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شد و اولین بانک اسالمی بود که به ابتکار  اندازي راه 1975ین بانک دبی است که  در سال بزرگتربانک اسالمی دبی 

هـاي دولتـی همیشـه     هر چند که از حمایت ؛موازین شریعت را به طور کامل در دستور کار خود قرار داد ،بخش خصوصی

هاي این بانک مطابق با موازین شرعی بوده و بر اساس منع ربـا و بـا نظـارت کمیتـه شـریعت       برخوردار بوده است.  فعالیت

ها پیـروي کننـد و همـین امـر باعـث       کند تا از آن تنظیم میو این بانک استانداردها را براي دیگران نیز و  پذیرد صورت می

 ارائـه در  ،هـاي فعالیـت ایـن بانـک     ترین زمینـه  مهم .ده استشالملل  در دنیاي عرب و بیندیگران  خود بهبرتري شناسایی 

  سـهامی   . این بانک یک شـرکت استتجارت و بخش ساختمان  ،کشاورزي صنعت،گذاري در زمینه  سرمایهمانند خدماتی 

ی امـارات متحـده عربـ    شـعبه در  62 حاضـر  حال در این بانکاست. به ثبت رسیده و سهام آن در بازار مالی دبی  است عام

شـهر احـداث    15شـعبه در   35بـا   پاکستاننیز داشته و بانک اسالمی دبی را در  داخلی و بین المللی هاي مشارکت و دارد

گواهینامه مقدماتی بانکداري توسط بانک مرکزي عمان را دریافـت    در ترکیه وهمچنین داراي دفتر نمایندگی کرده است. 

  فعالیت کند. » عمان – دبی  بانک اسالمی «با هویت جدید   کرده است تا بتواند به عنوان یک موسسه مالی اسالمی

» می در جهـان تـرین موسسـه مـالی اسـال     پیشرفته«این بانک تمام تالش خود را براي دستیابی به دیدگاهش، یعنی 

هـاي   رسـانی جمعـی و اعطـاي وام    تعهد بـه خـدمت  در واقع،  ترین بانک باقی بماند. کند و سعی دارد بهترین و پیشرفته می

کنـد. اینچنـین    دبـی را نسـبت بـه دیگـر موسسـات مـالی متمـایز مـی         از فاکتورهایی است که بانک اسـالمی   الحسنه قرض

هـا بدهـد. بانـک همچنـین      هاي بدون بهـره بـه آن   شود بانک بتواند وام باعث می رساند و هایی به مشتریان کمک می برنامه

را حمایـت مـالی     »کنفـرانس اقتصـادي اسـالمی   «و » جایزه جهانی قـرآن مقـدس  «مانند مسابقه   تعدادي از وقایع اسالمی

لص آن نسـبت  میلیارد دالر و میزان سـود خـا   25حدود  2011سال در  اسالمی دبیبانک هاي  داراییمجموع، در . کند می

میلیارد دالر ثبـت   19ر  ، بالغ ب2011گذاري در پایان سال  سپردهمیزان . باشد یممیلیون دالر  287برابر و  2به سال قبل 

از  نیـز  میزان تسهیالت اعطایی بانـک مـذکور  دهد.  درصد رشد را نشان می 2، 2010گردید که نسبت به دوره مشابه سال 

لیزینگ واجاره به شرط تملیـک،   اسالمی عقود هاي مختلف تأمین مالی ده و از میان روش، دو برابر ش2011تا  2007سال 

  باشد. مرابحه، مشارکت و استصناع از کاربرد بیشتري نسبت به سایر عقود برخوردار می


