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ТМД жəне ЕурАзЭҚ елдері үшін
«Қазақстандағы исламдық қаржыландыруды
дамыту перспективалары»
атты семинар өтуде
2014 жылғы 16-19 маусымда Алматы қаласында ТМД жəне ЕурАзЭҚ
елдері үшін «Қазақстандағы исламдық қаржыландыруды дамыту
перспективалары» тақырыбына халықаралық семинар жəне исламдық
банкинг пен исламдық сақтандыру (такафул) бойынша практикум өтуде.
Семинардың ұйымдастырушылары Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі
мен
Исламдық
қаржылық
қызметтер
жөніндегі
кеңес
(IslamicFinancialServicesBoard–IFSB) болды.
«Біз өзімізді ТМД жəне Орталық Азиядағы исламдық қаржылық хаб
ретінде орнықтырып отырмыз, - деп атап өтті Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Данияр Ақышев өзінің кіріспе
сөзінде. - Бүгінгі күні бұл аймақтағы мұсылмандар санының 75 млн. адамнан
астам екенін, ал 2030 жылы бұл санның 100 млн. адамға дейін өсетінін ескере
отырып, исламдық қаржылық қызметтер нарығының ауқымды əлеуеті
туралы айтуға болады».
Семинар шеңберінде аймақтағы исламдық қаржыландыруды дамыту
перспективалары мен мүмкіндіктері, сондай-ақ нақты экономиканы қолдауда
исламдық капитал нарығының рөлі талқылануда.
Практикум барысында исламдық банкинг жəне такафул салаларындағы
IFSB негізгі стандарттар бойынша интерактивті оқыту тренингі өткізіледі.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасы орынбасарының
пікірі бойынша, исламдық қаржыландыру əлеуетін дамыту үшін Қазақстан
мамандарды оқытудан бастап заңнамалық реформаларға дейінгі тұтас
шаралар кешенін қабылдайды. Мысалы, қор биржасында исламдық
қаржылық қызметтер инфрақұрылымын құру мен дамыту үшін исламдық
қаржыландыру қағидаттарына сəйкестігіне акциялар скринингі əдіснамасын
енгізу жəне исламдық индексті іске қосу, сондай-ақ тауар биржасында тауар
мурабахасы мəмілелерін ұйымдастыру жоспарланып отыр.
Семинар мен практикумның жұмысына Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің, Қаржылық Қызметтер жөніндегі Исламдық Кеңеске,
ЕурАзЭҚ жəне ТМД қатысушы елдердің орталық (ұлттық) банктерінің
өкілдері, Қазақстан Республикасы министрліктері мен ведомстволарының
өкілдері, сондай-ақ халықаралық қаржы институттарының жəне
қазақстандық қаржы нарығының өкілдері қатысты.
Спикерлер ретінде ƏріптесZaidIbrahim&Co.МадзланМохаммадХоссайн
(MadzlanMohamadHussain)
(Малайзия),
Standard&Poor's
директоры

Мохаммед Дамак (MohamedDamak) (Франция), Стамбул қор биржасының
вице-президенті Мустафа Кемаль ылмаз (MustafaKemalYılmaz) (Түркия),
«Аль-Хиляль» Ислам банкі» АҚ Төрағасы Прасад Абрахам (PrasadAbraham),
Қазақстан қор биржасының Президенті Мақсат Қабышев сияқты исламдық
қаржыландыру саласындағы жетекші сарапшылар шақыртылды.
Іс-шараға қатысушылар талқыланған мəселелердің өзектілігін жəне
мұндай сипаттағы семинарларды өткізудің орындылығын бірнеше рет атап
өтті, себебі олар исламдық қаржыландыру үлгілерін жəне қаржылық
қызметтердің исламдық индустриясының жалпы даму үрдісін барынша жанжақты қарастыруға мүмкіндік береді.
Қосымша ақпарат:
TheIslamicFinancialServicesBoard (IFSB), Қаржылық қызметтер жөніндегі
Исламдық Кеңес – банк жəне сақтандыру жүйелерін, сондай-ақ капитал нарығын
қамтитын қаржылық қызметтердің исламдық индустриясының тұрақтылығын
қамтамасыз ететін ұйымдарды реттейтін жəне бақылайтын халықаралық орган.
2014 жылғы мамырдағы жағдай бойынша IFSB-ның 184 мүшесі бар, оның ішінде
59 реттеуші жəне қадағалаушы органы жəне 8 халықаралық үкіметаралық ұйым.
2011 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Исламдық қаржылық
қызметтер жөніндегі кеңеске (IFSB) кірді.
2009 жылы Қазақстан Республикасында Исламдық қаржыландыру жөніндегі заң
қабылданды, оған сəйкес ислам банктерінің, исламдық инвестициялық қорлардың жұмыс
істеуі үшін, исламдық бағалы қағаздар шығарылымы үшін жағдайлар жасалған. 2011
жылы мемлекеттік исламдық бағалы қағаздарды шығару мүмкіндігін көздейтін, сондайақ Қазақстан Республикасының резиденттері шығаратын исламдық бағалы қағаздар
оригинаторларының тізбесін кеңейтетін заң қабылданды.
Исламдық қаржыландыруды, сақтандыру мен лизингті дамыту үшін Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне сақтандыру жəне исламдық қаржыландыру мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасын əзірледі. Қазіргі уақытта аталған заң
жобасы Қазақстан Республикасының Парламентінде талқылануда.
Қазақстан Республикасының Үкіметі Исламдық қаржыландыруды дамытудың
2020 жылға дейінгі жол картасын бекітті, оны іске асыру исламдық қаржылық
қызметтер индустриясын тұраты дамыту, эмитенттердің, инвесторлардың жəне
нарыққа қатысушылардың шекті массасын құру үшін жағдайлар жасауға ықпал ететін
болады.
Исламдық қаржыландыруды, сақтандыруды жəне лизингті дамыту мақсатында
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «исламдық сақтандыру» ұғымын енгізуді,
такафул исламдық сақтандыру нарығын реттеуді, ислам банкінің банк операцияларын
салықтық басқаруды, ислам банктеріндегі Вакал қызметі (салымдарды қабылдау)
тəртібін жəне т.б. реттеуді көздейтін заң жобасын əзірледі. Бүгінгі күні аталған заң
жобасын Парламент Мəжілісі бірінші оқылымда мақұлдады.
Қазіргі уақытта республикада Астана, Алматы жəне Шымкент қалаларында
орналасқан филиалдарымен «AlHilal» тұңғыш ислам банкі, дəстүрлі сақтандыру түрімен
қамтылмаған адамдарға арналған сақтандыру қызметтерін ұсынатын «такафул»
Өзара халал сақтандыру қоғамы» ӨК тұңғыш исламдық сақтандыру компаниясы жұмыс
істеуде.
Сонымен бірге қазақстандық дəстүрлі банктердің бірі Исламдық жеке секторды
дамыту жөніндегі корпорациясымен (ICD) ынтымақтастықта ислам банкіне қайта
құру үдерісі басталды.

Бұдан басқа, ICD қатысуымен Қазақстанда «KazakhstanIjaraCompany» АҚ
исламдық лизинг компаниясы тіркелді.
Барынша толығырақ ақпаратты мынадай телефондар бойынша алуға болады: +7
(727) 2 704 625,E-mail: press@nationalbank.kz (www.nationalbank.kz)

