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شكر
الشكر لله أول ً وأخيرا ً وأخص بالشكر الستاذ الجليبل محمبد عببد
الحميد محمود لسهامه الكبير بتوجيهبباته وإرشبباداته بببإخراج هببذا
البحببث فببي صببورته النهائيببة والشببكر موصببول لسببرة جامعببة
السودان للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة في أسبباتذتها بقسببم إدارة
العمببال وطبباقم المكتبببات بالجامعببة والشببكر لفببراد أسببرتي
العزاء لصبرهم وتحملهبم معبي لمسبئولية هبذا البحبث والشبكر
لسرة الشركة العربية السودانية للبذورالمحدودة وأخص بالشكر
الخ عبزت محمبد عببد اللبة لتعباونه الكببير معبي وأيضبا ً الشبكر
للزملء والزميلت والشكر موصول للببذين لببم تسببعفني اللحظببة
لذكرهم.

مستخلص الدراسة
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تركزت هذه الدراسة على موضوع محددات الحصول علي
التمويل طويل الجل بالقطاع الزراعي حيث يعتبر هذا الموضوع
من أهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي لما للتمويل
طويل الجل من دور في تمويل إستثمارات القطاع الزراعي
السوداني والذي يعتبر القطاع الرائد في السودان والركيزة
الساسية في القتصاد السوداني حيث يساهم في الناتج المحلي
الجمالي بأكثر من  .%30فالسودان يزخر بفرص استثمارية
واعدة ومتوفرة فى كافة القطاعات النتاجية والزراعية والخدمية
ولكن تكمن المشكلة الرئيسية فى محددات الحصول على
التمويل الزم لهذه الستثمارات فى الوقت المناسب و بالتكلفة
المناسبة .فمعظم منشأ ت القطاع الخاص الزراعى على وجه
التحديد تعانى من صعوبات فى الحصول على التمويل طويل
الجل مثل عدم وجود او ندرة مصادرالتمويل او عدم كفاية
التمويل وتوفره  .لذلك يجب دراسة محددات الحصول على
التمويل لكتشاف اسبابها ومن ثم ايجاد الحلول والتوصيات
الزمة لها .هدفت الدراسة إلي معرفة عقبات الحصول على
التمويل طويل الجل في القطاع الزراعي وأثرها على عملية
الحصول علي هذا التمويل بالشركات الزراعية وكذلك
معرفة سياسات القطاع المالي المساعدة في التغلب علي
محددات الحصول علي التمويل طويل الجل والسباب التي أدت
إلي عدم كفاية مواعين التمويل الستثماري التي تمنح تمويل
طويل الجل بالبلد و دور الشركات الزراعية للحصول علي
.تمويل طويل الجل
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اشتملت الدراسةعلي اربعة فرضيات وهي-1 :صعوبة الحصول
على التمويل طويل الجل ناتج من ان معظم الشركات
 .الزراعية شركات عائلية وليست شركات مساهمة عامة
هنالك علقة ذات دللة احصائية بين عدم كفاية مؤسسات2-
مالية تمنح تمويل طويل الجل وحصول الشركات الزراعية لهذا
.النوع من التمويل
ضعف أصول الشركات الزراعية ومواردها المالية يؤدى الى3-
صعوبة الحصول على التمويل طويل الجل
توجه الدولة نحو التمويل طويل الجل للقطاع الزراعي ادي 4-
 .الي اعاقة الشركة الزراعية للجصول علي تمويل طويل الجل
من اهم النتائج التي توصلت لها الدراسة إن من محددات
الحصول على التمويل طويل الجل معظم الشركات الزراعية
شركات عائلية وهنالك تذبذب في سياسات التمويل طويل الجل
بالدولة أدي إلي شح المؤسسات المانحة للتمويل طويل الجل
الموجه للشركات الزراعية وإحجام الكثير من هذه المؤسسات
المالية للدخول في هذا المجال كذلك المخاطر المصاحبة
للستثمار في القطاع الزراعي تؤدي إلي تخوف المؤسسات
المالية المانحة للتمويل طويل الجل للدخول في تمويل هذا
 .القطاع
ومن توصيات الدراسة علي الدولة حفز المؤسسات المالية
الوطنية والجنبية للدخول في التمويل طويل الجل للقطاع
الزراعي وأن يدعو بنك السودان البنوك لتوجيه جزء من مواردها
للتمويل طويل الجل للقطاع الزراعي وإزالة العقبات التي تواجه
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 ودعوة الجامعات ومراكز.هذا النوع من التمويل لهذا القطاع
البحوث الزراعية والمالية مواصلة البحث والدراسة في مجال
 التمويل طويل الجل.

Abstract
Constrains of access to Long term finance in Agriculture Sector in
Sudan. This issue is one of the main problems which face the agriculture
sector in Sudan.
The researcher used the descriptive and statistical analytic research
methodology to arrive at results and recommendations.
The study objectives are to identify constrains of access to long term
loans for agriculture sector and identify financial sector policies which
will help solving the constrains of long term loans in agriculture sector
and identify the role of agriculture companies and its access to long term
loans for agriculture

and

identifying the role of government in
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increasing the access of long term loans by establishing new institutions
or strengthen the existing ones by creating an enabling Environment.
The study hypotheses- most of agricultural companies are family
companies rather than public companies which hinder their access to long
term loans.
-There is statistical relationship between the shortages of financial
institutions specialized in lending long term loans and access of long –
term loans for agriculture companies.
-The weakness of agricultural companies' assets and financial resources
lead to the difficulties in obtaining long term loans for these companies.
-The concentration of government policies towards short - term loans for
agriculture sector leads to shortage of long term loans directed to
agriculture companies.
The main results of the study are:
-most of agriculture companies are family companies one of the main
constrains of obtaining long term loans in these companies.
-The fluctuations of financial sector policies lead to the shortage of
national and international financial institutions for lending the long term
loans.
-The high risk of agriculture sector nature leads to rareness of long term
lending institutions for agriculture sector in Sudan.
The important recommendations of the study:
1- Government incentives for financial institutions through the
accessibility to inter the long tern loans for Agriculture process.
2-The central Bank of Sudan should change its policy toward long term
loans for Agriculture sector.
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3- To encourage the research in universities and research centers for
finance and Agriculture to enter the area of long term loans.
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