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اخلدمات املصرفية اإلسالمية يف الفلبني
(دليل متهيدي ملستثمري دولة جملس التعاون اخلليجي)
ابريل 2018
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فرصة اخلدمات املصرفية والتمويل االسالمي يف الفلبني
يبلغ حجم قطاع اخلدمات املصرفية يف الفلبني  275مليار دوالر من إمجايل األصول ،ويعترب لبنة أساسية يف االقتصاد.
وتعتمد الشركات واملؤسسات الفلينية على القروض البنكية كمصدر أساسي للتمويل .كما يعد االقرتاض من البنوك الطريقة
األساسية لتوفري التمويل الالزم ،حىت فيما يتعلق ابلتوسع وزايدة رأس مال االستثمار .وعلى الرغم من النمو الذي شهده االقتصاد
الفلبيين مؤخرا ،إال أن عدد الشركات املسجلة يف البورصة الفلبينية زاد بصورة هامشية من  251شركة إىل  268شركة على مدار
السنوات اخلمس املاضية .ومن احملتمل أن تعزز البنوك الفلبينية الوصول إىل مستوى تعامل مالئم مع الشركات واالستفادة من
سجل الشركات احلافل.
كما أن البنوك الفلبينية مصنفة على أهنا بنوك عاملية أو جتارية أو اقتصادية أو ريفية أو تعاونية أو إسالمية .ويف نفس الوقت
متتلك البنوك العاملية والتجارية حصة كربى من السوق احمللي ،حيث متتلك أكرب  3بنوك  ٪21من إمجايل األصول ،إال أنه يوجد
بنك إسالمي واحد فقط يف البالد وهو بنك األمانة اإلسالمي لالستثمار.

ومن املتوقع أن تتجاوز الفلبني توقعات ارتفاع منو الناتج احمللي اإلمجايل وتتخطى حاجز الستة ابملائة مرة أخرى هذا العام.
مدعوما ابقتصاد حملي قوي ،وتدفق كبري للتحويالت املالية ،واستمرار أرابح الدوالر من االستعانة
وسوف يستمر هذا النمو
ً
بشركات تقنية املعلومات  .وعالوة على ذلك ،سوف تشرع احلكومة يف تنفيذ برانمج عمالق لتطوير البنية التحتية بقيمة 170
مليار دوالر أمريكي حبلول عام  ،2022لتعزيز االقتصاد الذي يبلغ حجمه  313مليار دوالر .ووضعت احلكومة خططها وهي
تثق متاما أبنه لن تكون هناك أية صعوابت تتعلق ابلتمويل ،مع األخذ يف االعتبار أن املستوى العايل للسيولة يف السوق،
واإليرادات اإلضافية الناجتة من اإلصالح الضرييب املستهدف ،واملساعدة الرمسية يف التطوير من دوليت الياابن والصني.

عدد سكان الفلبني

بنك األمانة اإلسالمي لالستثمار
أسس بنك األمانة لالستثمار يف عام 1973
للمساعدة يف جهود تطوير جزيرة مينداانو .وعلى الرغم
من أن احلاجة السياسية الذي دعت إىل إنشائه ،مل يتم
تشغيله بشكل كامل كبنك إسالمي مكتمل األركان
واخلدمات حىت وقتنا هذا .وتتلخص نشاطاته االسالمية
فقط يف قبول الودائع االدخارية للحج واختيار عقود
التمويل اإلسالمي .كما أن القانون الذي أنشأ على
إطارا
أساسه البنك وضع اخلطوط العريضة فقط ومل حيدد ً
رمسيًا لكيفية القيام ابألعمال املصرفية اإلسالمية .وهو
حاليا شركة اتبعة لبنك التنمية اململوك للدولة.

 106مليون نسمة
عدد سكان جزيرة مينداانو

 25مليون نسمة

عدد الفروع
( 8يف مينداانو ،وفرع واحد يف حمطة مرتو مانيال)
كاجااين دي اورو
اليجان
مراوي
دافاو

زامبواجنا
جولو

كوتوابتو
جنرال سانتوس
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جدول 1
حجم ورحبية أكرب البنوك العاملية أو التجارية وبنك األمانة اإلسالمي
الرحبية ()%

**

صايف هامش
الفائدة

العائد على
األصول

العائد على
حقوق
امللكية

3.5

1.1

9.7

 50,666ابنكو دي أورو

3.8

1.0

8.9

 34,198مرتو بنك

2.8

1.4

13.3

 32,728بنك جزر الفلبني

3.1

1.0

15.0

 32,300البنك العقاري الفلبيين *

األصول
(مليون دوالر) اسم البنك العاملي أو االسالمي

3.1

1.0

7.1

 15,596بنك الفلبني الوطين

3.2

1.3

9.6

 15,115سيكيوريت بنك كورب

3.1

1.1

9.8

 13,319بنك الصني

2.3

0.9

11.7

 11,941بنك التنمية الفلبيين*

4.0

1.4

11.2

 11,122بنك االحتاد

4.3

1.0

6.7

4.5

1.2

21.2

 6,177بنك يوانيتد كوكوانت بالنرتز

 8,867بنك ريزال التجاري

7.8

1.8

13.9

 6,023بنك ايست وست

3.5

()6.6

()20.1

3.8

1.1

9.9

 15بنك األمانة اإلسالمي لالستثمار*
 275,273اإلمجايل /متوسط القطاع

مالحظات * :مملوك للدولة؛ ** بياانت عام 2015م
مصدر البياانت األساسية :البنك املركزي للفلبني ؛ التقارير السنوية؛ وول سرتيت جورانل

يستدعي استغالل فرص النمو يف البالد زايدة اخلدمات املصرفية واملالية وتنوع مصادر رأس املال بشكل أفضل .كما ساعدت التسهيالت
املوجودة يف اللوائح واألنظمة على ذلك .ومنح حترير اخلدمات املالية فرصة امللكية األجنبية الكاملة للبنوك واملؤسسات االستثمارية .ومع
اقتحام البنوك الصينية ،والياابنية ،والكورية هلذا القطاع ،استغل االقتصاد الفلبيين املصادر اجلديدة للتمويل .إال أنه تتوفر مساحة ألكثر
املسامهني يف القطاع ،وعلى وجه اخلصوص مسامهي جملس التعاون اخلليجي حيث ميكنهم دخول السوق وضمان مكانة جيدة يف جمال
اخلدمات املصرفية االسالمية.
ومن خالل معرفة شركة "مالية الفلبني" لالستثمار ابلقطاعات البنكية يف الفلبني وكذلك يف جملس التعاون اخلليجي ،نود أن نسلط الضوء على
الفرص التالية املتعلقة ابلتمويل اإلسالمي والتمويل البنكي:
 .1اخلدمات املصرفية لألفراد
 .2سوق السندات (إصدار الصكوك)
 .3قطاع املنتجات املتوافقة مع الشريعة االسالمية (التمويل التجاري ومتويل الشركات الصغرية واملتوسطة)
 .4إدارة الثروات واألصول
 .5التطوير واالندماج املايل
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 .1اخلدمات املصرفية لألفراد :وبينما نرى أن البنوك التقليدية تواصل هيمنتها على
القطاع املايل ،سوف تؤدي اخلدمات املصرفية اإلسالمية إىل تطوير قطاعات اخلدمات
املصرفية ألفراد معيني وهم :املسلمون يف مينداانو ،والعمالة الفلبينية يف الشرق
األوسط ،كما أنه بديل واعد اخلدمات التقليدية املنتشرة يف هذا القطاع .ويشكل
املسلمون نسبة ستة ابملائة من إمجايل عدد السكان البالغ عددهم  106مليون نسمة،
ويعيش معظمهم يف مينداانو .ويف ظل النقص الكبري يف اخلدمات ،ميكن للمسلمني
اآلن احلصول على خدمة مصرفية اسالمية حقيقية .ويضطر بنك األمانة اإلسالمي
يف الوقت احلايل لتقدمي خدمات مصرفية تقليدية على الرغم من ميثاقه اإلسالمي
بسبب عدم وجود إطار ينظم ذلك .وفيما خيص العمالة الفلبينية يف اخلارج ،والذي
يعيش معظمهم خارج العاصمة مانيال ،جيب على أحد البنوك اإلسالمية املدعومة من
دول جملس التعاون اخلليجي إنشاء قناة للتحويالت املالية والتآزر مع املنتجات
املصرفية املدعومة ابلدخل املتولد يف دول جملس التعاون اخلليجي .ومن غري املعروف
إىل حد كبري ملستخدمي اخلدمات املصرفية الرئيسية يف الفلبني أهنم ميكنهم اختيار
أيضا ،وابلطريقة نفسها اليت
االستفادة من املنتجات واخلدمات من بنك إسالمي ً
يستفيد هبا الفلبينيون يف اإلمارات العربية املتحدة من القروض والرهون العقارية من
مصرف اإلمارات اإلسالمي أو بنك ديب اإلسالمي أو مصرف أبوظيب اإلسالمي.

.2

سوق السندات (إصدار الصكوك) :عندما تتجاوز املؤسسات الكبرية حدودها
االئتمانية املقرتضة ،فإهنا تلجأ إىل مصادر متويل أخرى مثل سوق السندات .وأييت
هذا التطور مع التعزيز الذي شهدته أساسيات االقتصاد الكلي للبالد :اخنفاض
نسبة الديون مقابل الناتج احمللي اإلمجايل .كما أن إصدار سندات حكومية طويلة
األجل يساعد على بناء ثقة أكرب بني املستثمرين وتعزيز االستقرار يف القطاع املايل.
وارتفعت نسبة مسامهة سوق سندات العملة احمللية للشركات يف الناتج احمللي
اإلمجايل من  ٪ 0.2فقط إىل  ٪ 6.5أو  20مليار دوالر يف عام .2017
وهناك احتمالية لزايدة هذه النسبة ،ال سيما من خالل التمويل اإلسالمي
وإصدارات الصكوك لكل من الشركات واملؤسسات احلكومية .وتبحث احلكومة
مسألة إصدار صكوك مستحدثة ملشاريع البنية التحتية .كما أن إعالن املؤسسة
الوطنية لتمويل الرهون العقارية ) (NHMFCاململوكة للدولة عن التخطيط
إلصدار صكوك يؤكد أن هناك االهتمام ابلتمويل اإلسالمي .كما يعد سوق
جديدا ،وستستفيد الشركات ابلتأكيد من الصكوك مبجرد
سندات الشركات ً
جماال ً
إطالقها .فعلى سبيل املثال  ،أشارت هيئة االستثمار القطرية إىل رغبتها يف استثمار
حنو مليار دوالر أمريكي يف اخلدمات اللوجستية والسياحية يف الفلبني بعد توقيع
اتفاقية محاية االستثمار ،وتفضل هيئة االستثمار القطرية القيام بذلك من خالل
إصدار صكوك عرب شركة سندات إسالمية.
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 .3قطاع املنتجات املتوافقة مع الشريعة االسالمية (التمويل التجاري ومتويل الشركات الصغرية
واملتوسطة) :يف عام  ، 2016مت تنفيذ قانون تطوير وتعزيز الصادرات الفلبينية املتوافقة مع الشريعة
االسالمية .وتستهدف وزارة التجارة تصدير منتجات فلبنية متوافقة مع الشرعية االسالمية بقيمة  1.4مليار
دوالر أمريكي تقريبا يف عام  ،2018حيث كانت قيمتها  800مليون دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل
ساب ًقا ،وذلك عقب تنفيذ هذا القانون وإنشاء مركز املنتجات املتوافقة مع الشرعية االسالمية يف مينداانو.
يقع املركز يف زامبواجنا ايكوزون يف مينداانو ،ويهدف إىل أن يكون مقرا للصناعة املتوافقة مع الشريعة
مؤخرا يف منطقة شرق آسيا
االسالمية يف الفلبني وكذلك يف دول الطرق التجارية القدمية اليت مت جتديدها ً
) (BIMP-EAGAواليت ترتبط بني دول برواني دار السالم وإندونيسيا وماليزاي والفلبني .وفيما يتعلق
ابلسياحة والشركات الصغرية واملتوسطة ،تعد الفلبني حاليا عضوا يف املنتدى الدويل العتماد املنتجات
املتوافقة مع الشريعة االسالمية .وبدأت السلطات السياحية برانمج السياحة الفلبيين املتوافقة مع الشريعة
االسالمية ،حيث تعمل مع بعض اهليئات للحصول على شهادة بذلك مثل شركة كريسنت ريتنج يف
سنغافورة العتماد الفنادق واملنتجعات واملطاعم يف املدن الرئيسية يف البالد .وسوف حتقق الشركات الصغرية
واملتوسطة وخاصة تلك اليت يوجد مقرها يف مينداانو وترغب يف املشاركة يف قطاع املنتجات املتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية املتنامي واليت ميكنها احلصول على التمويل اإلسالمي أرابح كبرية يف ظل وجود بنك
إسالمي.
 .4إدارة الثروات واألصول :تكمن قوة البنوك يف دول جملس التعاون اخلليجي يف ثرواهتا وإدارة األصول
اخلاصة هبا .وميكن للبنوك اخلليجية أن تستخدم امكانياهتا املثبت جدواها ،وتقدم مقرتح قيمة مالئم
للمسامهني من األفراد ذوي املالءة املالية العالية والذين يستفيدون من النمو الذي تشهده البالد ،وذلك من
خالل توسيع نطاق أنشطتها واقتحام االقتصاد الفلبيين عرب تقدمي خدمات مصرفية إسالمية .كما تعد
خدمات إدارة الثروات واألصول يف دول جملس التعاون اخلليجي من الطراز العاملي ،وتوفر للعمالء جمموعة
من املنتجات االستثمارية ،وتتيح هلم امكانية احلصول على فرص فريدة قد ال توفرها البنوك احمللية بنفس
الدرجة من االتساع والرقي .ومن املتوقع أن يؤدي دخول بنك خليجي إىل تيسر االستثمارات الداخلية عرب
حتفيز مستثمرين من دول اجمللس على االستثمار يف البالد .ويف سوق األسهم ،تقوم البورصة الفلبينية
بتحديث قائمة األوراق املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بشكل منتظم .ومن أصل  268ورقة مالية
مدرجة ،لوحظ أن  60ورقة سوف تتوافق مع أحكام الشرعية اإلسالمية ،ومع وجود بنك خليجي ،ميكن
تسهيل االستثمارات بشكل أفضل نيابة عن املستثمرين اخلليجيني.
 .5التطوير واالندماج املايل :سيكون للبنك اإلسالمي دور يف تطوير مدن الفلبني وإعادة بناء اجملتمعات،
حيث أن رئيس البالد احلايل ترجع أصوله إىل جزيرة مينداانو ويضع هذه املنطقة يف مقدمة أولوايته .وقد
شهدت مدينة مروي تدمريا واسع النطاق نتيجة القتال الذي دار بني اجليش واملتمردين املسلحني من الدولة
اإلسالمية .ومتثل استعادة السالم والتصدي للتهديدات املتطرفة أولوية للحكومة الوطنية وذلك عرب التنمية
االقتصادية اليت ميكن أن يساهم فيها أحد البنوك الكبرية .وينبغي أن تساعد الوظائف املتولدة يف املنطقة يف
دفع سكان مينداانو إىل السري على طريق حتسني النتائج االجتماعية واالقتصادية وزايدة الشمول املايل .وال
تزال مينداانو االسالمية املنطقة األقل من حيث الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد وذات أقل مستوى
للوجود املصريف يف البالد .وتقود دول جملس التعاون اخلليجي األطراف املعنية يف عملية تعزيز السالم يف
املنطقة ،والقضاء على التطرف وتوسيع نطاق املساعدات اإلنسانية والدعم .وميكن أن يُدعم دخول بنك
خليجي إىل مينداانو السياسة اخلارجية للحكومة.
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جدول 2
االحصائيات االقتصادية واملصرفية عرب املناطق الرئيسية يف البالد
الناتج احمللي اإلمجايل
لكل فرد ,ابلدوالر *

مكاتب البنوك

املؤسسات غري املصرفية*

القروض
(مليون دوالر)

الودائع
(مليون دوالر)

لوزون

3.578

8.486

12.378

199.131

47.928

فيسايس

1.877

1.706

2.628

20.229

7.862

مينداانو

1.742

1.552

3.133

14.733

5.425

شبه جزيرة زامبواجنا

1.543

225

525

2.154

546

مشال مينداانو

2.416

396

628

3.449

1.148

منطقة دافاو

2.533

447

782

4.807

1.961

جنوب مينداانو

1.650

250

710

2.490

1.229

مشال غرب مينداانو

1.209

215

327

1.572

505

547

19

161

262

36

2.805

11.744

18.139

234.094

161.215

مينداانو االسالمية
الفلبني
ملحوظة* :بياانت 2016
مصدر البياانت األساسية :البنك املركزي الفلبيين ؛ هيئة اإلحصاء الفلبينية

التحدايت الرئيسية املتبقية
يعد غياب اإلطار القانوين والتنظيمي الُمنظم عنصر ابلغ األمهية يف النظام املصريف واملايل اإلسالمي يف البالد .كما ان هناك
يدا من املراجعة والنقاش .وحيتاج أي مستثمر دويل أو بنك إسالمي إىل
مشروع قانون معلق يف جملس النواب الفليبيين يتطلب مز ً
توخي العناية القانونية الكاملة ،ورمبا يتم تشجيعه على تقدمي االقرتاحات نظراً ملعرفته وخربته يف هذا القطاع .وحيث أن الفلبني يف
حاجة إىل استثمارات أجنبية بشكل جوهري ،فإنه يتعني على احلكومة توفري ضماانت بشأن اللوائح املنظمة لذلك .كما أن
الضرائب مسألة أخرى هامة جيب معاجلتها ال سيما املعاملة الضريبية للصكوك ومعاملة األصول األساسية وراء كل منتج مصريف
إسالمي .وهناك حاجة إىل مزيد من الوضوح بشأن إنشاء أتمني على الودائع للبنوك اإلسالمية وفقا ملبادئ التكافل .عالوة على أن
بناء القدرات وتطوير الكفاءات البنكية االسالمية يعد أحد الفجوات الرئيسية .كما أن رفع كفاءة البنك املركزي الفلبيين ،وتدريب
موظفي بنك األمانة اإلسالمي مبادرة رئيسية جيب االطالع إىل تنفيذها .ومن خالل املبادرات اليت من شأهنا أن تعاجل هذه
التحدايت ،ميكن حتويل مسار بنك األمانة اإلسالمية من املسار السياسي اخلاص الذي أنشأ من أجله إىل بنك إسالمي حقيقي
وعاملي.
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اخلامتة
تؤمن شركة مالية الفلبني بوجود فرصة فريدة من نوعها ونطاق من التآزر تكمن يف دخول بنك خليجي
السوق الفلبيين .وتعد الفرص احملددة اليت أشران إليها أعاله إىل حد كبري حقل خصب جاهز لإلنتاج يف ظل
فعالة يف دخول أسواق
مستوى اخلربة والقدرات املوجودة يف اخلليج .وميكن لبنك إسالمي خليجي ذو اسرتاتيجية ّ
جديدة ،ونظرة متوازنة للمخاطر واملكاسب ،ورؤية عميقة تستند إىل السياق احمللي االستفادة من إمكاانت النمو
للمصارف اإلسالمية والتمويل يف السوق الفلبينية .حنن على استعداد ملناقشة هذه الفرصة واستكشافها مع
البنوك اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي ،واجلهات املعنية يف االقتصاد اإلسالمي ،واملستثمرين من
املؤسسات واألطراف األخرى اليت لديها اهتمام كبري يف هذه اجملال.

مارك سريانو
املؤسس واملدير اإلداري لشركة مالية الفلبني لالستثمار
 15عام من اخلربة يف االستشارات اإلدارية وصناديق األسهم اخلاصة يف لندن ونيويورك ومانيال والشرق األوسط.
وقدم مارك سلسلة من املسامهات االسرتاتيجية للبنوك اإلسالمية والتقليدية الرائدة يف اإلمارات العربية املتحدة واململكة
العربية السعودية والكويت والبحرين.
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مالية الفلبني
الطابق  ،41أبراج اإلمارات
طريق الشيخ زايد
ديب ،اإلمارات العربية املتحدة
ص .ب31303 .
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