تحت رعاية معالى رئيس مجلس الوزراء
مؤتمر المناخ القضائى الداعم لإلستثمار باألكاديمية العربية
إستضافت األكاديمية العربية يوم الخميس  62فبراير  6102مؤتمر المناخ القضائى الداعم
لإلستثمار بمقر األكاديمية الرئيسى بأبى قير  ...حيث ناقش هذا المؤتمر سبل تطوير القضاء
األقتصادى فى مصر وما يرتبط به من قوانين إجرائية من خالل تفعيل منظومة القضاء اإلقتصادى فى
مصر وإقتراح األليات الالزمة إلصالح هذة العيوب .
وذلك بحضور:
 -المستشار /محفوظ صابر

وزير العدل

 -الدكتور /اشرف العربى

وزير التخطيط
وزير التموين

 الدكتور  /خالد حنفى الدكتور /هانى المسيرى -الشيخ  /صالح كامل

محافظ األسكندرية
رئيس الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

ورئيس إتحاد البنوك اإلسالمية
 األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج -السيد  /أحمد الوكيل

رئيس األكاديمية
رئيس الغرفة التجارية

 سفراء قناصل الدول األجنبية باألسكندرية أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل أن قضاء مصر الشامخ قائدا لعجلة التقدم نحو تحقيقأمال الشعب مشيرا إلى أن المؤتمر يتناول الكثير من األشياء مثل كيفية دعم وتطوير القضاء
األقتصادى وتطبيق منظومة القضاء اإللكترونى باألضافة إلى دراسة الوساطة القضائية كبديل
لفض المنازعات اإلقتصادية مشددا انه يأمل أن يخرج توصيات المؤتمر تساهم فى تحقيق مناخ
قضائى داعم لألستثمار مقدما الشكر لألكاديمية العربية على إستضافتها لهذا المؤتمر.

أكد األستاذ الدكتور خالد حنفى وزير التموين أن توليفة حضور المؤتمر تؤكد مدى الحرص على نجاح
هذا المؤتمر بداية من رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء حتى وجود العديد من رجال القضاء والصناعة
واألستثمار العرب وأن وزارة التموين متواجدة اليوم للمساهمة نحو األفكار والتوصيات التى سيخرج بها
المؤتمر وفقا ُ لدورها وأن هناك العديد من المعايير التى يحكمها القضاء تعطى الطمئنينا نحو دفع عجلة
األستثمار وتحقيق النمو األقتصادى فى الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه سعيد بتواجده باألكاديمية العربية
التى ينتمى اليها .
أكد األستاذ الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط على سعادته وشكره للسيد المستشار وزير العدل
لدعوته لحضور المؤتمر باألكاديمية العربية البيت الخبرة الذى يرأسها األستاذ الدكتور إسماعيل عبد
الغفار مشيرا إلى أن مؤتمر اليوم يحمل أسم المناخ القضائى وهو ما يؤكد أن المناخ القضائى سيوفر
العديد من النقاط التى ستشجع األستثمار خاصة وأن مصر مقبلة على تحديات كثيرة وكبيرة وتستقبل
مؤتمرا غاية فى األهمية وهو المؤتمر اإلقتصادى بمدينة شرم الشيخ والتى من المنتظر أن يؤدى زيادة
األستثمار.

أكد األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية أن هذا المؤتمر جاء فى الوقت
الصحيح لما تشهده مصر من إنتفاضة كبيرة وتخطيط يجرى تنفيذه على المستوى اإلقتصادى وأن
األكاديمية بما أنها تمثل بيت الخبرة العربى حرصت على إستضافت الجلسة اإلفتتاحية لهذا المؤتمر
للتأكيد أمام جميع الحضور والخبراء فى مجال القضاء و اإلقتصاد أنها على أتم إستعداد أن تقدم كافة
إمكانيتها العلمية وما تمضى به من أبحاث فى هذا المجال للدفع والتطوير بعجلة اإلقتصاد المصرى
خاصة وأن مصر على مشارف المؤتمر اإلقتصادى بشرم الشيخ فى مارس المقبل مشيرا إلى أن
األكاديمية العربية إستضاف العديد من المؤتمرات والندوات العلمية من أجل دفع وإنتعاشت اإلقتصاد
المصرى فى ظل القيادة السياسية الحكيمة لفاخمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى
طالما شدد أن على ضرورة تضافر الجهود والعمل الجماعى المشترك من كافة أجهزة الدولة
والمؤسسات العربية إلنتعاشة اإلقتصاد المصرى بشكل سريع.

