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«Islamic modes of finance and sukuk»
Халықаралық отырысын өткізу туралы

2012 жылғы 23 – 26 сәуір аралығында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ислам Даму Банкінің тобына кіретін Ислам Зерттеу және тренинг институтымен бірлесіп
«Islamic modes of finance and sukuk» халықаралық отырысын өткізді.
Халықаралық отырыстың жұмысы бірнеше сессияға бөлінді, олардың шеңберінде
қатысушылар ислам банкингінің нормалары мен модельдерін талқылады, сондай-ақ
исламдық қаржыландыру бойынша келісімдердің модельдерін қарастырды. Сонымен қатар,
кредиттік және нарықтық тәуекелдерді басқару, өтімділік тәуекелі, операциялық тәуекел
мәселелері және қадағалау мен реттеу мәселелері қарастырылды. Сондай-ақ сукук шығару
кезіндегі заңдық және реттеуші аспектілер, ислам бағалы қағаздарының перспективалары
мен әлеуеті қарастырылды.
Отырыс барысында қатысушылар ислам бағалы қағаздарына рейтинг беру
әдіснамасымен және кредиттік рейтингіні көтеру мәселелерімен танысты.
Отырыстың жұмысына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, ЕурАзЭҚ
қатысушы және ТМД елдерінің орталық (ұлттық) банктерінің және қаржы министрліктерінің
өкілдері, Қазақстан Республикасы министрліктерінің, сондай-ақ Ислам қаржысын дамыту
қауымдастығының және Қазақстанның екінші деңгейдегі банктерінің өкілдері қатысты.
Отырыстың спикерлері ретінде Ислам Зерттеу және тренинг институтының
профессоры Мохаммед Обайдулла (Mohammed Obaidullah), «First community bank» Ислам
банкі (Кения) Директорлар кеңесінің мүшесі Натиф Адам (Nathif Adam), Ислам халықаралық
рейтингілік агенттігінің Директорлар кеңесінің Төрағасы – Ислам Даму Банкінің Аудит
департаментінің директоры Ахмед Мурад Хаммуда (Ahmed Murad Hammouda), «Al Hilal»
Ислам банкі» АҚ Басқармасының Төрағасы Прасад Абрахам (Prasad Abraham) сияқты
исламдық қаржыландыру саласындағы жетекші сарапшылар шақыртылды.
Отырыс барысында қатысушылар талқыланған мәселелердің маңыздылығын және
осындай іс-шаралар түрін өткізудің мақсатқа сай екенін атап өтті, себебі олар исламдық
қаржыландыру модельдерін және исламдық қаржы қызметтері индустриясының жалпы даму
үрдісін неғұрлым жан-жақты қарауға мүмкіндік береді.
Қосымша ақпарат:
2009 жылғы 12 ақпанда Қазақстанда «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне ислам банктерін ұйымдастыру мен олардың қызметі және исламдық
қаржыландыруды ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» Заң қабылданды.
2011 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Исламдық қаржы қызметтері
жөніндегі кеңеске (IFSB) кірді.
2009 жылғы 29 наурызда Қазақстан Республикасының Үкіметі Исламдық
қаржыландыруды дамытудың 2020 жылға дейінгі жол картасын бекітті, оны іске асыру
эмитенттердің, инвесторлардың және нарыққа қатысушылардың санын ұлғайтуды қоса
алғанда, исламдық қаржы қызметтері индустриясының тұрақты дамуы үшін жағдайлар
жасауға мүмкіндік жасайды.
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