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  ،معالي ماافظ جنوب سيناء

 ،إحتاا  الصااف  العبيي فئيس  السيّد

 طوياف( ا)فاني ،ل  الصاافظ البنك الصبكزي الصابيالسيدة وكي

 ،أصااب السعا ة والسيا ة

 ،،،، أسعد هللا صباكم يكّل خيبأيّها الاضوف الكبيم

 ةمرتبط تحاد المصارف العربيةإأصبحت مؤتمرات وملتقيات لقد 

نذ شرم الشيخ، فهي م - المضيافةو ر بهذه المدينة العريقةبشكل كبي

اهم وتوفّر كل ما يس ،اللقاءاتو اتمؤتمرلل مكاناً ثابتاً سنوات أصبحت 

ا هتنظيمياً ولوجستياً، وخدماتياً، إضافة إلى كونهذه اللقاءات في نجاحها 

وجمال الطبيعة، والموقع  مدينة ساحرة تحتضن أصالة الشرق

، وأشهر المدن اإلستراتيجي، فهي أكبر مدن محافظة جنوب سيناء

وتأهلّت ، ل أربع مدن في العالمم، وواحدة من أجالسياحية في سيناء

للفوز بجائزة منظمة اليونسكو، إلختيارها ضمن أفضل خمس مدن 

مدينة عالمية، إضافة إلى كونها من  044توى العالم بين سالم على مس

 .والعالمية العربيةأكثر المدن إستضافة للمؤتمرات والملتقيات 
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 ،،أيّها الاضوف الكبيم،

وجعل من ، 2402غسطس أتولى منصب محافظ جنوب سيناء في 

مدينة شرم الشيخ رمزاً للسالم وفخراً للسياحة وأكثر المدن شهرة في 

قى إلى أررفع شأنها بين مدن العالم  السياح العرب واألجانب. اجتذاب

وربما اإلنجاز األكبر الذي سجل على    المعايير والتصنيفات العالمية،

أدّق  اإلعداد ومتابعةوالمشاركة جهود معاليه في  ،لشرفالئحة ا

رم التي عقدت في مدينة شالتنظيم الرائع لقّمة المناخ  التفاصيل في

 "لاظ  فافق " لصواجه  التغيّب الصناخي،الشيخ تحت عنوان: 

بالصين ومن راً من شرم إلى الشرق مرو واألصداء العالمية والعربية

لت التي رافقت وت شرم إلى الغرب مروراً بالواليات المتحدة األميركية

تنظيم هذا الحدث  وأشادت بروعة ودقّة وإحترافية ،أعمال هذه القّمة

من قادة دول العالم، رئيساً  024العالمي الكبير الذي حضره أكثر من 

  .مشارك من مختلف دول العالمألف  66 أكثر من وشارك فيه
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، الذي نتشّرف اليوم معالي اللواء خالد فو ة ماافظ جنوب سيناءه إنّ 

يمه تقديراً لجهوده في إتقان التميّز في القيادة، والتفّرد بالعمل بتكر

الجاد، والحرص على تحقيق اإلنجاز الذي يخدم بالده ومنطقته ومدينته 

لذين عرفوا اللواء خالد فودة، أيّها الحضور الكريم، عرفوا فيه مثال ا

ة األدب فيه وكيف يكون النجاح الجامع بين مزية المنصب إلى مزي

فكانت  – ةاالستراتيجيالنافذة والخطط  ياً على اآلراء الثاقبة والتدابيرنمب

 .رؤيته المستقبلية لمدينة إسمها شرم الشيخ مدينة السالم

 

 ونحترم إنجازاتإننا في إتحاد المصارف العربية، نقّدر كل التقدير 

بمدينة شرم الشيخ وجعلها  النهوضوالقيادية  بهذه اإلحترافيةمعاليه 

ي هذه فتحاد اإلونشكره على إستضافة نشاطات لعرب والعالم، مدينة ا

المدينة الساحرة وفي أصعب الظروف، كما نشكره على حسن 

 اإلستقبال وكرم الضيافة للوفود العربية المشاركة في هذه النشاطات.

 

 



 
5 

 

 

 

اً لهذه تقدير "اإلنجاز"القيا ة وجائزة باليوم معاليه نكّرم ويُشّرفنا أن 

 المسيرة المشّرفة.

السيد رئيس إتحاد المصارف العربية لتقديم درع اإلتحاد لمعالي وأدعو 

 اللواء خالد فودة المكّرم بيننا اليوم؛

 فليتفّضل،،،،

 


