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سعادة األستاذ نبيل بن يعقوب الحمر
مستشار جاللة الملك المفدى للشؤون اإلعالمية
الرئيس الفخري لجمعية العالقات العامة البحرينية

H.E. Mr. Nabeel Bin Yaqoob Al Hamar
His Majesty the King's Advisor for Media Affairs

The Honorary President of BPRA

The President's Speech
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Dear members and friends
of Bahrain Public Relations
Association....
The first five years of the
Association's life has now come
to an end, since inception on
November 30th, 2006 and your
organization is firmly steadfast
with exalted achievements highly
speak for the Association.
We, at the association - opted to
offer you a brief summary of the
most important achievements
of your association during these
five years, at this special fifth
anniversary occasion of the
founding of the Association
which corresponds on November 30th , 2011
through this book «FIVE YEARS of CONTINUED
COMMUNICATIONS». The Association's activities
encouraged a lot of interested people from within
the Kingdom of Bahrain and abroad to become
members in the Association in order to avail and
benefit from its services and activities. The members
are spread over 21 countries around the world.
These achievements and others, would not have
been possible without the reconciliation of Almighty
Allah's success and subsequently the unlimited
support It received from each and every one of
you.
Thanks and appreciation go to you all.

Y.F.\ Dr. Fahad E. Al-Shehabi
The President

كلمة الرئيس
أعزائي أعضاء وأصدقاء جمعية
...العالقات العامة البحرينية
ها هي السنوات الخمس
األولى من عمر هذه الجمعية
قد انقضت منذ إشهارها في
 وها هي،م2006  نوفمبر30
جمعيتكم اليوم واقفة وقد
.خولت إنجازاتها تتحدث عنها
ونحن – مجلس إدارة الجمعية
– ارتأينا أن نقدم لكم نبذة
مختصرة عن أهم ما أنجزته
جمعيتكم خالل هذه السنوات
 وذلك في مناسبة خاصة،الخمس
هي الذكرى الخامسة لتأسيس
م من2011  نوفمبر30 الجمعية والتي تصادف يوم
.»خالل هذا الكتاب «تواصل السنوات الخمس
وقد شجع نشاط الجمعية الكثير من المهتمين
من داخل مملكة البحرين وخارجها على االنخراط
،في عضوية الجمعية لالستفادة من أنشطتها
 دولة حول21 حتى غدا أعضء الجمعية موزعين على
.العالم
 ما كان لها أن تتحقق لوال،هذه اإلنجازات وغيرها
 ومن ثم دعم غير محدود،توفيق من اهلل عز وجل
.لقيته الجمعية من كل واحد منكم
،،،فلكم جميعا كل الشكر والتقدير
 فهد إبراهيم الشهابي. د/أخوكم
الرئيس

The Constituent Committee meeting اجتم��اع اللجن��ة التأسيس��ية لجمعي��ة
of Bahrain Public Relations Association م2006  مايو14 العالقات العامة البحرينية في
in May 14th, 2006.

تواصل

فكرة تأسيس الجمعية

م2011 - 2006 السنوات الخمس

The idea of founding

The Association
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The first meeting of the Board of
Directors was in December 5th, 2006.

أول اجتم��اع لمجل��س إدارة
م2006  ديسمبر5 الجمعية في

Given the growing role played by public relations in any
domain, we, group of workers and scholars interested in
public relations in the Kingdom of Bahrain - the founders of the
Bahrain Public Relations Association, deem considered that
there should be a professional entity to embody all interested
parties in this vital area.

،نظ��را للدور المتنامي الذي تلعبه العالقات العامة في أي جهة كانت
فقد ارتأينا نح��ن مجمــوعــة مـ��ن العـاملين والدارس��ين والمهتمين
بالعـالقـ��ات العـام��ة فـ��ي مملكــ��ة البحــريــ��ن – مؤسس��و جمعية
العالقات العامة البحرينية – ارتأينا ضرورة وجود كيان مهني احترافي
.يظل جميع العاملين في هذا المجال الحيوي

Hence the idea of forming a Bahrain professional association to
look after the interests of the workers in the field of public relations
and its associated areas such as Media, Protocol & Ceremony,
events management and Media researches, which eventually
revealed in the declaration of the Bahrain Public Relations
Association on the day of Thursday, November 30th, 2006.

م��ن هنا ب��دأت فك��رت تكوين جمعي��ة بحريني��ة مهنية تعن��ي بأمور
 وما يشمله هذا القطاع كذلك،العاملين في مجال العالقات العامة
من ش��ؤون إع�لام ومراس��م وتش��ريفات وتنظيم فعالي��ات وبحوث
 وتمخض ذلك عن إش��هار جمعية العالقات العامة البحرينية.إعالمية
.م2006 في يوم الخميس الموافق للثالثين من شهر نوفمبر من العام

In this respect, we must not forget those field's pioneers who
led the public relations in the Kingdom who worked very hard
on the publicity of this Association despite the very adverse
circumstances, this declaration of this Association is only a
continuation to their initial work and efforts to the course of this
Association.

وال يفوتن��ا هنا أن نرجع الفضل األكبر في إش��هار ه��ذه الجمعية إلى
.مجموع��ة من قي��ادي الرعي��ل األول للعالقات العامة ف��ي المملكة
 ولكن،والذي��ن عمل��وا قبلن��ا بكل جهد على إش��هار ه��ذه الجمعي��ة
 وما كان إش��هارنا لهذه الجمعية إال اس��تكماال،الظ��روف لم تواتهم
.للمسيرة التي بدأوها

Thanks and appreciations go to each and everyone of them.

.فلهم من جمعيتهم كل شكر وتقدير

Objectives
Bahrain Public Relations Association aims at:
1. Awareness of the importance of public relations in the work of
any government or private institution.
2. Bring the Workers in the in the field of public relations industry in
the Kingdom of Bahrain together under one umbrella.
3. Seek to rehabilitate and develop staff in the public relations
industry and those professionally of both gender.
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:تهدف جمعية العالقات العامة البحرينية إلى
 التوعي��ة بأهمية العالقات العامة في عمل أي مؤسس��ة حكومية.1
.أو خاصة
 لم شمل العاملين في مجال قطاع العالقات العامة في مملكة.2
.البحرين

4. Enhance the practice and framework of the functions of
public relations.

 الس��عي لتأهي��ل وتطوي��ر العاملي��ن في قطاع العالق��ات العامة.3
.والمهتمين بها مهنيا لكال الجنسين

5. Create channels of communications and cooperation with the
Arabian Gulf, Arab and International Public Relations Associations.

. االرتقاء بممارسة مهام العالقات العامة وتأطيرها.4

6. Publicize the role of the Kingdom of Bahrain as a model for
the modern practices of the actual functions of public relations.

 خل��ق قن��وات اتص��ال وتع��اون م��ع جمعي��ات العالق��ات العام��ة.5
.الخليجية والعربية والدولية

7. Development of the professional practices to the activities of
public relations.
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األهداف

The Responcipliteis
The Association, since its inception in late 2006 – has shouldered
various responsibility of promoting the public relations industry in
the Kingdom of Bahrain by carrying out:
• The responsibility towards the profession of public relations and
subsequently highlighting the importance and vital role of this
profession in various government and private institutions.
• The responsibility towards the workers in the profession of public
relations which is primarily based on the reunification of all workers
in this profession in the Kingdom of Bahrain.
• The responsibility towards its members: through the continuing
work to refine and develop their professional skills in the field of
public relations.
• The responsibility towards the community: a responsibility that
the association has served since its inception which will always be
for and through the believe if all its members that NGOs are an
integral part of the community entity, and hence must interact
with it and contribute to what would contribute to the glory of our
beloved homeland.

 إب��راز دور مملك��ة البحري��ن كنموذج حدي��ث للممارس��ات الفعلية.6
.لمهام العالقات العامة

المسئوليات
- م2006  ومنـذ تأسيس��ها فـ��ي أواخـر العام- لق��د حملـت الجمعية
 وذلك.مسئولية النهوض بحــرفـة العالقات العامة بمملكة البحرين
:عبر االضطالع بمسئولياتها المتعددة والمتمثلة في
 ومـ��ا يترتب عليــها مـن:• مس��ئوليتها تجاه مهن��ة العالقات العامة
إبــراز للـدور الهــام والحيــوي
.لهذه المهنة في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة
 تلك:• مس��ئوليتها تج��اه العاملي��ن ف��ي مهن��ة العالق��ات العام��ة
المس��ئولية القائمـة أسـاسـا على لم شمل جميع العاملين في هذه
.المهنة في مملكة البحرين
 وذلك عن طريق العمل المس��تمر على:• مس��ئوليتها تجاه أعضائها
.صقل وتطوير مهاراتهم المهنية في مجال العالقات العامة
 وهـ��ي المس��ئولــية التـ��ي عمـلـ��ت:• مس��ئوليتها تجـ��اه المجتم��ع
 وس��تعمل دائمـا من أجله��ا وذلك عــن،الجمعـي��ة منــذ تأسيـس��ـها
طـريــق إيمــان جميع أعضائه��ا بأن المنظــمات غــير الحكومية هي
 وعليه فإنه يجب عليها أن تتفاعل،جـزء ال يتجـزأ من كيــ��ان المجتمع
معـه وأن تس��اهم بكل ما من ش��أنه أن يس��اهم ف��ي رفعت وطننا
.الغالي

جمعية العالقات العامة البحرينية
2302  طريق80 فيال
923 الرفاع ال�شرقي

دوّار

Abdulla Mall

قيادة قوة دفاع البحرين

حمطة
بنزين
Petrol
Station

جممع الواحة

From West Riffa

من الرفاع الغربي

Palace of H.R.H.
The Prime Minister

جممع
الرمي
Al Reem
Mall

حديقة خليفة الكربى
Khalifa Grand Garden

Sh. Jazzi Al Subah Mosque

من الرفاع ال�شرقي

�شارع �أم النع�سان
جمعية
العالقات العامة
البحرينية
BPRA

From East Riffa

موقف

Parking

�شارع �أم جيليد

Um Al Ne'esan Road

ق�صر �صاحب ال�سمو
رئي�س جمل�س الوزراء

م�سجد ال�شيخة اجلازي ال�صباح

Oasis Mall

Um Jaileed Avn.

BDF Head Quarter

Bahrain Public Relations Association
Villa 80, Road 2302
East Riffa 923

من �سند

جممع عبد اهلل

From Sanad

من الإدارة العامة للمرور

From General Directorate of Traffic

Roundabout

في الذكرى الخامسة لتأسيس
30  وبالتحديد في تاريخ،الجمعية
م افتتح��ت جمعي��ة2011 نوفمب��ر
العالق��ات العام��ة البحرينية أول
 وذل��ك بع��د خص��ص.مق��ر له��ا
مكتب أكت س��مارت الستشارات
العالق��ات العام��ة طابق��ا كامال
 وقد.في مبناه كمق��ر للجمعية
تم تأثيث المقر بتبرع س��خي من
.مفروشات أجور
وقد اش��تمل المقر على قاعة
 وقاعة، شخصا40 للندوات بسعة
الجتماعات مجل��س إدارة ولجان
 ومكت��ب لس��كرتارية،الجمعي��ة
 إضاف��ة إل��ى المكتبة،الجمعي��ة
.اإلعالمية

On the fifth anniversary of the
founding of the association,
specifically November 30th,
2011, Bahrain Public Relations
Association inaugurated the
opening of its first headquarter
when ACT SMART Public
Relations Consultancy allotted
an entire floor in its premises
as the headquarters of the
Association. The furnishing of
the Headquarters has been
generously donated by Ajoor
Furniture. The headquarters
included a Hall for seminars
with a capacity of 40 seats,
a hall for the meetings
of the Board of Directors
and committees of the
Association and the Office
of the Secretariat of the
Association, in addition to the
Media Library.

تواصل

مقر الجمعية

م2011 - 2006 السنوات الخمس

The headquarters
of the Association
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Media Library

المكتبة اإلعالمية

 قام��ت جمعي��ة،كمب��ادرة فري��دة ف��ي المنطق��ة
العالق��ات العامة البحرنية بإنش��اء أول مكتبة إعالمية
 وقد خصص��ت هذه المكتب��ة لعرض.ف��ي المنطق��ة
الكت��ب والمراج��ع والرس��ائل اإلكاديمي��ة الخاص��ة
.بالعالق��ات العامة واإلع�لام والعل��وم المرتبطة بها
وس��تكون هذه م��ورد معلومات مهم ل��كل الطلبة
.والباحثين في مجال العالقات العامة واإلعالم
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As a unique initiative in the region, Bahrain
Public Relations Association has established the
first media library in the region. This library has
been allocated to display books, references and
academic dissertations in public relations and
media and the related sciences. This will be an
important information resource for all students
and researchers in the field of public relations and
media.

Since the founding of the Association and during the five
years, depending on the needs of the Association the names
of committees operating under the umbrella of the Association
have changed more than once, however, there were generally
several key working committees, namely:

1 - Committee on Activities and Events:
Responsible for the Association professional, educational and
social activities.

2 - Media Committee:
Responsible for publicizing the Association activities through all
media means, traditional and social.

3 - Membership Committee:
Responsible for communicating with the various categories of
the Association members (active working members, associate
members, and students' members).

4 - Youth Committee:
Responsible for youth activities, sports and the Association student
memberships.

5 - Study and Research Committee:
Responsible for the preparation of media studies and research
on the work of the Association and its terms of reference.

 واعتم��ادًا على،من��ذ تأس��يس الجمعية وخ�لال الس��نوات الخم��س
احتياجات الجمعية تغيرت أسماء اللجان العاملة تحت مظلة الجمعية
 ومع ذلك كانت هناك وبش��كل عام عدة لجان رئيس��ية،أكث��ر من مرة
: وهي،عاملة

: – لجنة األنشطة والفعاليات1
وه��ي اللجنة المس��ئولة ع��ن أنش��طة الجمعي��ة المهني��ة والتثقيفية
.واالجتماعية

: – اللجنة اإلعالمية2
وهي اللجنة المس��ئولة عن إبراز أنش��طة وفعاليات الجمعية من خالل
.جميع وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة

: – لجنة العضوية3
وه��ي اللجنة المس��ئولة ع��ن التواصل م��ع أعضاء الجمعي��ة بمختلف
.) واألعضاء الطلبة، األعضاء المنتسبين،فئاتهم (األعضاء العاملين

: – لجنة الشباب4
وهي اللجنة المس��ئولة عن األنش��طة الش��بابية والرياضية والعضويات
.الطالبية بالجمعية

: – لجنة الدراسات والبحوث5
وه��ي اللجن��ة المس��ئولة ع��ن إع��داد الدراس��ات اإلعالمي��ة والبح��وث
.المتعلقة بأعمال الجمعية واختصاصاتها

تواصل

لجان الجمعية
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The Committees
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The Monthly Gathering

Over the lifetime of the Association, the monthly gathering
was one of the most important functions where member
and friends of the Association gather on regular basis. At
every meeting, the Association hosts one of the competent
character specialized in a branch of public relations to review
their personal experiences in that area in order to wide-spread
the benefit to those concerned and interested parties in the
area of public relations and its different fields, and exchange
of experiences.

FIVE YEARS OF CONTINUED COMMUNICATIONS 2006 - 2011
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اللقاء الشهري

 ففيه. كان اللقاء الش��هري من أه��م فعاليتاها،طيل��ة عمر الجمعية
 وتس��تضيف الجمعية،يت��م االلتقاء بجميع أعضاء وأصدقاء الجمعية
ف��ي كل لقاء أحد الش��خصيات المتخصصة في أح��د أفرع العالقات
 وذلك،العام��ة الس��تعراض تجاربهم الش��خصية ف��ي ذلك المج��ال
تعميمًا للفائ��دة على المعنيي��ن والمهتمين بش��أن العالقات العامة
ً  وتباد،ومجاالتها المختلفة
.ال للخبرات

تواصل
السنوات الخمس 2011 - 2006م
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الملتقى الخليجي لممارسي العالقات العامة في  5سنوات
يعتب��ر الملتقى الخليجي لممارس��ي العالقات العام��ة الفعالية األكبر
ضمن الفعاليات التي تنظمها الجمعية ،وإحدى الفعاليات التي يترقبها
المعني��ون والمهتم��ون ف��ي الخلي��ج العربي س��نويًا ،حيث تدع��ى لهذا
ً
كوكبة من الشخصيات الرائدة والعاملة في مجاالت العالقات
الملتقى
العامة المختلفة على مستوى الخليج العربي ومن خارجه لتقديم أوراق
عمل وورش تدريبية في الملتقى.
وحرص��ت الجمعي��ة خ�لال الملتقي��ات الخمس��ة الت��ي نظمته��ا من��ذ
تأسيس��ها على اختيار محاور الملتقيات بحيث تلب��ي احتياجات العاملين
ف��ي هذا القطاع الحيوي .ومما تجدر اإلش��ارة إليه إلى أن الجمعية وبعد
سبعة أش��هر فقط من إشهارها اس��تطاعت وبجهود أعضائها تنظيم
الملتق��ى الخليج��ي األول لممارس��ي العالق��ات العامة ف��ي الفترة 5 - 1
يولي��و 2007م تح��ت عن��وان (التخطيط االس��تراتيجي ألنش��طة العالقات
العامة والمراسم واإلعالم) ،وذلك إيمانًا من الجمعية بأهمية التخطيط
االستراتيجي في أي عمل كان.
وفي العام 2008م نظمت الجمعية الملتقى الخليجي الثاني لممارسي
العالقات العامة والذي طرح موضوع (تطبيقات اإلدارة بالس��يناريو) .هذا
التكنيك الذي كان حكرًا على مجال التفكير االس��تراتيجي س��ابقًا ،ولكن
جمعي��ة العالقات العام��ة البحرينية طرح��ت أول تطبيق ل��ه في مجال
العالقات العامة على مستوى العالم.
وإلدراك الجمعية بأن جهود بناء الصورة الذهنية ال تقتصر على الجهات
الرس��مية فقط ،فقد اخت��ارت الجمعية موضوع (الدبلوماس��ية العامة)
أس��اس ألعم��ال الملتقى الخليج��ي الثالث لممارس��ي العالقات
كمحور
ٍ
العام��ة والذي عقد في س��نة 2009م وقد كان ه��ذا الملتقى أول مؤتمر
مخصص بالكامل لمناقشة هذا المحور على مستوى العالم.
ومع تنامي دور وس��ائل االتصال الحديثة وغزوه��ا للمهام اليومية ألي
ممارس للعالقات العامة ،اختارت الجمعية في الملتقى الخليجي الرابع
أساس
لممارسي العالقات العامة موضوع (اإلعالم االجتماعي) كمحور
ٍ
ألعمال الملتقى الذي أقيم في 2010م.
وم��ع بروز الع��ب جديد عل��ى الس��احة اإلعالمي��ة في المنطق��ة ،فقد
خصص��ت الجمعي��ة الملتقى الخليج��ي الخامس لممارس��ي العالقات
العامة لكي يكون لـ(إعداد المتحدثين الرس��ميين) والذي عقد في يونيو
2011م ،وعن��د طباعة هذا الكتاب فإن جمعي��ة العالقات العامة البحرينية
تعمل لإلعداد للملتقى الخليجي الس��ادس لممارس��ي العالقات العامة
المزمع عقده في يونيه 2012م تحت عنوان (ميثاق شرف المهنة).

Gulf Forum for Practitioners of Public Relations in 5 years

The Gulf Forum for Practitioners of Public Relations is considered
as the most effective event organized by the Association, and
one of the events anticipated by the concerned and interested
parties in the Arabian Gulf annually, where constellation of the
leading figures working in the fields of different level of public
relations in the Arabian Gulf and beyond are invited to this event
to present papers and workshops in the forum.
The Association ensured the selection of the themes of the five
forums organized since its inception fulfills the needs of workers
in this vital sector. It should be noted that the Association, and
only seven months after its declaration, and by its members
efforts, was able to organize the 1st Gulf Forum for Practitioners
of Public Relations during the period July, 1st -5th, 2007 under
the title (Strategic Planning for Public Relations, Ceremony
and Media Activities), due to the belief of the Association in
the importance of strategic planning in any action whatsoever.
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In 2008, the Association organized the 2nd Gulf Forum for
Practitioners of Public Relations which presented the issue of
(Scenario Management Applications). A technique, which was
previously restricted to the field of strategic thinking, but Bahrain
Public Relations Association, presented its first application in the
field of public relations in the world.
Recognizing the efforts of building the mental picture,
the Association is not confined to official bodies only, the
Association has chosen a subject (Public Diplomacy) as a key
theme for the forum 3rd Gulf Forum for Practitioners of Public
Relations which was held in 2009 as the first conference in the
world dedicated entirely to the discussion of this topic.
Due to the growing role of the modern means of
communications and its invasion of the daily functions of any
public relations practitioner, the Association, during the 4th
Gulf Forum for Practitioners of Public Relations has chosen the
subject (Social Media) as a key theme of the forum which was
held in 2010.
With the emergence of a new player on the media scene
in the region, the Association dedicated the 5th Gulf Forum
for Practitioners of Public Relations for (The Preparation of the
Public Speakers), which was held in June 2011.
When the printing of this book, Bahrain Public Relations
Association is working to prepare the 6th Gulf Forum for Public
Relations Practitioners scheduled to be held on June 2012
under the theme (Code of Ethics).

تواصل

األنشطة الثقافية في  5سنوات

السنوات الخمس 2011 - 2006م

األمسية الشعرية الكبرى  23 -يناير 2008م برعاية ومشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
the Grand Poetry Evening - January 23rd, 2008 under the
patronage of HH Shaikh Nasser bin Hamad Al-Khalifa

نظرًا ألن جمعية العالقات العامة البحرينية وحس��ب نظامها األساسي
وتصنيفه��ا على أنه (مهني – ثقاف��ي  -اجتماعي) ،فقد أولت الجمعية
الجان��ب الثقافي ق��درًا كبيرًا م��ن االهتم��ام ،وتمثل ذلك ف��ي تنظيمها
لمجموع��ة من الفعالي��ات الثقافية المختلفة ،مثل األمس��ية الش��عرية
الكب��رى التي نظمته��ا الجمعية بالتعاون مع جمعية الش��عر الش��عبي
تحت رعاية وبحضور ومش��اركة س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة،
وكذل��ك تنظيمه��ا ألكثر من نس��خة من مهرج��ان أه��ل القصيد وذلك
بالتعاون مع مؤسسة إندبندنت لإلنتاج اإلعالمي.
كما قامت الجمعية بالمشاركة في الخطوة التاريخية لمملكة البحرين
والمتمثلة بحوار التوافق الوطني.

12

ورغب��ة م��ن الجمعية ف��ي القي��ام بدوره��ا الوطني فقد س��اهمت في
مراقب��ة االنتخاب��ات النيابي��ة التكميلي��ة ،والتي عق��دت في الع��ام 2011م،
كإحدى مؤسسات المجتمع المدني المحايدة.

لجنة مراقبة االنتخابات النيابية التكميلية

the monitoring Committee
of the Parliamentary
Supplementary Elections

Cultural Activities in 5 Years
Festival of the Folk Poetry
(Ahl Al Gaseed)

Due to the status of Bahrain Public Relations Association and
according to its by-laws and classification as a (professional cultural - social) Association, it has given paid the cultural aspect
a great deal of attention which was represented through the
organization of a series of cultural events such as the Grand
Evening of Poetry, organized by the Association in cooperation
with the Folk Poetry Society under the patronage of HH Shaikh
Nasser bin Hamad Al-Khalifa, as well as the organization for
more than one version of the Festival of Folk Poetry (Ahl Al
Gaseed) in collaboration with Independent Media Production
Est.
The Association has also participated in the historic step of the
Kingdom of Bahrain at the National Dialogue.

FIVE YEARS OF CONTINUED COMMUNICATIONS 2006 - 2011
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On the basis the Association desire to do its national role,
it has contributed to the monitoring of the Parliamentary
Supplementary Elections which was held in 2011, as a neutral
civil society institution.

مشاركة جمعية العالقات العامة البحرينية في حوار التوافق الوطني
BPRA's participation in The National Dialogue

»مهرجان «أهل القصيد

The first project:

تقدم��ت جمعية العالق��ات العامة البحرينية لوزارة حقوق اإلنس��ان
 سنوات وحتى وقت طباعة5 والتنمية االجتماعية منذ تأسيسها قبل
 م��ع التأكيد على أن جميع،هذا الكتاب بأربعة مش��اريع للمنح المالية
 والمشاريع،المشاريع التي تقدمت بها الجمعية قد فازت بمنح الوزارة
:األربعة التي تقدمت بها الجمعية هي
:المشروع األول

Rehabilitation of Public Relations
Executives in NGOs:

تأهيل مس��ئولي العالقات العامة في

Whereby
the
Association
considered that a large number
of public relations executives in
Non-profit organizations are not
qualified academically in this
aspect, and that training in this area
will contribute to the promotion of
their institutions, their organizations
and thereby enriching the field
of volunteerism and attract more
people to engage in voluntary
work.

حي��ث ارت��أت الجمعية أن ع��ددًا كبيرًا
م��ن مس��ئولي العالق��ات العام��ة
ف��ي المؤسس��ات غي��ر الهادف��ة للربح
هم غي��ر مؤهلي��ن أكاديمي��ا في هذا
 وأن تدريبهم في هذا المجال،الجان��ب
سيس��اهم في الترويج لمؤسساتهم
ومنظماته��م وبالتال��ي إث��راء س��احة
العم��ل التطوع��ي وإغ��راء المزي��د من
األش��خاص لالنخ��راط ف��ي العم��ل
.التطوعي

TThe second project:
Bahrain Public Relations Association
Campaign to Promote Citizenship:
Was launched on February 14th,
2011 to coincide with the tenth
anniversary of the National Action
Charter, the project included a lot
of events such as advertisements
in in radio, television, cinema, the
Internet and the streets, in addition
to a series of events, most important
out of which is the March of Loyalty,
organized by the Association
from Bahrain National Stadium on
February 16th, 2011 where about
40 thousand people participated.

المؤسسات غير الهادفة للربح

:المشروع الثاني
حمل��ة جمعي��ة العالق��ات العام��ة
:لتعزيز المواطنة
م تزامنًا2011  فبراير14 وقد دشنت بتاريخ
مع الذك��رى العاش��رة لميث��اق العمل
 وتضمن المش��روع الكثير من،الوطني
الفعالي��ات كاإلعالن��ات ف��ي اإلذاع��ة
والتلفزي��ون ودور الس��ينما واالنترن��ت
 إضاف��ة إل��ى مجموعة من،والش��وارع
الفعاليات وم��ن أهمها مس��يرة الوالء
الت��ي نظمته��ا الجمعي��ة انطالقًا من
 فبراير16 اس��تاد البحرين الوطني بتاريخ
 ألف40 م حي��ث ش��ارك فيها قراب��ة2011
.شخص

تواصل

Bahrain Public Relations Association has presented, up till the
printing of this book four Financial Grants to the Ministry of
Human Rights and Social Development since its inception 5
years ago with, emphasizing that all projects put forward by
the Association has won the award the ministry grants. The four
projects put forward by the Association are:

 سنوات5 المنح المالية في

م2011 - 2006 السنوات الخمس

Financial Grants in 5 years
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Bahrain Public Relations Association
Campaign to Promote Citizenship

حملة جمعية العالقات العامة البحرينية لتعزيز المواطنة

:المشروع الثالث
:إعداد المتحدثين الرسميين
وق��د اخت��ارت الجمعي��ة هذا
العنوان محورًا أساس��يًا ألعمال
الملتق��ى الخليج��ي الخام��س
.لممارس��ي العالق��ات العام��ة
:المشروع الرابع
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:حقيبة العالقات العامة
وه��و عب��ارة ع��ن مجموع��ة
م��ن الكتيب��ات التعريفي��ة
بمختل��ف جوان��ب العالق��ات
 باإلضاف��ة إل��ى إنش��اء،العام��ة
موقع إلكترون��ي لإلجابة على
االستفس��ارات الموجه��ة م��ن
قبل ممارسي وطلبة العالقات
.العامة واإلعالم

The FIVE YEARS COMMUNICATIONS 2006 - 2011 FIVE YEARS

The third project:
Preparation of the Public
Speakers:
The Association has chosen
title as a key theme to the
works of the 5th Gulf Forum
for Practitioners of Public
Relations.
The fourth project:
Portfolio of Public Relations:
It is a collection of brochures
in various aspects of public
relations, in addition to creating
a website to answer the queries
raised by practitioners and
students of public relations
and media.

Bahrain Public Relations Association has conducted many
lectures for a number of parties, in an effort to spread the
culture of public relations between the different class of the
public.

قام��ت جمعية العالقات العام��ة البحرينية بتنفيذ العدي��د من المحاضرات
 س��عيًا منها لنش��ر ثقاف��ة العالقات العامة بين،والندوات لعدد من الجهات
.مختلف فئات الجمهور

The Association held a number of seminars and workshops
in a number of ministries, agencies, companies, universities,
schools and societies, in addition to the participation of
representatives of the society in a number of local, regional,
Arab and international conferences and meetings.

فق��د عقدت الجمعي��ة عددًا م��ن الندوات وال��ورش التدريبية ف��ي عدد من
 إضافة إلى.الوزرات والهيئات والش��ركات والجامعات والمدارس والجمعيات
مش��اركة ممثلي للجمعيات في عدد م��ن المؤتم��رات والملتقيات المحلية
.واإلقليمية والعربية والعالمية

تواصل

المشروع التثقيفي
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Educational Project

16

Women's Support Project
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Believing in the important
and essential role assumed by
women in the field of public
relations and media, Bahrain
Public Relations Association
launched the project to
support women and to show
the important and pivotal
role of women's work in the
field in public relations, and
to respond to the previous
mental image which claims
that women are unfit for
working in this area because
of the many requirements of
the profession. The Association
organized a course (The
Basics of Public Relations)
which was dedicated to the
females only, the Association
also held a seminar entitled
(The Role of Bahraini Women
in the Development of Public
Relations), as part of the
monthly gathering of the
Association, the Association
conducted
as well a
lecture entitled (The Basics
of Etiquettes) for members of
Bahrain Women's Society.

مشروع دعم المرأة

إيمان��ًا م��ن جمعي��ة العالق��ات
العام��ة البحريني��ة بال��دور المه��م
واألساس��ي ال��ذي تضطلع ب��ه المرأة
،في مجال العالقات العامة واإلعالم
قام��ت الجمعية بتدش��ين مش��روع
دعم الم��رأة وذلك للعم��ل على إبراز
ال��دور المهم والمح��وري للمرأة في
،عملها في مج��ال العالقات العامة
والرد على الصورة الذهنية الس��ابقة
الت��ي تدعي ب��أن الم��رأة غي��ر صالحة
للعمل في هذا المجال بس��بب كثرة
 فقامت الجمعية.متطلب��ات المهنة
بتنظي��م دورة (أساس��يات العالقات
العام��ة) وكان��ت مخصص��ة لفئ��ة
 كما عق��دت الجمعية،اإلناث فق��ط
ن��دوة بعن��وان (دور الم��رأة البحرينية
)في تطوير قط��اع العالقات العامة
وذل��ك ضم��ن برنام��ج اللق��اءات
 كم��ا قدم��ت،الش��هرية للجمعي��ة
الجمعية محاضرة بعنوان (أساسيات
األتيكيت) لعضوات جمعية البحرين
.النسائية

Bahrain Public Relations Association was keen to establish
its own website to serve as a link among its members,
development of this site carried out from time to time.

حرصت جمعية العالقات العامة البحرينية على إنشاء موقع إلكتروني لها
 وتم العمل على تطوير هذا،ليكون حلقة تواصل بينها وبين أعضاء الجمعية
.الموقع بين فترة وأخرى

The Association has launched its first website www.prbahrain.
org in March 2007, the site contains a large amount of
information allowing the visitors to access to the Statute of the
Association and its past and future activities, which enabled
all the interested parties to join the Association, enabled them
also to closely identify the Association during their visit to the
website and access to the information available on the pages.

www.prbahrain.org وق��د دش��نت الجمعي��ة موقعه��ا اإللكترون��ي األول
 ويحتوي هذا الموقع على كم كبير من المعلومات،م2007 وذلك في مارس
يمكن الزائ��ر من االطالع على النظام األساس��ي للجمعية وعلى أنش��طتها
 مما مكن جميع الراغبين في االنضمام إلى صفوف،الماضية والمس��تقبلية
 مكنهم من التع��رف على الجمعية عن قرب م��ن خالل زيارتهم،الجمعي��ة
 كما.للموق��ع اإللكتروني واالطالع على المعلومات المتوفرة على صفحاته
 وذلك من خالل،يوفر الموقع كذلك ميزة االش��تراك ف��ي الجمعية إلكترونيا
اس��تمارة العضوية اإللكترونية التي صممت خصيصا لتلقي طلبات االشتراك
في الجمعية تس��هيال عل��ى الراغبين في االش��تراك بالجمعية من مختصين
.وعاملين ومهتمين بالعالقات العامة

The site also provides the option of enrolling in the membership
of the Association electronically, through e-membership form
which is designed specifically for receiving applications for
membership in the Association to facilitate those professionals,
workers and interested in public relations who wish to subscribe
to the association.
The site contains as well links to the most important public
relations sites on the Internet and be gradually expanded to
become a reference for the most important public relations sites.
The Association has recently redesigned its website in line with
the development in its activities and events.

كما يحتوي الموقع على روابط ألهم مواقع العالقات العامة على شبكة
اإلنترن��ت ويتم توس��عتها تدريجي��ا لتصبح مرجع��ا ألهم مواق��ع العالقات
.العامة على الشبكة
وقام��ت الجمعية مؤخرا بإعادة تصميم موقعها اإللكتروني تماش��يا مع
.التطور في أنشطتها وفعالياتها

تواصل

الموقع اإللكتروني
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Jobs Bank
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بنك الوظائف

Bahrain
Public
Relations
Association has taken a step
forward by launching «Jobs Bank»,
which is the first of its kind on the
National level of the Kingdom of
Bahrain.

خطت جمعية العالقات العامة
البحرينية خطوة لألمام بتدش��ين
 ال��ذي يُعتبر األول،»«بن��ك الوظائف
من نوع��ه على المس��توى األهلي
.بمملكة البحرين

The Association also adopted a
leading position in fixed steps, and
creative ideas, by the opening of
the «Jobs Bank» via its website,
in fulfillment of its promise, as an
increase interest to the university
students, particularly the colleges
of media and public relations
graduates.

وكم��ا انتهج��ت الجمعي��ة
،الريادي��ة ف��ي خطواته��ا الثابت��ة
 ف��كان افتتاح،وأفكاره��ا الخالقة
«بن��ك الوظائ��ف» عب��ر موقعه��ا
، إيفا ًء منه��ا بوعدها،اإللكترون��ي
بزي��ادة جرع��ات االهتم��ام بفئ��ة
 وبخاص��ة،الطلب��ة الجامعيي��ن
خريجي كليات اإلعالم والعالقات
.العامة

The «Jobs Bank» offers opportunities for many vacant jobs in
the government and private sector, particularly in the functions
of the media and public relations and protocol seen as
"support and mirror reflecting the success of the institution, to
carry out its role in the new phase of the growing interest in this
vital sector».

إن «بن��ك الوظائ��ف» يُق��دِّ م فرص��ا لش��غر العديد م��ن الوظائ��ف بجهات
حكومي��ة وخاصة ترى في وظائ��ف اإلعالم والعالقات العامة والمراس��م
 لالضط�لاع بدوره��ا ف��ي المرحلة، وم��رآة لنج��اح المؤسس��ة،«جناح��ا له��ا
.»الجديدة من االهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي

Due to the high trust reposed by many government and private
agencies, the Association is working today as «Professional
Mediator» between the job seekers and employers to
nominate the qualified, competence, experience and efficient
potentials to these facilities to occupy the vacant jobs offered
by the Association electronically taking into account that these
jobs varies between the lowest and highest grades, from PR
Specialist to Media Advisors.

ونظ��را للثق��ة الكبي��رة الت��ي أولتنا به��ا العديد م��ن الجه��ات الحكومية
 ف��إن الجمعية تعمل اليوم كـ «وس��يط مهني» بي��ن الباحث عن،والخاص��ة
 وذلك لترش��يح المؤهلي��ن وذوي االختصاص والخبرة،الوظيفة ورب العمل
 التي تعرضها الجمعية إلكترونيا،والكفاءة بهذه المنشآت لشغر الوظائف
 علم��ا بأن الوظائف الت��ي يطرحها ه��ذا البنك تتفاوت.»عبر «بن��ك الوظائف
 فه��ي تبدأ من وظيف��ة أخصائي العالقات.م��ا بين أدن��ى الدرجات وأعالها
.العامة وإلى وظيفة المستشار اإلعالمي

Bahrain Public Relations Association invites students, graduates
and job seekers in the disciplines of (Public Relations & Media
,Protocol and Ceremony, Events Organization and information
research) in order to take advantage of the facilities and offers
provided by the «Jobs Bank» through its present electronic
outlook until a dedicated office is set up, hopefully soonest.

جمعي��ة العالقات العامة تدعو الطلبة والخريجين والباحثين عن وظائف
في تخصصات (العالقات العامة وش��ؤون اإلعالم والمراسم والتشريفات
وتنظي��م الفعالي��ات والبح��وث اإلعالمي��ة) لالس��تفادة م��ن التس��هيالت
 وذلك،والع��روض الت��ي يُقدّ مها «بن��ك الوظائف» بحلت��ه اإللكتروني��ة حاليا
.لحين يُبصر مكتب البنك النور قريبا

تواصل

جائزة اإلنجاز المتميز في مجال العالقات العامة
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ً
رغبة من جمعية العالقات العامة البحرينية في تقدير الجهود
المبذولة في سبيل تطوير مهنة العالقات العامة في المملكة،
ً
جائزة تحت مسمى (جائزة اإلنجاز المتميز في
فقد أنشأت الجمعية
مجال العالقات العامة) .وقد شكل مجلس إدارة الجمعية لجنة
مختصة لوضع النظام األساسي لهذه الجائزة واختيار المرشحين
الفائزين .ومنذ تأسيس الجمعية في  30نوفمبر 2006م ،فاز بهذه
الجائزة كل من:

 -1سعادة األستاذ خميس المقلة (2008م).
 - 2سعادة األستاذ عبد النبي الشعلة (2009م).
 - 3المغفور له بإذن اهلل تعالى سعادة األستاذ نبيل قمبر (2010م).
 - 4سعادة األستاذ نبيل بن يعقوب الحمر (2011م).
ويعتبر الفائزون األربعة بجائزة اإلنجاز المتميز في مجال العالقات
العامة من أقطاب مهنة العالقات العامة واإلعالم والمراسم في
مملكة البحرين.
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سعادة األستاذ خميس المقلة يتسلم جائزة اإلنجاز المتميز
في مجال العالقات العامة للعام 2008م
H. E. Mr. Khamees Al-Muqla received the Outstanding
Achievement Award in Public Relations for the year 2008

سعادة األستاذ عبد النبي الشعلة يتسلم جائزة اإلنجاز المتميز
في مجال العالقات العامة للعام 2009م
H. E. Mr. Abdul Nabi Al Sho'ala received the Outstanding
Achievement Award in Public Relations for the year 2009

Outstanding Achievement Award in Public Relations
In line with the keen desire of Bahrain Public Relations
Association to appreciate the efforts exerted to develop the
profession of public relations in the Kingdom, the Association
established an Award under the name of (Outstanding
Achievement Award in Public Relations). The Association
Board of Directors formed an ad hoc committee to develop
the rules for this award and the selection of the winning
candidates. Since the formation of the Association on
November 30th, 2006, the award won by:

1 - HE Mr. Khamis Al Mugla (2008).
2 - HE Mr. Abdul Nabi Al Sho'ala (2009).
3 - The late, HE Mr. Nabeel Qamber (2010).
4 - HE Mr. Nabeel Bin Yaqoob Al Hamar (2011).
TThe four winners of the Outstanding Achievement Award in
Public Relations in the field of public relations are considered
as leading incumbents of the Public Relations, Protocol &
Ceremony profession, in the Kingdom of Bahrain.
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21

الدكتورة دالل الشروقي تستلم جائزة اإلنجاز المتميز في مجال العالقات العامة
م نيابة عن زوجها المغفور له بإذن اهلل تعالى سعادة األستاذ نبيل قمبر2010 للعام
Dr. Dalal AlShereoqi received the Outstanding Achievement
Award in Public Relations for the year 2010
on his absence Mr. Nabeel Qamber

سعادة األستاذ نبيل بن يعقوب الحمر يتستلم جائزة اإلنجاز المتميز
م2011 في مجال العالقات العامة للعام

H. E. Mr. Nabeel Bin Yaqoob Al Hamar received the Outstanding
Achievement Award in Public Relations for the year 2011

تواصل
السنوات الخمس 2011 - 2006م
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الغبقات الرمضانية في  5سنوات
دأبت جمعي��ة العالقات العامة البحرينية عل��ى إقامة فعالية (الغبقة
الرمضانية) في إحدى ليالي ش��هر رمضان المبارك وذلك طيلة الس��نوات
الماضي��ة من��ذ تأسيس��ها ،كأح��د اللقاءات الت��ي تح��رص الجمعية على
إقامته��ا لما في ذلك من تواص��ل بين أعضاء الجمعي��ة وأصدقائها من
المهتمين بمجال العالقات العامة واإلعالم والمراسم.
واستضافت الجمعية في تلك الغبقات باإلضافة إلى أعضاء الجمعية
– مجموعة من أقطاب العالقات العامة واإلعالم في المملكة ،وعددًا
من أصحاب السعادة الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب.

ً
وصالت قصيرة من الفنون الش��عبية
وع��ادة ما يتضمن برنامج الغبقة
ٍ
التي تدعى لتقديمها في الغبقة إحدى دور الفنون الشعبية ،كما تقدم
ً
إضافة بالطبع إل��ى الكلمات
وصالت من الش��عر الش��عبي أو النبط��ي،
الترحيبية من قبل رئيس الجمعية أو أحد أعضاء مجلس إدارتها.
كم��ا يتم ف��ي نهاي��ة الغبقة الس��حب عل��ى الجوائ��ز الت��ي تقدمها
ً
مش��كورة عدد من المحالت الداعمة للجمعية والت��ي تتنوع بين تذاكر
الس��فر والهوات��ف النقالة ودعوات العش��اء والس��اعات والمش��غوالت
الجلدية وغيرها.

Ramadan Gala (Ghabgah) in 5 years
Bahrain Public Relations Association has persistently held Ramadan
Gala Dinner (Ghabgah) in one of Ramadan nights throughout the
past five years since its establishment, as one of the annual gathering
the Association is keenly holding as an important social function and
medium of communications between its members and friends who
are interested in the field of Public Relations, Protocol & Ceremony.
In addition to the Association's member and friends, Bahrain
Public Relations Association hosted of pioneers in the area of Public
Relations & Media in the Kingdom, and a number of Excellency's,
the Ministers and the MP's of the Shura and Representatives Councils.

FIVE YEARS OF CONTINUED COMMUNICATIONS 2006 - 2011
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The Ghabgah programme usually includes short of folk art that is
presented by one of folklore houses and provides popular poetry or
traditional (Nabaty) poetry in addition of course to the of welcome
address by the President of the Association or one of its board
members.
At the end of Ghabgah prize draw kindly offered by a number
of shops in support to the Association, which vary between tickets,
mobile phones and dinners, watches, jewelry and other leather
crafts.

،إيمانًا من جمعية العالقات العامة البحرينية بأهمية اإلعالم االجتماعي
ً
خدمة لتواصلها مع
فقد عمدت الجمعية لتسخير مجموعة من وسائله
ً
 ففتحت الجمعية صفحة في موقع التواصل.أعضاء وأصدقاء الجمعية
ً
 وحسابًا في،مجموعة في الفيسبوك
 وكذلك،االجتماعي الفيسبوك
ً
قناة في موقع
 وقريبًا سيضاف عليها.موقع التواصل االجتماعي تويتر
. وخدمة للتواصل على أجهزة البالكبيري،يوتيوب

تواصل

Believing in the importance of the Social Media, Bahrain Public
Relations Association harnessed a range of services and its means
of communications with members and friends of the Association. It
launched a page on the social networking site Facebook, as well
as a group in Facebook, and an account in the social networking
site Twitter. Soon, YouTube channel will be added, besides Connect
Service on BlackBerry devices.
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www.facebook.com/bahrainpr

@PRBahrain

Soon قريبا

Soon قريبا

Supported by

بدعم من

P.O. Box: 33616 - Kingdom of Bahrain
Tel.:(+973) 17123500, Fax: (+973) 17603500
www.actsmartpr.com
info@actsmartpr.com
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