорухона оиди маводи дорувори дар асосӣ:
7. Дар «Китоби ҳисоботи воситаҳои дорувории наркотикӣ, спирти
этил ва ғайра» баъди тафтиши моҳонаи боқимондаи китобҳо ва
мавҷудияти воқеии МД ҳисоботи минбаъда аз оғози моҳи оянда
пайдо мешавад:
8. Танҳо барои шаклҳои дорувории инъексионӣ ҳатман шуморида
мешавад, намуди зерини назорати дорухонавӣ:
9. Дар самти гардиши мол, анбори дорухона нақши чиро мебозад:
10.Ташкилоти савдои яклухт, ки вазифаи асосиаш таъмини дорухона,
МТП ва дигар муассисаҳои воситаҳои доруворӣ ва маҳсулоти
тиббӣ истеҳсолкунанда аст, номида мешавад:
11.Формулаи баланси мол намуди зеринро дорад:
12.Дар активи баланс инъикос меёбад:
13.Дар пассиви баланс инъикос меёбад:
14.Воситаҳои асосӣ дар асъори активи баланс ба ҳисоб гирифта
шудаанд:
15.Захираҳои моддӣ – истеҳсолӣ ба воситаҳои гардон нисбат доранд
ва барои ҳамин нишон дода мешавад дар баланси:
16.Даромад ва баромадҳои амалиётҳои хазинавӣ инъикос менамояд,
ҳаракати….
17.Аз ҳисоби даромад дар ташкилотҳои дорухона иҷро карда
мешаванд:
18.Дар вақти гузаронидани тафтишоти аудитория дар дорухона
барқарор карда мешавад:
19.Қонуни пурсиш тасдиқ мекунад, ки…
20.Қонуни пешниҳод тасдиқ мекунад, ки…
21.Баробарии бозор, барқароркунии нархҳои баробар ва шумораи
мол, он вақт руй медиҳад:
22.Агар давлат нархи максималиро баланд кунад, ки фурўшанда
мумкин ба пурсиш дарояд, пастар аз баробарӣ, он вақт камёбии
мол пайдо мешавад, чунки…
23.Агар мақсади нархгузории дорухона дар васеъ намудани ҳаҷми
фурўш бошад, он вақт стратегияи нархгузорӣ асос меёбад ба…
24.Дар вақти ба расмият даровардани нархҳои гуногун ба воситаҳои
дорувории тайёр дар дорухона истифода бурдан мумкин аст:
25.Нишондиҳандаи сифатии иқтисодӣ, ки муайянкунандаи баромад ба
ҳар як рубли гардиши мол ва ифодакунанда дар % аст, номида

мешавад:
26.Фарқияти байни арзиши доруворӣ ва маҳсулоти тиббии
фурухташуда, бо нархҳои яклухт ва чакана номида мешавад:
27.Таҳти мафҳуми даромади тозаи дорухона фаҳмида мешавад:
28.Ба зерсистемаҳои асосии системаи «Фармасия» дохил мешавад
ҳама, ғайр аз:
29.Қонунҳои асосии ба низомдарории расонидани ёрии тиббӣ ва
фармасевтӣ дар ҶТ, ҳамааш аст, ғайр аз:
30.Дар самти гардиши моли дорухона ҳама медарояд, ғайр аз:
31.Ташкилотҳои дорухона аз рўи шакли моликият тасниф
намешаванд:
32.Аз рўи шакли ташкилоту ҳуқуқӣ ташкилотҳои дорухона
наметавонанд бошанд:
33.Ҳаҷми кори дорухона муайян карда намешавад:
34.Ба самтҳои асосии сиёсати моли дорухона дохил намешавад:
35.Аз стадияи сикли ҳаётӣ, ки дар он воситаи доруворӣ аст, дар бозор
вобастагӣ надорад:
36.Дар дорухонаҳое, ки лисензия барои гардиши маводҳои наркотикӣ
доранд, дар ҳолати маълум кардани талаботи онҳо, омилҳои
зеринро ба назар гирифтан лозим:
37.Барои маълум кардани талаботи спирти этил дар дорухона ҳамаи
омилҳоро ба назар гирифтан лозим, ба ғайр аз:
38.Вазнҳои қутти ва тарзи ҷобаҷогузории онро бо маҳсулот вазн
меноманд:
39.Ба нигоҳдории маводи фармасевтӣ омилҳои зерин таъсир мекунад,
ба ғайр аз:
40.Маводҳои доруворӣ дар дараҷаи хонагие, ки нигоҳ дошта мешавад,
нишон диҳед:
41.Дараҷаи салқине, ки маводҳои доруворӣ нигоҳ дошта мешавад,
нишон диҳед:
42.Нигоҳдории маводҳои тарканда ва оташангез дар як ҳуҷра бо
ишқорҳо ва туршобаҳо:
43.Намуди махсуси қоғази дорухатии доруҳои нашъадор барои
навиштани маводи:
44.Барои бемории амбулаторӣ маводҳои доругии зерин рухсат дода
намешаванд, ба ғайр аз:
45.Мўҳлати эҳтибори дорухат вобастагӣ надорад:
46.Мўҳлати нигоҳдории дорухат дар дорухона вобастагӣ надорад:
47.Гурўҳҳои зерини аҳолӣ ҳуқуқ доранд аз дорухона ҳамон доруҳоро
гиранд, ба ғайр аз:
48.Сарфашавии тиббии доруҳо ҳисоб карда мешавад:
49.Дар ҳолати гузаронидани таҳлили кимиёвӣ, кадоме аз ин маводҳо
фақат ба таҳлили миқдорӣ дучор мешавад:
50.Дар ҳолати гузаронидани таҳлили кимиёвӣ, таҳлили пурраи
кимиёвӣ (миқдорию сифатӣ) барои ҳама маводҳо гузаронида
мешавад, ба ғайр аз:

51.Дар соҳаи ҳисобот, ченаки ҳаматарафа ҳисобида мешавад:
52.Ба истифодабарандаи дохилии ахборот тааллуқ дорад:
53.Шартҳои баҳисобгирии активҳо ба сифати воситаҳои асосӣ ҳама
чиз ҳисоб мешавад ба ғайр аз:
54.Ҳисоби фаврии воситаҳои асосӣ дар ҳамаи ҳуҷҷатҳои чунин
гузаронида мешавад, ба ғайр аз:
55.Баҳисобгирии
букгалтерии
воситаҳои
асосӣ
ҳамаи
зикргардидаҳоро дар бар мегирад, ба ғайр аз:
56.Ба ҳайати захираҳои моддӣ – истеҳсолӣ дохил намешаванд:
57.Ба амалиётҳои даромади молӣ ҳама дохил мешаванд, ба ғайр аз:
58.Ба амалиётҳои хароҷотии молӣ ҳама дохил мешавад, ба ғайр аз:
59.Ба хароҷоти дигари ҳуҷҷатии молҳо дохил мешавад, ба ғайр аз:
60.Барои ҳисоби синтетикии «Фурўш» хусусиятҳои зеринхарактернок
аст, ба ғайр аз:
61.Ба амалиётҳои даромади хазинавӣ ҳама дохил мешавад, ба ғайр аз:
62.Ба амалиётҳои хароҷотҳои касавӣ ҳама дохил мешавад, ба ғайр аз:
63.Ҳисоботҳои ғайринақдӣ барои харпоҷотҳо дар ҳама ҳолатҳо
истифода мешаванд, ба ғайр аз:
64.Амалиётҳои кассавӣ дар ҳамаи ҳуҷҷатҳо ба қайд гирифта
мешаванд, ба ғайр аз:
65.Шаклҳои асосии боздошти музди меҳнати кормандон ҳисоб
мешаванд:
66.Ба бақияи муомилот ҳамаи намудҳои хароҷотӣ дозил мешаванд, ба
ғайр аз:
67.Аз ҳаҷми фурўш (бузургии гардиши мол) нишондиҳандаҳои зерин
вобастаанд, ба ғайр аз:
68.дар таҳлили микроиқтисодӣ барои банақшагирии зерин
нишондиҳандаҳои асосии иқтисодӣ ҳамаи усулҳо истифода
мешаванд, ба ғайр аз:
69.Ба нишондиҳандаҳои асосии иқтисодии дорухона ҳама дохил
мешаванд, ба ғайр аз:
70.Яке аз асбобҳои асосии бозори фармасевтӣ ба ҳисоб меравад:
71.Омилҳои нисбатан муҳиме, ки ба табиати сохти доруҳои табобатӣ
таъсир мерасонанд, ҳама ба ҳисоб мераванд, ба ғайр аз:
72.Зарурати рафтори матлуботчиёнро дар бозори фармасевтӣ муайян
мегардонанд:
73.Мақсади нархгузории муассисаи дорухонагӣ ҳама шуда
метавонанд, ба ғайр аз:
74.Нархи ретсептураи экстемпаралӣ ва маҳсулоттайёркунии
дохилидорухонавӣ дар унсурҳои ишорашуда ҷойгиранд, ба ғайр аз:
75.Қисмҳои асосии гардиши мол ҳисоб мешаванд:
76.Захираҳои доруҳои табобатӣ дар дорухона аз нишондиҳандаҳои
зерин чен карда мешаванд, ба ғайр аз:
77.Барои банақшагирии боқимондаи дорухона аз руй моддаҳо
усулҳои зерин истифода мешаванд, ба ғайр аз:
78.Барои тартиб додани пешгўии даромади тозаи дорухона бо самти

маблағ зарур аст, ки инро донист!
79.Ба муносибатҳои асосии зиёдкунии даромадҳо ҳама дохил
мешаванд, ба ғайр аз:
80.Ба воситаҳои асосии дорухона дохил мешаванд:
81.Ба воситаи муомилотии дорухонаҳо дохил мешаванд:
82.Фурўши чаканаи дорухонаҳо дар ҳуҷҷатҳо ба назар гирифта
мешавад, ба ғайр аз:
83.Аз дорухона баровардани доруҳои табобатӣ дар ҳуҷҷатҳо ба
эътибор гирифта мешавад ба ғайр аз:
84.Ҳаракати воситаҳои нақдии пулии дорухонаҳо инъикос менамоянд:
85.Ҳаракати воситаҳои ғайринақдии пули дорухонаҳо инъикос
менамоянд:
86.Дорухонаи муассисаи табобатӣ – профилактикӣ статуси зерин
дорад:
87.Литсензияи ташкилоти дорухонавӣ мумкин аст, ки ба таври
максималӣ дода шавад бо мўҳлати:
88.Литсензиякунонии ташкилоти дорухонавӣ тасдиқ карда мешавад:
89.Комиссияи литсензиякунӣ фаъолияти фармасевтӣ дар дараҷаи
зерин таъсис дода мешаванд:
90.Литсензияи ташкилоти дорухонавӣ, ки онро комиссияи
литсензиякунонии фаъолияти фармасевтӣ додаст дар ҳудуди зерин
эътибор дорад:
91.Намудҳои фаъолияте, ки ташкилоти дорухонавӣ иҷозат додааст
дар ҳуҷҷатҳои зерин нишон дода шудааст:
92.Дорухона фақат ба беморони бистарӣ хизмат мерасонад:
93.Фақат ба беморони бистарӣ, мактабҳо, боғчаҳои бачагона, ясли ва
муассисаҳои табобатӣ – профилактикӣ, ки шабакаҳои хобондани
беморонро надоранд, дорухона хизмат мерасонад:
94.Захираи воситаҳои доругии наркотикӣ дар шўъбаҳои муассисаҳои
табобатӣ – профилактикӣ набояд аз мўҳлатҳои зерин зиёд нигоҳ
дошта шаванд:
95.Захираи воситаҳои доругии заҳрнок дар шўъбаҳои муассисаҳои
табобатӣ – профилактикӣ набояд аз мўҳлатҳои зерин зиёд нигоҳ
дошта шаванд:
96.Захираҳои спирти этил дар шўъбаҳои муассисаҳои табобатӣ –
профилактикӣ набояд аз мўҳлатҳои зерин зиёд нигоҳ дошта
шаванд:
97.Захираи воситаҳои доругии номгўи умумӣ дар шўъбаҳои
муассисаҳои табобатӣ – профилактикӣ набояд аз мўҳлатҳои зерин
зиёд нигоҳ дошта шаванд:
98.Аз дорухона баровардани влситаҳои доругӣ ва маҳсулотҳои
аҳамияти тибби дошта дар муассисаҳои табобатӣ профилактикӣ ба
тарзи гардиши зерини мол дохил мешаванд:
99.Тайёр намудани маҳлулҳои омехта ва полуфабрикатҳо дар
муассисаҳои дорухонавӣ дохил мешавад:
100.
Ба тайёр кардани маҳлулҳои омехта ва полуфабрикатҳо дар
дорухона машғул мешавад:

101.
Аз рўи корҳои лабораторӣ – қуттикунонӣ аз ҳисогби
яклухтсозии нархҳои маҳсулоти тайёр ба самти зиёдкунии арзиш
рух медиҳад:
102.
Тайёр кардани маҳлулҳои омехта дар дорухона инъикос
мешавад:
103.
Тайёр кардани маҳсулотҳои дохилидорухонавӣ дар дорухона
инъикос мешавад:
104.
дар таркиби блоки асептики дорухона дохил намешавад:
105.
Тасдиқи ҳуҷҷатии ҷавобгўии таҷҳизот, шароити истеҳсолот,
раванди технологӣ, сифати маҳсулотинимтайёр ва маҳсулоти тайёр
аз рўи талаботи ҳуҷҷатгузории нормативӣ амалкунанда номида
мешавад:
106.
Барои воситаҳои доругӣ, ки ба бақайдгирии ашёӣ – миқдорӣ
таалуқ доранд, меъёри баромади табии дар % аз бузургӣ муқарар
карда мешавад:
107.
Оби тоза, вале зуд вайроншаванда ва доруҳои табобатии
ноустувор барои санҷиши сифат аз дорухона барои ташхис ба
лаборатория санҷишӣ – таҳлилӣ (марказ) фиристода мешавад:
108.
Иҷозат барои фаъолияти фармасевтӣ лабораторияи санҷишӣ
– таҳлилӣ дар ҳуҷҷати зерин инъикос мегардад:
109.
Назорати дохили дорухонавии сифати доруҳо ҳама ҳуқуқи
амалӣ кардан доранд, ба ғайр аз:
110.
Дар «китоби бақайдгирии воситаҳои доругии наркотикӣ ва
ғайраҳо, ки ба ҳисобгирии ашёӣ – миқдорӣ мансуб мебошанд»
доруҳои табобатии зерин инъикос меёбанд:
111.
Барои дорухонаи шаҳрӣ меъёри зерини захираи воситаҳои
доругии наркотикӣ ҷорист:
112.
Барои дорухонаҳои деҳот меъёри зерини захираи воситаҳои
доругии наркотикӣ ҷорист:
113.
Духтур ўҳдадор аст, ки дар ретсепт ҳадди (дозаи) моддаи
доругиро бо ҳарф нависа два аломати хитоб гузорад, агар ҳадди
зерин зиёд шавад:
114.
Духтур ўҳдадор аст, ки дар дорухат нависад: «Мувофиқи
таъиноти махсус» ва имзою мўҳри худро гузорад, агар андозаи
зерин зиёд шавад:
115.
Аз рўи дорухати бемори амбулаторӣ додани ҳама доруҳои
табобати мпнъ аст, ба ғайр аз:
116.
Ташхиси фармасевтии дорухатро мегузаронад:
117.
Реквизитҳои иловагӣ барои варақаҳои дорухатии формаи 107
– у вобаста ба таркиби доруҳои тавсияшаванда инҳо шуда
метавонанд:
118.
Реквизитҳои иловагӣ барои варақаи махсуси дорухатии
воситаҳои доругии наркотикӣ инҳо ҳисоб намешаванд:
119.
Реквизити иловагӣ барои варақаи дорухати формаи 148 – 1/ у
– 88 шуда наметавонанд:
120.
Дар сурати аз тарафи духтур тавсия додани воситаҳои
доругии андозаи баландтарини яквақта бе қайди зарурии дорухат

зиёд карда мешавад, провизор бояд онро ба миқдори зерин иҷозати
баровардан диҳад:
121.
Доруҳои табобатии зерин дар варақаи дорухатии формаи
107/у бо иловаи ҳатмии мўҳри «барои дорухат» тавсия дода
мешаванд:
122.
Варақаҳои махсуси дорухат барои доруҳои табобатии
наркотикӣ, ки аз рўи онҳо доруҳо бароварда мешаванд, дар
дорухона ба мўҳлати зерин маҳфуз дошта мешаванд:
123.
Дорухатҳо барои доруҳои табобатие, к ибо ретсептҳои
имтиёзнок ё бепул бароварда шудаанд, дар дорухона ба мўҳлати
зерин нигоҳ дошта мешаванд:
124.
Ба воситаҳои асосии дорухона ҳама чиз дахл дорад, ба ғайр
аз:
125.
Маҷмўи интихобшудаи усулҳои бурдани ҳисоби бухгалтерӣ –
мушоҳидаи аввалин, ченкунии арзиш, гуруҳҳои ҷорӣ ва
яклухтсозии ҷамъбастии фактҳои фаъолият номида мешавад:
126.
Ба воситаҳои гардиши дорухона таалуқ доранд, ҳама чиз ба
ғайр аз:
127.
Дар ҳисоби бухгалтерӣ барои баҳодиҳии воситаҳои асосӣ
намудҳои зерини арзиш истифода мешаванд, ба ғайр аз:
128.
Аз рўи арзиши аввалаашон воситаҳои асосии дорухона дар
ҳамаи ҳуҷҷатҳо ба эътибор гирифта мешаванд, ба ғайр аз:
129.
Аз рўи арзиши боқимондаашон воситаҳои асосии
муассисаҳои дорухонавӣ дар ҳамаи ҳуҷҷатҳо ба эътибор гирифта
мешаванд, ба ғайр аз:
130.
Нишондиҳандаи арзиши вайроншавии объектҳои воситаҳои
асосӣ ё вайроншавии хосиятҳои техникӣ – иқтисодии онҳо муайян
карда мешавад, ҳамчун:
131.
Ҷамъшавии воситаҳое, ки барои барқарорсозӣ ва дастрас
кардани воситаҳои нави асосӣ лозиманд, ва бо роҳи дохил кардан
ба боқимондаҳои муомилоти маблағҳои хориҷшуда аз рўи
бузургии хурдашавии воситаҳои асосӣ қайд карда мешаванд, чунин
ном доранд:
132.
Объектҳое, ки шакли модди надоранд, хосиятҳои физикиро
доро нестанд, вале ба корхона имконияти пайдо кардани
дарозмўҳлат медиҳанд, дар ҳисоби бухгалтерӣтаалуқ доранд:
133.
Ашёҳои ёридиҳанда (этикеткаҳо, тамғаҳо, сигнатурҳо,
ресмон, сурғуч ва ғ.) дар муассисаҳои аптекӣ таалуқ доранд:
134.
Барои бақайдгирии воситаҳои ёридиҳанда истифода бурда
намешаванд:
135.
Ба функсияҳои асосии идоракунӣ ҳама дохил мешаванд, ба
ғайр аз:
136.
Борҷое, ки барои ҳаҷми зиёди молҳоро нигоҳ доштан хизмат
мекунад, номида мешавад:
137.
Борҷои бисёрмуомилотӣ хизмат мерасонад:
138.
Фурўши борҷоро ташкилотҳои борҷо ҷамъкунанда ба қайд
мегиранд:

139.
Борҷои бисёрмуомилотӣ дар муассисаи аптекӣ таалуқ дорад:
140.
Зери мафҳуми маҳсулоти тайёри корхонаҳои дигар, ки
корхонаи алоҳида барои савдои яклухт ё чакана харид кардааст,
дар ҳисоби бухгалтерӣ фаҳмида мешавад:
141.
Ҳангоми ба дорухона ворид шудани мол агар ҳуҷҷатҳои
бордиҳанда мавҷуд набошанд, комиссияи таъсисдодашуда тартиб
медиҳад:
142.
Рад намудани сифат ва миқдори мол ҳангоми қабул дар
дорухона дар ҳуҷҷатҳои зерин инъикос карда мешавад:
143.
Арзиши молҳо дар ҳисобҳои ҳисоботи бухгалтерӣ аз рўи
нархҳои зерин инъикос мегарданд:
144.
Дар валюти (асъори) баланс молҳо бо нархҳои зерин дохил
мешаванд:
145.
Муомилот аз рўи ретсептураи амбулаторӣ, муомилот аз рўи
фурўши бе ретсепт, муомилот аз рўи шабакаҳои майдасавдоӣ ба
сохтори зерин дохил мешаванд:
146.
Дар таркиби муомилот аз рўи ретсептураи амбулаторӣ дохил
мешаванд, муомилотҳо оиди баровардани (фурўши):
147.
Маблағи муомилот аз рўи фурўши беретсепт мувофиқи
далелҳои лентаи назоратӣ – кассавӣ ҳамчун даромади шуъбаи
фурўши доруҳои беретсепт муайян карда ҳар рўз сабт карда
мешавад:
148.
Маблағи савдои шабакаи майдасавдоӣ ҳар рўз ба кассаи
дорухонасупорида мешавад, ки ин дар ҳуҷҷатҳои зерин инъикос
мегардад:
149.
Шахси масъули материалии дукони дорухонавӣ «ҳисоби
молӣ» - ро на камтар аз 1 бор тартиб медиҳад:
150.
Шахси материалии пункти дорухонавӣ «ҳисоби молӣ» на аз 1
маротиба кам тартиб медиҳад:
151.
Дар ташкилоти дорухонавӣ ҳисоботи фаврии хароҷоти
молҳои ҳаётан зарур дар давоми моҳ гузаронида мешавад:
152.
Ҳар моҳ молу ашёҳои сарфшудаи ҳаётан зарур дар дорухона
аз эътибор соқит гардонда мешаванд:
153.
Арзиши молҳое, ки барои заруроти ҳаётии дорухона
истифода шудаанд, дар охири моҳ ба қайд гирифта мешаванд:
154.
Маблағе, ки дар дорухона ба эҳтиёҷоти ҳаётӣ сарф шудааст,
таалуқ дорад:
155.
Дар муассисаи дорухонавӣ ҳисоби фаврии бақайдгирии
хароҷоти молҳо барои расонидани ёрии аввалини тиббӣ дар
давоми моҳ бурда мешавад:
156.
Ҳар моҳ молҳое, ки барои расонидани ёрии аввалини тиббӣ
сарф шудаанд, дар дорухона аз эътибор соқит карда мешаванд:
157.
Арзиши молҳое, ки барои расонидани ёрии аввалини тиббӣ
сарф шудаанд, дар дорухона охири моҳ қайд карда мешаванд:
158.
Маблағҳое, ки барои расонидани ёрии аввалини тиббӣ сарф
шудаанд, дар дорухона таалуқ доранд:

159.
Дар дорухона зиёни молӣ таалуқ дорад:
160.
Дар муассисаи дорухонавӣ бақайдгирии дорухонавии
арзонкунӣ аз рўи корҳои лабораторӣ – қуттикунонӣ дар давоми як
моҳ бурда мешавад:
161.
Беэътибор гардонидани зиёни молӣ дар дорухона асоси зерин
гузаронда мешавад:
162.
Арзиши зиёни моли дорухона охири моҳ инъикос мегардад:
163.
Санадкунонии зиёни молӣ, ки дар натиҷаи вайроншавӣ ба
амал омадааст, дар мўҳлатҳои зерин гузаронида мешавад:
164.
Аз эътибор соқит кардани молҳо бо сабаби вайроншавӣ
гузаронида мешавад:
165.
Дар дорухона барои таҳлил ба лабораторияи назоратӣ –
таҳлилӣ гирифтани доруҳо истифода мешавад:
166.
Аз эътибор соқит кардан, барои таҳлилу ташхис ба
лаборатория бурдани доруҳо дар дорухона гузаронида мешавад:
167.
Арзиши доруҳо, ки барои таҳлил ба лабораторияи санҷишӣ –
таҳлилӣ бурда шудаанд, охири моҳ ба қайд гирифта мешавад:
168.
Арзиши доруҳое, ки барои таҳлил ба лабораторияи санҷишӣ –
таҳлилӣ бурда мешаванд, дохил мегарданд:
169.
Санад дар бораи руёндани доруҳо барои таҳлил дар
лабораторияи санҷишӣ – таҳлилӣ тартиб дода мешавад:
170.
Ҳар моҳ қиматкунӣ ва арзонкунӣ аз рўи корҳои лабораторӣ –
қуттикунонӣ охири моҳ инъикос меёбад:
171.
Арзиши қиматкунӣ аз рўи корҳои лабораторӣ – қуттикунолнӣ
охири моҳ инъикос меёбад:
172.
Арзиши арзонкунӣ аз рўи корҳои лабораторӣ – қуттикунонӣ
охири моҳ инъикос меёбад:
173.
Арзонкунӣ аз рўи корҳои лабораторӣ – қуттикунонӣ дар
дорухона талуқ дорад:
174.
Маблағи аз фурўши молҳо ба аҳолӣ ба дастомади ба
амалиётҳои даромадии кассавӣ таалуқ дошта, дар ҳуҷҷати зерин
қайд карда мешавад:
175.
Боз гардондани маблағҳои истифоданамуда аз шарафи
шахсони масъул ба амалиётҳои даромади кассавӣ таалуқ дошта дар
ҳуҷҷати зерин қайд карда мешавад:
176.
Дохилшавии маблағ барои иҷораи ашёҳои аҳамияти тиббӣ
дошта ба амалиётҳои даромади кассавӣ таалуқ дошта, дар ҳуҷҷати
зерин қайд карда мешавад:
177.
Баргардондани борҷо аз шарафи коргар ба амалиётҳои
даромади кассавӣ таалуқ дошта дар ҳуҷҷати зерин инъикос карда
мешавад:
178.
Аз банк пул гирифтани дорухона ба амалиётҳои даромади
кассавӣ таалуқ дошта, дар ҳуҷҷати зерин сабт мегардад:
179.
Амалиётҳои даромади кассавӣ дар ҳисоби зерин ишора
мегарданд:
180.
Амалиётҳои хароҷоти кассавӣ дар ҳисоби зерин ишора

мегарданд:
181.
Ба банк супоридани маблағи фурўш ба воситаи инкассатор ба
амалиёти хароҷотии кассавӣ таалуқ дошта, асосӣ ҳуқуқиаш шуда
метавонад:
182.
Додани музди меҳнат ба амалиётҳои хароҷоти кассавӣ таалуқ
дошта, асосии ҳуқуқии он шуда метавонад:
183.
Додани маблағ барои супоридани растаниҳои доругӣ ба
амалиётҳои хароҷотии кассавӣ таалуқ дошта, асоси ҳуқуқии он
шуда метавонад:
184.
Додани пул таҳти ҷавобгарии коркунонии дорухона ба
амалиётҳои хароҷоти кассавӣ таалуқ дошта, асоси ҳуқуқии он шуда
метавонад:
185.
Барои миқдори маблағ дар касса масъулияти молиявӣ дорад:
186.
Музди меҳнати додашуда ба касса баргардонида мешавад
баъди:
187.
Музди меҳнати коркунонии дорухона таалуқ дорад ба:
188.
Инвентаризатсияи молҳо дар дорухона бояд гузаронида
шавад:
189.
Инвентаризатсияи воситаҳои доругӣ, ки дар қайд ашёӣ –
миқдорӣ мебошанд, гузаронида мешавад:
190.
Ҷамъбасти инвентаризатсия дар ҳуҷҷати зерин сабт мегардад:
191.
Ҳангоми инвентаризатсия ошкор шудани фарқияти
мавҷудияти аслии ашёҳо ва нишондодҳои бухгалтериро сабт
месозанд:
192.
Андозаи минималии андоз барои даромад аз шахсони физикӣ
аз рўи музди меҳнатӣ ҳисоб шуда муайян карда мешавад:
193.
Раванди роҳбарии сохтан ва дастгирии мувофиқати байни
мақсадҳои корхона ва имкониятҳои потенсиалии он номида
мешавад:
194.
Даромади софи муассисаҳои дорухонавӣ аз ҷиҳати иқтисоди
зарур аст, ки:
195.
Фоидаи софи муассисаҳои дорухонавӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ
зарур аст, ки:
196.
Бақияи муомилоти муассисаҳои дорухонавӣ аз ҷиҳати
иқтисодӣ зарур аст, ки:
197.
Даромади тозаи муассисаи дорухонагиро иқтисодан
фоидабахш аст
198.
Гардиш додани мол дар ташкилоти дорухона аз ҷиҳати
иқтисодӣ фоиданок аст:
199.
Даромади умумии дорухона дар нарх ба нақша гирифта
мешавад:
200.
Захираҳои мол ҷамъ дар ташкилотҳои дорухона бо кадом
нарх ба нақша гирифта мешавад:

