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FOREWORD

E

stablished in 1977 by 7 prominent travel and aviation agencies in Bahrain including Gulf Air, which was called Gulf
Aviation at the time; Bahrain Airport Services (BAS) has been committed and focused towards providing complete
ground handling support to Bahrain International Airport (BIA). With the passage of time we managed the increasing traffic
into BIA, BAS blossomed into a trusted service provider for local and regional airlines while continuing to support the
success of BIA itself. BAS has grown to become a successful Bahraini company which actively participates in the growth of
the local economy, representation of the country at the port of entry at the airport to all inbound and transit passengers.
BAS has further earned its position as an employer of choice with 3000 employees on its payroll of which 80% are Bahraini.
I strongly believe that BAS has done its best to embrace the spirit of understanding and delivering the highest quality of
service; this is resonated in the continued success of Bahrain International Airport’s ground handling operations. We are
proud to be an integral part of the success of BIA that has been ranked 9th globally for its punctuality. With that said, we
recognise the importance of continuing to invest in our human capital and would like to extend our appreciation to the entire
Operations Team and thank them for their dedication and diligence.
BAS has been an integral contributor towards Gulf Air’s ‘On-Time-Performance’ (OTP) accomplishment. This has been
possible as BAS is the service provider for Gulf Air in the aspects of Ground Handling, Catering and Aircraft appearance. BAS
has elevated operational performance with continuous improvement from 2015 by restructuring the traffic departments at
various levels. The newly employed organisational structure is leading overall Operations with a clearly chalked out direction
and vision. This is further supplemented with the dedication of the staff to provide exceptional service that exceeds customer
airline’s expectations. A dedicated team for Gulf Air transit flights to avoid “MCT” (Minimum Connecting Time) delays was
deployed by BAS. The primary objective is to facilitate swift baggage and cargo transfer at BAH station, which aids Gulf Air
with rapid turnarounds at BIA without impeding its quality services. Weekly manpower planning meetings were introduced
to discuss all manpower resource plans (through manual and RMS), and contingency plans for all sections of the traffic
department especially during weekends. Each meeting is conducted with high levels of transparency as deemed necessary
by involving the Gulf Air management. From a managerial perspective, these weekly meetings pave way for discussion on
weekly operational issues and the necessary measures to be taken to prevent reoccurrences and to improve OTP. A new
tech introduced by us is title the ‘BAS Dashboard’ and its primary objective is for BAS Executive Management to be able to
closely monitor the operational performance of customer airlines. BAS has also introduced the ‘Flight Radar 24’ software,
which are live screens in key operational offices to monitor flight ETAs to be able to proactively make ground preparations
and achieve OTP targets.
I warmly welcome the latest issue of the Bahrain Airport Services Newsletter that has adopted a fresh approach. We are
delighted to personify our commitment towards connecting with the people of Bahrain and all travellers journeying through
Bahrain International Airport through this informative platform. We would like to thank our dedicated staff and the people
of Bahrain for having faith in us and trusting us to represent our nation and raise the standard internationally in the field
of aviation services for the past 40 years. We look forward to your continued support and welcome you to join us on this
educational journey through the pages of this newsletter as you sneak a peek into the workings of the heroes on the ground
that ensure that you have a smooth, secure and safe sailing experience through the skies!

SALMAN AL MAHMEED
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
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In conversation with
From left: Ahmed Saeed, Airport Services Manager and
Jonathan Ng, Country Manager

I

n conversation with… Jonathan Ng, Country Manager
of Bahrain, Saudi Arabia and Offline Middle East who
oversees all Cathay Pacific activities in the mentioned
regions and Ahmed Saeed, Airport Services Manager who
manages all the operational functions of Cathay Pacific at
the Bahrain International Airport.
Cathay Pacific has been grounded on a strong legacy of
over 70 years with an established presence in Bahrain
for over 40 years. The island of Bahrain occupies a very
special place in the history of Cathay Pacific as the first
destination for the airline in the Middle East. In addition
to that, Bahrain was the launch point for the airline’s
European services. Having forged a growing relationship
with the country through their GSA , World Travel Service,
part of the Unitag group, and with the support of their
dedicated staff, Cathay Pacific has a committed vision
in Bahrain and partners with Bahrain Airport Services to
achieve this.
Tell us more about the relationship between Bahrain
Airport Services and Cathay Pacific.
From Check-In to Ramp Handling to Catering and
Engineering; we receive the whole gamut of support
services from BAS. It has been an essential and valuable
relationship that we have built upon. Our trust and belief
in their capabilities is clearly reflected in the fact that we
do double catering from Bahrain-Dubai-Hong Kong.
We are one of the airlines that possibly partner so
closely with BAS on a comprehensive list of services. Our
relationship with BAS dates back to our formative years in
Bahrain and we are deeply humbled and sincerely grateful
to Mr. Jamil Amin Wafa for laying the foundation of this
relationship.

04

CATHAY
PACIFIC
The Cathay Pacific team has always worked hard to ensure
that we deliver our promise of a Life Well Travelled to our
customers. For 2016, the Bahrain station won the best
customer service and outstanding safety performance
awards, and was runner up for Airport of the Year award
within the Cathay Pacific Network. This has been possible
through our consistent, supportive and understanding
partnership with BAS.
What training initiatives do Cathay Pacific undertake in
Bahrain to develop the team at BAS?
The training philosophy in Cathay Pacific for the ground
handling agents is to treat them as though they are
Cathay Pacific staff. Their contribution is what drives our
performance and success.
We believe BAS staff are key to our success in Bahrain,
and training has always been an important investment for
us. It is our way of making sure that our customers get the
signature service we provide at every touchpoint of our
journey.
We undertake several training initiatives in Bahrain to
develop the team at BAS. We also bring BAS staff to Hong
Kong for training. A trip was organised by us familiarise staff
with Hong Kong and its airports. This makes staff better
service providers by personalising their assistance to

customers based on their personal exposure on these trips.
Ramp management training is conducted for staff working
on Cathay Pacific from a safety and security perspective.
Self-improvement sessions to motivate staff and
encourage team spirit are also core initiatives. Functional
trainings and annual knowledge tests ensure that all staff
working with Cathay Pacific are up-to-date with the latest
processes, procedures and systems. We have monthly
meetings for the frontline staff, and a separate high
level managerial monthly meeting as well. We discuss all
operational issues, concerns and queries. Our head office
also holds service leadership forums in Hong Kong, where
service leaders (airport managers, inflight service manager,
ground handling agents) across Cathay Pacific’s network
come together to focus on various issues, such as ramp
handling, on-time performance and customer service. We
are honoured to see staff from BAS, who have previously
worked with us, subsequently progress in their career
trajectory towards managerial levels.

Ours is not merely a business partnership with BAS, but
also a learning journey as we grow together.
What is the Cathay Pacific Hygiene Award?
This is a catering award that focuses on hygiene through
an audit that is conducted by a professionally-skilled
catering expert and chef. It is highly competitive as
different caterers vie for the top position globally. BAS has
received the highest rating during the latest audit and has
been bestowed with this annual award.
We really focus on our passenger profile and cater to their
needs through our coordination with BAS’ catering team.
We are perhaps the only airline that caters authentic
Chinese food from Bahrain. Many of our passengers travel
onward from Hong Kong to Philippines. Hence, we are
sure to include authentic Filipino dishes like Beef Tagalog.
And of course, we serve local favourites like Machbous
and Arabic dates on board as well. It is these little things
that matter as passengers get a taste of home even before
arriving. We pride ourselves on maintaining high levels
of hygiene and meeting the highest standards of health
and safety onboard to ensure a safe and pleasant travel
experience.

“The World’s Best Airline” is an award synonymous with
Cathay Pacific. How have you been able to achieve this
prestigious title?
In Cathay Pacific, we promote what we like to call “Service
Straight from the Heart.” We strongly believe that people
really do make a difference. You can replicate a seat,
you can replicate certain tangible services but you can’t
replicate the human touch. For us, we focus on service
culture during trainings, together with the appropriate
body language, personality and communication tactics that
personify our brand. We like to share stories whenever
anyone goes the extra mile as we think genuine care
delivered by our staff is what sets us apart.
We also tell our staff we need to deliver Service Straight
from the Heart not only to our external customers, but
also internal ones as well. This is essential as we frequently
work with colleagues from other departments.
How important is punctuality across all functions, to
the team at Cathay Pacific? How does Cathay Pacific
maintain their highly efficient on-time performance?
We know customers depends on us to get them where they
need to be on time. No one wants to miss an important
meeting even if the flight was comfortable. Here in Cathay
Pacific, we follow a series of processes to ensure our flight
departs on time. Be it janitors, baggage
handlers, or ramp handlers, no job is too small as they all
serve a purpose in the bigger scheme of things.
There has been a renewed focus on on-time performance,
as airports and airspace are getting busier. Many customers
need to connect to other flights beyond Hong Kong as well.
Any slip up can lead to additional costs such as transferring
passengers onto other flights/paying additional charges at
airports amongst other things. One delay could create a
domino effect. Hence, we do all possible to ensure our
flights do not leave late by a minute.
Cathay Pacific has embarked on a journey of Ground Time
Optimisation and Operation Enhancement Programme.
We are relooking at our processes to ensure an optimal
turnaround process for the benefit of our customers and
partners. Hence, the pressure and importance of timeliness
resonates across the team. Even small initiatives like not
cutting boarding passes can add up to significant time
savings. This is all done in close coordination with BAS and
is supported by constant reviews that take place in cycles.

supportive relationship
“Abetween
Bahrain Airport

Services and Cathay Pacific is
what enables us to serve our
customers efficiently and to the
highest level of satisfaction.

”
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MOHAMED JANAHI
Senior Manager Terminal Services

M

ohamed Janahi joined BAS in 2015 as the Manager
of Terminal Services and is now the Senior
Manager of Passenger Services; he is currently looking
after customer experience at Bahrain Airport, which starts
from the moment where they book to travel till they board
the plane. Accountable for the overall customer service
experience he ensures the best level of services provided
to customers flying with them. His department is in charge
of all the services above the wing (anything within the
terminal service) such as departure gates, Dilmun Lounge
and Lost & Found.
Kindly tell us about the history of Dilmun Lounge and its
establishment.
Dilmun Lounge was named after Bahrain’s old name
‘Dilmun’ as it was the central site of the ancient Dilmun
Civilization exerting heritage and hospitality. Dilmun
Lounge serves all customers travelling on premium cabins.
The Lounge was refurbished in 2005 and revamped with
better facilities and higher seating capacity to meet the
high demand of the First and Business Class premium
passengers traveling through Bahrain International Airport.
With a noted increase in the footfall in the last five years
Dilmun Lounge aims to make the customers refreshed,
relaxed and pampered before stepping to the aircraft.
What is Dilmun Lounge’s competitive edge in the
regional market?
Dilmun Lounge has competition but it rises up by providing
phenomenal customer service and delivering a home-like
experience, in order to provide a luxurious and warm,

Tel: 17321455 - 17321468
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cozy and personal environment in addition to personal
experience. Dilmun Lounge undergoes continuous facility
developments to meet the needs of the passengers. You
can find competitive rates for the Dilmun Lounge by
booking through the BAS website.
Please elaborate on the numerous awards and
achievements that the Dilmun Lounge has been credited
with.
Dilmun Lounge has continuously achieved high standards
over the years thereby earning 10 consecutive ‘Priority
Pass Awards’ awards for the past 11 years including
the ‘Highly Recommended Lounge’ and ‘Best Quality of
Refreshments’ in the MENA region for the year of 2015.
What is the difference between the Dilmun Limousine
Service and the Dilmun Prime Service?
Dilmun Limousine Service is a chauffeur service to and from
the airport that covers the Kingdom of Bahrain, Dammam
and Khobar for departing and arriving passengers and is
available for online booking while the Dilmun Prime Service
is a chauffeur service to the aircraft offered to departing
passengers whose flights are assisted by coach to provide
complete convenience for the passengers in boarding. The
DPS can be booked on spot by solo travellers and families
and they do not require to have access to the Lounge. It
is a perfectly crafted solution for Honeymooners, family
holidays and trips with your group of friends as they begin
their adventurous travails in comfort. Accessible at just
11BHD/-

Website: www.bas.com.bh/DilmunServices.aspx
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Email: trdll@bas.com.bh

ENG.OSAMA HELMI
Manager Line Maintenance

E

ng. Osama Helmi started his career in 2000 at Bahrain Airport Services as an Aircraft Engineer and worked his way up
through leadership and managerial roles to now successfully manage the Line Maintenance at Bahrain Airport Services.
The Line Maintenance team provides state-of-the-art Technical Handling support to almost 90% of the international airlines
that are stationed at Bahrain International Airport such as Emirates, Etihad, Qatar Airways, Air Arabia, Fly Dubai, Egypt Air,
Air India, Air India Express, Jet Airways and Oman Air.
Speed, efficiency, and accuracy are important in ground handling services in order to minimize the turnaround time (the
time during which the aircraft must remain parked at the gate). This is achieved with the support of a highly skilled team of
engineers and mechanics with a proud majority of Bahrainis contributing towards its success and elevating the reputation
of the country in this line of work, internationally.
Tell us more about the Technical Handling Operations
that BAS undertakes in Bahrain?
Technical handling addresses the technical service
requirements of an airline between the time it arrives at
a terminal gate and the time it departs onward to its next
flight route. It is usually cost-effective for an airline to
sub-contract such services to an airport’s ground handling
agents and BAS has actively supported this function for
decades.
Technical Handling Operations includes various crucial
checks that need to be carried out by a team of professional
engineers and mechanics at BAS such as transit, arrival,
departure and other line management functional checks.
Troubleshooting procedures are conducted, if necessary,
to ensure the highest level of safety certification is done
post-service to confirm that a flight is ready for take-off.
Each step in the process of our service checks are timed to
the T. This sets a standard and a framework to work within
without compromising on quality as our role is extremely
important with the responsibility of ensuring the safety of
the passengers on their flight out of Bahrain International
Airport and minimize/eliminate any potential risk that we
can control within our function.
We are happy to see young Bahraini women take an
interest in this field and have an engineer trainee on board
at the moment. We look forward to welcoming many more
in a full time capacity.

How does the Line Maintenance team manage the
variable requirements of different airlines?
Training – practical and theoretical at BAETC who acquire
licenses and consistently update them to match the latest
requirements. With 250 engineer graduates in the past
four years, BAETC has been able to support the Line
Maintenance team with knowledge transfer so as to cope
with the variable requirements of different airlines. The
operators that we handle and the relevant authorities
place quality control measures on us and we have annual
closed and random audits that ensure that we maintain
these standards all year.
What is the exciting collaboration with Saudi Arabian
Airlines that BAS has recently entered into an agreement
with?
BAS is excited to renew its relationship with Saudi Arabian
Airlines by re-establishing our Technical Handling support
for them. It displays their confidence in our expertise
and experience over the years and our commitment to
provide the highest level of safety checks. We would be
covering all aspects of Technical Handling with the strict
governance of the Maintenance Organisation Exposition
which is a formal document describing how an approved
maintenance organisation or MRO is structured to achieve
delivery of its activity. This will ensure the timeliness of
our processes and increase efficiency as we support our
partners.

“WE SERVICE THE MOST MODERN AIRCRAFTS IN THE KINGDOM OF BAHRAIN SUCH AS THE
BOEING 787 AND AIRBUS 350.”
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AHMED
HUSAIN
AL-SHEHABI
ICT Manager
W

ith an impressive four-year tenure, Ahmed AlShehabi manages the ICT department at Bahrain
Airport Services. This department focuses on all services
related to information and communication technology
within BAS. In today’s fast paced world of constant
innovation the team of 30 skilled professionals, rises to the
occasion to support BAS’ main users – the employees of
BAS, with the smooth flow of information during internal
communication. This support strengthens data processing
so that BAS employees can serve its external customers –
airlines and other functions. The function extends beyond
being just a support to the business; they are business
enablers.
The ICT support extends to systems, emails,
telecommunications, radio, software and beyond. We have
an in-house development team that develops most of the
custom applications we use.

What is the ISO/IEC 27001:2013? Why is this security
certification important for BAS?
The International Organization for Standardization (ISO)
is an independent, non-governmental international
organization with a membership of 162 national standards
bodies. Through its members, it brings together experts to
share knowledge and develop voluntary, consensus-based,
market relevant International Standards that support
innovation and provide solutions to global challenges.
BAS is proud to have received the ISO/IEC 27001:2013
which specifies the requirements for establishing,
implementing, maintaining and continually improving an
Information Security Management System (ISMS) within
the context of the organization. It also certifies specific
requirements to be met for the assessment and treatment
of information security risks tailored to the needs of the
organization (BAS).
Accreditation is important as it ensures security, reliability
and quality is strategically standardized to a global level
and minimizes errors and risk while increasing productivity.
This also levels the playing field across the industry locally
and regionally. It is also reassuring to our customers that
global industry experts have certified our systems and
processes that speak volumes of our capabilities.
Tell us more about BAS’ commitment to global quality,
health, security and maintenance standards.
BAS’ first strategic objective is to continuously strive to
maintain the highest level of safety & security standards
through the effective implementation of a Safety
Management System across all functional departments.
This has been its commitment from the get-go and is
reflected clearly upon all the certifications that we continue
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“We always find ourselves
caught in a race with
information technology to
keep pace with it. The thrill
of the chase keeps us driven
and passionate about our
line of work.”
to put in place for global quality, health, security and
maintenance standards.
What does the term ‘High Quality Standards’ mean to
you?
High Quality Standards, in my opinion, can only be
achieved when customers confidently state that you
have High Quality Standards. This is also earned
through international certifications where a third party
acknowledges your achievements. I also believe that
teamwork and determined initiatives to level up every
step of the way sets the motion for High Quality Standards
automatically.
We have a funny saying amongst our ICT team that “The
specialised IT knowledge of our department is like a loaf of
bread, it expires quickly.” Hence we believe in continuous
training and learning so as to update our knowledge
consistently.

MSALLAM EL NABULSI
Senior Manager Catering

Kindly tell us about BAS Catering Services and its history.
BAS Catering Services has been established since the 1970’s. BAS Catering main service is providing aircraft catering
services (ACS) to a total of 28 airlines, which counts to 80% of our business. Other services provided by BAS Catering
Services are terminal catering where we provide food for different sections in the airport and external catering to clients
outside the airport.
Please share the initiatives taken over the years to remain committed towards the highest form of international health,
hygiene and safety standards.
Every airline has their own set of health, hygiene and food safety requirements and standards. BAS Catering Services makes
sure to adapt their systems to meet those requirements for each airline but other than that, here at BAS we have our own
quality assurance processes and standards were we have to undergo strict monitoring and regular checks by our quality
assurance and hygiene department.
Which industries do BAS Catering Services cater to? (Name major clients)
Gulf Air is our main commercial flight client; others are British Airways, Cathay Pacific Airways, KLM, Lufthansa and Egypt Air.
DHL, FedEx, Atlas Air and Polar Air are some of our cargo flight clients. We provide terminal catering to the Gulf Air Lounge,
Dilmun Lounge and the Sky Restaurant (food, beverages and service).
Has BAS Catering Services received any awards?
Yes, we have proudly received the ‘Cathay Pacific Hygiene Award of the Year’ for the years of 2012, 2013 and 2015. Those
awards are based on their own audits, customer complaints and findings.
Are there any exciting updates for BAS Catering Services in 2017?
We are currently looking to expand into external catering. Our current external catering clients include King Hamad Hospital,
APM Terminals, Ministry of Health and ASRY (upscale and lower scale canteens) and we are hoping to expand our scope.
Te l : 1 7 3 2 1 5 0 2 |
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Email: ahmed.hajlaoui@bas.com.bh
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SARA ALI

Customer Service Supervisor

What are your personal areas of interest and hobbies?
I love reading, hand making items with recycled matter and
designing.
Share one special skill you have that not many are aware
of at work.
I think that BAS brought out the positivity in me; it helped
me look at the bright side.
Are you satisfied with the skill development
programmes offered at BAS?
I have undergone several training programmes such
as English language, customer service and passenger
handling. However, I would like to be trained on coaching
skills.
What is your New Year resolution?
My New Year Resolution is to start up my own business. I
have a sweet tooth and would love to own a candy shop.

Introduce yourself.
My name is Sara Ali, 25, married with a son.
What do you do at Bahrain Airport Services?
I am currently working as Airside Customer Service
Supervisor at the gate and transfers. We basically handle
missed connections, missing luggage, delayed flights,
cancellations and solve flight or ticket related issues
while caring for the passengers that pass through Bahrain
International Airport.
How long have you been at Bahrain Airport Services?
I have been working in BAS for almost 6 years. I started
my career at BAS as a Checking Counter Agent for the
Economy class then I shifted to Business Class and
currently I am an Line Instructor (On-Job Trainer), where I
instruct the employees on BAS procedures, systems, help
them develop their skills, problem tackling and guide them
on a daily basis.
What does Bahrain Airport Services mean to you?
BAS is a place where I have developed and grown. It has
taught me self-control and it gave me an understanding
of how to deal with different types of personalities,
behaviours and how to develop a relationship with them.
BAS is a place where you can help people and enjoy the
process of it. BAS has always supported Bahraini Women,
working on developing and empowering them and I would
encourage all Bahraini Women to consider a career with
them.
What are your mid-term career goals?
My mid-term career goals are to undergo several training
courses in order to develop my weaknesses so I can
provide the best services to our customers.
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“Being the best is not as important
as providing the best.”

MAHER JABER ABDULRASOOL
Trainee, Catering Services

At first, BIHR was looking for a representative for the
Young Chef Olympiad, there were 16 contestants and I
won 1st place. Then we travelled from Bahrain to India
for the Olympiad where from the moment of landing till
the end of the competition we were very time limited
travelling for 9 hours and sleeping for 2 hours per day.
There were 62 contestants, which were split into 5 groups
and three rounds in the competition. We were judged on
hygiene, mise en place (putting in place), basic (cutting)
skills, presentation and food taste. We were judged by
Sanjay Kapoor, David Foskett and Ron Scott. It was such a
pressure-filled yet a fruitful experience where I was ranked
17th out of 62 contestants. I would like to thank BAS for
sponsoring me with this competition. The marketing and
catering employees gave me constant support throughout
the process and I wouldn’t have done it without them!
This is a personal achievement to me where I reached
17th in the world where I competed with Chefs who
had a minimum of 3 years of experience. I feel extremely
honoured to represent my country Internationally, wearing
the traditional dress (thob) and carrying the Bahraini flag
in the opening ceremony was a thrilling and pride-filled
experience.With the guidance and constant support of my
mentors Chef Mustafa Al Hayki and Chef Farah Al Fikri I
am able to achieve and reach the position I am in today.

What is your message to young Bahrainis who would like
to pursue a career as a chef?
I am a trainee in BAS, and am currently working as a Chef.
I would like to convey a message to all the Bahrainis who
have a passion for cooking but think that the culture causes
a barrier: My father wanted me to be a pilot because he
works in Gulf Air just like all our traditional parents who
wants us to be engineers or doctors but I chose this field
because not only is it profitable but it is both active and
lively. Many people criticized me but that did not stop me
from following my passion and now with my experience
and awards I can be proud of my career path.

“

“Don’t be shy,
aim for the sky!”

“

Tell us about the Young Chef Olympiad that BAS
sponsored you for.

2016 - 2017 BATCH OF BAETC

BAS Aircraft Engineering Training Centre established in 2004, operates the most specialised aviation training
centre in the region. We welcome the new determined faces of BAETC and wish them the best!
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KLM

Performance Meeting

B

AS conducted a Station Performance Meeting with AFKLM Bahrain Station at BAS HQ. It was chaired by, the CEO
Salman Al Mahmeed with the presence of the AFKLM Regional Station Manager. The Station’s 2016 results, challenges,
achievements, improvements and best practices as well as the 2017 KPI targets were presented. The excellent relationship
between both companies was appreciated. It was emphasized that to ensure consistent customer service excellence,
continued support and cooperation would be extended.

BAS INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

BAS Internal Audit Department, strives to be a leader and role model for other Internal Audit Professionals in the Kingdom
of Bahrain and GCC. They have attended many local, regional and international conferences and events to discuss the
latest developments in Risk Management, Data Analysis and Corporate Governance. The department is working towards
technology driven continuous audits by relying on data analytics, effective monitoring and control assurance models.
Conferences/events participated:
Global Chief Audit Executives Conference leaded by Ms Angela Witzani, Chairperson, Global Institute of Internal Auditor’s Board of Directors
The 16th Regional Internal Audit Conference hosted by “Institute of Internal Auditors- UAE chapter”
Emerging trends in Internal Audit seminar by KPMG Bahrain
Round Table for Chief Audit Executives “On telecommunication and technology effecting Audit Practices” by EY Bahrain and hosted by Batelco

“Meeting with Chief Audit Executives from top local, regional and global companies as well the top executives of the main
regulating bodies in the Internal Audit profession has given us the best insight and leads on the latest best practices. It has
also paved way for effective networking and shared experiences within the Internal Audit Community. It also provides the
most effective way to benchmark our internal audit practice and role, against that of top companies and professionals. We
can proudly say that we at BAS are following some of the most advance and effective Internal Audit practices on control
level assurance, risk assessment, audit planning and use of data analytics in addition to the latest auditing technologies
and techniques.” said Ali Abdulghaffar, Manager Internal Audit.
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EMPLOYEES OF THE MONTH
Bahrain Airport Services recognized the hardwork, dedication and performance excellence of its employees by rewarding
the champions with Employee of the month titles and extended their gratitude towards the Dream Team that helps the
organisation achieve success.

NAME

DEPARTMENT

MONTH

Ahmed A.Rahman Abbas

CARGO / EXPORT

June 2016

Abdulla A.Aziz Al-Muhizea

CARGO / EXPORT

June 2016

Husain Ali Jaafar Al-Mutawa

AIRSIDE OPS / GROUND OPS

July 2016

Mohamed A.Rasool Khalil Isa

AIRSIDE OPS / GROUND OPS

July 2016

Manan A.Jalil Ebrahim

CARGO / IMPORT

Sept 2016

Mohamed A.Rasool Khalil

AIRSIDE OPS / GROUND OPS

Oct 2016

Ayman Ali Al-Marhoon

AIRSIDE OPS / GROUND OPS

Oct 2016

Khalid A.Aziz Ebrahim

SECURITY

Oct 2016

Dhafer A.Wahab Faraj

SECURITY

Oct 2016

Nawaf Fuad Selaibekh

SECURITY

Nov 2016

Husain A.Aziz Al-Majed

SECURITY

Nov 2016

Abdulhadi Yusuf Al-Mutawa

CATERING / OPERATIONS

Nov 2016

Jaafar Mohamed Yusuf Yahya

CATERING / OPERATIONS

Nov 2016

Ahmed Jalil Ahmed Hasan

AIRSIDE OPS / GROUND OPS

Nov 2016

Sara Ebrahim Abduljabbar

DILMUN LOUNGE

Nov 2016

Fatema Abbas Khalifa Abbas

PASSENGER SERVICE / AIRSIDE

Nov 2016

Basam Mohamed Abdulla

PASSENGER SERVICE / AIRSIDE

Nov 2016

Jameel Hasan Marhoon

SECURITY

Dec 2016

Husain Matooq Ali Matooq

SECURITY

Dec 2016

Amina Salman Mattar

SECURITY

Dec 2016

Mohamed Isamail Shaik-Dawood

CATERING / OPERATIONS

Dec 2016

Mohamed Ahmed Al-Othman

PASSENGER SERVICE / LANDSIDE

January 2017

Zain Javed Mohamed K. Qureishi

SECURITY

January 2017

Rashid Yusuf Bu-Qais

SECURITY

January 2017

Mohamed Ghuloom Fairooz

SECURITY

January 2017

Mahmood Mohamed Hashimi

SECURITY

January 2017

Yusuf Saad Al-Doseri

SECURITY

January 2017

Zain Javed Mohamed K. Qureishi

SECURITY

February 2017

Ahmed Jaber Al-Doseri

SECURITY

February 2017

Rashid Yusuf Bu-Qais

SECURITY

February 2017

Mohamed Ghuloom Fairooz

SECURITY

February 2017

Mahmood Mohamed Hashimi

SECURITY

February 207

Yusuf Saad Al-Doseri

SECURITY

February 2017

Ramzi Mohamed Hasan Taha

CARGO

February 2017

Mohamed A.Nabi Jaffar Ebraim

CARGO / OPERATIONS

February 2017

Hasan A.Redha Mohamed

CARGO / OPERATIONS

February 2017

Udaya Kantha P. Don

FACILITY MANAGEMENT / WORKSHOP

February 2017

Roger Cloma Mesina

FACILITY MANAGEMENT / WORKSHOP

February 2017

Marlou Sabado Martinez

FACILITY MANAGEMENT / WORKSHOP

February 2017
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باس تنظم اجتماع تقييم أداء مع الخطوط الجوية الفرنسية والهولندية
نظمت باس مع فريق الخطوط الجوية الفرنسية و الهولندية في البحرين اجتماع تقييم أداء في المقر الرئيسي لباس وترأسه الرئيس
التنفيذي السيد سلمان المحميد بحضور المدير اإلقليمي لفريق الخطوط الجوية الفرنسية والهولندية وقد ناقش االجتماع نتائج وتحديات
وإنجازات وفرص التحسين وأفضل الممارسات لعام  .2016وأثنى االجتماع على العالقة الممتازة ما بين الطرفين ،وأكد على توسيع نطاق
الدعم والتعاون من أجل االستمرار بالتميز في خدمة العمالء .

إدارة التدقيق الداخلي في خدمات مطار البحرين

يسعى قسم التدقيق الداخلي في باس على أن يكون في الصدارة و نموذجا يحتذي به للمتخصصين في مجال التدقيق الداخلي في
مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي .ولتحقيق ذلك التحق الموظفين بالعديد من المؤتمرات والفعاليات المحلية واإلقليمية
والدولية لمناقشة آخر التطورات في إدارة المخاطر و تحليل البيانات وحوكمة الشركات .وتعمل اإلدارة على التدقيق المستمر المبني على
التكنولوجيا من خالل االعتماد على تحليل البيانات والرصد الفعال ونماذج التحكم .
المؤتمرات /الفعاليات التي تم المشاركة فيها:
مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق برئاسة أنجيال فيتزاني ،رئيس مجلس إدارة معهد المدققين الداخليين العالمي
المؤتمر اإلقليمي السنوي السادس عشر للتدقيق الداخلي -اإلمارات العربية المتحدة
ندوة تدقيق داخلي بتنظيم من كي بي أم جي البحرين
دائرة مستديرة للرؤساء التنفيذيين للتدقيق “تأثير االتصاالت والتكنولوجيا على ممارسات التدقيق الداخلي” بتنظيم من شركة
إرنست ويونغ واستضافة بتلكو

منحتنا اللقاءات مع الرؤساء التنفيذيين للتدقيق في كبرى الشركات المحلية واإلقليمية والعالمية ،وكذلك كبار المسئولين التنفيذيين "
من الهيئات التي تنظم مهنة التدقيق الداخلي البصيرة والمعرفة بأحدث وأفضل الممارسات .و مهدت الطريق لتواصل فعال وتبادل
الخبرات المشتركة في قطاع التدقيق الداخلي .كما يوفر أفضل وسيلة لمقارنة ممارساتنا ودور التدقيق الداخلي لدينا  ،وما يتم إتباعه
من قبل أفضل الشركات والمتخصصين .يمكننا أن نقول لكم بكل فخر أننا في باس نتبع أفضل ممارسات التدقيق الداخلي لضمان
افضل مراقبة للمخاطر والتخطيط و تحليل البيانات باإلضافة إلى أحدث التكنولوجيات والتقنيات في هذا المجال "،قال مدير التدقيق
الداخلي ،علي عبدالغفار .
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ماهر جابر عبدالرسول
متدرب ،خدمات التموين

“

أخبرنا عن مشاركتك بأولمبياد الطهي العالمي برعاية
باس .
لقد بدأ األمر عند قيام معهد البحرين للضيافة والتجزئة بالبحث
عن مرشح ليمثله في اولمبياد الطهي العالمي ،ولقد كان هناك
 16مرشح و احرزت المركز األول .وهذا اهلني للسفر إلى الهند
للمشاركة في األولمبياد .لقد استمتع بالمشاركة بالرغم من
الصعوبات التي واجهتنا فقد استغرق السفر مدة  9ساعات
ولضيق الوقت وإلجراء التحضيرات لم يتسنى لنا النوم سوى
لساعتين في اليوم .
كان هناك  62متسابقا ،تم تقسيمهم على  5مجموعات ،بينما
نظمت المسابقة على ثالث مراحل .تم تقيمنا بحسب معايير
النظافة والترتيب و اساسيات مهارات التقطيع وطريقة عرض
ومذاق الطعام ،من قبل سانجاي كابور ،ديفيد فوسكيت ورون
سكوت .
بالرغم من إن التجربة كانت مليئة بالضغوطات ،لكنها كانت
مثمرة فقد حصلت على المركز  17من ضمن  62متسابق .أود
أن أشكر باس لرعايتها لي في هذه المسابقة ،فقد منحني
موظفي التسويق والتموين الدعم المستمر ،وال اعتقد بأن كان
بإمكاني تحقيق هذا اإلنجاز بدونهم! أنه إنجاز شخصي بالنسبة
لي حيث حققت المركز  17على العالم بعدما تنافست مع طهاة
لديهم ما ال يقل عن  3سنوات من الخبرة .
أشعر بالفخر الشديد لتمثيل بلدي دوليا ،فارتداء الثوب وهو
اللباس الوطني وحمل علم البحرين في حفل االفتتاح كانت
تجربة مليئة بالفخر .ويرجع الفضل لما وصلت إليه اليوم للتوجيه
والدعم المستمر من أساتذتي رئيس الطهاة مصطفى الحايكي
ورئيسة الطهاة فرح الفكري .

ما هي رسالتكم للشباب البحريني الراغبين في
ممارسة مهنة الطهي؟
أنا متدرب في باس ،أعمل حاليا كطاهي ،لذا أود أن أنقل رسالة
إلى جميع البحرينيين الذين لديهم شغف بالطهي ويرون
الثقافة المجتمعية كحاجز؛ أراد أبي أن أكون طيارا ألنه يعمل في
طيران الخليج تماما مثل جميع اآلباء التقليديين الذين يريدون
منا أن نكون مهندسين أو أطباء ولكني اخترت هذا المجال
ألنه ليس فقط مربح ولكنه ايضا يبعث بالنشاط والحيوية .لقد
تعرضت لالنتقادات ولكن ذلك لم يمنعني من متابعة شغفي،
واآلن مع تجربتي والجوائز التي حصلت عليها يمكنني أن أفخر
بمسيرتي المهنية.

ال تخجل ،وارفع
سقف أهدافك

دفعة مركز باس للتدريب على هندسة الطائرات 2016 - 2017

“

أنشأ مركز باس للتدريب على هندسة الطائرات في عام  ،2004وهو يقدم أفضل تدريب متخصص للطيران في المنطقة .نرحب
بالوجوه الجديدة والمتفانية ونتمنى لهم األفضل !
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سارة علي
مشرفة خدمات العمالء

ما هي اهتماماتك الشخصية وهواياتك ؟
أنا أحب القراءة ،واألعمال اليدوية وإعادة التدوير و التصميم
هل لك أن تخبرينا عن مهارة خاصة لديك غير معروفة لدى الكثير
أعتقد بأن باس شجعت ظهور جانبي اإليجابي؛ والنظر للجانب
المشرق .
هل أنت راضية عن برامج تطوير المهارات التي توفرها
باس؟
لقد التحقت بالعديد من البرامج التدريبية مثل اللغة االنجليزية
و خدمات الزبائن و كيفية التعامل مع المسافرين ،وأود االلتحاق
بدورات مهارات التدريب .
ما هي أهدافك للعام الحالي؟
أهدافي بأن يكون لي تجارتي الخاصة ،فأنا أحب الحلويات وأتمنى
أن يكون لي محل للحلويات .

هل تعرفيننا على نفسك .

” تقديم األفضل
هو طريقك للنجاح “

أنا سارة علي عمري  25سنة متزوجة ولدي ابن .
ما طبيعة عملك في خدمات مطار البحرين؟
أنا أعمل حاليا مشرفة خدمات العمالء في المدرجات و البوابة
والتحويالت .نحن أساسا نتعامل مع شكاوي العمالء واألمتعة
المفقودة و وتأخير وإلغاء رحالت الطيران وحل القضايا المتعلقة
بالرحالت وتذاكر السفر وتوفير الرعاية للمسافرين عبر مطار
البحرين الدولي .
منذ متى وأنت تعملين في خدمات مطار البحرين؟
أنا أعمل في باس منذ ما يقارب الست سنوات ،ولقد بدأت عملي
في قسم الدرجة السياحية ومن ثم أنتقلت لدرجة رجال األعمال،
بينما أعمل حاليا كمدربة أثناء العمل للموظفين لتدريبهم
على إجراءات وأنظمة باس ،ومساعدتهم على صقل مهاراتهم
بالتعامل مع المشاكل ،وكذلك اإلشراف عليهم بشكل يومي .
ماذا تعني لك شركة خدمات مطار البحرين؟
حققت في باس النمو والتطور ،وتعلمت التحكم بالنفس و فهم
كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من الشخصيات والسلوكيات
وكيفية تطوير العالقة معهم .فمن خالل باس يمكنك أن
تساعد الناس واالستمتاع بما تفعل .فهي تعمل على دعم
وتطوير وتمكين المرأة البحرينية ،لذا أود أن أشجع جميع النساء
البحرينيات بالعمل في باس .
ما هي أهدافك المهنية؟
أتطلع ألخذ عدد من الدورات للتعامل مع نقاط ضعفي وتقديم
أفضل الخدمات للعمالء .
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مسلم النابلسي
مدير تموين أول

هل تتكرم بإخبارنا عن خدمات باس للتموين وتاريخها.
بدأت باس بخدمات التموين في عام  ،1970وتتمحور خدماتها الرئيسية على توفير خدمات تموين الطائرات إلجمالي  28شركة طيران ،وهي
تمثل  80٪من أعمالنا .ونقدم أيضا خدمات التموين في أقسام مختلفة في المطار .
هل لك أن تخبرنا عن المبادرات المتخذة على مر السنين لاللتزام بأعلى شكل من أشكال معايير الصحة والنظافة
والسالمة الدولية .
لدى كل شركة طيران متطلباتها فيما يتعلق بمعايير سالمة الغذاء ،لذا تحرص باس على تبني هذه األنظمة لتلبية احتياجات كل شركة
طيران ،باإلضافة إلى ذلك تمتلك باس عمليات ومعايير ضمان الجودة من أجل رقابة صارمة من قسم ضمان الجودة والنظافة.
ما هي المؤسسات التي توفر لها باس الخدمات التموينية؟ أذكر أهم العمالء
تعتبر طيران الخليج العميل األساسي لنا :باإلضافة إلى الخطوط الجوية البريطانية وكاثي باسيفيك و خطوط الطيران الملكية الهولندية
و لوفتهانزا وشركة مصر للطيران .ونوفر أيضا خدمات لعمالئنا من شركات الشحن وهم دي ا تش ال و فيديكس و أطلس جيت )(KLM
و بوالر ايرالينز ،وأيضا محطة صالة طيران الخليج وصالة دلمون ومطعم سكاي .وتشمل خدماتنا علي توفير األغذية والمشروبات والخدمات .
هل حصلت خدمات باس التموينية على أي جوائز؟
نعم ،نفخر بحصولنا على جائزة كاثي باسيفيك للنظافة لعام  2012و  2013و  .2015واستندت هذه الجوائز على تدقيقاتهم وآراء العمالء
والنتائج .
ما هو جديد باس فيما يتعلق بالخدمات التموينية لعام 2017؟
نحن نتطلع حاليا لتوسيع نطاق عملنا في المطاعم الخارجية ،فعمالئنا الخارجيون الحاليون هم مستشفى الملك حمد و الميناء البحري
ووزارة الصحة وأسري ،عبر كفتيريات متعددة األحجام .

الهاتف 1 7 3 2 1 5 0 2 :
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أحمد حسين الشهابي
مدير االتصاالت

خالل األربع سنوات الماضية ،قام أحمد الشهابي بإدارة قسم
االتصاالت التابع لخدمات مطار البحرين بنجاح ،حيث تركز هذه
اإلدارة على جميع الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في باس .وفي عالم يسير بخطى سريعة من
االبتكارات المستمرة ،يقوم فريق من  30مختص بتقديم الدعم
للمستخدمين الرئيسيين والعاملين في باس ،مع التأكد من
سالسة تدفق المعلومات خالل االتصاالت الداخلية .ويوقي هذا
الدعم يقوي عمليات معالجة البيانات ليتمكن موظفين باس
من خدمة العمالء الخارجيين و شركات الطيران والقيام بالمهام
األخرى .وتتجاوز اختصاصات الفريق لما هو أكبر من توفير الدعم
التقني ،بتوفير المساعدة لتطوير األعمال .
دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يشمل األنظمة و حسابات
البريد االلكتروني واالتصاالت السلكية و الالسلكية و البرمجيات
وغيرها ،فنحن فريق يقوم بتطوير أغلب البرامج المستخدمة .

؟ وما أهمية ISO/IEC 27001:2013ماذا تعني شهادة
الشهادة لخدمات مطار البحرين؟
هي منظمة مستقلة ،غير ) (ISOالمنظمة الدولية للمعايير
حكومية دولية تضم في عضويتها  162هيئة معايير وطنية.
ومن خالل أعضائها ،يتم تبادل المعرفة وإحداث التطوير على
أساس توافق اآلراء ،وتطبيق المعايير الدولية المناسبة للقطاعات
المختلفة من أجل دعم االبتكار وتوفير الحلول للتحديات العالمية.
وهي شهادة  ISO/IEC 27001:2013تفخر باس بحصولها على
تحدد االحتياجات إلنشاء وتنفيذ ،والحفاظ واالستمرار على
تحسين إدارة أمن المعلومات في المؤسسة .وكذلك تحدد
متطلبات معينة الواجب توافرها لتقييم والتعامل مع مخاطر
أمن المعلومات المصممة لتلبي احتياجات باس.
الحصول على االعتماد أمر مهم ألنه يضمن توحيد معايير
األمن والدقة والجودة لتتناسب مع المستوى العالمي وتقليل
المخاطر و زيادة اإلنتاجية .وهذا يطور العمليات في القطاع محليا
وإقليميا ،و يبعث االطمئنان لعمالئنا لكون أنظمتنا و عملياتنا
معتمدة من قبل خبراء عالميين في القطاع ،مما يؤكد على
مستوى إمكانياتنا.
هل تخبرنا المزيد عن التزام باس بمعايير الجودة
والصحة واألمن والصيانة الشاملة العالمية .
أول هدف استراتيجي لخدمات مطار البحرين هو السعي باستمرار
إلى الحفاظ على أعلى مستوى من معايير السالمة واألمن من
خالل التنفيذ الفعال لنظام إدارة السالمة في جميع األقسام
التشغيلية .وينعكس هذا االلتزام المستمر على الشهادات
العالمية في مجال معايير الجودة و الصحة و األمن والصيانة التي
تم الحصول عليها.

نجد أنفسنا دومًا في سباق مع“
تكنولوجيا المعلومات لمواكبتها،
فالتشويق في اللحاق بها هو ما

نعشقه في عملنا “

ماذا تعني “معايير الجودة العالية” بالنسبة لك؟
يتم تحقيق معايير الجودة العالية عندما يثق العمالء بأنك تتبع
معايير عالية للجودة ،وكذلك الحصول على الشهادات الدولية،
ويدل هذا بأن طرف ثالث قد اقر إنجازاتنا .كما أعتقد أن العمل
الجماعي والمبادرات ترفع مستوى خطوات االرتقاء بمعايير
الجودة العالية تلقائيا.
لدينا قول مضحك يردده أعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بأن “معرفتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل
رغيف الخبز تنتهي صالحيته بسرعة” لذا نعتمد على التدريب
والتعلم المستمر لتحديث معرفتنا.
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المهندس أسامة حلمي
مدير خط الصيانة

بدأ المهندس حياته المهنية في خدمات مطار البحرين في عام  2000كمهندس طائرات ،وتطور مهنيا خالل أدوار قيادية و إدارية مختلفة،
وهو اآلن يقوم بنجاح بإدارة خط الصيانة في خدمات مطار البحرين .ويقدم فريق خط الصيانة دعم المناولة التقنية متميز لما يقارب من
 90٪من شركات الطيران الدولية التي تتواجد في مطار البحرين الدولي مثل طيران اإلمارات واالتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية
والعربية للطيران وشركة فالي دبي ومصر للطيران وشركة طيران الهند وطيران الهند إكسبرس و خطوط جيت الجوية و الطيران
العماني .
ويتحقق ذلك بدعم )  ( Transit Timeتعتبر السرعة والكفاءة والدقة امور مهمة في خدمات المناولة األرضية من أجل تقليل فترة التحويل
من فريق من المهندسين والميكانيكيين ذوي المهارات العالية ،ونفخر بأن غالبيتهم من البحرينيين ،الذين يساهمون في النجاحات
ورفع سمعة البالد في هذا المجال على الصعيد الدولي .

أخبرنا المزيد عن عمليات المناولة الفنية التي تقوم
بها باس في البحرين؟

كيف يقوم فريق خط الصيانة بالتعامل مع المتطلبات
المتغيرة لشركات الطيران المختلفة؟

توفر المناولة الفنية متطلبات الخدمة التقنية للطائرة من وقت
الوصول إلى وقت المغادرة إلى الرحلة التالية .وتجري العادة بأن
تتعاقد شركات الطيران ألسباب تتعلق بالتكلفة للحصول على
مثل هذه الخدمات مع وكالء المناولة األرضية في المطار ،وهذا ما
تقوم به باس منذ عقود.

من خالل التدريب العملي و النظري في مركز باس للتدريب على
هندسة الطائرات ،ونفخر بأن المركز يمتلك التراخيص الدولية
ويحدثها باستمرار لتتناسب مع أحدث المتطلبات.

وتشمل عمليات المناولة الفنية العديد من الفحوصات المهمة
التي يجب القيام بها من قبل فريق باس من المهندسين
والميكانيكيين ذوي الكفاءة العالية ،للطائرات أثناء الترانزيت و
الوصول والمغادرة .ويتم القيام ،إذا لزم األمر ،بإجراءات التعرف
على الخلل وإصالحه لضمان أعلى مستويات السالمة بعد انتهاء
الخدمة للتأكد من أن الرحلة على استعداد لإلقالع .
يتم توثيق جميع عمليات الفحص بحسب الوقت ،وهذا يضع
معيارا وإطار للعمل بدون المساس بالجودة فدورنا في غاية
األهمية ويشمل ضمان سالمة الركاب وهم متوجهون في
رحالتهم من مطار البحرين الدولي وتقليل  /القضاء على أي
مخاطر محتملة يمكننا السيطرة عليها ضمن مهامنا.
نحن سعداء لرؤية الشابات البحرينيات يبدين اهتمام بهذا
المجال ولدينا اآلن من ضمن الفريق مهندسة تحت التدريب،
ونتطلع إلى انضمام المزيد من النساء للفريق .

ومع تخريج  250طالب في السنوات األربع الماضية ،نجح مركز
باس للتدريب على هندسة الطائرات بدعم فريق خط الصيانة
من خالل نقل المعرفة للتعامل مع المتطلبات المتغيرة لشركات
الطيران المختلفة .إن المشغلين الذين نتعامل معهم والجهات
ذات الصلة يشملونا بإجراءات مراقبة الجودة ولدينا عمليات
تدقيق سنوية مغلقة وعشوائية تضمن الحفاظ على هذه
المعايير طوال العام.
ما هي طبيعة التعاون مع الخطوط الجوية السعودية
بموجب اتفاقية ابرمتها باس مؤخرا؟
ترحب باس بتجديد عالقتها مع الخطوط الجوية السعودية من
خالل إعادة توفير خدمات المناولة الفنية لهم .هذا يبين ثقتهم
في خبراتنا وتجاربنا المكتسبة على مر السنين ،وكذلك التزامنا
بتوفير أعلى مستويات فحوصات السالمة .وسنغطي جميع
جوانب المناولة الفنية الصارمة لوثيقة
Maintance Organization Exposition
التي تصف كيفية اتباع وإقرار خطوات الصيانة .وهذا من شأنه
ضمان المحافظة على الوقت اثناء تأدية العمليات وزيادة الكفاءة
من أجل دعم شركائنا.

”نوفر خدماتنا لمعظم الطائرات الحديثة في مملكة البحرين مثل بوينغ  787و إيرباص “350
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لتحفيز الموظفين وتشجيع روح الفريق .وتشمل عمليات
التدريب اختبارات المعرفة السنوية لضمان بأن جميع الموظفين
الذين يعملون مع كاثي باسيفيك على علم بأحدث العمليات
واإلجراءات والنظم .
وننظم اجتماعات شهرية لموظفي الخطوط األمامية ،وكذلك
اجتماع شهري لإلداريين .ونناقش جميع المسائل التشغيلية
واالستفسارات .ويتولى مكتبنا الرئيسي في هونغ كونغ
بتنظيم منتديات قيادة الخدمات  ،حيث يجتمع قادة الخدمات
(مدراء المطارات و خدمات الرحالت الجوية ،ووكالء المناولة
األرضية) التابعين لشبكة كاثاي باسيفيك للتركيز على مختلف
القضايا ،مثل خدمات الطائرات واألداء في الوقت المحدد و
خدمات العمالء .ويشرفنا أن نرى موظفين من باس ،عملوا معنا
سابقا  ،يتقدمون في حياتهم المهنية نحو المستويات اإلدارية .
ال تجمعنا مجرد شراكة تجارية مع خدمات مطار البحرين (باس)،
ولكن أيضا رحلة للتعلم من أجل أن ننمو معا .

لمسة اإلنسان .بالنسبة لنا ،نركز على ثقافة الخدمة أثناء
التدريب ،جنبا إلى جنب مع لغة الجسد المناسبة ،والشخصية
وتكتيكات االتصال التي تصور عالمتنا التجارية .نعتقد بأن
الرعاية الحقيقية التي يقدمها موظفونا هو ما يميزنا .ونقول
أيضا لموظفينا بأننا بحاجة إلى تقديم خدمة مباشرة من القلب
ليس فقط لعمالئنا الخارجيين ،ولكن أيضا الداخليين .وهذا أمر
ضروري ألننا كثيرا ما نعمل مع زمالئنا من األقسام األخرى.
ما مدى أهمية االلتزام بالمواعيد  ،بالنسبة إلى فريق كاثاي
باسيفيك؟ كيف تحافظ كاثي باسيفيك على كفاءتها
العالية فيما يتعلق باألداء في الوقت المحدد؟
نحن على علم بأن العمالء يعتمدون علينا لتوصيلهم
لوجهاتهم في الوقت المحدد .فال أحد يريد أن يفوت اجتماع مهم
حتى لو كانت الرحلة مريحة .نتبع في كاثي باسيفيك ،سلسلة
من العمليات لضمان اقالع رحلتنا بدون تأخير .فنحن نعتبر جميع
الوظائف والموظفين مهمين سواء كانوا الحراس ،أو الموظفين
الذين يتعاملون مع األمتعة أو السلم ،ال توجد وظيفة صغيرة ألن
جميع الوظائف تخدم المخطط األكبر .
وهناك تركيز متجدد على األداء في الوقت المحدد ،حيث أصبحت
المطارات والمجال الجوي أكثر انشغاال .قد ينتج عن أي خطأ
تكاليف إضافية مثل نقل الركاب إلى رحالت أخرى  /دفع رسوم
إضافية في المطارات وأمور أخرى .وقد يؤدي التأخير إلى إحداث
تأثير كبير .وبالتالي ،فإننا نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم
تأخر رحالتنا حتى لدقائق .
وقد شرعت كاثي باسيفيك في برنامج لتحسين الوقت األرضي
و تعزيز العمليات .ونحن نعيد النظر في عملياتنا لصالح عمالئنا
وشركائنا .وبالتالي ،فإن الفريق يعلم بأهمية التوقيت ،لذا حتى
المبادرات الصغيرة مثل عدم قطع بطاقات الصعود يمكن أن
تحافظ على الوقت .ويتم ذلك كله بالتنسيق الوثيق مع باس و
المراجعات المستمرة .

ما هي جائزة كاثي باسيفيك للنظافة؟
هي جائزة تموين تركز على النظافة من خالل التدقيق الذي يقوم
به خبراء التموين وكبار الطهاة المحترفين .فهي تحظى بدرجة
من التنافسية العالية حيث يتنافس متعهدون مختلفون على
المركز األعلى عالميا .وقد حصلت خدمات مطار البحرين على
أعلى تصنيف آخر تدقيق ،وتم منحها هذه الجائزة السنوية .

أفضل شركة طيران في العالم” هي جائزة مرادفة“
لكاثي باسيفيك .كيف تمكنتم من تحقيق هذا اللقب
المرموق؟
نعزز في كاثي باسيفيك ما نود أن نطلق عليه “خدمة مباشرة
من القلب” .ونحن نعتقد بقوة أن الناس قادرة على إحداث الفرق.
يمكنك تكرار بعض الخدمات الملموسة ولكن ال يمكنك تكرار

“

وتهدف هذه الجائزة بالتركيز على المسافرين من أجل تلبية
احتياجاتهم من خالل التنسيق مع فريق التموين في باس.
وقد نكون شركة الطيران الوحيدة التي تقدم الطعام الصيني
األصيل من البحرين .األشياء الصغيرة التي تهم المسافرين من
خالل الحصول على أطباق بالدهم قبل وصولهم إليها .ونحن
نفخر بالحفاظ على مستويات عالية من النظافة وتلبية أعلى
معايير الصحة والسالمة على متن الطائرة لضمان تجربة سفر
آمنة وممتعة .

هناك عالقة داعمة بين خدمات مطار
البحرين وكاثي باسيفيك تمكننا
من خدمة عمالئنا بكفاءة وبأعلى
مستوى من الرضا.

”
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من اليسار :أحمد سعيد ،مدير خدمات المطار و جونثون ان جي
المدير القطري

حوار مع جونثون ان جي ،المدير القطري لشركة كاثي باسيفيك
في البحرين ،السعودية ومنطقة الشرق األوسط الذي يشرف
على أنشطة كاثي باسيفك في هذه المناطق و أحمد سعيد
مدير خدمات المطار الذي يدير جميع عمليات كاثي باسيفك في
مطار البحرين الدولي .
تمتلك كاثي باسيفيك إرث قوي يمتد ألكثر من  70عاما مع حضور
راسخ في البحرين ألكثر من  40عاما .تحتل جزيرة البحرين مكانة
خاصة جدا في تاريخ كاثي باسيفيك كأول وجهة لشركة الطيران
في الشرق األوسط .وباإلضافة إلى ذلك ،كانت البحرين نقطة
انطالق لخدمات الشركة األوروبية .وتربط كاثي باسيفيك عالقة
متنامية مع البالد من خالل الخدمات العامة و خدمات السفر
العالمية ،وهي جزء من مجموعة يونيتاغ .وتسعى لتحقيق
رؤيتها الخاصة بالبحرين عبر دعم موظفيها المتفانين والشراكة
مع خدمات مطار البحرين
أخبرنا المزيد عن العالقة بين خدمات مطار البحرين
وكاثي باسيفيك .
نحصل على سلسلة كاملة من خدمات الدعم من باس ،تبدأ من
الوصول والمناولة والتموين والخدمات الهندسية ،وهذا يعود
للعالقة المهمة و القيمة المبنية على أسس التعاون .وإن ثقتنا
بقدرات الشركة تنعكس بشكل واضح في حقيقة أننا نقوم
بتقديم التموين المزدوج من البحرين-دبي-هونج كونج .
ونحن أحد شركات الطيران التي بنت شراكة قوية مع باس عبر
قائمة شاملة من الخدمات .فعالقتنا مع باس تعود إلى سنواتنا
األولى في البحرين ،ونحن نشعر باالمتنان الصادق للسيد جميل
أمين وفا لتنامي هذه العالقة.
وقد عمل فريق كاثي باسيفيك دائما بجد لضمان أن نقدم
وعودنا بسفر مريح لعمالئنا .وفي عام  ،2016فازت محطة البحرين
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حديث مع

كـــاثـــي
باسيفك
بجائزة أفضل خدمات عمالء وجائزة األداء المتميز في مجال
السالمة ،وحصلت على المركز الثاني كأفضل مطار للعام ضمن
شبكة كاثي باسيفيك .وقد تحقق ذلك من خالل شراكتنا
المستمرة والداعمة والقائمة على التفاهم مع باس .
ما هي المبادرات التدريبية التي تقوم بها كاثي
باسيفيك في البحرين لتطوير فريق باس؟
تقوم فلسفة كاثي باسيفك فيما يتعلق بوكالء المناولة االرضية
على معاملتهم كموظفيها ،فمساهماتهم تدعم أدائنا و
نجاحاتنا .فنحن نؤمن بأن موظفين باس هم مفتاح نجاحنا في
البحرين ،لذا نعتبر التدريب كاستثمار مهم لنا ،وهو طريقتنا
للتأكد بأن عمالئنا يحصلون على المستوى المعهود من الخدمات
في جميع نقاط رحالتنا.
ونقوم بالعديد من المبادرات التدريبية في البحرين لتطوير فريق
عمل باس ،من خالل ارسال أعضاء الفريق إلى هونغ كونغ للتدريب
والتعرف على هونغ كونغ ومطاراتها .وهذا يجعل الموظفين
قادرين بشكل أفضل على تقديم الخدمات عن طريق ابراز الجانب
الشخصي اثناء تقديم الخدمات للعمالء اعتمادا على تجاربهم
الشخصية التي حصلوا عليها في هذه الرحالت.
ويتم تدريب الموظفين العاملين مع كاثي باسيفيك على إدارة
خدمات الطائرات و السالمة واألمن ،وكذلك دورات تحسين الذات

محمد جناحي

مدير أول لخدمات مبنى الطائرة
انضم محمد جناحي إلى باس في عام  2015مدير أول لخدمات
مبنى الطائرة و يشغل اآلن منصب مدير خدمات المسافرين .وهو
يركز حاليا على العمالء في مطار البحرين الدولي ،وانطباعاتهم
التي تبدأ من لحظة الحجز للسفر حتى صعودهم على متن
الطائرة .وكجزء من مسئولياته يحرص أن يحصل العمالء على
الخدمات الشاملة وبأفضل المستويات  .فتتولى إدارته مسؤولية
جميع الخدمات داخل خدمة المحطة مثل بوابات المغادرة ،صالة
دلمون وقسم المفقودات.
نرجوا اعالمنا عن تاريخ صالة دلمون وكيف تم إنشاءها؟
سميت الصالة باسم البحرين القديم “دلمون”  ،والتي كانت
الموقع المركزي لحضارة دلمون القديمة المعروفة بالتراث
العظيم والضيافة .تقدم صالة دلمون خدماتها لجميع الزبائن
المسافرين على كبائن الدرجة االولي .
قد تم تجديد الصالة في عام  2005وتزويدها بمرافق أفضل وقدرة
استيعابية أكبر لتلبية الطلب المرتفع للمسافرين على الدرجة
األولى ودرجة رجال األعمال عبر مطار البحرين الدولي .مع الزيادة
الملحوظة في اإلقبال في السنوات الخمس الماضية تهدف صالة
دلمون لجعل العمالء يشعرون باالنتعاش و االسترخاء و الراحة
قبل صعودهم إلى الطائرة .

هل لك أن تخبرنا عن الجوائز واإلنجازات التي حققتها
صالة دلمون .
حققت صالة دلمون معايير عالية بشكل مستمر عبر السنين،
حيث حصلت على  10جوائز متتالية من جوائز “بريوريتي باس”
على مدى السنوات ال  11الماضية ،بما في ذلك “صالة موصى بها
للغاية” و “أفضل أنواع المرطبات” في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا لعام . 2015
ما هو الفرق بين خدمة دلمون ليموزين وخدمة دلمون
“برايم سيرفيس”؟
خدمة دلمون ليموزين هي خدمة سائق من وإلى المطار ،وتغطي
الخدمة مملكة البحرين والدمام والخبر للمسافرين المغادرين
والقادمين وهي متاحة للحجز عبر اإلنترنت .بينما دلمون برايم
سيرفس عبارة عن خدمات سائق إلى الطائرة للمسافرين
المغادرين لتوفير راحة تامة للمسافرين عند الصعود للطائرة.
وباإلمكان حجز الخدمة لألفراد أو العائالت،وال تقتصر فقط على
المسافرين المصرح لهم بدخول الصالة.

ما هي مميزات صالة دلمون التنافسية في السوق
اإلقليمية؟
تتعرض صالة دلمون للمنافسة ،لكنها تتخطاها من خالل توفير
خدمات عمالء متميزة تشعرهم باألجواء المنزلية الفاخرة،و توفر
لهم الراحة والبيئة الدافئة ذات الطابع الخصوصي .يتم تطوير
مرافق صالة دلمون بشكل مستمر لتلبية احتياجات المسافرين.
وبإمكانك التعرف على األسعار التنافسية لقاعة دلمون عبر
موقع شركة باس .
الهاتف 17321455 - 17321468 :

|

الموقع www.bas.com.bh/DilmunServices.aspx :

| البريد اإللكتروني trdll@bas.com.bh :
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إدارة التدقيق الداخلي في باس
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موظفين الشهر
االعتراف بأبطالنا

غالف المجلة
خدمات مطار البحرين
فريق إدارة العمليات

الــمــقــدمــة

منذ تأسيسها في عام  1977وتقديمها خدمات شملت سبعة وكاالت بارزة للسفر والطيران في البحرين بما في ذلك شركة طيران
الخليج ،تحت مسمى طيران الخليج المحدودة ركزت خدمات مطار البحرين ((باس))على تقديم الدعم الكامل للمناولة األرضية في مطار
البحرين الدولي .ومع مرور الوقت و زيادة حركة المسافرين في مطار البحرين الدولي ،ازدهرت باس لتصبح مزود خدمات ذات ثقة لشركات
الطيران المحلية واإلقليمية وداعم مستمر لمطار البحرين الدولي .
نمت ونجحت باس لتشارك بنشاط في نمو االقتصاد المحلي ،وتمثيل البالد عبر المدخل الجوي لجميع المسافرين القادمين والعابرين.
كما حصلت باس على مكانة مميزة كصاحب عمل مفضل لعدد من  3000موظف 80٪ ،منهم من البحرينيين .وأعتقد اعتقادا راسخا أن
باس قد بذلت قصارى جهدها الحتضان روح التفاهم وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية؛ مما ساهم في استمرار نجاح عمليات المناولة
.األرضية في مطار البحرين الدولي .
ونحن فخورون بأن نكون جزءا ال يتجزأ من نجاح مطار البحرين الدولي الذي تم تصنيفه بالمرتبة التاسعة عالميا في االلتزام بالمواعيد .ومع
ذلك ،نقر بأهمية مواصلة االستثمار في رأسمالنا البشري ونود أن نعرب عن تقديرنا لفريق العمليات بأكمله ونشكرهم على تفانيهم
وجهودهم .
وتعتبر باس مساهم تكاملي في إنجازات شركة طيران الخليج فيما يتعلق باألداء في الوقت المحدد ،لكون باس مزود الخدمات لشركة
طيران الخليج في جوانب تتعلق بالمناولة األرضية والتموين ومظهر الطائرة .
وقد رفعت باس أداءها التشغيلي وواصلت في إدخال التحسينات المستمرة منذ عام  2015من خالل إعادة هيكلة اإلدارات المختصة في
مختلف المستويات .ويقود الهيكل التنظيمي الذي تم تطبيقه حديثا العمليات الشاملة ذات االتجاه والرؤية الواضحة ،ويتكامل هذا
األمر مع تفاني الموظفين في تقديم خدمات استثنائية تتجاوز توقعات العمالء .كما قامت باس بتشكيل فريق متخصص لرحالت طيران
الخليج الترانزيت لتفادي تجاوز الحد األدنى لوقت التوصيل .والهدف الرئيسي هو تسهيل سرعة نقل األمتعة و البضائع في البحرين،
وهذا يساعد طيران الخليج على سرعة اإلقالع من مطار البحرين الدولي دون التأثير على جودة الخدمات .
وقد تم البدء بعقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة جميع خطط موارد القوى العاملة وخطط الطوارئ لكافة أقسام العبور وخاصة خالل
عطلة نهاية األسبوع .ويتم تنظيم كل اجتماع بمستويات عالية من الشفافية ،وبحسب الحاجة يتم دعوة إدارة طيران الخليج للمشاركة
فيه .ومن منظور إداري ،تمهد هذه االجتماعات األسبوعية الطريق لمناقشة المسائل التشغيلية األسبوعية والتدابير الالزمة التي يتعين
اتخاذها لمنع تكرار بعض العقبات وتحسين األداء في الوقت المحدد .وقد طرحنا تقنية جديدة تحت مسمى “لوحة قيادة باس” تهدف
إلتاحة الفرصة لإلدارة التنفيذية لرصد عن كثف األداء التشغيلي لعمالئنا من شركات الطيران .
وقد دشنت باس أيضا برنامج “ رادار الرحلة  ”24وهو عبارة عن نقل مباشر عبر الشاشات في مكاتب التشغيل الرئيسية لرصد أذونات
السفر اإللكترونية من أجل القيام باالستعدادات األرضية المسبقة وتحقيق اهداف األداء في الوقت المحدد.
و أرحب بكم ترحيبا حارا في آخر إصدار من نشرة خدمات مطار البحرين التي اتخذت شكل جديد .ويسرنا أن نؤكد التزامنا بالتواصل مع
شعب البحرين وجميع المسافرين عبر مطار البحرين الدولي من خالل هذه المنصة اإلعالمية .
نود ان نشكر موظفينا المتفانين وشعب البحرين على ثقتهم بنا في تمثيل البحرين ورفع مستواها الدولي في مجال خدمات الطيران
على مدى السنوات األربعين الماضية .ونحن نتطلع إلى دعمكم المستمر ونرحب بكم لالنضمام إلينا من خالل قراءة هذه النشرة والتعرف
على ابطالنا الذين يعملون على ضمان حصولكم على تجربة سلسة وآمنة في السماء!

سلمان المحميد
الرئيس التنفيذي بشركة خدمات مطار البحرين
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