اعالمیۀ مطبوعاتی
کنفرانس (رشد اقتصادی افغانستان از طریق بانکداری اسالمی) در کابل برگزار شد
مکان :هوتل کابل سرینا ،افغانستان
زمان :سه شنبه 28 ،سنبله  ،1396ساعت  09:00صبح

اتاق تجارت وصنایع افغانستان و ایمند گروپ کنفرانسی را تحت عنوان «رشد اقتصادی افغانستان از طریق بانکداری اسالمی» به
روز سه شنبه مورخ  28سنبله  1396با اشتراک مقامات عالیرتبه حکومتی ،هیئت رهبری اتاق ،وکالی پارلمان ،نمایندگان
اتحادیه بانک های افغانستان ،مسؤالن بانک های دولتی و خصوصی افغانستان و جمع کثیری از اعضای سکتور خصوصی کشور
در هوتل کابل سرینا برگزار نمودند.
این کنفرانس در نوع خود اولین کنفرانسی میباشد که به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان توسط ایمند گروپ تدویر میابد
و انتظار می رود با در نظرداشت تجارب تعدادی از بانک های افغانستان که طی چند سال اخیر در این زمینه دستاورد های خوبی
داشته اند و همچنان تجارب سایر کشور هایی که در عرصه بانکداری اسالمی پیشتاز بوده اند ،برای اشتراک کنندگان این
کنفرانس معلومات مفصل ارائه گردد.
هدف از برگزاری کنفرانس متذکره ،بلند بردن سطح آگاهی و از میان برداشتن خالی معلوماتی در رابطه به بانکداری اسالمی
میبا شد ،عالوتاً در این کنفرانس به مشکالت معمول که تجار ملی در معامالت شان با بانک ها تجربه نموده اند ،پرداخته خواهد
شد.
اتاق تجارت وصنایع افغانستان ،برگزاری همچو کنفرانس ها را در جهت آگاهی دهی از خدمات بانکداری اسالمی ،نقش آن را در
رشد اقتصاد و فعالیت های تجاری و اقتصادی سکتور خصوصی کشور مؤثر و مفید دانسته و از آن حمایت می کند.
بانکداری اسالمی نوعی از بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسالم همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسالمی تعریف
میشود.
همزمان با توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان ،بانکداری اسالمی نیز به دلیل ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام
معامالت ربوی ،تأکید بر قراردادهای واقعی ،توزیع ریسک سرمایه گذاری ،برقراری رابطه میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد،
محدودیت فعالیت های سفته بازی در نظام بانکی و غیره ،درکشورهای مختلف اسالمی و غیراسالمی با رشد چشمگیری روبرو
شده است .به طوریکه تا نیمه سال گذشته  141بانک اسالمی در جهان مشغول فعالیت بوده که  57درصد آنها در منطقه
خاورمیانه می باشند .همچنین ،تا سال  360 ،2014مؤسسه مالی شامل بانک های تجاری و تخصصی ،شرکت های بیمه و
مؤسسات مالی و اعتباری در  40کشور جهان به ارائه خدمات مالی اسالمی پرداخته اند که از این میان ،خدمات  250مؤسسه به
طور کامل اسالمی بوده و  110بانک تجاری نیز خدمات منطبق بر شریعت اسالمی به مشتریان خود عرضه کرده اند.
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