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 ةاألساسي للمصطلحات معجم  –فهم المال 
 

  :البنك

، إدارة الحسابات، على سبيل المثال، والتحقق من للعمالء الخدمات المالية مالية تقدم مؤسسة

 . وأكثر من ذلك االدخار،، والقروض، وإمكانيات االئتمانوبطاقات 

 

  :بنك إسرائيل

 ويرأسها النظام المصرفياإلشراف على و مهامه واحدة مندولة إسرائيل. المركزي ل البنك

 .بنك إسرائيل محافظ

 

 الحسابات الجارية(: الحساب ) التحقق من / حساب مصرفي

 على سبيل المثال، على الطلب.الودائع، و األموال لجذب أصحابها مما يسمح حساب مصرفي،

تحويل  )مثال تحويل األموال أو المباشر،، والخصم السحب اآللي، الشيك  عن طريق بطاقة

 . الخلوي( الهاتفالنقود لشركة 

 

  ) الموجب(:الرصيد الدائن حساب

 (.زائد+"حساب )" العمالء الحاليةحسابات ل األموال المتاحة كمية

 

  الرصيد المديون )سالب(: حساب
 مبلغ من المال  مدينا للبنك من إطار الحسابات الجارية )"حساب ناقص"(. 

 
 

  :التحقق/  تشيك 
إلى طرف  من حسابه مبلغ معين من المال لدفع صاحب الحساب المصرفي من تعليمات مكتوبة

 .لسداد الثشيك سيقدم، والذي آخر
 
 

 الة السحب النقدي :
  الحساب. عن حالة والمعلومات األموال سحب المختلفة، مثل المعامالت المصرفيةجراء أداة إل

 . سريةشفرة  استخدام هو استخدام الجهاز
 
 



 :الفوري بطاقة السحب
حساب  خالل ,  إجراء معامالتو يوميا( 400ما يصل الى ) للسحب النقدي بطاقة تمكن

إذا كان  فقط يمكن استخدامها بالبطاقة  .)ال يوجد دفعات( تاريخ المعاملةيتم تسجيل   مصرفي
 .الدفع( رفض االئتمان يتم بطاقة )وهذا ليس في الحساب مال هناك

 
 

  :االئتمان بطاقة
بطاقة  حامل حساب مصرفي وذلك عن طريق، إجراء معامالتو للسحب النقدي بطاقة تمكن

 . مسبقا كما هو محدد، في وقت الحق الخصم
 
 

  عمولة:
 من قبل الزبون. المعامالت المصرفية يجبيه البنك إلجراء مبلغ من المال

 
 

  :الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
 أو من خالل، عبر اإلنترنت، نفسها المعامالت المصرفية إلجراء عميل ألي مصطلح شامل

: احصل على يمكنك القيام به مثال على ما.  أجهزة الصراف اآللي مثل النقالة األجهزة
 أو، تحويل األموال ،دفاتر الشيكات والفواتير، و االئتمان، وبطاقة حالة الحساب معلومات عن

 الودائع. في األموال إيداع
 
 

 خطة توفير :
(، مبلغ مقطوع إيداع أو، الشهريةالودائع ) البنوك في إيداع األموال يسمح هو البرنامج الذي هذا

الحسابات  األموال في تراكم أخرى، فإن وبعبارة الربح. ويحملالمغلق " لفترة معينة " المال
 الزبون، يتلقى التوفيرحساب  والبنك. بين العميل، وفقا لالتفاق لفترة محددة على حدة، الجارية
 معينة. حصة

 

 إيداع:
 وقصيرةفترة محدودة ل البنك، للعمالء ليحافظ عليهامال  ودائع  – أو استثماري بنكي االدخار

باإلضافة إلى   المال سيحصل على الزبون الفترة في نهاية. المصرفبين بينه و منسقة، نسبيا
 الفائدة(.) مسبقا المتفق عليه الربح بعض

 
 

  :قرض
(، )المقرض من قبل البنك عادة، هيئة أخرى أو( )المقترض لشخص يعطى مبلغ من المال

محددة الفائدة(، وبعد فترة ) مبلغ إضافي، باإلضافة إلى سداد القرض عن المقترضوالمسؤولية 
 .مسبقا

 
 
 



  :الفائدة
  مقابل المال. االدخار، في نهاية للعميل يدفع البنك إضافي مبلغ من المال - الفائدة الدائنة   

التسهيالت مثل :  أموال البنك الستخدام يدفعه العميل للبنك  مبلغ من المال - الفوائد المدانة
 واالقتراض. االئتمانية

 
 

 سحب جاري مدين )السحب المدين(:
مبلغ من المال العميل مدينا للبنك، نتيجة لسحب أموال من حساب فوق المبلغ المتفق عليه مع 

 البنك. يدفع العميل سعر الفائدة االجبارية.
 
 

  :االئتمان خط
 في األموال التي باإلضافة إلى من الحساب،ه سحبب للعميل يسمح للبنك المال أكبر قدر ممكن من

رتفاع وفقا ال هذا المبلغ، يتم تحديد . عادة سحب جاري مدين" " -، وبعبارة أخرى الحساب
  اآلخر. الدخلأو  الراتب الشهري، فاتورة

 
 

  :الخصم المباشر
على سبيل . أي كيان شخص أو لصالح مبلغ ثابت على فترات منتظمة،، لدفع إلى البنك تعليمات
عميل.الحساب المصرفي لل هو دفع المدخرات. في وديعة المثال،

 

 


