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 ةاسااسياأل للمصطلحات  معجم – تعلم المصطلحات المالية 
 

  :بنك

ادارة حساب : مثًل . زبائنلل الخدمات المالية مالية تقدم مؤسسة

وأكثر من  ،توفيرالإمكانيات القروض،  ،عتماداالبطاقات جاري، 

 . ذلك

 

  :بنك إاسرائيل

اإلشراف على  مهامهمن أبرز . دولة إسرائيلالمركزي ل البنك

 .بنك إسرائيل محافظ يرأسه .النظام المصرفي

 

 : رفي جاريحاساب مص

 .بموجب احتياجاتك الحياتية األموال سحب وايداع يتيح لكحساب 

 أو المباشر، والخصم الشيكالسحب اآللي،  عن طريق بطاقة مثًل 

 . تحويل األموال

 

  :(بلوس)الموجب  الرصيد

 .حالًيا بالحسابوفرة األموال المت كمية

 
  :(مينوس)اسالب رصيد الال 

 .كمية األموال التي يجب ارجاعها للبنك
 
 



  :شيك
مبلغ معين من  لدفع الحساب المصرفيصاحب  من تعليمات مكتوبة

 .الذي سيقوم بصرف الشيك، إلى طرف آخر من حسابه المال
 
 

 الة الاسحب النقدي :
 األموال سحب مثلالمختلفة،  المعاملت المصرفيةجرا  أداة إل

  .الحساب عن حالة والمعلومات
 .منوط بادخال الرقم السري استخدام الجهاز

 
 

 :الفوري اسحببطاقة ال
شيكل عن  400الى  قيمتها صلت باجرا  معاملت بطاقةال تمكن

يمكن  .طريق تسجيل المعاملة بشكل فوري في الحساب المصرفي
 .في الحساب موجبرصيد  إذا كان هناك فقط البطاقة استخدام

 
 

  :االئتمان بطاقة
وذلك عن ، إجرا  معاملتو لسحب النقديمن ا بطاقةال تمكن
كما هو  في وقت الحق يتم من خلله الدفع حساب مصرفي طريق
 . مسبقا محدد

 
 

  :عمولة
من قبل  المعاملت المصرفية إلجرا البنك يجبيه  مبلغ من المال

 .الزبون
 
 

  :اإلنترنتالخدمات المصرفية عبر 
 خلل عبر اإلنترنت، المعاملت المصرفية إلجرا  مصطلح شامل



 مثال على ما.  أجهزة الصراف اآللي أو عن طريق النقالة األجهزة
 االئتمانبطاقة ، الحساب رصيدعلى  الحصول: القيام به يمكن

 األموال إيداع أو، تحويل األموال ،دفاتر الشيكات  طلب والفواتير،
 .الودائع في
 
 

 :برنامج توفير
مبلغ  إيداع أو، شهريمبلغ ) كالبن في الإيداع الم يعطيك امكانية

 بلغ الذي تم ايداعه غير متوفر للستخدام الحاليالم .(لمرة واحدة
المقصود هو وجود أموال ليست متواجدة  .عطي مدخول الفائدةيو

 .في الحساب الجاري
 
 :ةعيدو

فترة ل البنك، عليهاظ ليحاف ُيودعها الزبون .أو استثمار ادخار
 في نهاية. بنكالبين بينه و متفق عليها مسبقا نسبيا وقصيرةمحدودة 

المتفق الفائدة  باإلضافة إلى  المال سيحصل على الزبون الفترة
 .مسبقا اعليه

 
 

  :قرض
 .من قبل البنك عادة، هيئة أخرى أو لشخص يعطى مبلغ من المال

 مبلغ إضافي، بإضافة القرضسداد  هي قترضالمُ مسؤولية و
 .محددة مسبقا، وبعد فترة (الفائدة)
 
 

  :الفائدة
 البنك هيدفع إضافي مبلغ من المال -دة على الرصيد الموجبفائ
  .مقابل المال االدخار في نهاية زبونلل
 للبنك  زبوناله يدفع مبلغ من المال - ة على الرصيد السالبائدف

 .واالقتراض التسهيلت االئتمانية :مثل  أموال البنك استخداممقابل 



 
 

 :حاساب جاري ُمدان
للبنك، نتيجة لسحب أموال من  يدين به الزبونمبلغ من المال 

 زبونيدفع ال. لمتفق عليه مع البنكفوق المبلغ ا ه الجاريحساب
 .الفائدة

 
 

  :اطار االعتماد
 الحسابمن ه سحبب زبونلل ُيتيحه البنك المال أكبر قدر ممكن من

، يتم تحديد دةعا. "حساب جاري ُمدان" -وبعبارة أخرى  ،الجاري
  .مدخوالت أخرى أو راتب الشهري،لوفقا ل هذا المبلغ

 
 

  :الخصم المباشر
 امبلغً  على فترات منتظمة من الحساب الجاري لدفعبا البنك الزام
 .برنامج التوفير في االيداع :ًل مث .شركةأي  شخص أو لصالح اثابتً 

 


