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You want a flexible bank 
account that’s easy to set up 
and meets all your needs, 
whether you’re saving for the 
future or just managing your 
day-to-day finances.

Ithmaar Bank can help you. 
Our accounts and savings 
options are designed to help 
you reach your goals whatever 
the circumstances. And we 
never forget where your 
morals and principles lie.

Account and savings options 
to meet all your needs
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Make the most
It’s your money

of it
Ithmaar Bank’s Sharia compliant 
account options and investment 
services are designed to help 
you reach your goals whatever 
the circumstances.

The first step in your relationship 
with Ithmaar Bank is choosing 
an account to start with.

You want a flexible Islamic 
bank account that’s in tune with 
your principals, easy to set up 
and meets all of your needs, 
whether you’re saving for the 
future or just looking after your 
day-to-day finances.

Our accounts open doors to a 
choice of facilities and services 
that will help you manage your 
finances and make banking a 
simpler part of your life.





6  Ithmaar Bank – Accounts

A Current Account gives you 
maximum financial flexibility 
with instant access to your funds. 
This type of account is based 
on the Sharia concepts of Qard 
Al Hasan and Wadei’ah and, 
therefore, does not benefit from 
any profit payments, as the bank 
guarantees the repayment of 
your funds at any time.

By giving priority to customer 
convenience, we have designed 
the Ithmaar Bank Current Account 
to give you total liquidity and 
access to your funds at all times.

Key account features

• Your account may be opened 
in Bahraini Dinars, Saudi Riyals, 
United States Dollars or Euros.

• Minimum initial deposit 
of BD200 or SAR5,000 or 
USD1,000 or EUR1,000. 

• Your Current Account can be 
opened as an Individual, Joint 
Personal, Sole Proprietorship, 
Body Corporate account, or in 
the name of any other legal 
entity.

• Easy money transfer options 
between your own accounts 
or to other beneficiaries within 
Bahrain or overseas.

Key account benefits

• Free ATM card for Individuals, 
Joint Personal and Sole 
Proprietorship.

• Cheque book facility is available 
for different currencies.

• Monthly statement of account.
• Access to e-Banking channels, 

including Internet Banking, 
Phone Banking, Mobile Banking 
and SMS Banking.

Account

Current
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Account

Savings

It’s as liquid as cash in your 
pocket. The Ithmaar Bank Savings 
Account adheres to Sharia 
principles and is designed to 
give you flexible access to your 
funds at all times while you 
continue to earn profit. Profit 
is paid to customer’s accounts 
on a periodical basis following 
the concept of the ‘Modaraba’ 
contract with profits distributed 
on a monthly basis.

Key account features

• Your account may be opened in 
either Bahraini Dinars or United 
States Dollars.

• Minimum initial deposit BD20 
or USD50.

• Monthly Profit
• Your Savings Account can be 

opened as an Individual, Joint 
Personal, Sole Proprietorship, 
Body Corporate account, or in 
the name of any other legal 
entity.

• Easy money transfer options 
between your own accounts 
or to other beneficiaries within 
Bahrain or overseas.

Key account benefits 

• Free ATM card for Individuals, 
Joint Personal and Sole 
Proprietorship.

• Statement of Account issued 
semi-annually (June and 
December).

• Access to e-Banking channels, 
including Internet Banking, 
Phone Banking, Mobile Banking 
and SMS Banking.
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A Thimaar Account allows you 
to win monthly and quarterly 
cash prizes, as well as the annual 
grand cash prize of BD100,000. 
What’s more, you will enjoy 
monthly profit as well as free Life 
Takaful Insurance.
Every month, each BD50 
maintained as an average daily 
balance will qualify you for 
one entry in the prize draws. 
Whether you win or not is purely 
dependent on the amount of 
savings in your account. The 
more you save and the longer 
you maintain your balance in 
multiples of BD50, the more 
opportunities you have to win.
 
Key account features

• The Thimaar Account is a 
Bahraini Dinar account.

• Month profit payments.
• Accounts that maintain a 

balance of BD50 will receive 
free Life Takaful of BD1,000.

Account

Thimaar

Key account benefits

• A detailed account certificate 
is issued when the account is 
opened.

• The account statement is issued 
semi-annually, in June and 
December.

• The Thimaar Account system 
will automatically calculate all 
your draw entries at the end of 
each month. You can find out 
your number of draw entries by 
contacting our Call Centre.

Eligibility to open an account

• Applicants must be 18 years of 
age or above.

•  A parent or legal guardian may 
open an account on behalf of a 
minor below 18 years of age.

•  Available to Bahrainis and 
expatriates.

• Your account can be opened as 
an Individual; Joint Personal; 
Sole Proprietorship; Body 
Corporate account, or in the 
name of any other legal entity.
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The Modaraba Account functions 
under the principle of unrestricted 
Modaraba (Al-Mutlaqa), in 
which the investor (Rub-Al 
Mall) provides capital. The bank 
(Modarib) provides expertise 
for the investment of capital to 
earn halal (lawful) profits, which 
will be divided between the two 
parties in agreed-upon ratios.

This account is ideal for those 
who are saving for a specific 
goal, such as holidays or 
education, or would like to enjoy 
periodical payments of a highly 
secured investment.

The account offers a wide range 
of investment period options. Just 
remember, the longer the time 
period and the more you invest, 
the more rewarding your returns. 
Just sit back and enjoy!

Account key features

• Your account can be opened 
as an Individual; Joint Personal; 
Sole Proprietorship; Body 
Corporate account, or in the 
name of any other legal entity.

• Your account may be opened in 
Bahraini Dinars or United States 
Dollars.

• Competitive indicative profit 
rates.

• Automatic renewal option.
• Different deposit terms.

Account key benefits

• Free monthly statement of 
account.

• Professional investment advice.
• Monthly profit payments.

Account

Modaraba



Ithmaar Bank – Accounts  11

To open your account, just 
visit www.ithmaarbank.com 
to download and fill in the 
appropriate application form, 
then visit your nearest branch 
to submit your form along with 
the necessary documentation. 
Alternatively, visit any of our 
branches to apply directly.

Required documents

Individuals

• CPR or Smart Card and, for non-
Bahrainis, Passport.

• To open a Current Account, a 
salary certificate or pay slip is 
also required, demonstrating a 
minimum salary of BD500 for 
Bahrainis and BD800 for non-
Bahrainis.

Sole proprietorship

• CPR or Smart Card and, for non-
Bahrainis, Passport.

• Valid Commercial Registration 
(CR).

Corporate Account

• CPR or Smart Card and, for 
non-Bahrainis, Passport of 
authorised signatories.

• Valid Commercial Registration 
(CR).

• Board Resolution.
• Memorandum of Association.
• Articles of Association.

Non-profit organisation

• CPR or Smart Card and, for 
non-Bahrainis, Passport of 
authorised signatories.

• Memorandum of Association.
• Articles of Association.
• Approval of the concerned 

governmental authority.

Opening your

account



At Ithmaar Bank, you can enjoy 
a full range of Islamic banking 
products and services, all Sharia 
compliant and in accordance with 
your principles and morals.

Our renowned Sharia Supervisory 
Board is highly active and 
involved in ensuring the integrity 
of all the services and products 
that are presented to you. Our 
rigorous processes for Sharia 
supervisory, product development 
and internal auditing combine to 
bring you truly Islamic banking 
services.

When you hold an account with 
us, you enjoy access to a wide 
range of Islamic banking options:

ATM and Branch networks
Online Banking
Mobile Phone Banking
SMS Banking
Telephone Banking
Call Centre (24/7)

In addition, you are always 
protected by the bank’s advanced 
security systems.

All you need to do is visit one of 
our conveniently located Ithmaar 
Bank branches, telephone our 
customer service helpline on 
13 303030, or visit our website 
at www.ithmaarbank.com

We’ll take care of the rest for 
you!

Islamic banking

with us

Ithmaar Bank B.S.C.
PO Box 2820
Seef Tower, Al-Seef District
Manama, Kingdom of Bahrain
www.ithmaarbank.com
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ميكنك مع بنك الإثمار احل�صول على 

جمموعة متنوعة و�صاملة من املنتجات 

واخلدمات امل�رصفية املتفقة مع اأحكام 

ال�رصيعة الإ�صالمية. 

وُتعرف هيئة الرقابة ال�رصعة لبنك الإثمار 

ب�صمعتها املرموقة ون�صاطاتها امل�صتمرة يف 

التاأكد من توافق جميع اخلدمات واملنتجات 

التي نقدمها لك مع اأحكام ال�رصيعة 

ال�صالمية. وت�صمن عملياتنا الدقيقة يف 

جمال الرقابة ال�رصعية وتطوير املنتجات 

بالإ�صافة اإىل التدقيق الداخلي تقدمي خدمات 

م�رصفية اإ�صالمية حقيقية لك. 

الخدمات المصرفية اإلسالمية لدى

عند قيامك بفتح ح�صاب لدينا، فاإنك تتمتع بنك اإلثمار

بال�صتفادة من جمموعة �صاملة من اخليارات 

امل�رصفية الإ�صالمية مدعومة من اأحدث 

اأنظمة احلماية الأمنية والتي ت�صم ما يلي: 

�سبكات وا�سعة لأجهزة ال�رصاف الآيل 

والفروع

الأعمال امل�رصفية عرب الإنرتنت

الأعمال امل�رصفية عرب الهاتف النقال

الأعمال امل�رصفية عرب الر�سائل الن�سية 

الق�سرية

الأعمال امل�رصفية عرب الهاتف

مركز ات�سالت يعمل على مدار ال�ساعة

كل ما عليك القيام به هو التف�صل بزيارة 

اأحد فروع بنك الإثمار املنت�رصة يف اأماكن 

ا�صرتاتيجية ومهمة اأو الت�صال هاتفيًا 

 بخدمات الزبائن على هاتف رقم 

303030 13، اأو زيارة موقعنا على �صبكة 

www.ithmaarbank.com الإنرتنت

ونحن �صنتكفل بكل ما حتتاجه!
بنك الإثمار �ش.م.ب.

�ش.ب. 2820

برج ال�صيف، �صاحية ال�صيف

املنامة، مملكة البحرين

www.ithmaarbank.com
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كيف تفتح

حسابك؟
من اأجل فتح احل�صاب، كل ما عليك هو 

زيارة املوقع التايل على �صبكة الإنرتنت 

www.ithmaarbank.com، وذلك 
لتحميل وتعبئة ا�صتمارة الطلب املنا�صبة، ثم 

تف�صل بزيارة اأقرب فرع لتقدمي ا�صتمارتك 

م�صطحبًا معك امل�صتندات الالزمة. كما 

ميكنك فقط زيارة اأي من فروعنا من اأجل 

تقدمي الطلب مبا�رصة. 

المستندات المطلوبة

بالنسبة لألفراد 
البطاقة ال�صكانية اأو البطاقة الذكية،  	•

وجواز ال�صفر لغري البحرينيني.

من اأجل فتح احل�صاب اجلاري، يتوجب  	•
اأي�صًا تقدمي �صهادة راتب اأو ق�صيمة الراتب 

والتي تبني احلد الأدنى للراتب وهو 500 

دينار للبحرينيني و800 دينار لغري 

البحرينيني.

بالنسبة للمؤسسات الفردية
البطاقة ال�صكانية اأو البطاقة الذكية،  	•

وجواز ال�صفر لغري البحرينيني.

�صجل جتاري �صاري املفعول. 	•

بالنسبة للشركات 
بطاقة ال�صجل ال�صكاين اأو البطاقة الذكية،  	•

وجواز �صفر املفو�صني بالتوقيع غري 

البحرينيني.

ن�صخة من �صجل جتاري �صاري املفعول. 	•
قرار �صادر عن جمل�ش الإدارة بفتح  	•

احل�صاب.

�صورة من عقد تاأ�صي�ش ال�رصكة. 	•
�صورة من النظام الأ�صا�صي. 	•

منوذج من تواقيع جميع املخولني.  	•
واأع�صاء جمل�ش الدارة.

بالنسبة للمؤسسات غير الربحية 
بطاقة ال�صجل ال�صكاين اأو البطاقة الذكية،  	•

وجواز �صفر املفو�صني بالتوقيع غري 

البحرينيني.

عقد التاأ�صي�ش. 	•
النظام الأ�صا�صي. 	•

موافقة اجلهات احلكومية املخت�صة. 	•
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حساب

المضاربة
تتم اإدارة ح�صاب امل�صاربة مبوجب مبداأ 

امل�صاربة غري املقيدة )املطلقة(، حيث يقدم 

امل�صتثمر )رب املال( راأ�ش املال، بينما يقدم 

البنك )امل�صارب( خربته ل�صتثمار راأ�ش 

املال من اأجل اكت�صاب الربح احلالل والذي 

يتم احت�صابه وتوزيعه بني الطرفني بالن�صب 

املتفق عليها. 

اإن هذا احل�صاب مثايل لأولئك الذين يدخرون 

من اأجل هدف حمدد مثل ق�صاء العطالت 

اأو التعليم اأو الذين يرغبون يف ال�صتمتاع 

باحل�صول على اأرباح على ا�صتثمارات اآمنة.

يتيح احل�صاب ت�صكيلة وا�صعة من خيارات 

الفرتات ال�صتثمارية، وعليك فقط اأن تتذكر 

باأنه كلما طالت فرتة ال�صتثمار، وكلما زاد 

مبلغ ا�صتثمارك، كلما زادت وت�صاعفت 

عوائدك. 

الخصائص الرئيسية للحساب 
ميكن فتح ح�صابك كح�صاب �صخ�صي  	•

لالأفراد اأو ح�صاب �صخ�صي م�صرتك اأو 

ح�صاب موؤ�ص�صة فردية اأو ح�صاب هيئة 

اعتبارية اأو اأية هيئة قانونية اأخرى.

ميكن فتح ح�صابك بالدينار البحريني اأو  	•
الدولر الأمريكي.

معدلت عوائد تناف�صية. 	•
خيار التجديد التلقائي. 	•

فرتات اإيداع خمتلفة. 	•

المزايا الرئيسية للحساب 
ك�صف ح�صاب جماين. 	•

تقدمي امل�صورة ال�صتثمارية الالزمة. 	•
اأرباح �صهرية. 	•
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حساب

ثمــــار
ي�صمح لك ح�صاب ثمار بالفوز بجوائز نقدية 

�صهرية وربع �صنوية بالإ�صافة اإىل اجلائرة 

النقدية الكربى الرئي�صية مببلغ 100.000 

دينار بحريني. والأهم من ذلك اأنك حت�صل 

على اأرباح �صهرية بالإ�صافة اإىل تاأمني 

تكافلي على احلياة.

يوؤهلك كل 50 دينارًا بحرينيًا من معدل 

الر�صيد اليومي يف ح�صاب ثمار للدخول مرة 

واحدة �صهريًا لل�صحب على كل اجلوائز، 

ويعتمد فوزك على مبلغ التوفري املوجود يف 

ح�صابك، فكلما زاد مبلغ توفريك وكلما طالت 

مدة الحتفاظ بر�صيدك مب�صاعفات مبلغ 

50 دينارًا بحرينيًا كلما زادت فر�ش فوزك 

باجلوائز. 

الخصائص الرئيسية لحساب ثمار
بالدينار البحريني فقط. 	•

اأرباح �صهرية. 	•
تاأمني تكافلي جماين على احلياة بقيمة  	•

1000 دينار بحريني.

المزايا الرئيسية لحساب ثمار
يتم اإ�صدار �صهادة ح�صاب مف�صلة عندما  	•

يتم فتح احل�صاب.

يتم اإ�صدار ك�صف احل�صاب ب�صفة ن�صف  	•
�صنوية )يونيو ودي�صمرب(.

يحت�صب نظام ح�صاب ثمار وب�صكل  	•
تلقائي جميع الفر�ش التي توؤهلك لل�صحب 

يف نهاية كل �صهر، وميكنك اأن تعرف عدد 

الفر�ش التي لديك من خالل الت�صال 

مبركز الت�صالت.

التأهل لفتح الحساب ثمار
على مقدمي طلبات فتح ح�صاب ثمار اأن  	•

تكون اأعمارهم 18 �صنة اأو اأكرث.

يجوز لالأب اأو الأم اأو للويل القانوين فتح  	•
ح�صاب نيابة عن القا�رص الذي هو دون 

18 �صنة من العمر.

احل�صاب متوافر للبحرينيني والوافدين. 	•
ميكن فتح ح�صابك كح�صاب �صخ�صي  	•

لالأفراد )مبا يف ذلك احل�صابات امل�صرتكة( 

اأو با�صم موؤ�ص�صة فردية اأو هيئة اعتبارية 

اأو اأيه هيئة قانونية اأخرى.
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ميتاز ح�صاب التوفري بال�صيولة متامًا كالنقد 

املتوافر يف جيبك. اإن ح�صاب التوفري يتفق 

مع اأحكام ال�رصيعة الإ�صالمية، وهو م�صمم 

لي�صاعدك على الو�صول ب�صكل مرن اإىل 

اأموالك يف جميع الأوقات يف الوقت نف�صه 

الذي ت�صتمر فيه يف اكت�صاب الأرباح. ويتم 

دفع الأرباح يف ح�صابات الزبائن على اأ�صا�ش 

مبداأ عقد امل�صاربة، حيث يتم توزيع الأرباح 

على اأ�صا�ش �صهري.

الخصائص الرئيسية لحساب 
التوفير

البحريني اأو  بالدينار  ح�صابك  فتح  ميكن  	•
الدولر الأمريكي.

دينارًا   20 الأولية  للوديعة  الأدنى  احلد  	•
بحرينيًا اأو 50 دولرًا اأمريكيًا.

�صهرية. فوائد  	•
كح�صاب �صخ�صي  ح�صابك  فتح  ميكن  	•

لالأفراد اأو ح�صاب �صخ�صي م�صرتك اأو 

ح�صاب موؤ�ص�صة م�رصفية اأو ح�صاب هيئة 

اعتبارية اأو با�صم اأية هيئة اعتبارية اأخرى.

بني  ب�صهولة  املبالغ  حتويل  خيارات  	•
خمتلف ح�صاباتك اأو اإىل م�صتفيدين 

اآخرين داخل البحرين وخارجها.

حساب
التوفير

المزايا الرئيسية لحساب التوفير 
بطاقة �رصاف اآيل جمانية لالأفراد  	•
واحل�صابات ال�صخ�صية امل�صرتكة 

واملوؤ�ص�صات الفردية. 

ك�صف ح�صاب ي�صدر ب�صفة ن�صف  	•
�صنوية )يونيو ودي�صمرب(.

الو�صول من خالل القنوات الإلكرتونية،  	•
مبا يف ذلك ال�صريفة الإلكرتونية والأعمال 

امل�رصفية عرب الهاتف اأو الهاتف النقال اأو 

عرب الر�صائل الن�صية الق�صرية.
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مينحك احل�صاب اجلاري اأق�صى درجات 

املرونة املالية مع الو�صول الفوري اإىل 

اأموالك. ويعتمد هذا النوع من احل�صابات على 

املبادئ ال�رصعية القائمة على القر�ش احل�صن 

والوديعة، ولهذا فاإنه ل ي�صتحق اأية اأرباح، 

حيث اإن البنك ي�صمن ت�صديد مبالغك يف اأي 

وقت. 

ومن خالل منح الأولوية لراحة زبائننا 

الكرام يف اإجراء معامالتهم امل�رصفية، فقد 

�صممنا احل�صاب اجلاري ملنحك ال�صيولة 

التامة والو�صول اإىل اأموالك يف جميع الأوقات 

وبدون قيود. 

الخصائص الرئيسية للحساب 
الجاري 

بالدينار البحريني  احل�صاب  فتح  ميكن  	•
والريال ال�صعودي والدولر الأمريكي 

واليورو. 

لوديعة احل�صاب الأولية 200  الأدنى  احلد  	•
دينار بحريني اأو 5000 ريال �صعودي اأو 

1000 دولر اأمريكي اأو 1000 يورو. 

�صخ�صي  كح�صاب  ح�صابك  فتح  ميكن  	•
لالأفراد اأو ح�صاب �صخ�صي م�صرتك اأو 

ح�صاب موؤ�ص�صة جتارية اأو �رصكة اأو با�صم 

اأية هيئة اعتبارية اأخرى. 

بني  ب�صهولة  املبالغ  حتويل  خيارات  	•
خمتلف ح�صاباتك اأو اإىل م�صتفيدين 

اآخرين داخل البحرين وخارجها. 

المزايا الرئيسية للحساب الجاري
اآيل جمانية لالأفراد  �رصاف  بطاقة  	•
واحل�صابات ال�صخ�صية امل�صرتكة 

واملوؤ�ص�صات الفردية. 

بالعمالت املختلفة. ال�صيكات  توافر  	•
�صهري. ح�صاب  ك�صف  	•

مبا  الإلكرتونية،  ال�صريفة  خدمة  توافر  	•
يف ذلك الأعمال امل�رصفية عرب الإنرتنت 

والهاتف و الهاتف النقال وعرب الر�صائل 

الن�صية الق�صرية.

الحساب
الجاري
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لقد مت ت�صميم خيارات احل�صابات املختلفة 

واخلدمات ال�صتثمارية من بنك الإثمار 

املتوافقة مع اأحكام ال�رصيعة الإ�صالمية 

مل�صاعدتك على حتقيق اأهدافك مهما كانت 

الظروف.

اإن اأول خطوة �صمن عالقاتك مع بنك الإثمار 

هي اختيار احل�صاب الذي تريده. 

ل �صك اإنك تريد ح�صابًا اإ�صالميًا ميتاز 

باملرونة ويتفق مع مبادئك ومن ال�صهل 

فتحه واإدارته ويلبي جميع احتياجاتك �صواء 

كنت تريد التوفري للم�صتقبل اأو جمرد اإدارة 

اأمورك املالية اليومية. 

اإن ح�صاباتنا تفتح لك باب اختيار الت�صهيالت 

واخلدمات التي ت�صاعدك على اإدارة اأمورك 

املالية وجتعل من التعامل امل�رصيف جزءًا 

�صهاًل من حياتك اليومية.

إنها أموالك

فحقق أقصى
ما تستطيع منها
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يف الداخل: 

�صفحة 4 

اإنها اأموالك فحقق اأق�صى ما 

ت�صتطيع منها

�صفحة 6 

احل�صاب اجلاري 

�صفحة 7 

ح�صاب التوفري 

�صفحة 9 

ح�صاب ثمار 

�صفحة 10 

ح�صاب امل�صاربة 

�صفحة 11

كيف تفتح ح�صابك؟

�صفحة 12 

اخلدمات امل�رصفية الإ�صالمية 

لدى بنك الإثمار

خيارات متعددة من الحسابات ومنتجات 
التوفير تناسب جميع احتياجاتك

هل ترغب يف ح�صاب م�رصيف ميتاز 

باملرونة ومن ال�صهل فتحه واإدارته 

وميكن من خالله  تلبية جميع 

احتياجاتك �صواء كنت تريد التوفري 

للم�صتقبل اأو جمرد اإدارة اأمورك املالية 

اليومية؟ 

باإمكان بنك الإثمار م�صاعدتك يف ذلك، 

حيث مت ت�صميم خيارات احل�صابات 

ومنتجات التوفري مل�صاعدتك على 

حتقيق اأهدافك مهما كانت الظروف. 

حيث اأننا ل نن�صى اأبدًا اأين تكمن 

اأخالقياتك ومبادئك.



www.ithmaarbank.com
+973 13 303030

اإن بنك الإثمار هو �رصيكك اجلدير بالثقة يف ال�صريفة الإ�صالمية والذي 

ي�صتجيب حلاجاتك ومتطلباتك ب�رصعة ولديه القوة املالية والهدف 

الوا�صح للو�صول اإىل الأف�صل وتلبية احتياجات الزبائن الذين يتوقعون 

الكثري من البنك الذي يتعاملون معه. ونحن نهدف اإىل ت�صجيع ودعم 

ومتكني من هم حولنا لتحقيق املزيد وحتقيق الزدهار والنجاح. 

هل ترغب يف معرفة املزيد عن خدماتنا؟ 

تف�صل بال�صتف�صار وال�صوؤال عن ت�صكيلتنا الوا�صعة من املنتجات 

واخلدمات امل�رصفية الإ�صالمية، والتي ت�صمل: 

_  التمويل الذي يلبي كافة احتياجاتك 

_  احل�سابات 

_  ا�ستثمارات امل�ساربة 

_  بطاقات الئتمان 

_  خزائن الأمانات 

_  التحويالت 

_  الأعمال امل�رصفية لل�رصكات

_  الأعمال امل�رصفية الإلكرتونية

شريكك في الصيرفة اإلسالمية

مرخ�ص من قبل م�رصف البحرين املركزي كبنك جتزئة اإ�سالمي

معلومات الكتيب �صحيحة كما يف 2013-05-07



تشكيلة واسعة من الحسابات 
المصرفية التي تناسب احتياجاتك 

ومبادئك

الحسابات 


