بسم هللا الرحمن الرحيم

شركة السودان للخدمات املالية – إدارة التمويل ببنك السوداني املركزي

دراسة حول تنشيط السوق الثانوية لصكوك
االستثمار احلكومية

نوفمرب 2009م
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مقدمة:

بدأ العمل يف تنفيذ التمويل بالصكوك احلكومية لالستتمما (صتح) يف العتام 2003م
 ،ويهدف العمل بهذا النوع من التمويل إىل اآلتي :
أ  -جتميع املدخحات القومية واإلقليمية وتشجيع االستمما .
ب  -متويل الدولة ملقابلة الصحف على املشا يع التنموية ومشا يع البنية التحتية.
ج  -تنويع وزيادة موا د الدولة وتوفري متويل مستقح للدولة ومن متوا د مووتودة أصتال
داخل الدو ة االقتصادية مما يقلل من اآلثا التضخمية.
د  -استقطاب األصول املووودة أصال خا ج اجلهاز املصحيف وإعادتهتا إليتو وإدخا تا
الدو ة املصحفية.
ه  -إدا ة الستتيولة علتتى مستتتتو االقتصتتاد الكلتتتي عتترب متتا يعتتتحف بعمليتتات الستتتو
املفتوحة.
و  -تطويح أسوا

أس املال احمللية واإلقليمية.

وتقوم آليتة عمتل التمويتل بالصتكوك احلكوميتة لالستتمما (صتح) علتى ثالثتة أ تحاف
هي:
أوال :املستممحون أ باب املال.
ثانيا  :الشحكة (املضا ب .
ثالما :الوزا ة وهي اجلهة الطالبة للتمويل.
وتقوم العالقة بني املستممحين والشحكة على أساس عقتد املضتا بة الشتحعي  ،وبتني التوزا ة
واملضتتا ب علتتى أستتاس أي متتن صتتيا التمويتتل اإلستتالمي املعحوفتتة بشتتح عتتح

الصتتيا

املختا ة على هيئة الحقابة الشحعية للشحكة.

 - 2تطو العمل بالتمويل بالصكوك احلكوميتة للفت ة متن 2003م وحتتى
2009م.
بلا عدد إصدا ات الصتكوك منتذ بدايتة العمتل بهتا وحتتى تتا ي إعتداد هتذه الو قتة
حتتوالي ( 18إصتتدا املتتتداول منهتتا حاليتتا ( 14إصتتدا بقيمتتة إةاليتتة تبلتتا ( 1مليتتا
دوال  ،اجلدول التالي يبني تفاصيل اإلصدا ات للف ة من 2003م وحتى 2009م .

ودول قم ( 1بيان بإصدا ات الصكوك للف ة من 2003م وحتى 2009م
العام

اإلصدا

تا ي اإلصدا

مدة اإلصدا

ف ة التوزيع

العدد

املبلا مباليني

2003

األول

2003/5/01م

سنتني

ستة أشهح

600.000

اجلنيهات
60

الماني

2004/08/25

ثالث سنوات

ستة أشهح

100

10

المالث

2004/11/02م ست سنوات

ثالثة أشهح

1.180

118

الحابع

2005/03/01م مخس سنوات

ثالثة أشهح

2.280

228

اخلامس

2005/06/08م مخس سنوات

ثالثة أشهح

2.100

210

السادس

2005/11/30م ست سنوات

ثالثة أشهح

1.814.908

السابع

2006/06/05م ست سنوات

ثالثة أشهح

2.500.000

181.5
250

المامن

2006/06/30م ست سنوات

ستة أشهح

1.789.100

178.9

التاسع

2006/08/01م ست سنوات

ستة أشهح

842.575

84.3

العاشح

2007/01/31م ست سنوات

ستة أشهح

707.312

70.7

احلادي عشح

2007/04/18م ست سنوات

ستة أشهح

640.988

64.1

2007/09/15م

عامان

ستة أشهح

1.502.004

150.2

الماني عشح 2007/11/01 1-م

عامان

ستة أشهح

1.082.170

108.2

الماني عشح 2007/12/31 2-م

عامان

ستة أشهح

317.628

31.8

2008/01/31م ثالث سنوات

ستة أشهح

107.756

10.8

المالث عشح 2008/04/17 1-م ثالث سنوات

ستة أشهح

403.636

40.4

المالث عشح 2008/07/21 2-م ثالث سنوات

ستة أشهح

1.457.742

2009/02/27م ثالث سنوات

ستة أشهح

3.000.000

145.8
300

ثالث سنوات

ستة أشهح

5.000.000

500

2004م

2005

2006م

2007م

الماني عشح

المالث عشح
2008م
2009م

الحابع عشح

2010م

اخلامس

2010/5/10م

اإلوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمالتتتتتتتتتتتي
تتوزع ملكية هذه اإلصتدا ات علتى أ بعتة قطاعتات (املتسستات والشتحكات والبنتوك
التجا ية  ،األفتحاد  ،األفتحاد األوانت والشتحكات األونبيتة وبنتا الستودان  .واجلتدول قتم

2.742.7

( 2والشكل قم ( 1يوضحان نس توزيع الصكوك على هذه القطاعات حس املوقت يف
نوفمرب 2009م.

ودول قم ( 2بيان بنس توزيع الصكوك على القطاعات
القطاع

النسبة

املتسسات والشحكات والبنوك التجا ية

%85

األفحاد

%6

األفحاد األوان والشحكات األونبية

%4

بنا السودان

%5

شكل قم ( 1بيان بنسبة توزيع الصكوك على القطاعات
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مشكلة الد اسة :

تهتدف هتتذه الد استة إىل البحتتث يف املشتاكل التتا تعتو تتتداول الصتكوك احلكوميتتة
لالستمما يف الستو المانويتة بصتو ة نشتطة وعادلتة ممتا لعلتها أحتد األدوات الفاعلتة يف
إدا ة السيولة يف االقتصاد كما و د يف ا دف قم ( 5من أهداف إصدا ها.

- 4

املشاكل الا تعيق تنشيط تداول السو المانوية للصكوك:

بالنظح إىل اجلدول قم ( 2والشكل قم ( 1يتضح لنا ضع حصة قطاع األفتحاد
يف امتالك الصكوك احلكوميتة مقا نتة بالقطاعتات األختح حيتث دتد هتذا القطتاع ال لتلتا

ستتو  %6فقتتط متتن اإلصتتدا ات وهتتذا يتتدل علتتى أن املعلومتتات املتعلقتتة بهتتذه الو قتتة املاليتتة
ضعيفة مقا نة مع شهادات شهامة والا تبلا حصة األفحاد فيها حوالي .%26
هتتذا االافتتا

يف حصتتة األفتتحاد يتتنعكس بالتيكيتتد علتتى نشتتا ححكتتة التتتداول يف

الستو المانويتتة ألن أبلت املتتتداولون يف الستتو المانويتة لشتتهادات شتتهامة هتتم متتن األفتتحاد
(حس إفادة إدا ة األو ا املالية بالشحكة .
يف إ ا سعي فحيق الد اسة إىل تلمس املشاكل الا تعو تنشتيط تتداول الصتكوك
يف الستتو المانويتتة  ،عمتتد فحيتتق الد استتة إىل استصتتحاب آ اا اجلهتتات اات الصتتلة بهتتذا
املوضوع (سو اخلح وم لألو ا املاليتة ،شتحكات اخلتدمات املاليتة ،األفتحاد وقتد خلصتنا
يف نهايتتة األمتتح إىل أن األستتباب الحايستتية التتا تعيتتق التتتداول النشتتط والعتتادل للصتتكوك يف
السو المانوية هي نفتس األستباب التا أدت إىل عتاوف األفتحاد عتن االكتتتاب يف الصتكوك
والا تتممل يف اآلتي- :
أ  -عتتدم التتتاام وزا ة املاليتتة بتتدفع األ بتتا) يف موعتتدها كمتتا هتتو احلتتال يف شتتهادات
شهامة والا عادة ما تتيخح ما بني  15يوم إىل شهحين.
ب  -عدم التاام وزا ة املالية بدفع أصل الشهادات عند االستحقا يف الوقت احملدد.
ج  -النظحة التقليدية للمستممحين األفحاد.
د  -ضع توعية اجلمهو .
كمتتتا أن هنالتتتا أستتتباب أختتتح (فنيتتتة أدت إىل إعاقتتتة التتتتداول النشتتتط والعتتتادل تتتذه
الصكوك نلخصها يف اآلتي:
أ  -تعدد ف ة توزيع األ بتا) متن ثتالث شتهو إىل ستت شتهو (كمتا متبني باجلتدول
قتتم  1وهتتي يف اللال ت تتتتدي إىل قصتتح ف ت ة التتتداول ممتتا ال يتتتيح وقتتت كتتايف
للتلري يف األسعا .
ب  -تيخح إد اج اإلصدا ات بالسو المانويتة بعتد االنتهتاا متن االكتتتاب والتا ال يتتم
إد اوها إال بعد حتويل بال مووودات الصندو إىل أصول عينية.
ج  -ضتتع العالقتتة بتتني شتتحكة الستتودان للختتدمات املاليتتة والتتوكالا يف الستتو والتتا
احنصحت يف الحقابة واإلشحاف حس إفادة بعض الوكالا.
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احللول املق حة لتنشيط تداول الصكوك يف السو المانوي:

أوال  :مق ) حلول لألسباب الا أدت إىل عاوف األفحاد عن االكتتاب يف الصكوك:
أ  -التاام وزا ة املالية واالقتصاد الو ين بدفع أ با) وأصتول الصتكوك بتيوامح دفتع
مستدلة وفقا للجدول الامين لدفع االستحقاقات.
ب  -تنظيم محلة إعالمية توعية خمططة يف كل الوساال اإلعالمية املستموعة واملقتحواة
واملحاية تستهدف املستممحين حس قطاعاتهم املختلفة بإبحاز املشحوعات القوميتة
الا تنفذ بواسطة هذه الصكوك لشحذ احلس الو ين لديهم.
ثانيتتا :مقتت ) حلتتول لألستتباب التتا أدت إىل إعاقتتة التتتداول النشتتط والعتتادل تتذه
الصكوك (املشاكل الفنية .
أ  -توحيد ف ة توزيع األ با) لتكون سنوية بدال عن بع أو نص سنوية حتتى تكتون
هنالا فحصتة للقيمتة الستوقية العادلتة للصتا متن التحتحك (وممتال لتذلا إاا بت
أحد املستممحين يف أن يبيع أحد الصكوك عرب الوكالا وكان قتد استتلم
بتتع الستتنة األوىل فلتتن يضتتحه شتتيئا إاا باعهتتا بالقيمتتة اال

تو عتن

يتتة بعتتد شتتهح متتن

استالم األ با) .
ب  -العمل على سحعة حتويل مووودات الصكوك إىل أصول عينية حتتى يتتم إد اوهتا
بالسو المانوية يف أقصح وقت ممكتن والتا باإلستحاع يف حتويتل ملكيتة األصتول
اجلاهاة الا تقدمها وزا ة املالية لشحكة السودان للخدمات املالية.
ج  -العمل على تطويح العالقة بتني الشتحكة والتوكالا حتتى يستهموا يف حتستني تتداول
صكوك االستمما احلكومية.
د  -تفعيل نشا صناع سو خاص بالتداول يف السو المتانوي لصتكوك االستتمما
احلكومية.

وهللا ولي التوفيق

