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هاي اسالمي  تغيير نام داد به عنوان يكي از بزرگترين بانك2006كه در سال)گذاري و بانكداري الرجهي شركت سرمايه(بانك الرجهي

  24اي و  دفتر مركزي اين بانك در رياض قرار دارد و داراي شش دفتر منطقه. رود گذاران عمده در عربستان به شمار مي جهان و سرمايه

هاي سهامي  يارد ريال سعودي يكي از بزرگترين شركتميل75/6اي بالغ بر  اين بانك با سرمايه. باشد كارمند مي 7600شعبه در مالزي و 

   . گردد در كشور، قلمداد مي

چندين موسسه شخصي با هم ادغام شده و  1978درسال  . باشد سال مي 55هاي بانكداري و تجاري اين بانك حدود  سابقه فعاليت

اين شركت به يك شركت سهامي دولتي و به شركت 1987در سال  . را تشكيل دادند "بازرگاني بورس و اوراق بهادار الرجحي "شركت 

بانك الرجحي به عنوان . به بانك الرجحي تغيير نام داد 2006گذاري و بانكداري الرجهي تبديل شد كه در نهايت در فوريه سال  سرمايه

ميليارد و در سال   5/13ه ب 2007ميليون ريال سعودي شروع و  سپس در سال 750هاي بانكي با سرمايه پايه  يكي از بزرگترين شركت

اي از اين بانك در مالزي،  ، با تأسيس شعبه2006سال از فعاليت بانك در سال  50پس از . است ميليارد ريال سعودي رسيده 29به  2011

سالمي دارند، هاي كسب و كار عربستان كه ريشه در اصول بانكداري ا دنبال مدل الملل نمايان گرديد كه به هايي از بانكداري بين نشانه

هاي اسالمي و  گروه بانكداي منطبق بر شريعت به عنوان ابزاري سودمند جهت كاستن شكاف ميان تقاضاهاي مالي مدرن و ارزش

اي اين بانك از طريق افتتاح دفتر ملي و  روابط منطقه 2010از سال . يابي به استانداردهاي صنعت و توسعه در مالزي ايجاد گرديد دست

  .با تأسيس دفتر ملي و شعباتي در اردن گسترش يافت 2011براي مردان و بانوان در كويت و در سال  شعب جداگانه

هاي اخير از روندي مثبت و رو به رشد برخوردار  دهد كه اين بانك اسالمي طي سال هاي مهم در بانك الرجهي نيز نشان مي روند شاخص

 16گذاري، درآمد و سرمايه به ترتيب برابر  ها، كل سرمايه ها، سپرده رشد دارايي، نرخ 2006-2011هاي  است؛ به طوري كه طي سال بوده

هاي اسالمي جهان از  ، بانك الرجهي در ميان ساير بانك2011در سال . است درصد بوده 9درصد و  6/5درصد،  15درصد،  1/18درصد،

در دومين مقام  و از نظر درآمد خالص و تسهيالت اعطايي به ) بعد از بانك ملت ايران(درصد  7ها با سهمي در حدود  نظر ارزش دارايي

 .است هاي اسالمي مقام نخست را به خود اختصاص داده درصد نسبت به كل بانك 8درصد و  21ترتيب با سهمي در حدود 

 


