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At Bahrain Airport Service Company (BAS), we recognize the importance of investing in infrastructure 
to improve the efficiency and future prosperity of the private sector. Our strategy is to diversify 

investments locally and internationally, with the aim of reducing the risks associated with aviation 
seasonality.

BAS has been completed several service development projects that promote sustainability in the 
business sectors. Among these projects are the signing of a land-lease agreement for the Central 
Kitchen Project, which will soon be set up to be one of the company’s major projects aimed at attracting 
customers from the government, business and industrial sectors. We also recently received the first 
building in the investment gateway project in Bahrain. The project will launch the company’s logistics 
and logistics operations.

Such projects create a solid foundation for the company’s expansion in the Gulf and Asia. These projects 
also create diverse career opportunities.

The Bahrain Airport Services Company (BAS) believes in the importance of investing in human resources 
as well, which reflects its importance for the continuity of work and the provision of high quality services 
and products and competition internationally. We work through our strategy to activate the principles 
of justice, competitiveness and equal opportunities. We also focus on the appreciation of national 
competencies and we honor them periodically and continuously, thus motivating employees to provide 
creative and innovative work.

At BAS we also work to value and empower women by providing the necessary support to enable them 
to hold prestigious and honorable positions. We have succeeded in graduating a number of Bahraini 
aircraft engineers, and have also offered job for them. This comes in the company’s believe in the 
importance of strengthening the Kingdom of Bahrain and its leadership in the graduation of aircraft 
engineers.

BAS has recently appointed the first Bahraini woman to serve as a Flight Support Coordinator, serving 
at Bahrain International Airport.  In addition, the company includes many distinguished women in the 
various departments of the company, which reflects the real desire to empower women and support 
them as a key partner in the development of business mobility in the Kingdom, thus contributing to the 
creation of a sustainable economy.
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Tell us more about BAETC’s main program. 
BAETC is currently accredited by EASA to deliver training 
in the B1 & B2 Categories. The training proceeds for four 
years; which could be separated to two sets: theory, where 
the students learn inside BAETC’s complex, and practical, 
where they gain experience by working in BAS line 
maintenance; an active arm of BAS where a large number 
of big airlines aircrafts maintenance is done. When the 
basic theoretical part of the training is concluded, students 
have the option of perusing the practical stage abroad.   
During the two years of practical training students 
who choose to proceed at BAETC will work within BAS 
Line Maintenance under the supervision of BAS line 
maintenance most experienced engineers who will assist 
and evaluate their skills. Following successful completion 
of both the theoretical training and a period of work 
experience, students are eligible to apply to EASA for a 
Part-66 B1 or B2 License. 
 At BAETC, we are proud to acknowledge that a large 
number of our graduates have been recruited by Gulf 
Air as operators inside Bahrain and different parts of 
the world, as well as within regional airlines, and BAS; 
an establishment that sets an employment priority to its 
graduates. 
What are the requirements to join the B1 & B2 Categories 
training program at BATEC?
Students must not be less than 16 and must pass BAETC’s 
entry examinations and interviews. There is no requirement 
for a high school degree or certificate however not more 
than 15 to 20 students are accepted per year.

What are BAETC’s other programs? 
The UK Higher National Diploma (HND), Level 5, accredited 
by EDEXCEL. For those who are looking for entering other 
fields of engineering beside aviation, it gives an academic 
certificate to students who have attended the two years 
theory on equivalency basis to the EASA theoretical program 
looking for highly specialized courses like aircrafts types 
and others that satisfy operators needs and requirements; 
Airbus A318, 319, 320, 321, A330, A340, IAE V2500, 
CFM56-5A, CFM56-5C, Rolls-Royce RB211 TRENT 700, 
EWIS, FTS, ETOPS, HF for engineers. 
The EASA Part 66 condensed training program; this is a 
conversion program for experienced engineers in the field 
who wish to win the privileges of the EASA license, this 
programs benefits a lot of persons belonging to this field 
inside and outside Bahrain, for instance, BAETC granted 
35 Omanis this opportunity between the years 2015 and 
2016.BAETC provides freelance EASA Part 66 examinations 
in BAETC examinations centers inside and outside Bahrain. 
Hundreds of engineers enjoyed the experience of having 
the EASA certificates without leaving their jobs. 
What would you say about BAETC’s highest achievement?
The biggest achievement of BAETC was earning the EASA 
license. It is a valuable accreditation to be the second all 
over the world to earn it which gave the priority to Bahrainis 
to be licensed aviation engineers and gain the EASA Part – 
66 license way before others in the region, 147.0002 is a 
magical number. The training school contributes to Bahrain’s 
economic affluence and development. We are proud to be 
pioneers in this field. 

Munther Mohamed Shamasneh commenced his 
career as an aircraft engineer for Royal Jordanian 

Airlines in 1990. Within four years, he began training 
pilots, engineers, dispatchers, and loadmasters in Jordan 
and eventually joined Gulf Air as an engineering instructor. 
His long and diverse professional route enabled him to gain 
directorial and instructional expertise, along with discipline; 
skills that alleviated him to becoming the Manager of 
BAETC in 2017, with the support and guidance of Bahrain 
Airport Services.
BAS Aircraft Engineering Training Centre (BAETC) is an 
internationally recognized and technologically advanced 
provider of formal aircraft engineering maintenance 
training in the Kingdom of Bahrain. BAETC is an EASA 
Part-147, European Aviation Safety Agency Approved 
Training Organization holding one of the first approvals in 
the world outside Europe: EASA.147.0002.
In addition, BAETC is accredited by EDEXCEL for awarding 
the UK Higher National Diploma (HND), Level 5 in 
Aeronautical Engineering to students who have completed 
the EASA approved Part-66 Basic training. BAETC has 
received over 400 attendees till date.

BAETC
Provider of an Internationally Recognized License
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SUCCESS STORY: 
Ramla Abdulrasool - BAETC Graduate 

Ramla is the Quality Assurance Coordinator at the Quality 
Assurance department at the Gulf Aviation Academy. 
Through the opportunities, tools, facilities, and workshops 
BAETC provided her, she is excelling in her role and is 
distinguished amongst her peers. 
 What is your message to youngsters that are keen to 
pursue a career in this industry?  
The kingdom’s plans for airport expansion makes this 
period perfect to pursue a career in the aviation industry, 
as you will receive high quality training and support, 
BAETC has always supported Bahraini youngsters working 
on improving their skills and utilising them in their future 
careers. 
What are the 3 key lessons/values that you have learned 
during your enrolment at BAETC?
• Breaking the Norm: As a one of the few first females in 

a male-dominated industry, I have earned the support 
and skills for me to compete and excel in the field. 

• A Solid Foundation: I learned that an ideal foundation 
leads to a flourishing future. The high quality training 
I gained through BAETC sat a concrete foundation for 
my career. 

• Overcoming Challenges: BAETC training taught me 
how to handle obstacles and challenges that I would 
be handling successfully later in my career.

BAETC Training centre
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Ali Rashid’s career extends beyond borders to various 
well-established international airlines such as Gulf Air, 
Qatar Airways, Etihad, and British Airways where he was 
the youngest airport duty manager in the Middle East 
and North Africa region. He now joins BAS as the Senior 
Manager of Airside Operations, where he is set to manage 
complex operations of a division that supervises over 600 
multi-functional employees.

Airside Operations manages all procedures that are 
necessary to support the airside and landside facilities, 
enabling them to operate efficiently and safely. We also 
oversee local and transferred baggage, transportation 
buses for passengers, load control, aircraft loading, flight 
dispatch, and baggage delivery for the airline crew. Within 
the Airside Department, 95% of the staff are efficient 
and competent Bahraini employees. BAS is committed to 
support and invest in Bahraini manpower. Within the near 
future, we hope to expand our business model to adapt to 
Bahrain’s new International Airport expansion.

ALI RASHID
Sr. Manager Airside Operations

HANA ABDULWAHED
Senior Manager Human Capital 

Hana Abdulwahed is the newly appointed Human Capital 
Senior Manager at Bahrain Airport Services (BAS). Her 
successful career encompasses 22 years of experience 
within several executive and consulting roles across a 
range of industries, including 17 years in the Aviation 
Industry. Hana is bringing to BAS a wealth of experience, 
a differentiated skillset and sharpened competencies 
- mainly focused on Human Resources, Organizational 
Development, Strategic Planning, and Project Management. 
To reach the best strategy, she has divided the main 
objectives into three categories with the aim to balance 
between the employee and the employer.  
• Organizational Objectives: 
Achieve efficiency and effectiveness by reviewing 
and upgrading current policies. In addition, ensure all 
department objectives and goals are strategically aligned 
with company objectives.
and excellence. 
• Functional Objectives: 
Ensure high performance and integration of the HRM 
system with other department functions. 
• Personal Objectives: 
Ensure that Career Progression Program is active. Each 
department must identify its key staff members who could 
progress and become a fit leading asset for the company 
through effective training. Additionally, to develop the 
Reward Management Program to meet an international 
standard, and to ensure that all company policies are 
aligned with Bahrain Labor Law. 

Continuing his distinguished career as the Commercial 
Financial Expert and Strategist at Ras Al-Khaimah 

Airport, UAE being responsible for the (i) Finance Dept., (ii) HR 
Dept., (iii) Procurement Dept. and the (iv) Commercial Dept., 
his expertise across these specialized fields synchronizes 
with his responsibilities as the commercially minded CFO 
at BAS. As the CFO, my role is to ensure that the financial 
strategic vision set by the Board at BAS is implemented 
across the organization. The key focus is to ensure that the 
strategic vision contributes to increasing shareholders’ value 
for instance by assessing potential overseas investment 
activities as well as achieving internal efficiencies.
My recipe for success are three-fold; determination to

NEW EMPLOYEES OF BAS

ASIF RAJA
Chief Financial Officer

overcome setbacks, decisive, and perseverance. At BAS, 
we always put the company’s success first; that vision 
allows us to overcome setbacks and stay focused on the 
key goal, being prosperity and constant development of 
BAS. I have always cherished the value of a decisive team. 
A decisive team is a team that assures the consistency 
of providing the best services to its customers who are 
the corner stone of BAS and ensuring that processes are 
streamlined to act as the enabler.
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Aisha Al-Sulaiti, a young Bahraini woman has crafted 
an inspirational career trajectory and leaped over 

cultural barriers with her commitment, drive and hardwork 
to be recognized by the Operations Department at Bahrain 
Airport Services as the First Bahraini Woman Headset 
Operator.

With a strong foundational learning in Aircraft Engineering 
and a keenness to grow within the industry, Aisha 
has been identified as an individual with tremendous 
potential. The Executive Management at BAS, led by 
CEO Salman Al-Mahmeed, emphasizes on the principle of 
equal opportunities and competitiveness in a transparent 
environment. This value has presented the opportunity 
to women like Aisha to be able to break the barrier of 
women’s direct physical involvement at the airport’s 
landside operations.

A role model for both men and women alike who would 
like to grow within their careers, Aisha shares “The world 
is changing and it’s important for mindsets to adapt to it. 
Hardwork and determination combined with the support 
of your peers and management is an empowering journey 
to set out on. BAS, has a legacy of growth and has always 
been an advocate of equal opportunities and continues to 
do so. As a Bahraini, it is exciting to see how each of us can 
grow and join in the success of the company as it moves 
forward into a new era of visionary leadership.”

Furthermore, Mr. Ali Rashid, Manager of Airside Operations 
praised the role and efforts of young Aisha Al-Sulaiti and 
encourages all employees to work towards a common goal 
and take initiative to learn, lead and grow within their roles.

AISHA AL-SULAITI
The First Bahraini Woman Headset Operator at BAS

“
Hardwork and 
determination 
combined with the 
support of your peers 
and management 
is an empowering 
journey to set out on. “



How would you define your role at Bahrain Airport 
Services?
At the Traffic Department, my role involves strategic 
decision making, prioritization, supervision and the 
execution of the customer service policy standards 
established by BAS. On a day-to-day basis that translates 
to - supervising a team of customer service staff and 
assigning them to airline counters, ensuring that each 
airline’s counter is able to contain the relevant flight’s 
passengers. As well as overseeing the counters to ensure 
their effectiveness and efficiency. We are the curators 
of a smooth hassle-free travel experience at the Bahrain 
International Airport.
What does being the First Bahraini Woman Customer 
Service Supervisor at the Traffic Department mean to 
you?
As any young professional, it is a dream come true to be 
recognized for your efforts and to have an accelerated 
growth within your career. Being the First Bahraini Woman 
Customer Service Supervisor at the Traffic Department 
means so much more to me as I stand as a representative 
and a role model to all women who hope to achieve this 
position and beyond. It is challenging and associated 
with tremendous responsibility but I am willing to rise to 
this challenge. The guidance and support I have always 
received from my supervisors like Hisham and Mohamed 
Janahi, has enabled me to believe in my capabilities. By 
being recognized for this role, BAS has cemented its value 
of providing equal opportunities to all and has also helped 
bridge cultural perceptions of women, especially Bahrainis, 
working through different shifts including the night shift.

What advice do you have for Bahraini women who are 
aspiring to be in your line of work?
“Love what you do and remain committed and disciplined

towards it. If you fall, rise up stronger and never be 
embarrassed to learn from your colleagues, supervisors or 
even from your customers. Each day at work is a day spent 
at a classroom where the people we are surrounded by 
teach us lessons that support our personal and professional 
goals.”

Kindly share one of your customer service experiences, 
during your tenure at Bahrain Airport Services.
I was appreciated by the Pakistani Embassy in Bahrain 
and rewarded with a certificate as a token of their 
gratitude. When I had first joined BAS as a young wide-
eyed high-school graduated, I was excited at the prospect 
of working at the Airport and meeting new people. This 
special experience added purpose to my career and I truly 
understood what it meant to go the extra mile. I had been 
assigned a Hajj team.  We received an elderly Pakistani 
couple with an invalid and unauthenticated visa who were 
hence barred from traveling from Bahrain to KSA. The 
elderly couple was devastated as they had waited for this 
opportunity all their life and owing to country legislations 
and Hajj quotas, may not receive an opportunity to be 
selected again (anytime soon). This tugged at my heart and 
as a Bahraini welcoming people into our country, I felt a 
sense of duty towards them. I first sought accommodation 
for them for their overnight stay and promptly contacted 
the Pakistani Embassy in Bahrain and urged them to assist 
the couple with their visa so that they may still be able to 
make it onward to KSA the following day. At 1:00am the 
embassy had their visas ready and the grateful couple were 
able to proceed with their Hajj. Though not detailed in my 
job description or responsibilities, I believed that customer 
service could not begin and end with a job role in mind. It 
was a lot more than that and that fuels my passion in this 
field, even today.

Narjis Mandeel, is an inspirational young Bahraini who is passionate, ambitious and goal-driven while maintaining an 
empathetic personality during her customer relationship servicing; that makes all the difference. Having joined BAS 

as a fresh high-school graduate in 2004, Narjis has occupied various roles and worked her way up to be recognized as the 
First Bahraini Woman Customer Service Supervisor at the Traffic Department of BAS.

NARJIS MANDEEL
The First Bahraini Woman Customer Service Supervisor at the Traffic Department of BAS 
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BAS Catering has successfully completed the respectful ISO 22000:2005 certification, after the fulfillment of all the 
necessary requirements for the certification and passing all the related audits on June 2017. 

ISO 22000 is an international standard, which sets out the requirements for a food safety management system used by 
food producer organizations that contain food safety and quality assurance measures. The accreditation aims to help 
organizations identify and control all types of food safety hazards by providing a practical approach to ensure the reduction 
and elimination of food safety hazards.
This International Standard incorporates the principles of HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) for robust and 
developed Food Safety Systems that is formed by conducting hazard analysis and risk assessment. 

At BAS Catering, the Food Safety System has been functioning for numerous years and is fully compliant with the requirements 
of HACCP, which is examined and approved by the Customer Airline Auditors and third party auditors on regular basis. With 
the integration of the current system and the requirements of ISO 22000, BAS Catering can maintain a stricter systematic 
Food Safety Management System that will be reviewed and enhanced periodically within the International Organization 
System requirements.  
The CEO of BAS noted, “At BAS, the safety of the passengers is our main concern. We constantly strive to ensure the 
highest level of flavor and hygiene are delivered within a culinary palette to enhance the travelers’ experience.” 

The achievement provides yet another example of BAS’ tireless efforts at being a leader in the ground service provider 
industry. Thereby ensuring the highest level of service and quality, is applied across all departments and operations.

BAS CATERING 
Awarded ISO Accreditation
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BAHRAIN AIRPORT SERVICES COMPANY 
RECEIVES SWISSPORT DELEGATION
As a recognition of recent operational Ground Handling support in the Middle East 

Bahrain Airport Services welcomed Swissport International to the Kingdom of Bahrain on September 13, 2017. Mr. 
Mark Skinner and Mr. Matthias Pape, both Senior Vice Presidents at Swissport International as well as Mr. Christian 

Ruthner, the Senior Project Manager, cooperated in the recognition of Bahrain Airport Services’ operational support that has 
extended over the past 12 months.

Bahrain Airport Services has formed a professional association with Swissport Middle East and has positioned over 100 of 
Bahrain Airport Services’ qualified local staff to support the Swissport operations within Saudi Arabia for the national carrier 
Gulf Air’s operation during the Hajj season,  as well as for the startup operation in Muscat. 
As a demonstration for the continuous efforts that BAS undertakes, during Hajj season, it commissioned a number of highly 
skilled and experienced Bahraini employees to work at Jeddah International Airport and Muscat International Airport for 
Gulf Air during Hajj season.

This supportive initiative renewal is attained after a momentous bout of success from the previous support operations carried 
out by BAS to Swiss Port, the ground handling services provider to Jeddah International Airport and Muscat International 
Airport. 

Salman Al-Mahmeed, CEO of BAS, thanked the Swissport delegation for the opportunity of working alongside the world’s 
leading Ground and Cargo Handling Service provider in the aviation industry. In regards of the cooperation between 
BAS and Jeddah International Airport, he noted “To apply and proceed with the principles of partnership with the related 
entities; Bahraini employees specialized in the field of ground services were selected to participate in the passenger services 
operations at Jeddah International Airport and Muscat International Airport. As a company, we at BAS are proud to export 
our extensive 40 years’ experience to other parts of the region. This reflects the valuable role of the Kingdom of Bahrain 
in the airport services field.” Mr. Al- Mahmeed offered to support Swissport in any other projects that Swissport may need 
assistance in the future.

Mr. Mark Skinner thanked the BAS Chairman and esteemed Board Members for their continuous support and the dedication 
of the BAS staff.



Bahrain Airport Services is proud to unveil the re-launch of its website this quarter. The new website has a clean 
uncluttered design, improved functionality and enhanced rich content. This new redesign offers quick and easy access 

to essential information and service features that offer a more comprehensive understanding of the Company’s vision, 
mission and contact information of the relevant departments. The new website will be updated on a regular basis with the 
latest news, business activities, corporate milestones, events, tenders and career opportunities. Visitors are encouraged to 
explore the website on www.bas.com.bh

In appreciation of their role in delivering on-the-job training (OJT) to NVTC students, BAS was honored at an award ceremony 
in the presence of his Excellency Dr. Mustapha the Vice - Chairman of the Board of Trustees. BAS was represented by 
Mr. Khaled Al Bastaki, Senior Manager, Training and Development, who said on this occasion: “BAS’ strategy since its 
establishment 40 years ago is to attract Bahraini candidates and to invest in training them and developing their skills across 
various specializations. This aims to raise the standard of their capabilities and make them more competitive in the labor 
market. The company is proud to support such programs in the Kingdom of Bahrain and is very keen on continuing to 
provide its support to programs that benefit the interest of our country.”
BAS has a training program integrated for students and trainees, which periodically receives trainees and university students 
and integrates them into the company.  This program was developed based on studies proving that through such programs, 
students benefit through the acquisition of the necessary job skills via workshops and on-hand experience in various 
functions of the company. BAS also encourages trainees to meet and communicate with the executive management in order 
to develop their leadership and managerial skills.

NASSER VOCATIONAL TRAINING CENTER HONOR

BAS WEBSITE RE-LAUNCHED 
PAVING THE WAY FORWARD!
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BAHRAIN AIRPORT SERVICES COMPANY 
RECEIVES SWISSPORT DELEGATION
As a recognition of recent operational Ground Handling support in the Middle East 



12

LABOUR DAY CELEBRATIONS
THE GENERAL BAHRAIN FEDERATION OF TRADE UNIONS

BAS participated in the International Labour Day award celebrations with the collaboration of Bahrain Free Labour Unions 
Federation (Al Hurr) recognizing the achievements of their outstanding employees under the patronage of his Majesty King 
Hamad Bin Isa Al Khalifa. Six BAS employees from Support Services, Human Capital and Training, Administration, Airside 
Operations, Ground Operations, Cargo Management and Engineering Line Maintenance were honored at the event, which 
took place at the Gulf Hotel on the 30th of April 2017.
BAS is committed towards investing in their human capital thereby ensuring their participation in such events in order to 
show continuous support to their employees. “We believe that employees are the backbone of the company. We are proud 
of the continuous achievements of those distinguished professionals who have continuously proven their dedication and 
commitment,” said Salman Al-Mahmeed, CEO of Bahrain Airport Services.
Dedicated to the social and economic achievements of the workers, BAS has participated in the yearly national Labour Day 
tributes to support the role of Bahraini workers and their contributions to the country leading to the strength, prosperity 
and well being of the Kingdom of Bahrain.

BAHRAIN FREE LABOUR UNIONS FEDERATION – AL HURR

BAS has collaborated with the General Bahrain Federation of Trade Unions for an International Labour Day celebration, 
which took place at the Crown Plaza Hotel on the 1st of May 2017. Honoring six BAS employees from Passenger 

Services, Security, Airside Operations, Ground Operations, Catering and Facility Management emphasizing on their 
continuous support and commitment in motivating their employees in order to sustain an exceptional level of performance 
at all times. 
“The continuous growth at BAS has always been fueled by the dedication and commitment of our employees. We are proud 
of these distinguished employees who have continuously proven their perseverance thereby acting as a key resource for 
the success of the company. At BAS, we understand and value the importance of the human capital and we aim to provide 
them with support and recognition in such ceremonies to support their efforts,” said Salman Al-Mahmeed, CEO of Bahrain 
Airport Services. 



Mohamed Isa Alamdar Ebrahim Zainal PASSENGER SERVICES / AIRSIDE March 2017

Zahra Husain Abbas PASSENGER SERVICES / AIRSIDE March 2017

Nayla Ahmed Majed Al-Shurooqi PASSENGER SERVICES / AIRSIDE March 2017

Paul Christian Buno Basilan PASSENGER SERVICES / AIRSIDE March 2017

Ala’a Husain Nowrooz Husain Chuloom PASSENGER SERVICES / LANDSIDE March 2017

A.Jalal Ahmed Ali Abutaki PASSENGER SERVICES / SPECIAL SERVICES March 2017

Fatema Saleh Jarssi SUPPORT SERVICES / ICT April 2017

Gous Beg Ahmed AIRSIDE OPERATIONS / DISPATCHER April 2017

Ali Ahmed Isa Jasim Hasan CARGO / OPERATIONS April 2017

Mohamed A.Nabi Makki Ahmed CARGO / OPERATIONS April 2017

Ahmed Mohamed Saleh Mohamed AIRSIDE OPERATIONS / GROUND OPS April 2017

Mohamed Yaqoob Al-Naar PASSENGER SERVICES / LANDSIDE April 2017

Noor Yusuf Ahmed PASSENGER SERVICES / LANDSIDE April 2017

Adel Mahfoodh A.Rahim SECURITY April 2017

Isa Mohsen Abdulla Al-Samahni SECURITY April 2017

Mohamed Salim Al-Housni SECURITY April 2017

Manal Ebrahim Abubaker PASSENGER SERVICES / LANDSIDE June 2017

A.Nabi Juma Khalaf Madan SECURITY June 2017

Abdulla Mohamed Abdulla Husain SECURITY June 2017

Hasan Abdulla Jamal Qadhi SECURITY June 2017

Hamad Ahmed Mohamed Al-Subah CARGO / IMPORT June 2017

Husain Amin Abdulla Hamaqi CARGO / IMPORT June 2017

Ali Abdulla Isa BuYusuf AIRSIDE OPERATIONS / BAGGAGE SERVICES June 2017

Eman Ali Al-Balooshi HUMAN CAPITAL / LEARNING & DEVELOPMENT July 2017

Hani Ebrahim Al-Banna HUMAN CAPITAL / LEARNING & DEVELOPMENT July 2017

Sharon Matagay Nones DILMUN LOUNGE July 2017

Yasmin Sleema Farag DILMUN LOUNGE July 2017

Abdulla Khalifa Salim Mubarak PASSENGER SERVICES / SPECIAL SERVICES July 2017

Saud A.Aziz Bu-Haza PASSENGER SERVICES / AIRSIDE July 2017

Mohamed Isa Alamdar Ebrahim Zainal PASSENGER SERVICES / AIRSIDE July 2017

Nazeeh Abdulla Ebrahim CARGO / OPERATIONS July 2017

Ahmed Yusuf Al-Kooheji CARGO / IMPORT July 2017

Sami A.Ali Al-Aradi SECURITY July 2017

Jasim Mohamed Yusuf Tallaq SECURITY July 2017

Mohamed A.Shaheed Mahdi SECURITY July 2017

Khalid Isa Slaibeekh SECURITY July 2017

Khaleel Ahmed MANAGEMENT / SAFETY August 2017

Suzan Mansoor Al-Nahham PASSENGER SERVICES / AIRSIDE August 2017

Hesa Yaqoob Yusuf Darraj PASSENGER SERVICES / AIRSIDE August 2017

Mohamed Isa Alamdar Ebrahim Zainal PASSENGER SERVICES / AIRSIDE August 2017

Turki Abbas Al-Triki PASSENGER SERVICES / AIRSIDE August 2017

Rashed A.Rahman Yaqoob Al-Qattan PASSENGER SERVICES / AIRSIDE August 2017

Mohamed A.Noor Mohamed Hasan CARGO / IMPORT August 2017

Rashid Ali Al-Noaimi CARGO / IMPORT August 2017

Mohamed Isa Rashid Ahmed CARGO / EXPORT August 2017

Mohamed Abbas Ahmed Eid CARGO / EXPORT August 2017

Ahmed Abbas Kadhem Yusuf Kadhem CARGO / OPERATION August 2017

NAME DEPARTMENT MONTH

EMPLOYEES OF THE MONTH

13



EVENTS
AMA CAREER DAY

FAMILY CAMP DAY

FRENCH SCHOOL EDUCATION

GURGAOUN NIGHT

UOB CAREER DAY
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FAMILY CAMP DAY

FRENCH SCHOOL EDUCATION

GOOD SOCIETY AWARDING BAS

RAMADAN GHABGA

LUFTHANSA AWARD
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مارس 2017  محمد عيسى علمدار إبراهيم زينل خدمات المسافرين/ العمليات  الجوية
مارس 2017 خدمات المسافرين/ العمليات  الجوية  زهرة حسين عباس
مارس 2017 خدمات المسافرين/ العمليات الجوية  نيلة أحمد ماجد الشروقي
مارس 2017 خدمات المسافرين/ العمليات الجوية بول كريستيان بونو باسيالن
مارس 2017 عالء حسين نوروز  حسين غلوم خدمات المسافرين/ العمليات  األرضية
مارس 2017 عبدالجالل  أحمد علي أبوتاكي خدمات المسافرين/ الخدمات الخاصة
أبريل 2017 خدمات الدعم/ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  فاطمة صالح جارسي
أبريل 2017  غوس بيغ أحمد العمليات الجوية
أبريل 2017 الشحن/ العمليات علي أحمد عيسى جاسم حسن
أبريل 2017  محمد عبد النبي مكي أحمد الشحن / العمليات
أبريل 2017 أحمد محمد صالح محمد العمليات الجوية/ العمليات األرضية
أبريل 2017  محمد يعقوب النعار  خدمات المسافرين/ الخدمات األرضية
أبريل 2017 نور يوسف أحمد  خدمات المسافرين/ الخدمات األرضية
أبريل 2017 األمن  عادل محفوظ  عبدالرحيم
أبريل 2017 األمن عيسى محسن عبداهلل السماحني
أبريل 2017 األمن  محمد سالم الحوسني
يونيو 2017  منال إبراهيم أبوبكر خدمات المسافرين/ العمليات األرضية
يونيو 2017 األمن عبدالنبي جمعة خلف مدن
يونيو 2017 عبداهلل محمد عبداهلل حسين األمن
يونيو 2017 حسن عبداهلل جمال قاضي األمن
يونيو 2017 الشحن/االستيراد حمد أحمد محمد الصباح
يونيو 2017 الشحن/االستيراد  حسين أمين عبداهلل حماقي
يونيو 2017 علي عبداهلل عيسى بويوسف العمليات الجوية/ خدمات األمتعة
يوليو 2017  إيمان علي البلوشي الثروة البشرية/ التدريب والتطوير
يوليو 2017 هاني إبراهيم البنا الثروة البشرية/ التدريب والتطوير
يوليو 2017 صالة دلمون شارون ماتاجاي نونيس
يوليو 2017 صالة دلمون ياسمين سليما فرج
يوليو 2017 خدمات المسافرين/ الخدمات الخاصة عبداهلل خليفة سالم مبارك
يوليو 2017 خدمات المسافرين/ العمليات الجوية سعود عبدالعزيز بوهزاع
يوليو 2017 خدمات المسافرين/ العمليات الجوية  محمد عيسى علمدار إبراهيم زينل
يوليو 2017 الشحن/ االستيراد  نزيه عبداهلل إبراهيم
يوليو 2017 الشحن/ االستيراد  أحمد يوسف الكوهجي
يوليو 2017  سامي عبدعلي العرادي األمن
يوليو 2017  جاسم محمد يوسف طالق األمن
يوليو 2017  محمد عبدالشهيد مهدي األمن
يوليو 2017 خالد عيسى صلبيخ االمن

أغسطس 2017 خليل أحمد اإلدارة/ السالمة
أغسطس 2017 سوزان منصور النهام خدمات المسافرين/ الخدمات الجوية
أغسطس 2017 خدمات المسافرين/ الخدمات الجوية حصة يعقوب يوسف دراج
أغسطس 2017 خدمات المسافرين/ الخدمات الجوية  محمد عيسى العمدار إبراهيم زينل
أغسطس 2017 خدمات المسافرين/ الخدمات الجوية  تركي عباس التركي
أغسطس 2017 خدمات المسافرين/ الخدمات الجوية راشد عبدالرحمن يعقوب القطان
أغسطس 2017 الشحن/ االستيراد محمد عبدالنور محمد  حسن
أغسطس 2017 الشحن/ االستيراد  راشد علي النعيمي
أغسطس 2017 الشحن/ االستيراد محمد عيسى راشد أحمد
أغسطس 2017 الشحن/ االستيراد  محمد عباس أحمد عيد
أغسطس 2017 الشحن/ االستيراد أحمد عباس يوسف كاظم

مـوظـفـيـن الـشـهـر
الشهرالقسم االسم
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احتفاالت يوم العمال
 باس تشارك اإلتحاد العام لنقابات عمال البحرين اإلحتفال بيوم العمال

 شاركت باس باحتفاالت يوم العمال العالمي بالتعاون مع االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لتقدير إنجازات وتفاني عمال البحرين في حفل
برعاية صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 
 وشمل الحفل الذي نظم في 30 أبريل 2017 في فندق الخليج تكريم ستة موظفين من باس يعملون في خدمات الدعم والموارد البشرية

والتدريب و الشئون اإلدارية و العمليات الجوية و العمليات األرضية و الشحن و هندسة الصيانة

 وعن المشاركة في التكريم بين الرئيس التنفيذي لخدمات مطار البحرين، السيد سلمان المحميد بأن المشاركة جاءت إليمان باس بأهمية
 الموارد البشرية وإلظهار الدعم المستمر للموظفين. وتابع بالقول: “نعي جدا بأن الموظفين هم العمود الفقري للشركة ونحن فخورون

بمستوى المهنية العالي والتفاني الذي يظهرونه في جميع جوانب عملهم

باالنجازات التزامها  العالمي  كجزء من  العمال  الوطنية إلحياء مناسبة يوم  المشاركة بشكل سنوي في االحتفاالت   وتحرص باس على 
االجتماعية واالقتصادية للموظفين و دعمها لعمال البحرين ومساهماتهم من أجل رفعة وازدهار مملكة البحرين

االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يكرم ستة من موظفي باس

 شاركت باس باحتفاالت يوم العمال العالمي بالتعاون مع االتحاد العام لنقابات عمال البحرين، خالل حفل أقيم في فندق كراون بالزا في 1
مايو 2017

 وقد تضمن الحفل تكريم ستة من موظفي الشركة من خدمات المسافرين واألمن و العمليات الجوية و العمليات األرضية و التموين و
إدارة المرافق لتفانيهم المستمر في العمل وتشجيع زمالئهم على تحقيق مستوى متميز من األداء في جميع األوقات

 وقد أوضح الرئيس التنفيذي لخدمات مطار البحرين، السيد سلمان المحميد أهمية التكريم بالقول: “ يعتمد النمو  المستمر التي تشهده
 باس بشكل مباشر على تفاني الموظفين، فنحن فخورون بهم لحرصهم الدائم على المثابرة ليكونوا المصدر األساسي لنجاحنا. فنحن

.نعي جيدا قيمة وأهمية الموارد البشرية ونسعى لتوفير الدعم الالزم وتكريمهم إلظهار تقديرنا لهم

“

.

.

.

.

.

.

“
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الذي يتمتع بتصميم مميز و خدمات جديدة و محتوى اإللكتروني، و  إعادة تدشين موقعها  البحرين باإلعالن عن   تسعد خدمات مطار 
 يوفر تفاعلية أكبر. فيمنح التصميم الجديد سهولة و سرعة الوصول للمعلومات و الخدمات المهمة، مما يتيح فهم أكثر شمولية لرؤية
 و رسالة الشركة و تفاصيل التواصل مع اإلدارات ذات العالقة . و سيتم تحديث الموقع بشكل مستمر بآخر األخبار و األنشطة التجارية و

 اإلنجازات و الفعاليات و الخدمات و الفرص الوظيفية. ندعو القراء لزيارة موقعنا لإلطالع على  أحدث أنشطتنا

 تقديرا للدور المبذول بتوفير التدريب العملي لطلبة مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، تم تكريم باس في حفل أقيم بحضور سعادة
الدكتور مصطفى السيد، نائب رئيس مجلس أمناء المركز

 وقد مثل باس السيد خالد البستكي، مدير التعليم والتطوير الذي عبر عن المناسبة بالقول: “ دأبت سياسة باس التي تأسست قبل 40
 عاما على جذب المهارات البحرينية واالستثمار بتدريب العمالة المحلية  من أجل تطوير مهارتهم في مختلف التخصصات. وهذا من أجل
 تعزيز قدراتهم ورفع مستوياتهم التنافسية  في سوق العمل. وتفخر الشركة بدعم مثل هذه البرامج في مملكة البحرين وتحرص على

توفير مختلف الخدمات التدريبية  من أجل تحقيق األفضل للبالد
 تقدم باس برنامجًا تدريبيًا للطلبة والمتدربين، الذي يستهدف بشكل دوري متدربين وطلبة جامعيين من أجل انخراطهم في عمل
 الشركة. وقد تم تطوير البرنامج بعد القيام بعدد من الدراسات التي أثبتت جميعها بأن مثل هذه البرامج توفر للطلبة مهارات العمل
االلتقاء على  أيضا  المتدربين  باس  وتشجع  الشركة.  في  مختلفة  عمل  مهام  مباشر  بشكل  تولي  و  العمل  ورش  خالل  من   األساسية 

والتحدث مع اإلدارة التنفيذية لتنمية مهاراتهم القيادية واإلدارية

مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يكرم باس على
إسهاماتها في تدريب الطلبة 

من أجل المضي قدما، الموقع اإللكتروني لباس يشهد إعادة  تدشين

www.bas.com.bh   

.

.
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خدمات مطار البحرين تستقبل وفدًا من سويس بورت
أشاد الوفد بالدعم الذي تقدمه باس لعمليات المناولة األرضية في منطقة الشرق األوسط

 استقبلت شركة خدمات مطار البحرين وفدًا  من شركة سويس بورت العالمّية في البحرين في 13 سبتمبر 2017، تَضْمن كل من السّيد
مارك سكينر والسّيد ماتياس بيب المدراء الدوليين لشركة سويس بورت إضافة إلى السّيد كريستيان روتر مدير المشاريع بالشركة

وقد أشاد الوفد بالدعم المقدم من باس لعمليات المناولة األرضية في منطقة الشرق األوسط 

 ففي إطار استراتيجيتها القائمة على تنويع الفرص االستثمارّية والتوسع في منطقة الخليج العربية وآسيا الصغرى، شكلت خدمات مطار
 البحرين عالقة عمل مع شركة سويس بورت، إذ شارك أكثر من 100 موظف بحرينّي من ذوي الكفاءات العالية والخبرات المرموقة بشركة
 باس في دعم عمليات شركة سويس بورت وذلك لتقديم خدمات الدعم والمساعدة لطيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين،

خالل موسم الحج بمطار جدة الدولّي، ودعمهم في مطار مسقط الدولّي

 و تقدم السّيد سلمان المحميد الرئيس التنفيذي لشركة باس بالشكر إلى شركة سويس بورت على إتاحة الفرصة لخلق شراكة قوية
 والعمل مع إحدى أكبر شركات المناولة األرضية في العالم، وقد أوضح فيما يتعلق بالتعاون ما بين باس و مطار جدة الدولي بالقول:
 “لتطبيق مبادئ الشراكة مع الجهات المعنية؛ تم اختيار موظفين مختصين في تقديم أفضل الخدمات األرضية للمشاركة في عمليات
 خدمات الركاب في مطار جدة الدولي ومطار مسقط الدولي.  فنحن نفخر كشركة بتصدير خدماتنا المميزة التي تشكلت كنتاج لخبرة
 تمتد ألربعين سنة إلى أجزاء أخرى من المنطقة، مما يعكس  الدور الكبير لمملكة البحرين في مجال خدمات المطارات.“مؤكدًا على أهمية

 فتح آفاق التعاون المشتركة بين الشركتين في المستقبل

والتعاون الدعم  استمرارية  على  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  باس  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  إلى  بالشكر  سكينر  مارك  السّيد  توجه   وقد 
 المشترك، كما أشاد بتفاني موظفي الشركة

.

.

.

.
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 استوفت خدمات التموين في باس متطلبات شهادة اآليزو                             و ذلك بعد تلبيتها االشتراطات الخاصة بالحصول على الشهادة
 واجتياز كافة عمليات التدقيق في يونيو ٢٠١٧ . حيث تعد هذه الشهادة بمثابة معيار دولي يحدد المبادئ الخاصة بنظام إدارة السالمة

الغذائية التي على مؤسسات إنتاج الطعام اتباعها لضمان سالمة الغذاء و تطبيق مقاييس ضمان الجودة

 ُيذكر بأن االعتماد يهدف إلى مساعدة المنظمات على تحديد و مراقبة كافة أنواع مخاطر سالمة األغذية، و ذلك عبر توفير آسس عملية
 لضمان الحد من هذه المخاطر و القضاء عليها. حيث تدمج هذه المواصفات الدولية مبادئ تحليل المخاطر و نقاط التحكم لنظم السالمة

 الغذائية المتطورة و المتقدمة، و التي يتم تشكيلها عبد إجراء تحليل المخاطر و تقييمها

اإلنتاجية و العملية  الغذاء،إذ يتم تدقيق كافة مراحل  التموين في باس لسنوات على تطبيق كافة نظم سالمة   هذا و تعلم خدمات 
 الموافقة عليها من قبل مدققي حسابات شركات الطيران و المراجعين على أسس عملية. و مع أستكمال باس لمتطلبات الحصول على
شهادة اآليزو 22000:200 فإن الشركة تتجه نحو إدارة سالمة األغذية بشكل أكثر صرامة.  و سوف يتم تقيمم النظام بشكل دوري ليتناسب

   مع آخر المتطلبات العالمية

 أوضح الرئيس التنفيذي لشركة باس السيد سلمان المحميد بالقول: :“نعتبر سالمة المسافرين من أهم أولوياتنا، لذا نحرص دومًا على 
المحافظة على أرفع مستويات النظافة و الطعم اللذيذ لما نقدمه من طعام لتوفير أفضل تجربة سفر للركاب

رائدة في مجال توفير الخدمات األرضية مما يضمن أعلى  و يضفي هذا اإلنجاز نموذجًا آخر على جهود شركة باس الدؤوبة في كونها 
معايير الخدمة و الجودة المطبقة على مختلف المستويات اإلدارية و العمليات

،22000:2005

.

.

.

. “

خدمات تموين باس
تحصل على اعتماد اآليزو 
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مطار خدمات  في  عملك  طبيعة  وصف  يمكنك   كيف 
البحرين؟

 يتعلق عملي في إدارة حركة الطيران باتخاذ القرارات االستراتيجية
الشركة سياسة  مبادئ  وتطبيق  وإلشراف  األولويات   وترتيب 
يومي بشكل  اإلشراف  يشمل  وهذا  العمالء.  بخدمة   المتعلقة 
 على فريق من موظفي خدمة العمالء من أجل التأكد بأن جميع
 مكاتب الخدمات لشركات الطيران تعمل بنفس لمستوى العالي
للركاب. فنحن نعمل بجد من الخدمات  الكفاءة في تقديم   من 
أجل تسهيل إجراءات جميع المسافرين في مطار البحرين الدولي

تعمل بحرينية  أول  بكونك  شعورك  تصفين   كيف 
كمشرفة لخدمات الزبائن في إدارة حركة الطيران؟

حقيقة، إلى  تحول  كحلم  المنصب  هذا  جاء  شاب،  موظف   كأي 
 فأنا أشعر بالسعادة للتقدير الذي حصلت عليه وتحقيق ما كنت
 أرغب به من نمو وظيفي. فهذا المنصب يعني لي الكثير خاصة
 عندما أكون مصدر إلهام لجميع النساء الالتي يطمحن بتحقيق
وبالرغم اإلنجازات.  من  للمزيد  انطالقة  نقطة  ولكونه   أحالمهن 
ومسئوليات تحديات  من  يخلو  ال  المنصب  هذا  بأن  علمي   من 
مهامي إلنجاز  العقبات  جميع  تخطي  على  مصرة  فإني   كبيرة 
 بكل جدارة. أشعر باالمتنان لتلقي الدعم واإلرشاد المستمر من
لهما الفضل  فيرجع  جناحي،  ومحمد  هشام  مثل   المشرفين 
في باس  جدية  أيضا  المنصب  هذا  ويؤكد  بقدراتي.   إليمانهما 
 اتباع سياسات تكافؤ الفرص على الجميع وإيمانها بقدرة النساء
تتطلب التي  تلك  حتى  المهن  مختلف  تولي  على   البحرينيات 

العمل بنظام النوبات، خاصة النوبات الليلية

للنساء تقديمها  تريدين  التي  النصيحة  هي   ما 
البحرينيات الراغبات بااللتحاق بنفس مجال عملك؟

 ما عليك سوى أن تشعرين بالحب وااللتزام تجاه عملك. وواجهي“
من التعلم  من  الخجل  يمنعك  ال  بأن  واحرصي  بقوة،   العقبات 
يوم كل  اجعلي  العمالء.  من  وحتى  عليك،  والمشرفين   زمالئك 
 عمل كيوم دراسي واألشخاص الذين يحيطون بك هم المدرسين

لتحقيق النجاح على الصعيد الشخصي والعملي

 هل لك بذكر أحد تجاربك العزيزة على قلبك المتعلقة
بخدمة العمالء خالل عملك بخدمات مطار البحرين

 في بداية تعيني تم تكريمي من قبل السفارة الباكستانية في
حديثة كنت  الفترة  تلك  ففي  تقدير.  شهادة  ومنحت   البحرين 
 التخرج من الثانوية العامة ويغمرني الحماس للعمل في المطار
جديد معنى  أضافت  التجربة  فهذه  جدد.  أشخاص   ومقابلة 
 لعملي وتعلمت ما أهمية تقديم األفضل. فعندما تم تكليفي
من السن  في  كبار  وزوجته  زوج  جاءنا  الحج  فريق  في   بالعمل 
السماح لذا لم يتم  الباكستانية بتأشيرة غير صالحة،   الجنسية 
 لهما بالسفر من البحرين إلى المملكة العربية السعودية وهذا
 أمر جعلهم يشعرون بالحزن الشديد ألنهما انتظرا هذه الفرصة
التي تتعلق بعدد الملزمة  التشريعات   طوال حياتهما. وبسبب 
 الحجاج المسموح لهم بأداء فريضة الحج لكل دولة٫ فهذا يعني
 بأنهم لن يحصلوا على هذه الفرصة قريبا. أشفقت عليهم كثيرا
تستقبل بحرينية  كمواطنة  تجاههم  بمسئوليتي   وشعرت 
وخاطبت فيه  يبيتون  مكان  عن  بالبحث  فبدأت  البلد.   ضيوف 
لمساعدتهما وناشدتهم  البحرين  في  الباكستانية   السفارة 
التالي. اليوم  في  السعودية  العربية  المملكة  إلى  السفر    على 
 وسمحت السفارة باستكمال تجهيز التأشيرات واستطاعا بذلك

 تحقيق حلمهما بأداء فريضة الحج
أنا  وبالرغم من إن ما قمت به ليس من مهام عملي االساسية، 
معينة بواجبات  تنحصر  أن  يمكن  ال  العمالء  خدمات  بأن   أؤمن 

وهذا ما يحفزني على أداء هذه المهنة

نرجس منديل
أول بحرينية تعمل كمشرفة لخدمات العمالء في إدارة حركة الطيران في باس

 تعرف نرجس منديل الشابة البحرينية بحبها لعملها وطموحها لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف، مستعينة بشخصيتها الودودة عند
 تقديم الخدمات للعمالء. منذ التحاقها بباس بعد تخرجها من الثانوية العامة في عام 2004، تم تكليفها بمهام مختلفة ساعدتها على

صقل خبراتها واختيارها لتكون أول امرأة بحرينية تعمل كمشرفة لخدمات العمالء في إدارة حركة الطيران في باس

.
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 عائشة السليطي، شابة بحرينية استطاعت بمسيرتها الملهمة
لتصبح االجتماعية،  الحواجز  كل  تتخطى  بأن  التام   والتزامها 
 أول امرأة بحرينية في مجال توجيه طاقم الطائرة. وهذا ما أدى
البحرين، مطار  بخدمات  العمليات  إدارة  ثقة  على  حصولها   إلى 
تعيينها عبر  وذلك  تقديرهم  على  تامة  بجدارة   واستحقاقها 

لهذا المنصب

 نظرًا لخلفية عائشة في مجال هندسة الطيران وتوليها لمهام
هذا في  مهاراتها  وتطوير  النمو  في  العارمة  ورغبتها   مختلفة 
أّكد حيث  وجدارتها.  امكانياتها  تبرز  أن  استطاعت   القطاع، 
 الرئيس التنفيذي، سلمان صالح المحميد، التوجه العام لتطبيق
ما هذا  أن  وأوضح  والشفافية،  والتنافسية  الفرص  تكافؤ   مبدأ 
 منح امرأة مثل عائشة القدرة على تخطي العقبات فيما يتعلق
لتمكين الفرصة  المبادئ  هذه  أتاحت  الجديد.  عملها   بطبيعة 
انخراطها في مهام عملية  امرأة مثل عائشة ومساندتها على 

على أرض المطار

وعن سواء،  حد  على  والرجل  للمرأة  أعلى  مثال  كونها   وعن 
 ممن يرغبون بأن يطوروا من قدراتهم المهنية، أوضحت عائشة
التغيير، هذا  نواكب  أن  المهم  ومن  يتغير  “العالم   بالقول: 
 ونستطيع من خالل العمل الجاد والدعم الذي نحصل عليه من
 العائلة واإلدارة التي نعمل لديها والزمالء من المضي قدمًا في
 رحلة تحقيق األهداف. تمتلك باس إرث من فرص النمو الوظيفي
بالفخر أشعر  وكبحرينية،  الفرص.  بتكافؤ  المستمر   الهتمامها 
لمشاركة جميعا  لنا  الممنوحة  التطويرية  الخدمات  أرى   بأن 
األمام نحو حقبة جديدة إلى   الشركة في نجاحها وهي تنطلق 

من اإلنجازات

العمليات مدير  راشد  علي  السّيد  أشاد  متصل،  صعيد   على 
جميع وحث  السليطي  عائشة  الشابة  وجهود  بدور   الجوّية 
 الموظفين للعمل والتفاني من أجل تحقيق هدف مشترك وأخذ

زمام المبادرة من أجل نمو الكل في مجاله الخاص

العمليات مدير  راشد  علي  السّيد  أشاد  متصل،  صعيد   على 
جميع وحث  السليطي  عائشة  الشابة  وجهود  بدور   الجوّية 
 الموظفين للعمل والتفاني من أجل تحقيق هدف مشترك وأخذ

زمام المبادرة من أجل نمو الكل في مجاله الخاص

عائشة السليطي
أول بحرينية تحصل على ترخيص توجه طاقم الطائرة في باس

“
 نستطيع من خالل 

 العمل الجاد  والدعم
 الذي نحصل عليه من
 العائلة واإلدارة التي

  نعمل لديها و الزمالء
 من المضي قدما في
“رحلة تحقيق األهداف

. 
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عمل إذ  عالمي  صعيد  على  المهنية  راشد  علي  مسيرة   تمدد 
 في كبرى شركات الطيران في العالم كطيران الخليج والخطوط
البريطانية، الجوية  والخطوط  للطيران  واالتحاد  القطرية   الجوية 
 التي عّين فيها كأصغر مدير لخدمات المطار في منطقة الشرق
باس كمدير انظم علي مؤخرًا لشركة  أفريقيا.   األوسط وشمال 
 أول للعمليات الجوية في قسم يتيح له توظيف خبرته الواسعة

 في إدارة قسم يضم أكثر من 600 موظف من متعددي المهام

علي راشد
مدير أول للعمليات الجوّية، خدمات مطار البحرين

عاصف راجا
المدير المالي، خدمات مطار البحرين

 هناء عبدالواحد هي المديرة األولى الجديدة للموارد البشرية في
 خدمات مطار البحرين )باس(، وتمتلك خبرات تمتد لمدة 22 سنة
 فهي كموظفة تنقلت بين مناصب تنفيذية واستشارية عديدة
عشر لسبعة  تمتد  خبرة  هو  يميزها  وما  مختلفة،  قطاعات   في 

سنة في مجال الطيران
 

و البشرية  الموارد  مهارات  من  مخزون  لتقديم  هناء   تسعد 
المشاريع، وإدارة  االستراتيجي  والتخطيط  المؤسسية   التنمية 
في مناصب جديرة  في  مناصب جديرة  تقلدها   اكتسبتها خالل 

 مجال التخطيط والموارد البشرية واإلدارة  والخدمات اإلقليمية
 

قامت البشرية،  التنمية  استراتيجيات  أفضل  تحقيق  أجل   ومن 
تحقيق أجل  من  أقسام  ثالثة  إلى  األساسية  األهداف   بتقسيم  

التوازن ما بين الموظف وصاحب العمل
 

• األهداف المؤسسية:
، الحالية  السياسات  وتحديث  تقييم  خالل  من  الكفاءة   تحقيق 
 باإلضافة لضمان يناسب جميع أهداف اإلدارة بشكل  استراتيجي

مع أهداف الشركة
 

• األهداف الوظيفية :
 ضمان األداء العالي والدمج األمثل لنظام إدارة الموارد البشرية مع

الوظائف األخرى لإلدارة
 

• األهداف الشخصية :
  ضمان وجود برنامج نمو مهني فعال، من خالل تشجيع  كل إدارة
 على تحديد الموظفين  القادرين على تحسين مهاراتهم وامتالك
 القدرات القيادية عبر خدمات تدريب عالية الجودة. وكذلك تطوير
 برنامج إدارة المكافآت ليتناسب مع المعايير العالمية والتأكد من

توافق  جميع سياسات الشركة مع قانون العمل البحريني

موظفو باس الجدد

 
بإمارة واستراتيجي  مالي  كخبير  االستثنائية  لمسيرته   استمرارًا 
وشؤون المالية  اإلدارة  على  قائم  وكونه  باإلمارات،  الخيمة   رأس 
في خبراته  ومع  التجاري؛  والقسم  والتوظيف  البشرية   الموارد 
العقلّية مع  تتماشى  التي  مسؤولياته  مع  المناصب  تلك   جميع 

التجارية لمدير مالي في باس
 كمدير مالي، أعمل على ضمان تنفيذ الرؤية المالية االستراتيجية
الرئيسي التركيز  وينصب  المؤسسة.  في  باس  إدارة   لمجلس 
زيادة قيمة حصص االستراتيجية في  الرؤية   على ضمان تطبيق 
من المثال  سبيل  وعلى  المعنية،  األطراف  لجميع   المساهمين 
وكذلك المحتملة  الخارجية  االستثمارية  األنشطة  تقييم   خالل 
للنجاح عوامل  ثالثة  هناك  بأن  واعتبر  الداخلية.  الكفاءة   تحقيق 
 وهي؛ العزيمة لتخطي الصعاب والحزم والمثابرة. فنحن في باس
 نمنح األولوّية لنجاح المؤسسة؛ وهذه الرؤية تمنحنا القدرة على
المعوقات وأن نبقى يقظين لتحقيق األهداف األساسية  تخطي 
الذي المتفاني  الفريق  قيم  أقدر  باس.  وتطور  ازدهار  أجل   من 
أفضل تقديم  في  والسالسة  االستمرارية  تحقيق  على   يحرص 

 الخدمات للعمالء فهم حجر األساس لمؤسسة باس

هناء عبدالواحد
مدير أول للموارد البشرية

اإلجراءات جميع  تراقب  الجوية  العمليات  إدارة  بأن  علي   وأوضح 
أعلى تحقيق  أجل  من  واألرضية  الجوية  المرافق  لدعم   الالزمة 
على تشرف  اإلدارة  بأن  أيضًا  وبين  والسالمة.   الكفاءة   مستويات 
توصيل وحافالت  األمتعة  بنقل  المتعلقة  العمليات  من   العديد 
 المسافرين والتحكم باألحمال وتجهيز الطائرات لإلقالع و توصيل
 أمتعة طاقم الطائرات. وأضاف علي بأن إدارة العمليات تضم 95٪
العالية، كجزء من الكفاءات  ذوي  البحرينيين من  الموظفين   من 
 التزام باس بدعم واستثمار قدرات العمالة المحلية. وتتطلع اإلدارة
أعمال مع  لتتناسب  القريب  المستقبل  في  أعمالها  حجم   لزيادة 

التوسعة القائمة حاليا في مطار البحرين الدولي
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قصة نجاح
رملة عبدالرسول

 تعمل رمله كمنسقة ضمان جودة في إدارة الجودة في أكاديمية
التطور الفرص و أدوات   الخليج للطيران،  حيث نجحت من خالل 
بأن بيتك  من  عليها  حصلت  التي  العمل  وورش  التسهيالت   و 

تتفوق  في أداء واجباتها و تتميز بين زمالئها

للشباب تقدميها  أن   تودين  التي  النصيحة  هي   ما 
المهتمين بااللتحاق بهذا المجال؟

خطط وجود  مع   المجال  بهذا  لاللتحاق  المثالية  الفرصة   إنها 
يعني فهذا  الدولي،  البحرين  لمطار  توسعة  بأعمال   للقيام 
 تخصيص  برامج تدريبية أكثر، وكون  بيتك مؤسسة تحرص على
 توفير الدعم الالزم للشباب البحريني المهتم بتنمية مهاراته من

.أجل فرص وظيفية جيدة

 ما هي أهم الدروس/ القيم التي اكتسبتها عند       
التحاقك بيتك؟

 تغيير القواعد الثقافية: فقد حصلت على الدعم المستمر      
 لكوني  واحدة من القليل من النساء الالتي التحقن بهذا المجال

الذي يسيطر عليه الرجال
 األساس القوي: لقد تعلمت بأن األساس القوي هو الطريق      
حصلت الذي  التدريب  بأن  أفخر  لذا  مزدهر،  لمستقبل   الصحيح 

    عليه في بيتك يمثل نقطة انطالقة صحيحة لحياتي المهنية
 التغلب على التحديات: منحني  التدريب والدعم  الذي حصلت 
والصعوبات التحديات  مع  التعامل  على  القدرة  بيتك  في   عليه 

التي تواجهني في عملي

مركز تدريب بيتك

.
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هل تخبرنا عن أهم برامج بيتك؟ 
 بيتك حاصل على اعتماد

لمدة أربعة سنوات 
المركز؛ األول عبارة عن دراسة نظرية لمدة سنتين داخل   الشق 
بالمهارات التزود  خالل  من  إضافيتين   لسنتين  عملي   وشق 
تحت باس  في  الصيانة  خط  في  بالعمل  المتعلقة   األساسية  
مساعدة على  يحرصون  الذين  المهندسين  أفضل   إشراف 
من الصيانة  خط  قسم  وُيعتبر  قدراتهم.  وتنمية   المتدربين 
ألكبر تابعة  لطائرات  صيانة  خدمات  لتقديمه  المهمة   األقسام 
 شركات الطيران العالمية. وُيمنح الطالب بعد االنتهاء من الجانب

النظري من التدريب خيار متابعة تدريبه العملي خارج البحرين
التقديم والعملي  النظري  الجانب  اجتيازه  بعد  للطالب   ويحق 

 للحصول على رخصة
طيران بشركة  التحقوا  قد  خريجينا  من  كبير  عدد  بأن   ونفخر 
في وكذلك  وخارجها،  البحرين  داخل  في  كموظفين   الخليج 
عمل فرص  توفير  على  باس  وتحرص  إقليمية.  طيران   شركات 
التي السياسة  من  كجزء  المختلفة  الشركة  أقسام  في   لهم 

تتبعها بإعطاء أولوية التوظيف لخريجيها

تدريب  ببرنامج  لاللتحاق  المتطلبات  هي   ما 
بيتك بفئتيه ب 1 و ب 2 ؟

 يجب أن يكون الطالب قد تجاوز سن 16 سنة عند االلتحاق والنجاح
شهادة ُتعتبر  وال  الشخصية،  والمقابالت  القبول  امتحان   في 

الثانوية العامة جزءًا من متطلبات البرنامج

ما هي برامج بيتك األخرى؟ 
 نقدم برامج عديدة منها المستوى الخامس من الدبلوم الوطني
 البريطاني المعتمد من                    للمهتمين باإللتحاق بالمجاالت
منح يتم  خاللها  فمن  الطيران،  مجال  بجانب  األخرى   الهندسية 

الطالب شهادة أكاديمية بعد اجتيازه  الجانب النظري
بدورات  االلتحاق  أجل  من  عامان  يستغرق  الذي   لبرنامج        

 تخصصية متقدمة كتدريب على أنواع مختلفة من الطائرات
و غيرها من الدورات التي تلبي االحتياجات الهندسية للموظفين؛

 IAE و A340 و A330 و 319 و 320 و 321 و A318 إيرباص 
V2500 و CFM56-5A و CFM56-5C و Rolls-Royce RB211 

TRENT 700 و EWIS و FTS و  ETOPS و HF
 وكذلك برنامج                            المكثف الذي يستهدف المهندسين
ترخيص على  بالحصول  ويرغبون  عملهم  مجال  في  الخبرة          ذوي 
 وهو برنامج          مفيد للعديد من المختصين من داخل وخارج
بهذا االلتحاق  فرصة  بيتك  منح  المثال  سبيل  فعلى   البحرين. 
عام في  العمانية  الجنسية  من  متدرب  وثالثون  لخمسة   البرنامج 

 2015 و 2016. فيوِفر المركز خدمة تقديم امتحانات
 في مراكز لالمتحانات تابعة لبيتك في داخل وخارج البحرين، وهذا 

 ساعد مئات من المهندسين على الحصول على شهادات
بدون الحاجة لالنقطاع عن عملهم  

ما هي أعداد الطلبة الملتحقين ببيتك؟ 
 يتراوح أعداد الطلبة الذين يتم قبولهم كل عام ما بين 15 إلى 20
 طالب، وقد التحق بنا خالل السنوات الماضية 400 طالب ٪85 منهم

قد نجح باجتياز متطلبات التخرج

كمهندس بالعمل  المهنية  حياته  شماسنة  محمد  منذر   بدأ 
وتطور  ،1990 عام  في  األردنية  الملكية  الجوية  للخطوط   طيران 
 مهنيًا في فترة قصيرة ال تتجاوز أربع سنوات بتولي مهام تدريب
ومسئولي الطائرات   إقالع  مراقبين  و  والمهندسين   الطيارين 
 األمتعة في األردن. ومن ثم التحق بشركة طيران الخليج كمدرب
والمتشعبة الطويلة  المهنية  حياته  وبفضل  طيران   هندسة 
أعماله أداء  أثناء  اكتسبها  التي  والتعليمية   اإلدارية   والمهارات 
البحرين، مطار  خدمات  من  عليه  حصل  الذي  والدعم   المختلفة 
الهندسي للتدريب  باس  لمركز  مديرًا  ن  يعيَّ أن  منذر   استحق 

“بيتك“ في عام 2017
دولي اعتراف  على  والحاصل  تكنولوجيًا  المطَور  المركز   ويَوِفر 
البحرين مملكة  في  الطائرات   صيانة  لهندسة  متطور   تدريب 

وهو مركز
، الطيران  لسالمة  األوروبية  الوكالة  من  اعتماد  على  حائز   فهو 
 ويعتبر هذا االعتماد األول من نوعه الذي ُمنح لشركات طيران أو

لشركة خدمات مطار خارج أوروبا
المستوى لمنح  أيضا على شهادة                    وبيتك حاصل 
في البريطاني  الجدارة  العالي  الوطني  الدبلوم  من   الخامس 

 هندسة الطيران للطلبة المجتازين لتدريب

بيتك
يفخر  بمنح رخصة معترف بها عالميًا

EDEXCEL 

EASA Part-66
     األساسي  

EASA Part-66 B1 أو B2

EASA

EDEXCEL

EASA

EASA Part 66 

 EASA

ESA Part 66

EASA

لتقديم تدريب للفئتين ب1 و ب2

.
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.

.
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.
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EASA IR PART 741
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المقدمة
رسالة الرئيس التنفيذي

قصة نجاح:
رمله عبدالرسول 

موظفو باس الجدد

عائشة السليطي
 أول بحرينية تحصل على ترخيص توجيه 

طاقم الطائرة في باس

نرجس منديل
 أول امرأة بحرينية تعمل كمشرفة

 لخدمات العمالء في إدارة حركة الطيران
 في باس

سويس بورت10
 باس تشكل شراكة مهنية مع سويس بورت

الشرق األوسط لموسم الحج

إعادة تدشين الموقع اإللكتروني لباس
من أجل المضي قدمًا!

في هذا

العدد

بيتك04
مقدم ترخيص معتمد دوليا
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خدمات تموين  باس
 تحصل على اعتماد اآليزو 
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 مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يكرم

 باس على إسهاماتها في تدريب الطلبة

احتفاالت يوم العّمال

موظفو الشهر
االعتراف بأبطالنا

الفعاليات



الــمــقــدمــة

التحتية لتحسين مستويات البنية  البحرين )باس( أهمية االستثمار في   نعي جيدًا في خدمات مطار 
تنويع على  إستراتيجيتنا  فتحرص  الخاص.  للقطاع  المنشود  المستقبلي  االزدهار  تحقيق  و   الكفاءة 
بمجال المتعلقة  الموسمية  المخاطر  تقليل  بهدف  والعالمي  المحلي  الصعيدين  على   االستثمارات 

الطيران
 ونفخر باإلعالن عن انتهاء باس من عدد من المشاريع التطويرية الخدمية لدعم فرص االستدامة في
الذي سيتم المركزي،  المطبخ  لمشروع  أرض  تأجير  اتفاقية  توقيع  المختلفة، منها  التجارية   القطاعات 
والتجارية الحكومية  القطاعات  من  العمالء  لجذب  الشركة  مشاريع  أكبر  أحد  ليكون  قريبًا   إنشاؤه 
الذي ستنطلق من البحرين   والصناعية. وقد استلمنا مؤخرًا أول مباني  مشروع بوابة االستثمار في 

خالله عمليات الشركة اللوجستية
 وهذه المشاريع ذات أهمية عالية لخلق قواعد قوية النتشار خدمات الشركة في منطقة الخليج وآسيا،

وكذلك لتوفير فرص عمل متنوعة
على للمحافظة  البشرية  الموارد  في  لالستثمار  الفّعال  بالدور  )باس(  البحرين  مطار  خدمات   فتؤمن 
 استمرارية العمل والمعايير العالية للخدمات والمنتجات التي تتناسب مع المستويات العالمية. فمن
التركيز أيضًا  خالل استراتيجيتنا نعمل على تعزيز مبادئ العدالة والتنافسية و تكافؤ الفرص، ويتم 

على تقدير المهارات الوطنية من خالل تكريم المتميزين منهم بشكل دوري ومستمر
 نعمل أيضًا في باس على تمكين المرأة عبر توفير الدعم الالزم من أجل تمكينهن من تقّلد مناصب
 مرموقة ورفيعة، ونجحنا في تخريج عدد من مهندسين الطيران البحرينيين ووفرنا لهم فرص أعمال
 تتناسب مع مهاراتهم. ويأتي هذا الدعم رغبًة من الشركة في تعزيز مكانة مملكة البحرين والقيادة

الرشيدة عبر تخريج مهندسين طيران أكّفاء
 وتفخر باس بتعيين  أول امرأة بحرينية كمنسقة دعم لرحالت الطيران لمطار البحرين الدولي، باإلضافة
 إلدماج العديد من النساء ذوي الكفاءات العالية في مختلف إدارات الشركة، وهذا ُيظهر إرادة حقيقة
تحقيق في  البارز  ودورها  المملكة  في  التجارية  التنمية  في  أساسي  كشريك  المرأة  ودعم   لتمكين 

االستدامة االقتصادية

سلمان المحميد
الرئيس التنفيذي بشركة خدمات مطار البحرين 
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عدد ٨، 2017 النشرة اإلخبارية

بـــاس أخـــبـــار 

خدمات مطار البحرين
 خدمات متكاملة للمناولة األرضية في مطار البحرين

الدولي منذ عام 1977

حقبة جديدة من
التميز في الخدمة

سويس بورت
 باس تشكل شراكة مهنية

 مع سويس بورت الشرق
األوسط لموسم الحج

بيتك
 مقدم ترخيص معتمد

دوليًا

عائشة السليطي
 أول بحرينية تحصل على

 ترخيص توجه طاقم
الطائرة في باس


