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هـاي اسـالمی    تـرین بانـک   برجستهبزرگترین و بانک از  برهاد مالزي به عنوان بازوي مالی اسالمی گروه مايي بانک ما

شعبه  14باشد. تولیدات و خدمات متنوع این بانک در  ) می2012میلیارد دالر (در پایان سال  30مالزي با دارایی به ارزش 

باشد. بانک مذکور همواره با بهبود و گسترش سطح  بانک قابل دسترسی می مايگروه شعب  380اختصاصی و در بیشتر از 

میلیـون مشـتري در کشـورهایی چـون      4در جذب بیشتر مشتري داشته و در حال حاضر بـا بـیش از    خدمات خود سعی

  پردازد. میبانکداري اسالمی به ارائه خدمات  و غیره کنگ هنگ ،سنگاپور، اندونزي، لندن، بحرین

لـب عقـد ودیعـه    انداز در قا گذاري در قالب مضاربه و حساب پس هاي سرمایه تولیدات اسالمی این بانک شامل حساب

هـاي مربـوط بـه     . ایـن بانـک هزینـه   باشـد  مـی اسالمی در بازار سرمایه تحقق نیازهاي مالی بوده و در جهت تأمین مالی و 

آالت را براي اهداف شخصی و یا تجاري تأمین مالی نموده و به ارائه انواع مختلف تسهیالت اعتباري (در  تجهیزات و ماشین

به عنوان برترین موسسه مالی اسـالمی در جهـان و پیشـگام در     2013. این بانک در سال پردازد قالب فروش اقساطی) می

  شمار می رود.  انتشار صکوك شناخته شده و امروزه به عنوان بزرگترین بانک اسالمی در مالزي و منطقه آسیایی به

دالر  بوده که نسبت به سال  میلیارد 30حدود  2012سال در  هاي ماي بانک اسالمی برهاد مالزي در مجموع، دارایی

ر  ، بـالغ بـ  2012گذاري در پایان سال  سپردهباشد. میزان  میلیون دالر می 290شده و میزان سود خالص آن برابر  5/1قبل 

میـزان تسـهیالت   دهـد.   درصد رشـد را نشـان مـی    28، 2011میلیارد دالر ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال  27

هاي مختلف تأمین مالی اسالمی عقود بـه   برابر شده و از میان روش 5/1، 2012تا  2011  ز در سالاعطایی بانک مذکور نی

  باشد. ترتیب مرابحه، اجاره و فروش اقساطی و مشارکت از کاربرد بیشتري نسبت به سایر عقود برخوردار می


