
 رئيس البنك اإلسالمي للتنمية يزور إكبا ملناقشة الشراكة االس��اتيجية 

 

، رئيس البنك  الدكتور محمد سليمان ا�جاسر معا��قام   – ٢٠٢١د�سم��  ٦د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة، 

ورئيس ا�جموعة، وكبار املسؤول�ن اآلخر�ن من البنك اإلسالمي للتنمية بز�ارة خاصة إ�� مقر املركز الدو��  اإلسالمي للتنمية

ملناقشة سبل �عز�ز الشراكة االس��اتيجية   ٢٠٢١د�سم��   ٦بتار�خ ) �� د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة، إكباللزراعة امل�حية (

 ب�ن املؤسست�ن خالل السنوات القادمة.

 

 معا��بنك اإلسالمي للتنمية ورئيًسا �جلس إدارة ا�جموعة، التقى ال�عد توليھ منصب رئيس   ،أثناء ز�ارتھ األو�� إ�� إكباو 

ء  خ��امحمد سليمان ا�جاسر بالدكتورة طر�فة الزعا�ي، املدير العام إلكبا باإلنابة، باإلضافة إ�� اإلدارة العليا وا� الدكتور 

 واملتخصص�ن باملركز. 

 

تركز ع��  ال�ي تنمية  من أجل ال�� مجال البحوث  معا�� الدكتور محمد سليمان ا�جاسر ع�� أ�شطة و�رامج إكبا  وقد اطلع

 ألمن املائي وامللوحة و�غ�� املناخ من ضمن جملة أمور أخرى. األمن الغذائي وا

 

وأعتقد أن العمل الذي يقومون بھ مهم   كبا،إلاليوم  �ي بز�ار  ا"لقد سعدت حًق  معا�� الدكتور محمد سليمان ا�جاسر: وصرح

اليوم  ز�ارة  للغاية �� البنك اإلسالمي للتنمية، و  ا�� نفخر  مؤسسة إكبا  ف للغاية بالنسبة لعضو�ة البنك اإلسالمي للتنمية، 

د
ّ

 �� توقعا�ي". تأك

 

من البنك   الوفد املرافق الدكتور محمد سليمان ا�جاسر و  " �شرفنا باستقبال معا�� من جان��ا، صرحت د. طر�فة الزعا�ي:

فمنذ تأسيسھ،   أهمية قصوى للشراكة االس��اتيجية مع البنك اإلسالمي للتنمية،   إكبا حيث يو�� اإلسالمي للتنمية �� مركزنا،

هذا التعاون  راوح وقد ت عمل مركزنا �ش�ل وثيق مع البنك اإلسالمي للتنمية لإلسهام �� جهوده التنمو�ة �� البلدان األعضاء،

 إ�� نقل التكنولوجيا وحقق نت
ً

 ائج ناجحة �� العديد من البلدان".من تنمية القدرات واملساعدة الفنية وصوال

 

متحف   إكبا بما �� ذلك ��الدكتور محمد سليمان ا�جاسر بجولة �� املرافق البحثية وغ��ها  وعقب االجتماع، قام معا��

و�نك ا�جينات ونظام الزراعة املائية املت�امل وأنظمة الزراعة البيئية   مخت�� علوم ا�حياة ال�حراو�ة واإلمارات لل��بة

 . حميةا�

 

سليمان ا�جاسر �غرس  قام معا�� الدكتور محمد   ورمًزا للشراكة اإلس��اتيجية طو�لة األمد ب�ن البنك اإلسالمي للتنمية و�كبا،

 �جرة غاف. 
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 إ�� جنب معنظًرا ل�ونھ أحد مؤس��ي املركز و 
ً
ح�ومة دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، فلطاملا �ان البنك اإلسالمي للتنمية   جنبا

االبت�ار  �� خدمة ا�جتمعات �� جميع أنحاء العالم من خالل البحث والتطو�ر و املتمثلة أحد الداعم�ن الرئيسي�ن لرسالة إكبا 

 �� الزراعة. 

 

حلول مصممة خصيًصا لتناسب البيئات   إليجادإكبا ليصبح مركًزا عاملًيا للتم��  تطور و�فضل هذا الدعم املستمر، 

 ضمن جملة أمور أخرى. �� العالم  ناطق ال�ي تواجھ مشا�ل امللوحة وندرة املياه وا�جفاف ، و�� املالهامشية

�� آسيا الوسطى والشرق   بلد ٤٠التنمية �� حوا��  من أجل بحثية ال ھ و�رامج تھ إكبا أ�شط  نفذع�� مدى العقود املاضية، و 

 األوسط وشمال إفر�قيا وجنوب آسيا وجنوب القوقاز وأفر�قيا جنوب ال�حراء الك��ى. 

وعة متنوعة وواسعة النطاق من ا�خ��ات  ، مما أتاح لھ إم�انية االستفادة من مجمبلد  ٥٠لدى إكبا شر�اء �� أك�� من و 

 لتحقيق تأث�� أك�� ع�� أرض الواقع. 

 

 ### 

 

 لالستفسارات ال�حفية: 

 8653 137 55 971+أو الرقم   s.rather@biosaline.org.aeُير�� التواصل مع السيد/ شوكت ن�ي راذر، إكبا ع��:  

 نبذة عن إكبا

ع�� املناطق الهامشية ال�ي   يركزاملركز الدو�� للزراعة امل�حية (إكبا) هو مركز فر�د للبحوث الزراعية التطبيقية �� العالم 

ا�حاصيل والتقنيات ال�ي تتسم بالكفاءة ��  إدخال  يقوم املركز بتحديد واختبار   مليار �خص. ١٫٧�عيش ف��ا ما يقدر بنحو 

ومن   �ش�ل أفضل مع املناطق ا�ختلفة املتأثرة بامللوحة وندرة املياه وا�جفاف،  الءماملوارد والذكية مناخًيا وال�ي تتاستخدام  

 حول العالم. 
ً
 خالل عملھ، �ساعد إكبا ع�� تحس�ن األمن الغذائي وسبل العيش لبعض ا�جتمعات الر�فية األشد فقرا

 www.biosaline.org 
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