شهادات املشاركة احلكومية (شهامة) البدايات  ،املشاكل واملعوقات ومقرتحات احللول
مقدمة :
تعترب شهادات مشاركة احلكومة (شهامة) صكوك قائمة على أصول حقيقية يتم
اصدارها مقابل حقوق ملكية الدولة فى عدد من املؤسسات الراحبية ومت اصدارها فى مايو
 1999م وعلى الرغم من أن اهلدف األساسى من وراء اصدار شهامة كان هو توفري آليات
للبنك املركزى تعينه فى إدارة السيولة إال أنها اصبحت خالل فرتة وجيزة وسيلة فعاله لتمويل
امليزانية العامة للدولة تستطيع من خالهلا احلكومة احلصول على موارد حقيقية من اجلمهور
لتغطية عجز امليزانية العامة بد ًال من اللجوء لالستدانة من القطاع املصرفى.
حتمل شهادات شهامة قيمة امسية ثابتة متثل انصبه حمددة فى صندوق خاص حيتوى
على اصول احلكومة فى عدد من املؤسسات الراحبية ومن أهم خصائصها مايلى- :


متثل وسيلة لتمويل عجز املوازنة وآلية إلدارة السيولة من قبل البنك املركزى .



متثل وسيلة لتجميع املدخرات القومية وتشجع املؤسسات واألفراد على استثمار
فوائضهم وتساعد فى تطوير سوق النقد .



هلا عائد مرتفع يرتاوح حالياً بني  %17 - 15وهى عائدات حقيقية متثل األرباح
التشغيلية والرأمسالية للمؤسسات املكونة للصندوق .



هلا فرتة سريان حمددة بعام كامل.



تسجل الشهادات بأمساء من حيملها فى سجل خاص.



قابلة للتحويل ويتم تداوهلا فى سوق اخلرطوم لألوراق املالية.



تعرض عن طريق مزادات فى فرتات حمددة وحتكم عملية املزاد ضوابط حمددة.

جدول إصدارات الشهادات :
تصدر شهادات املشاركة احلكومية بصورة دورية بواقع أربعة مرات يف العام وفقاً
للجدول التالي - :

اإلصدار

بداية اإلكتتاب

اصدار يناير

األول من فرباير اخلامس عشر من فرباير جتديد
وحتى

التصفية لإلصدار السابق

خيارات املستثمر
األصل

العاشر وحتى اخلامس والعشرين وصرف األرباح
منه

منه

التصفية الكاملة
التصفية اجلزئية

اصدار أبريل

األول من مايو اخلامس عشر من مايو وحتى جتديد
وحتى

العاشر اخلامس والعشرين منه

منه

األصل

وصرف األرباح
التصفية الكاملة
التصفية اجلزئية

اصدار يوليو

من اخلامس عشر من أغسطس جتديد

األول

األصل

أغسطس وحتى وحتى اخلامس والعشرين وصرف األرباح
العاشر منه

منه

التصفية الكاملة
التصفية اجلزئية

اصدار أكتوبر

األول من نوفمرب اخلامس عشر من نوفمرب جتديد
وحتى

األصل

العاشر وحتى اخلامس والعشرين وصرف األرباح

منه

منه

التصفية الكاملة
التصفية اجلزئية

آلية عمل شهادات املشاركة احلكومية :
تتألف آلية عمل شهادات املشاركة احلكومية من ثالثة أطراف- :
اوالً  - :املستثمرون.
ثانيـاً  - :الشركة.
ثالثاً  - :الوزارة وهي اجلهة املالكة ملكون الشراكة.
أ /تنــبي العالقــة بــني املســتثمرين والشــركة علــى قيــام الشــركة بتقــديم املشــورة املاليــة
ومتليك املستثمرين املعلومات املرتبطة باألداء املالي لألصول املكونة للشراكة.

ب /تنشـيء الشـركة الصـندوق نيابـة عـن الــوزارة ويوضـع حتـت إدارتهـا بغـرض إصــدار
الصكوك مقابل عمولة قدرها  %2يتم حتصيلها من الوزارة.
ج /ميثل الصك بعد استثماره موجودات قائمة وحقيقية ملكون الشراكة.
د /يتحدد العائد على الصكوك وفق األداء املالي ملكون الشراكة.
هـ /ال جيوز للمستثمر سحب رأمساله أو أي جزء منه قبل تاريخ االستحقاق ولكن له حـق
تداوله يف السوق.

مشكلة الدراسة :
بالرغم من النجاح الكبري ملسرية شهادات شهامة خالل الفرتة منذ تاريخ إصدارها
وحتى العام 2011م إال أنها أصبحت اآلن تعرتيها بعض املشاكل اليت ظهرت إىل السطح
وتناولتها وسائل اإلعالم املختلفة وميكن تلخيص هذه املشاكل من وجهة نظر الباحث يف قلة
الطلب على الشهادات وتدهورت القيمة السوقية للشهادات يف السوق الثانوي الناتج عن
إغراق السوق بالشهادات.
أداء شهادات شهامة خالل الفرتة املاضية- :
تعترب شهادات املشاركة احلكومية (شهامة) اليت تصدرها شركة السودان للخدمات
املالية واليت اشتهرت الشركة بهذا االسم من بعدها من أجنح الشهادات اليت أصدرتها
الشركة بالرغم من أنها ال متثل أول األوراق املالية املنتجة من قبل الشركة.
امللحق رقم ( ) يبني إصدارات الشركة من شهادات شهامة خالل الفرتة منذ بدايتها
1999م وحتى الربع األول من العام 2013م
من امللحق املذكور نالحظ اآلتي - :
 استقرار العمل بشهادات املشاركة طيلة الفرتة املاضية وحتى الربع األول من العام2012م ويتمثل هذا االستقرار يف تغطية االكتتاب بالكامل باإلضافة إىل ثبات نسبة
التصفية واستقرارها حتت نسبة . %10
 بداية التدهور بالعمل بالشهادات ابتداءً من الربع الثاني من العام 2012م والذييتضح يف عدم تغطية االكتتاب بالكامل باإلضافة الرتفاع نسبة التصفية فوق .%10
أهم املعوقات واملشاكل اليت جابهت شهادات املشاركة احلكومية منذ بداية العام 2012م
شهدت الفرتة قبل بداية العام 2012م بعض التحـوالت السياسـية بـالبالد كـان أبرزهـا انفصـل
اجلنوب والذي أدى إىل فقدان البالد نصف إيرادات امليزانيـة العامـة كمـا أدى أنفصـال اجلنـوب
إىل عوامل كثرية بعضها ساهم بصورة مباشرة وبعضها بصورة غري مباشرة يف تـدهور العمـل
بشهادات شهامة ،وتشمل العوامل اآلتي:

السياسات املالية:
 إرتفاع حالة عدم التيقن يف أوساط املستثمرين بسبب االنفصال واخلوف من مقدرةوزارة املالية على تعويض الفاقد يف اإليرادات العامة للدولة.
 التوسع الغري واقعي يف حجم إصدارات األوراق املالية لسد النقص يف اإليرادات العامةللدولة مما أدى إىل إغراق السوق باألوراق املالية ( كان حجم اإلصدارات خالل األعوام
املاضي يرتاوح بني  300مليون جنيه إىل  400مليون جنيه) بينما حجم اإلصدارات
األخرية تراوح بني  900مليون جنيه و  1200مليون جنيه وهي تعادل أضعاف
اإلصدارات السابقة).
 التوسع الكبري يف اإلصدار وارتفاع نسبة األرباح خلق عبئاً كبرياً على وزارة املاليةملقابلة سداد هذه االلتزامات ( حيث أن عمر اإلصدارة عام واحد) وقد بلغ حجم
اإلصدارات بنهاية الربع األول من العام 2013م مبلغ ( )13,300مليون جنيه وهذه
تتطلب مبلغ ( )4,349مليون جنيه ملقابلة األرباح والتصفيات بواقع ( )%18متوسط
أرباح و  %15تصفية وهو مبلغ كبري يشكل عبئاً كبرياً على وزارة املالية .
 اعتماد وزارة املالية على سداد هذه اإللتزامات على اإلصدارات اجلديدة لشهاداتشهامة ويف حال فشل هذه اإلصدارات تعجز وزارة املالية عن السداد مما يؤدي إىل
تأخري صرف األرباح للبنوك واملؤسسات وبالتالي اهتزاز الثقة يف هذه الشهادات.
 التصريح السالب الذي صدر من اللجنة اإلقتصادية باجمللس الوطي خالل مناقشةموازنة العام 2011م عن ضرورة تصفية شهادات شهامة.

السياسات النقدية:
 سحب بنك السودان املركزي لودائعه من البنوك التجارية قلل من حجم حمفظتهااالستثمارية كما قلل من استثماراتها يف االوراق املالية بل أدى إىل ان تقوم
املصارف بتسييل جزء من االوراق املالية لديها لتوفيق اوضاعها وبالتالي ادي هذا
الي زيادة حجم الشهادات املعروضة للتسييل مما أدى إىل اخنفاض أسعارها يف
السوق الثانوي وبالتالي خفض الطلب على األوراق املالية يف السوق األوىل.
 يضاف إىل ذلك خفض بنك السودان املركزي للنسبة املسموح بها لالستثمار يفاألوراق املالية بالبنوك التجارية من  %30إىل  %20بدون التنسيق مع وزارة املالية
أو الشركة مما أدى إىل أن تقوم البنوك التجارية بالتخلص من  %10من أوراقها
املالية االزايدة بعرضها بالسوق الثانوي مما أدي إىل زيادة املعروض بالسوق
الثانوي وبالتالي اخنفاض األسعار والتأثري على طلب األوراق املالية بالسوق
األوىل.
 تدهور سعر صرف اجلنيه مقابل الدوالر نتيجة لقلة املعروض من النقد األجنيب مماأدى إىل أن حيول كثري من املستثمرين مدخراتهم إىل النقد األجنيب أو شراء أصول
ثابتة كالعقارات ختوفاً من تدهور سعر الصرف حيث أن كثري من املستثمرين
يقيمون مدخراتهم بالدوالر ( حضر إلينا كثري من املستثمرين يطالبون بزيادة
األرباح لتعويض اخلسارة الناجتة من سعر الصرف).
أهم مقرتحات احللول هلذه املشاكل :
مصفوفة توضح املعوقات واملشاكل اليت جابهت شهادات املشاركة احلكومية
واملعاجلات الالزمة واليات املعاجلة واجلهات املنوط بها التنفيذ.
االسباب

املعاجلات املطروحة

الية العمل

 .1حالة عدم التيقن يف اوساط املستثمرين بسبب اإلنفصال واخلوف استغالل الفرص واملناسبات لتأكيد اإلعالم
من مقدرة وزارة املالية على تعويض الفاقد يف اإليرادات.

اجلهة املنوط بها التنفيذ
وزارة املالية

مقدرة وزارة املالية يف سداد إلتزاماتها

 .2التوسع الغري واقعي يف حجم إصدارات األوراق املالية لسد النقص الواقعية يف إصدار األوراق املالية اإلدارات املختصة
يف اإليرادات العامة للدولة مما أدى إىل إغراق السوق باألوراق والعمل على تقليص إصدار الشهادات
املالية ( كان حجم اإلصدارات خالل األعوام املاضي يرتاوح بني أو وقف إصدارها مؤقتاً حتى يتم
 300مليون جنيه إىل  400مليون جنيه) بينما حجم اإلصدارات السيطرة عليها ونوصي بأن تقوم وزارة
األخرية تراوح بني  900مليون جنيه و  1200مليون جنيه وهي املالية

بتخصيص جزء من إيرادتها

وزارة املالية

تعادل أضعاف اإلصدارات السابقة).

ملقابلة اإللتزامات احلالية وهذا بدوره
يؤدي إىل انتعاش السوق الثانوي
وزارة املالية

 .3التوسع الكبري يف اإلصدار وارتفاع نسبة األرباح خلق عبئاً كبرياً عند استئناف اإلصدارات العمل على اإلدارات املختصة
على وزارة املالية ملقابلة سداد هذه االلتزامات ( حيث أن عمر ختفيض نسبة األرباح وبالتالي تقليل
اإلصدارة عام واحد) وقد بلغ حجم اإلصدارات بنهاية الربع األول العبء على وزارة املالية وتقليل تكلفة
من العام 2013م مبلغ ( )13,300مليون جنيه وهذه تتطلب مبلغ إدارة االقتصاد والعمل على أن يكون
( )4,349مليون جنيه ملقابلة األرباح والتصفيات بواقع ( )%18الفارق ضئيالً بني هوامش األرباح اليت
متوسط أرباح و  %15تصفية وهو مبلغ كبري يشكل عبئاً كبرياً على تقدمها البنوك وأرباح شهامة.
وزارة املالية .

وزارة املالية

 .4اعتماد وزارة املالية على سداد هذه اإللتزامات على اإلصدارات العمل على االحتياط يف حال فشل اإلدارات املختصة
اجلديدة لشهادات شهامة ويف حال فشل هذه اإلصدارات تعجز اإلصدارات ملقابلة اإللتزامات احلالة
وزارة املالية عن السداد مما يؤدي إىل تأخري صرف األرباح للبنوك
واملؤسسات وبالتالي اهتزاز الثقة يف هذه الشهادات.

وزارة املالية االحتادية

 .5التصريح السالب الذي صدر من اللجنة اإلقتصادية باجمللس تصرحيات اجيابية عن شهادات شهامة االعالم
الوطي خالل مناقشة موازنة العام 2011م عن ضرورة تصفية من السيد الوزير ومسئولي القطاع
شهادات شهامة.

االقتصادي

تعزز

الثقة

و بنك السودان
اللجنة االقتصادية باجمللس

لدي

املستثمرين.
 .6سحب بنك السودان املركزي لودائعه من البنوك التجارية قلل من معاجلة توفيق اوضاع البنوك اليت عمل

ترتيبات

بني بنك السودان املركزي

حجم حمفظتها االستثمارية كما قلل من استثماراتها يف االوراق تعاني من مشاكل موارد.

ادارات االختصاص

املالية بل أدى إىل ان تقوم املصارف بتسييل جزء من االوراق املالية

والبنوك

لديها لتوفيق اوضاعها وبالتالي ادي هذا الي زيادة حجم الشهادات
املعروضة للتسييل مما أدى إىل اخنفاض أسعارها يف السوق
الثانوي وبالتالي خفض الطلب على األوراق املالية يف السوق األوىل.
 .7خفض بنك السودان املركزي للنسبة املسموح بها لالستثمار يف رفع نسبةاالستثمار يف االوراق املالية

عمل

ترتيبات

بني بنك السودان املركزي

األوراق املالية بالبنوك التجارية من  %30إىل  %20بدون التنسيق مع

ادارات االختصاص

وزارة املالية أو الشركة مما أدى إىل أن تقوم البنوك التجارية

والبنوك

بالتخلص من  %10من أوراقها املالية االزايدة بعرضها بالسوق
الثانوي مما أدي إىل زيادة املعروض بالسوق الثانوي وبالتالي
اخنفاض األسعار والتأثري على طلب األوراق املالية بالسوق األوىل.
 .8تدهور سعر صرف اجلنيه مقابل الدوالر نتيجة لقلة املعروض من

-زيادة دعم االرباح احملققة لتعويض دعم االرباح

النقد األجنيب مما أدى إىل أن حيول كثري من املستثمرين مدخراتهم جزء من العائد املفقود
إىل النقد األجنيب أو شراء أصول ثابتة كالعقارات ختوفاً من تدهور
سعر الصرف حيث أن كثري من املستثمرين يقيمون مدخراتهم
بالدوالر ( حضر إلينا كثري من املستثمرين يطالبون بزيادة األرباح
لتعويض اخلسارة الناجتة من سعر الصرف).

-العمل علي استقرار سعر الصرف

وزارة املالية
بنك السودان املركزي

