
معايير االستثمار
تم وضع معايير محددة للمشاريع التي ستقوم الهيئة باالستثمار فيها مستقبًال بهدف اختيار المشروعات التي تتناسب مع 
الزراعي. وقد تم تحديد قائمة لمعايير االستثمار تغطي الجوانب االستراتيجية والتشغيلية والمالية  استراتيجيتها لالستثمار 
وتتيح التحقق المباشر والسريع لمدى مواءمة المشروع مع استراتيجية الهيئة قبل االنتقال إلى المرحلة التالية من عملية 

االستثمار.

إن أي فرصة استثمارية مقترحة يجب أن تلبي المعايير التالية:

تهدف الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي من وضع معايير محددة للشراكات إلى ضمان أن جميع المشروعات سيتم 
تنفيذها مستقبًال من خالل شراكات قوية مع شركاء ملتزمين.

الشراكات

يتم تقديم دراسة جدوى تفصيلية ويفضل أن يكون قد أجراها استشاري معروف وحسن السمعة إلظهار مدى االستعداد 
لتنفيذ المشروع.

جاهزية المشروع

يجب أن تتوافق الفرصة االستثمارية مع مؤشرات األداء المالي الرئيسية المحددة للعوائد المالية.
التوافق المالي

يجب أن تتواءم الفرصة االستثمارية مع خطة الهيئة االستراتيجية لالستثمار الزراعي ومع البرامج المرتبطة بها والتي تغطي 
خدمات التصنيع واإلنتاج والخدمات اللوجستية والخدمات المساندة.

المواءمة مع مؤشرات األداء الرئيسية لألمن الغذائي في الهيئة.

المواءمة مع استراتيجية الهيئة

Specific criteria have been set for the projects in which the AAAID may invest, in order to ensure 
that they are in line with the Authority’s agricultural investment strategy. This list of investment 
criteria includes the strategic, operational and financial aspects of a project, thereby enabling 
direct and rapid verification of the extent to which the opportunity is compatible with the 
Authority’s strategy before moving to the next stage of the investment process.

The investment opportunity must be in line with the AAAID’s agricultural investment strategy and 
relevant programmes, which include processing, production, logistics and support services.

The investment opportunity must be in line with the AAAID’s food security KPIs.

Investment Criteria

Any proposed investment opportunity must meet the following criteria:

Strategic alignment

The investment opportunity must be in line with the financial performance KPIs identified for 
financial returns.

Financial alignment

AAAID aims to set specific criteria for its potential partners to ensure that all projects will be 
implemented in the future through strong and committed partnerships.

Partnerships

Submission of a detailed feasibility study conducted by a reputable consultant is required, to show 
readiness for project implementation.

Project readiness


