საბანკო საქმის საფუძვლები
(დასკვნითი გამოცდის ნიმუში)
Question

1

რვალი, რომლისგანაც იბეჭდებოდა ფული არის
Select one:
a. არცერთი პასუხი სწორი არ არის
b. სპილენძისა და თუთიის შენარევი ლითონი
c. ოქროსა და ვერცხლის შენარევი ლითონი
d. სპილენძისა და ოქროს შენარევი ლითონი
Question

2

რეპო არის
Select one:
a. ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა შემდგომში იმავე ან მსგავსი ფასიანი ქაღალდების წინასწარ
შეთანხმებული პირობებით უკან გამოსყიდვის ვალდებულებით
b. კომერციული ბანკებისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის სავალუტო რისკის ჰეჯირების
საშუალება
c. არცერთი პასუხი სწორი არ არის.
d. კომერციული ბანკებს შორის გარანტირებული სესხება/გასესხების საშუალება
Question

3

კომერციული ბანკის დირექტორატის წევრს
Select one:
a. ცალკეულ კონკრეტულ შემთხვევაში აქვს თავისი უფლებამოსილების სხვებისთვის მთლიანად
ან ნაწილობრივ დელეგირების უფლება
b. ცალკეულ კონკრეტულ შემთხვევაში აქვს თავისი უფლებამოსილების სხვებისთვის მთლიანად
დელეგირების უფლება
c. არ შეუძლიათ სხვებისათვის თავიანთი უფლებების დელეგირება
d. მხოლოდ განსაზღვრულ შემთხვევაში აქვს თავისი უფლებამოსილების სხვებისთვის
ნაწილობრივ დელეგირების უფლება
Question

4

ბანკის საქმიანობის სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს რომ მისი რესურსების უმეტესი ნაწილი
ფორმირდება არა საკუთარი სახსრების, არამედ
Select one:
a. მოზიგული სახსრების ხარჯზე
b. ნასესხები სახსრების ხარჯზე
c. შემოწირული სახსრების ხარჯზე

d. დივიდენდური სახსრების ხარკზე
Question

5

პროცენტის ავანსად გადახდას ითვალისწინებს
Select one:
a. მარტივი პროცენტების მეთოდი
b. დისკონტური განაკვეთის მეთოდი
c. რთული საპროცენტო განაკვეთის მეთოდი.
d. წლიური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდი
Question

6

ფორვარდი არის გარიგება, რომლის ანგარიშსწორება ხორციელდება გარიგების დადების დღიდან
Select one:
a. 7 საბანკო დღეზე მეტი პერიოდის განმავლობაში
b. 1 საბანკო დღეზე მეტი პერიოდის განმავლობაში
c. 3 საბანკო დღეზე მეტი პერიოდის განმავლობაში
d. 2 საბანკო დღეზე მეტი პერიოდის განმავლობაში
Question

7

ირიბია ლიზინგი, როცა:
Select one:
a. ლიზინგურ გარიგებაში მრავალი მხარე მონაწილეობს;
b. ქონების მესაკუთრე თვითონ გადასცემს ობიექტს ლიზინგში;
c. ქონების ლიზინგში გადაცემა ხდება შუამავლის დახმარებით
d. არც ერთი პასუხი სწორი არ არის
Question

8

კომერციული ბანკები ვალდებულნი არიან საქართველოს ეროვნულ ბანკს წარუდგინონ
სუბორდინირებული სესხის მიღების თაობაზე ხელშეკრულება გაფორმებიდან
Select one:
a. 1 კვირის განმავლობაში
b. 1 თვის განმავლობაში
c. 10 დღის განმავლობაში
d. 2 თვის განმავლობაში
Question

9

უნაღდო ანგარიშსწორების პირველი პრინციპებია მისი განხორციელება
Select one:

a. საბანკო ანგარიშების მეშვეობით
b. საგადახდო ბრუნვის მეშვეობით
c. არცერთი პასუხი სწორი არ არის
d. ვადაგადაცილების მეშვეობით
Question

10

შეიძლება გაიხსნას შემდეგი სახის აკრედიტივები
Select one:
a. ყველა პუნქტები ერთად
b. დაფარული ანუ დეპონირებული
c. დაუფარავი ანუ გარანტირებული
d. გამოთხოვითი ან გამოუთხოვარი
Question

11

„ სპეციალური რეზერვი“ არის
Select one:
a. რეზერვი, რომელიც შექმნილია აქტივების შესაძლო დანაკარგების დასაფარავად და სასესხო
პორტფელის გასაზრდელად
b. რეზერვი, რომელიც შექმნილია რაიმე სპეციალური აქტივის შესაძლო დანაკარგების
დასაფარავად, ბანკის ბალანსზე აქტივში ნაჩვენები ღირებულების გადიდების მიზნით;
c. რეზერვი, რომელიც შექმნილია აქტივების შესაძლო დანაკარგების დასაფარავად, მათ
დაუკონკრეტებლად
d. რეზერვი, რომელიც შექმნილია რაიმე სპეციალური აქტივის შესაძლო დანაკარგების
დასაფარავად, ბანკის ბალანსზე აქტივში ნაჩვენები ღირებულების შემცირების მიზნით
Question

12

ბანკის კაპიტალი ბანკისათვის არის
Select one:
a. ბანკის ფინანსური დანაკარგების ა და ზარალის დაფარვის ძირითადი წყარო
b. ყველა პუნქტები ერთად
c. საიმედობისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის საშუალება
d. საბანკო საქმიანობის განხორციელებისა და მისი სტაბილური ზრდის
Question

13

ლიკვიდობის საერთო რეზერვი იყოფა
Select one:
a. მეორად რეზერვად
b. პირველად და მეორად რეზევებად

c. მესამედ რეზერვად
d. პირველად რეზერვად
Question

14

ბანკი გადახდისუუნარო ხდება მაშინ როდესაც
Select one:
a. მისი აქტივები ვეღარ ფარავენ ზარალს
b. მისი აქტივები ვეღარ ფარავენ ხარჯებს
c. მისი აქტივები ვეღარ ფარავენ თავის შმოსავლებს
d. მისი აქტივები ვეღარ ფარავენ თავის ვალდებულებებს
Question

15

ბანკი ვალდებულია ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლის წესში გამოიყენოს
მხოლოდ
Select one:
a. საბაზრო ინდექსი
b. საჯარო ინდექსი
c. საპროცენტო ინდექსი
d. ფინანსური ინდექსი

