


د. يوسف العميري

 رئيس ومؤسس خليجّيون في حب مصر



انطالقا من مبدأ المسؤولية الوطنية واالجتماعية، وحبًا منا للمساهمة في بناء وطننا الحبيب 

الثاني جمهورية مصر العربية تأتي المبادرة التي أطلقتها سنة 2013 تحت عنوان «خليجّيون في 

حب مصر»، والتي تضم رجال وسيدات أعمال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية 

المجاالت  الحقيقي في شتي  واالستثمار  المصري  باالقتصاد  بالنهوض  مبادرين  العربية،  مصر 

ازدهار  في  المطلقة  ثقتنا  عن  معربين  واإلعالمية،  والسياحية  والتجارية  والصناعية  االقتصادية 

والخاص،  العام  والقطاعين  الحكومة  مع  الجاد  العمل  طريق  عن  وذلك  المصري،  االقتصاد 

ووقوفنا خلف القيادة المصرية الحكيمة والشعب المصري العظيم.

الشباب،  عقول  وبتوظيف  الراشدة  بقيادتها  جديد  من  تولد  المصرية  الخليجية  العالقات  إن 

مشرق  مستقبل  بناء  نحو  لديهم،  واالبتكار  اإلبداع  روح  وتشجيع  ومواهبهم  قدراتهم  واستثمار 

ونهضة اقتصادية زاهره.

«حفظ الله مصر العروبة أرض الكنانة من كل شر وسوء»



أن لجمعيـة «خليجّيـون فـي حـب مصر» دور القوامة في تعزيز الترابط 

مـع شـخصيات وكيانـات لهـا ثقـل إعالمـي ودبلوماسـي واسـتراتيجي 

ابتـكار األنشـطة  رؤيتنـا فـي عملنـا مبنيـة علـي  أن  واجتماعـي. كمـا 

وتوطيد دور اإلعالم الشـعبي في جمهورية مصر العربية وكل الدول 

التي تربطنا بها اتفاقيات تعاون.

نحن نعتمد في عملنا علي ممارسة الدبلوماسية الشعبية في إنشاء 

بارزيـن  إعالمييـن  مـن  تتكـون  االجتماعيـة  العالقـات  مـن  قاعـدة 

دراسـات  ومراكـز  تحريـر  ورؤسـاء  صحـف  وكتـاب  ودبلوماسـيين 

إستراتيجية وإعالمية بحثية ومؤسسات المجتمع المدني.

كمـا تحـرص جمعيـة «خليجّيـون فـي حـب مصـر» علـي تقديـم الدعـم 

الكامـل للمسـتثمرين الخليجييـن ورجـال األعمـال المصرييـن بهـدف 

المحافظة علي دوران عجلة االسـتثمار بكل تصنيفاته وأنواعه وذلك 

عن طريق تقديم حلول متوافقة مع سـوق رأس المال وعمل أبحاث 

السوق المتكاملة.

صالح العنزي
 األمين العام 



نرمين العميري
األمين العام

لشؤون المرأة

حققـت المـرأة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي الكثيـر مـن اإلنجـازات 

وقطعـت أشـواطًا طويلـة فـي المشـاركة الفعالـة فـي عمليـة التنميـة 

وبرلمانيـة  متقدمـة  قياديـة  مراكـز  إلـى  ووصلـت  المختلفـة،  بجوانبهـا 

ووزارية وفي العديد من المواقع والمناصب العليا.

العمـل  التطـور والمشـاركة فـي  المـرأة  تطمـح لمزيـد مـن  زالـت  ومـا 

الوطني الذي يحتاج لمساهمة جميع أبناء الوطن، فالمرأة تمثل نصف 

المجتمـع والنسـبة األكبـر فـي التعليـم، مـع ضمـان مـا يكفلـه لهـا الديـن 

اإلسـالمي مـن حقـوق وتضمنـه معظـم الدسـاتير التـي ال تفـرق بيـن 

الجنسين وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات.

وتحـرص جمعيـة «خليجّيـون فـي حـب مصـر» علي تفعيـل دور المرأة من 

خـالل المشـاركة فـي اللجـان الفاعلـة فـي الجمعية مـن الناحية االعالمية 

والثقافيـة واالجتماعيـة، لخبراتهـن وكفاءاتهـن، فالمجتمـع ال يمكـن أن 

يحقق النهضة الشاملة إال بجناحيه معًا المرأة والرجل.



المقّدمة

أنشـــأت جمعية (خليجيون في حب مصر) ســـنة 2013 باعتبارها جمعية أهلية غير هادفة للربح، حيث 

أنهـــا تبســـط كلتا يديها لخدمة الصالح العام المصري والخليجـــي، وذلك من خالل التعاون المثمر مع 

شـــركات وجمعيـــات ومنظمات أهليـــة وهيئـــات ووزارات حكومية فـــي مصر ودول مجلـــس التعاون 

الخليجي ، حيث تســـعى خليجيون في حب مصر بشـــكل مستمر إلى دعم المستثمرين ورجال االعمال 

وتوفير بيئة ســـهلة للعمل، ودعم المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة وابراز دور الشباب وتطوير دورهم 

البنـــاء فـــي كال المجتمعين، إضافة إلى تعزيـــز دور المرأة باعتبارها نصـــف المجتمع، وذلك من خالل 

العمل الدوري والمتكرر بتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لمناقشـــة مشاكل الواقع العربي 

والوصول إلي حلول وكذلك تنظيم احتفاالت المناســـبات الوطنية وتنظيم االحتفاالت والمهرجانات 

الفنيـــة ، ويتـــم ذلك من خالل أعضاء الجمعية باإلضافة اللي مشـــاركة رواد ورائدات األعمال و صغار 

رجـــال األعمـــال و المتطوعين وكذلك بدعم مشـــكور مـــن األعضاء النخبة الممثليـــن برعاية فخرية في 

الجمعيـــة مـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ورجـــال وســـيدات األعمـــال المصرييـــن و الخليجيين 

والدبلوماسيين وشركات االتصاالت والبنوك.



الفكرة

الّرسالة

انطالقًا من القواســـم المشـــتركة 
بين دول الخليـــج وجمهورّية مصر 
العربّيـــة، فإن مجموعـــة من رجال 
األعمال الخليجّيين قد رأوا إنشـــاء 
كيـــان مؤّسســـّي يلتقـــون تحـــت 
مظلتـــِه بهـــدف إثـــراء الّتعاون مع 
مصــــــر بتنسيــــــق محكم يرعــــــي 
المصالـــح المشتركــــــــــة ، ومـــن 
هنا جاءت فكرة تأسيس منظومة 
تعاون مشتركة أطلقنا عليها اسم 

«خليجّيون في حب مصر»

تســـعى جمعية «خليجّيـــون في حب 
اقتصـــادي  منـــاخ  لتوفيـــر  مصـــر» 
واجتماعي وإعالمـــّي وثقافّي وفّنّي 
المصريـــة  العالقـــات  يثـــري  مميـــز 
عمـــق  علـــى  معتمـــدة  الخليجيـــة، 
وأصالة تلك العالقات التي يحتضنها 
االحترام المتبادل بين هذه الشعوب 
والوصـــول بــــ «خليجّيـــون فـــي حب 
مصر» إلى مكانـــة إقليمّية وعالمّية 
مرموقـــة وأن تصبح كيانًا قادرًا على 
تعميق العالقات الخليجّية المصرّية 
لتحقيـــق  الدائـــم  التعـــاون  وتعزيـــز 
المصالح المشتركة بين المجتمعين.



الخدمات
تقـــدم خليجيون فـــي حب مصر 
مجموعـــة مـــن الخدمـــات التـــي 
أعمـــال  تســـهيل  علـــى  تعمـــل 
الخليجيون فـــي داخل جمهورية 
مصـــر العربيـــة كخدمـــات رجال 
األعمـــال والخدمـــات التعليمية 
الســـياحية  والطبيـــة والخدمات 
وإدارة  التســـويقية  والخدمـــات 
أمالك الغير والخدمات القانونية 
والفنيـــة  الثقافيـــة  والخدمـــات 

والرياضية.



المركز
اإلعالمي

للدبلوماسية
الشعبية

ال شـــك في أهمية الدبلوماســـية الشـــعبية أو 
الجماهيرية والتي تتجه إلي مخاطبة الشـــعوب 
من خالل الوســـائل اإلعالمية المختلفة ,تهدف 
الدبلوماســـية الشـــعبية إلـــي تبـــادل الخبـــرات 
الوطنية والشـــعبية المختلفة. لذلك أسســـت 
خليجيـــون فـــي حـــب مصـــر المركـــز اإلعالمي 
الخليجي للدبلوماســـية الشـــعبية باعتباره كيان 

شعبي خليجيي بجمهورية مصر العربية.
ويهـــدف المركز اإلعالمي إلـــي إقامة فاعليات 
متنوعـــة من خالل المنظمـــات والكيانات الغير 
حكومية المعتمدة وكذلك مؤسسات المجتمع 
المدنـــي بدول العالـــم المختلفة وذلـــك للتأثير 
إيجابيًا في معنويات الشعوب , وذلك لتحقيق 
األهداف االساســـية لخليجيـــون في حب مصر 

ومركزها اإلعالمي.



















خدمات واستشارات
قانونية
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