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المللـی و از نهادهـاي تخصصـی     اي بـین  بانک توسعه اسالمی یکی از موسسات بـزرگ مـالی توسـعه   

و پیشرفت اجتماعی کشـورهاي عضـو    توسعه اقتصادياست که با هدف پیشبرد  سازمان کنفرانس اسالمی

اکتبر  20براساس اصول شریعت اسالمی در تاریخ  جهانو جوامع مسلمان کشورهاي غیر عضو، در سراسر 

 تانعربسـ میلیون دینار اسالمی در جده  755کشور اسالمی و با سرمایه اولیه  22میالدي از سوي  1975

،  آفریقـا ، آسـیا کشـور از چهـار قـاره     56اکنون اعضاي بانک توسعه اسالمی، در برگیرنده  هم تأسیس شد.

درصـد) و لیبـی    5/26د از عربسـتان ( درصد بعـ  32/9، ایران با 2012که در سال باشند  می آمریکاو  اروپا

   شود. بانک توسعه اسالمی محسوب میامداران سهترین  درصد) از بزرگ 7/10(

ات مـدیره اجرایـی و ریاسـت بانـک     ساختار سازمانی و مدیریتی این بانک نیز شامل هیأت عامل، هی

اي در  فتـر منطقـه  بانک توسعه اسالمی داراي یک ستاد (دفتـر مرکـزي) در شـهر جـده و سـه د      باشد. می

باشد. همچنـین، بـه منظـور پیگیـري اجـراي       ) میمراکش( رباط) و مالزي(کواالالمپور)، قزاقستان( آلماتی

، سـودان و  سـنگال ، انپاکسـت ، لیبـی ، قزاقستان، اندونزي، ایرانکشورهاي  هاي مصوب در هر یک از پروژه

  اي دارد. نمایندگان محلی منطقه

باشـد کـه    اي کشـورها مـی   هاي زیربنایی و توسـعه  أمین مالی پروژهعمده تمرکز بانک توسعه اسالمی بر ت

هـاي   هـا از شـیوه   . بانک مـذکور در پـروژه  گیرد هاي بانک مذکور بر مبناي اصول شریعت انجام می کلیه عملیات

فروش اقساطی و ابزارهاي مختلف مالی مانند صکوك و اجـاره بـه شـرط تملیـک     استصناع، لیزینگ و  مختلف 

اي اسـت، اصـول اسـالمی رعایـت      کند. همچنین در عقود تجاري که به شکل تأمین مالی دومرحلـه  استفاده می

دچار مشکل شـدند،   2008و  2007المللی بعد از بحران  هاي بین می شود. به همین دلیل است که عمده بانک

  قرار دارد. AAA+هاي باال با رتبه  هبن بانک مشکلی ایجاد نشد و جزو رتولی براي ای

  


