
 

Al-Alfi Appointed President of the Egypt-Kuwait Economic Cooperation Council  

Akhbar El Yom| 18 Feb 2015 

Egypt’s Minister of Industry and Commerce, Mounir Fakhry Abdel Nour, has selected Egyptian members 

of the Egypt-Kuwait Economic Cooperation Council, with Moataz Al-Alfi, CEO of EK Holding, having been 

appointed as Council President. The Egyptian members are: Ahmed El Seweidi (Egytech Cables),  Ibrahim 

El Araby (Toshiba El Araby), Attef Orabi (Acrow Misr for Scaffolding and Framework), Mohamed Mohsen 

(Arab Contractors), Ahmed Fikry Abdelwahab (Egyptian German Automotive Company), Medhat Khalil 

(Raya Telecom), Nadir El Biblawy (Gezira Travel), Samia Khafaga (Sama Furniture), Alaa Sabaa (Beltone 

Financial), Mahmoud Attallah (CI Capital), Mohamed Ihab  (Atlantic Industries Limited), Ahmed Meky 

(Gulf Bridge International), Maged El Manzilawy (Tiba Manzilawy Group), Samir Ismail (Sakara for Citrus 

Preparation), Hassan Abdelaziz (President of the Egyptian Construction Association), Dr. Rida Al Ahwaal 

(the Kuwaiti Chamber of Industry’s economic and legal advisor), Sherif Ziyat (Egypt Company for Glass 

Industries), Amal Ibrahim Abdelaziz (managing director of the Heritage Village), Tarek Tawfik (Federation 

of Egyptian Industries), Mohamed El Amin (Chamber of Audio-visual Media Industry).   When deciding 

on appointees for the council, Abel Nour aimed to select individuals from a wide variety of industry 

backgrounds, and leaders of companies that have the potential to enhance business ties between Egypt 

and Kuwait. As part of his role as president, Al-Alfi is required to provide Abdel Nour with a biannual 

report detailing the council’s various initiatives. The report will also provide information on the state of 

Egypt-Kuwait business relations and ways of enhancing bilateral ties between the countries.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تشكيل مجلس التعاون االقتصادي المصري الكويتي.. باألسماء

5182فبراير  81| أخبار اليوم  

أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس 

 .التعاون االقتصادي المصري الكويتي

 

يرأس المجلس من الجانب المصري معتز األلفي رئيس مجلس إدارة شركة أمريكانا وعضوية كل من المهندس احمد السويدي "ايجبتك 

للكابالت" والمهندس إبراهيم العربي "توشيبا العربي" و عاطف عرابي " اكرو مصر للشدات والسقاالت المعدنية" والمهندس محمد 

محسن " المقاولون العرب " والمهندس أحمد فكري عبد الوهاب "المصرية األلمانية للسيارات" والدكتور مدحت خليل ) راية لالتصاالت 

( والدكتور  نادر الببالوى ) الجزيرة تورز للسياحة( وسامية خفاجة ) سما لألاثا ( و عالء السبع ) بلتون لألوراق المالية ( ومحمود عطا 

هللا ) سي أى كابيتال للخدمات المالية( والمهندس محمد إيهاب )اتالنتيك اندستريز ليمتد للصناعات الغذائية( والمهندس  أحمد مكي ) جسر 

الخليج الدولية لالتصاالت( والمهندس مجد المنزالوى )طيبة المنزالوى للصناعات الهندسية( وسمير إسماعيل الجبالى )سقارة لتجهيز 

وفرز وتدريج الموالح( والمهندس  حسن عبد العزيز )رئيس االتحاد المصري للتشيد والبناء( والدكتور  رضا األحوال )المستشار 

القانونى واالقتصادي لغرفة صناعة الكويت( وشريف الزيات )الصناعات للزجاج( والمهندسة أمال إبراهيم عبد الحميد )العضو المنتدب 

  . "لشركة القرية الترااثية( والمهندس طارق توفيق ) وكيل اتحاد الصناعات المصرية( ومحمد األمين " رئيس غرفة اإلعالم المرئي

  

وقال الوزير إنه روعي في تشكيل المجلس الجديد أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة واألنشطة الواعدة التي لديها فرصاً كبيرة 

للمساهمة في نمو وتوسيع العالقات االقتصادية والتجارية الاثنائية بين مصر والكويت ، الفتا إلي أن التشكيل الجديد يلبي احتياجات 

  . المرحلة الحالية والخطط االقتصادية التي تنفذها الحكومة

 

 

وأضاف أن مجلس األعمال الجديد تضمن في تشكيله عدداً من القيادات التي تمتلك القدرة علي دفع العالقات االقتصادية بين الطرفين ، 

  . باإلضافة إلى االعتماد علي الخبرات والكفاءات في مختلف القطاعات

 

 

ونص القرار على أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة 

 والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن نشاطات ومقترحات وخطط المجلس المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والكويت

.  

 


