
Glossary of Banking Terms



•   Joint Account: An account owned by two or more persons. 
-  And/OR: Either of the account holders may manage the account. 
-  And: Both persons have to sign for each transaction.

•   Individual Account: An account owned by one person.

•   Value Date: Specific date at which time the funds will become available or deducted from 
the account.

•   Minimum Balance: The amount of money required to be on deposit in an account to qualify 
the depositor for special services or to waive a service charge.

AccountsA

•   Debit Card: Card allowing the holder to withdraw money directly from his bank account.

•   Revolving Credit Card: A credit agreement that allows a customer to borrow against a 
credit line from the bank when purchasing goods and services. The borrower is only billed 
for the amount that is actually borrowed plus any interest due.

•   Minimum Payment: The minimum amount that must be paid each month on a credit card 
defined by client and based on Bank conditions.
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•   Billing Cycle: The billing cycle is 40 days which represents the time interval between the 
dates on which regular periodic statements are issued.

•   Billing Date: The billing date for credit cards is on the 20th of each month, it represents the 
date on which all the utilized amount during the previous billing cycle is subject to interest 
unless total outstanding amount is settled by client before the billing date, no interest will be 
charged on his account.

•   Charge Card: A card that charges no interest but requires the user to pay his/her balance in 
full upon receipt of the statement on a monthly basis.

•   Point of Sale (POS): The location at which a transaction using the BLC cards takes place.

CardsB

InterestC

•   Interest: The term interest is used to describe the cost of using money.

•   Variable Rate: Interest rate that changes on a periodic basis.

•   Fixed Rate: Interest rate that never changes during the contract period between the bank & client.

•   Regressive Interest: Interest calculated on the remaining loan amount after each installment.

•   Flat Interest: Interest calculated on the total loan amount.

•   Treasury Bills: Treasury bills, also known as “T-bills,” are a security issued by a government. 
It is represented by investment return and issued by the government.

•   Beirut Reference Rate: The Beirut Reference Rate (BRR), considered as the reference rate 
for lending in foreign currency, replaced the London Inter-Bank Offering Rate (LIBOR) in 2009 
as the ABL considered that the LIBOR no longer accurately reflects the cost of funding and 
lending in Lebanon.

•   Cost of Funds: All banks have a cost, known as cost of funds, due to the interest they pay 
to clients on their deposits. These costs are compensated by the interest charged on loans 
which take into consideration the cost of funds and other expenses the bank may incur.

Index RateD

•   Appraisal: The act of evaluating and setting the value of a specific piece of personal or real 
property.

•   Collateral: Assets that are offered to secure a loan or other credit. For example, if you get a 
real estate mortgage, the bank’s collateral is typically your house. Collateral becomes subject 
to seizure on default.

•   Guarantor: A party who agrees to be responsible for the payment of another party’s debts 
should that party default.

LoansE



•   Mortgage: A debt instrument used in a real estate transaction where the property is the 
collateral for the loan. A mortgage gives the lender a right to take possession of the property 
if the borrower fails to pay off the loan.

•   Annual Percentage Rate (APR): The letters APR stand for “Annual Percentage Rate” and 
provide an indication of how expensive a loan is. In addition to the interest rate, the APR 
includes the percentage equivalent of the file fees (or loan origination fees), insurance fees, 
and any other fee or cost associated with the transaction (except for penalties), reflecting as 
such the annual cost of borrowing money. The APR of a loan might be higher than the interest 
rate communicated. If you are looking to take a loan, and wish to compare the offers of different 
potential lenders, the APR provides you with the easiest and clearest way to do so; it is the 
most accurate tool reflecting the cost of the loan on the borrowers. Remember, you usually 
want as low an APR rate as possible, since the higher the APR on a loan, the more you will 
have to pay (assuming all other conditions are equal).

•   Beneficiary: A person who is entitled to receive the benefits or proceeds of a will, trust, 
insurance policy, retirement plan, annuity, or other contract.

•   Check: A written order instructing a financial institution to pay immediately on demand a 
specified amount of money from the check writer’s account to the person named on the check 
or, if a specific person is not named, to whoever bears the check to the institution for payment.

•   Debtor: Someone who owes monies to another party.

•   Deferred Payment: A payment postponed until a future date.

LoansE LoansE

•   Delinquency: A debt that was not paid when due.

•   Maturity: The date on which the principal balance of a loan or other financial instrument 
becomes due and payable.

•   Overdraft: When the amount of money withdrawn from a bank account is greater than the 
amount actually available in the account, the excess is known as an overdraft, and the account 
is said to be overdrawn.

•   Payoff: The complete repayment of a loan, including principal, interest, and any other 
amounts due. Payoff occurs either over the full term of the loan or through prepayments.

•   Prepayment: The payment of a debt before it actually becomes due.

•   Prepayment &  Payoff Penalties: A penalty imposed on a borrower for repaying the loan 
before its due date.

•   Online & Mobile Banking: A service that allows an account holder to obtain account 
information and manage certain banking transactions through a personal computer via the 
financial institution’s website on the Internet. (This is also known as Internet or electronic 
banking).

ServicesF



Ask your branch representative or log on 
to blcbank.com

راجــع موظفينــا المختصيــن فــي الفــرع أو زور 
blcbank.com  ــي ــا اإللكترون موقعن



•   امل�ؤجلة الدفع: دفعة موؤجلة اىل موعد الحق.

•   الدين املت�أّخر: ديون مل تدفع عند ا�ستحقاقها.

•   اال�ستحق�ق: التاريخ الذي ي�سبح فيه الر�سيد الرئي�سي للقر�ض اأو اي اأداة اأو ا�ستحقاق مايل اآخر 
واجب الدفع.

فعليا يف  املوجودة  تلك  امل�سحوبة من ح�ساب م�سريف  املبالغ  تفوق  املك�س�ف: عندما  على  •   ال�سحب 
احل�ساب. وعندها ي�سمى ح�ساب مك�سوف.

مبالغ  واأية  والفوائد،  والتكاليف  اال�سل  ذلك  يف  مبا  القر�ض،  قيمة  كامل  �سداد  ب�لك�مل:  •   ت�سديد 
اأخرى م�ستحقة. تتحقق هذه احلالة، اإما عندما ي�سل القر�ض اىل تاريخ ا�ستحقاقه، واما عرب ت�سديده 

مبوجب دفعات.

•   الدفع امل�سبق: دفع دين قبل موعد ا�ستحقاقه.

•   جزاء الدفع امل�سبق والت�سديد الك�مل: جزاء يتوجب بذمة املقرت�ض عند �سداد القر�ض قبل ا�ستحقاقه.

القرو�ض ه

متليك،  ب�سندات  املثبتة  املمتلكات،  ت�سكل  العقارية  العمليات  يف  معتمدة  و�سيلة  العق�ري:  •   الرهن 
ال�سمانة التي يتم رهنها مقابل احل�سول على القر�ض. الرهن العقاري مينح احلق للمقر�ض بحيازة 

املمتلكات املرهونة اإذا تخلف املقرت�ض عن ال�سداد.

بها  معرتف  �ض«  م  »ن  باأحرف  املخت�سرة  ال�سنوية  املئوية  الن�سبة   :APR ال�سن�ية  املئ�ية  •   الن�سبة 
)APR (Annual Percentage Rate ت�سّكل موؤ�سرا حول مدى ارتفاع كلفة القر�ض. فباالإ�سافة اىل معدل 

الفائدة، الن�سبة املئوية ت�سمل يف احت�سابها التكاليف كافة، الن�سبة املئوية لتكاليف امللف )ر�سوم درا�سة 

القر�ض)، كلفة التاأمني واأّية ر�سوم اأو تكاليف اأخرى مرتبطة بالعملية)با�ستثناء الغرامات)، عاك�سا 

بهذه الطريقة الكلفة ال�سنوية القرتا�ض املال. ميكن ان تكون الن�سبة املئوية ال�سنوية اأعلى من معدل 

العرو�ض  القرو�ض وترغب مبقارنة خمتلف  نوع من  اأي  اذا كنت تخّطط القرتا�ض  املتخذة.  الفائدة 

واملنتجات املقّدمة لك من مقر�سني اآخرين، فاّن الن�سبة املئوية ال�سنوية توفر لك اأ�سهل واأو�سح طريقة 

للقيام بذلك، اذ انها االداة االكرث دقة التي تعك�ض كلفة القر�ض على املقرت�ض. ابحث دائمًا عن اقل 

ن�سبة مئوية �سنوية ممكنة، اذ كّلما ارتفعت تلك الن�سبة كلما ارتفعت كلفة القر�ض عليك )اإفرتا�سا اأن 

جميع ال�سروط االخرى مت�ساوية).

•   امل�ستفيد: هو ال�سخ�ض املحدد من �ساحب احلق، والذي يحق له احل�سول على الفوائد او املقبو�سات 
من جراء اية و�سية او اإئتمان اأو عوائد وثيقة التاأمني، اأو خطة التقاعد، املعا�ض، اأو اأية معاملة او عقد اآخر.

•   ال�سيك: تعليمات موجهة اىل املوؤ�س�سة املالية للدفع فورًا مبلغ حمدد من املال من ح�ساب العميل ال�ساحب 
اىل �سخ�ض حمدد ا�سمه على ال�سيك. اأما اإذا مل تتم ت�سمية �سخ�ض معني، فيمكن للموؤ�س�سة الدفع حلامله.

•   املدين: �سخ�ض مدين باأموال اإىل طرف اآخر.

القرو�ض ه

•   اخلدم�ت امل�سرفية االلكرتونية وعرب اله�تف اخلل�ي: خدمة ت�سمح ل�ساحب احل�ساب احل�سول 
على معلومات عن ح�سابه واإدارة معامالت م�سرفية معينة من خالل جهاز كمبيوتر �سخ�سي، وذلك 

�سبكة  با�سم  اأي�سا  املعروف  هو  )هذا  االإنرتنت.  �سبكة  على  املالية  للموؤ�س�سة  االإلكرتوين  املوقع  عرب 

االإنرتنت اأو اخلدمات امل�سرفية االإلكرتونية).

اخلدم�ت و



•   ف�ائد �سندات اخلزينة: املعروفة بــ )T Bills) هي اأداة دين ت�سدرها احلكومة اللبنانية. اّنها توّفر 
عائدًا للم�ستثمر و هي ب�سمان احلكومة.

•   املعدل املرجعي ل�س�ق بريوت (BRR): وهو ميثل متو�سط املعدالت على القرو�ض والت�سليفات بالعملة 
اأالأجنبية يف بريوت. وقد مت اعتماده من قبل جمعية امل�سارف منذ العام 2009 بديال عن معدل ليبور 

لالإقرا�ض املعتمد يف �سوق لندن، كون هذا املرجع ال يعك�ض بدقة تكلفة التمويل واالقرا�ض يف لبنان.

•   تكلفة االأم�ال: لكل مال لدى كل البنوك تكلفة تعرف بتكلفة االموال. فهي تدفع لزبائنها الفوائد على 
ودائعهم وتتقا�سى يف املقابل، فوائد على القرو�ض التي تاأخذ بعني االعتبار تكلفة االموال، ا�سافة اىل 

�سواها من امل�ساريف االخرى التي يتكبدها امل�سرف.

م�ؤ�سر املعدالت د

•   التقييم/التخمني: حتديد القيمة املقابلة ملمتلكات �سخ�سية وعينية.

•   ال�سم�ن�ت: االأ�سول التي يتم تقدميها ك�سمان للح�سول على قر�ض اأو اأي عملية ت�سليف. على �سبيل 
املنزل.  اأو  العقار  للبنك هي  املعتادة  ال�سمانة  فان  للح�سول على متويل عقاري،  تقدمت  اإذا  املثال، 

وهذا يعني امكانية ان ت�سبح هذه ال�سمانة مو�سوع حجز عند التخلف عن الدفع.

•   ال�س�من: هو الطرف الذي يتحمل م�سوؤولية �سداد الديون امل�ستحقة عند تخلف �ساحب الدين اال�سا�سي.

القرو�ض ه

•   دورة الف�ترة: ومتثل الفرتة الزمنية الدورية ال�سدار الفواتري، وهي تتم بانتظام كل 40 يومًا.

•   ت�ريخ الف�ترة: يتم قيد الفواتري اخلا�سة ببطاقة االئتمان يف اليوم الع�سرين من كل �سهر وميثل هذا 
التاريخ البدء باإحت�ساب الفوائد على املبالغ امل�ستعملة وامل�سحوبة خالل دورة الفوترة ال�سابقة اإال يف 

حال مّت ت�سديد كامل الر�سيد قبل تاريخ الفوترة، عندها ال يتم احت�ساب اية فوائد على ح�سابه.

•   بط�قة الدفع: هي بطاقة على حاملها وعند ا�ستالمه ك�سف ح�ساب �سهري، دفع املبلغ املتوّجب عليه 
بالكامل يف نهاية كل �سهر ودون توجب اية فوائد.

•   مراكز نق�ط البيع: هي املراكز التي تقبل �سداد الدفعات مبوجب البطاقة يف اأماكن البيع.

البط�ق�ت ب

•   الف�ائد: م�سطلح يحدد تكلفة ا�ستخدام املال.

•   معدل متغري: معدل الفائدة الذي يتغري على اأ�سا�ض دوري.

•   معدل ث�بت: معدل فائدة غري قابل للتغيري �سمن فرتة العقد بني البنك والعميل.

•   الف�ئدة التن�زلية: الفائدة املحت�سبة على مبلغ القر�ض املتبقي بعد ت�سديد كل ق�سط.

•   الف�ئدة الكلية/الث�بتة: احت�ساب الفائدة على اإجمايل مبلغ القر�ض اال�سا�سي.

الف�ائد ج



•   احل�س�ب امل�سرتك: ح�ساب خا�ض مملوك من قبل �سخ�سني اأو اأكرث.
     -  و/اأو: ميكن ادارة احل�ساب من قبل اأي من ا�سحاب هذا احل�ساب باالنفراد.

     -  و: توقيع جميع ا�سحاب احل�ساب على كل عملية.

•   احل�س�ب الفردي: ح�ساب ميلكه �سخ�ض واحد.

•   ت�ريخ اال�ستحق�ق: التاريخ املحدد الذي ت�سبح فيه االأموال متوفرة، اأو يتم ح�سمها من احل�ساب.

•   احلد االأدنى للر�سيد: حد اأدنى من املال ي�سرتط وجوده يف احل�ساب للح�سول على بع�ض اخلدمات 
اخلا�سة او لالإعفاء من بع�ض الر�سوم على تلك اخلدمات.

احل�س�ب�ت اأ

•   بط�قة االيف�ء: ت�سمح حلاملها ب�سحب االأموال مبا�سرة من ح�سابه امل�سريف.

للعمالء  تتيح  وهي  البطاقة.  و�ساحب  البنك  بني  ت�سليف  التفاق  تخ�سع  املتجدد:  االئتم�ن  •   بط�قة 
�سحب املال و�سداد اثمان ال�سلع واخلدمات �سمن �سقف خط اأالأئتمان/االعتماد املوافق عليه، على اأن 

ي�سدد �ساحب البطاقة الحقا املبلغ امل�ستخدم وامل�سحوب، م�سافا اليه الفوائد امل�ستحقة.

•   احلد االأدنى للدفعة: هو احلد االأدنى للمبلغ الذي يتوجب �سداده �سهريا على ح�ساب بطاقة االئتمان 
ح�سبما هو حمدد من العميل، ووفقا ل�سروط البنك.

البط�ق�ت ب



فهر�ض امل�سطلح�ت امل�سرفية


