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لعاملة ھي وكالة استشاریّة متخّصصة في اشارب الدولیّة للقوى 

 ،متعاقدةدائمة و عالیة الجودة نقدّم طواقم فلبینیّةنحن التوظیف. 

	دارة القوى العاملة وخدمات تدریب.باإلضافة إلى حلول إل

عالیة  شارب التي دأبت على تقدیم حلول استشاریةسي إف نحن جزء من مجموعة 

شارب إلدارة الطواقم سي إف سنة.  78العاملة ألكثر من  الجودة في مجال القوى

	وكاالت توظیف في الفلبّین. 5 أفضلضمن دوماً مصنّفة 

	

شارب في الفلبین، مع فریق اإلدارة العالمیّة  سي إف لمجموعة تجمع خبراء التوظیف والقوى العاملة، قیادات وفروع مجموعةا

 ة المكثّفةوإدارة مشاریع التوظیف العالمیّ  اإللحاقالخبیر في مجال التوظیف، التدریب، 

	األعمال بما في ذلك في الشرق األوسط.و

 توظیف دائم وبعقود مؤقّتة
 إدارة مشاریع ودعم الید العاملة 

	تدریب في الوطن / في مواقع العمالء
	

	.وعائالتھمحیاة الفلبیّنیین تمثّل نقطة تحّول لحن فخورون بخدمة عمالئنا وإنشاء فرص ن

 	

 ’دوقعب مقاوط نیمأتو فیظوتلل ةّیملاع رییاعمب لولح‘
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 دفناه

نحن نھدف إلى مساعدة الفلبینیین في العثور على 
 فرص توظیف في الخارج تغیّر مجرى حیاتھم.

 
	 رسالتنا

دعم مع ، مستوى عالميعلى  تأمین خدمات توظیف وعقود وظیفیّة

طالبي التوظیف لدینا من ول وخدمات تدریب لعمالئنا حول العالم مشاریع

 الفلبینیین، وأن نصبح شركة رائدة في السوق الفلبّیني.

	
	رؤیتنا

لشركة اوأن نصبح شركة  ،لعمالئنا ومتقدّمینا على حدّ سواء ملموسة الدأب على تقدیم حلول ابتكاریّة وقیم فریدة تضیف قیمة

 . الید العاملة حول العالماألفضل في مجال 

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

كو" درجم نم ریثكب رثكأ نحن لا ننأل "فیظوت ة كتم فیط رّفون ا  كلذكو ،ةلماعلا دیلاو فیظوتلا تامدخ نم لما
 :كلذ يف امب ةلماعلا ىوقلاو عیراشملا ةرادإ معد

 .دمألا ةلیوطو ةریصقلا مھتاجایتحا يف ءالمعلا ةدعاسمل دّیج لكشب نولھّؤم نوفّظوم

شمب اھقاحلإ نكمی ةصّصختم ةبّردم قرف سا ءانبل لیمعلا عیرا شمل ةلماع ىوق بیردتو ةّیصاصتخا ةعاطت  عیرا
 .دمألا ةریصقو ةلیوط

صل نطولا يف بیردت ضل ءالمعلا حلا سرملا ةلامعلا نوكت نأ نام شملل ةل  ةبّردملا كلت طقف يھ دوقعلاو عیرا
 .دّیج لكشب ةّدعملا مقاوطلاو بسانم لكشب

 .ةّیراشتسإلا ةّیرادإلا تامدخلاو ،رفسلا ،ةرادإلا ،بتاورلا لثم ةلماعلا ىوقلاو عیراشملا ةرادإ معد تامدخ
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 ءالمعلا تامدخ
 

لضمان أن یكون  بشكل مباشر مع العمالءعادةً نحن نعمل 

أولئك المالئمین للوظیفة. فقط رون ھم المتقدّمون المختا

أو غیر أساسي نحن نحقق ذلك دون إشراك وسیط  عادةً 

 طرف ثالث.

نحن نؤّسس شراكات طویلة األمد مع عمالئنا ومتقدّمینا 

مأنینة الط، ویوفّر المرسلین وما بعده. ذلك ینشئ طبقة من الحمایة والدعم لمتقدّمینا التوظیف عقددورة حیاة والتي تمتدّ عبر 

 لعمالئنا.

 

 توظیف دائم وبعقود

 عقود قصیرة وطویلة األمد لعمالئنا الدولیّین حول العالم.وبتوظیف دائم، قوى عاملة بنحن نقدّم 

 

 عاملة ومشاریعرة قوى حلول إدا
 دعم إدارة الید العاملة والمشاریع تقلّل من األعباء اإلداریّة لعمالئنافي حلولنا 

 

 التدریب

 .الوطن وفي الموقع (مواقع العمیل)من حلول التدریب في نطاقاً واسعاً نحن نقدّم 

 

 خدمات توظیف طواقم التمریض بعقود دائمة ومؤقّتة في المملكة المتّحدة

نحن الشركة الوحیدة ذات الطاقة الكافیة إلنشاء عالقة مباشرة في المملكة المتّحدة مع عمالئنا عبر شقیقتنا 

  .  Britannia Healthcare Ltd.یا ھیلثكیر لیمتدشركة بریطان
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 توظیف دائم وبعقود

 

م جمیع القطاعات بما في ذلك: الرعایة الصحیّة، الھندسة، الفندقة، نحن نخدّ 

، الحانات والمطاعم، النفط والغاز، والمنتجعات البیع بالتجزئة، السیاحة

الجویّة، الشحن، النقل، األمن والدعم المناجم، إدارة المنشآت، البناء، الخطوط 

 المحلّي.

ً لدینا عملیّة توظیف موّحدة  للعقود واحتیاجات العمیل. المواعید  معدّة خّصیصا

 سوق العمل، القطاع والعمیل. باختالفالزمنیّة واالحتیاجات تختلف 

ن دولة الوجھة واألنظمة فق مع قوانیتتّ كما في الخارج،  الفلبّینیّةتوظیف ال إدارةتلبّي معاییر الحكومة الفلبّینیة،  لدینا أنشطتنا التوظیف

 توظیف وإرسال العّمال األجانب في الخارج.ب المتعلّقة الدولیّة

ً  40الحدّ األدنى لمھلة التوظیف لدینا یكون عادةً  من قبل المطلوبة اإلداریّة  واإلجراءاتالضروریّة  بالتخلیصات. ذلك یسمح یوما

ھناك  ذا كانوما إ ،إجراءات التأشیرةحسب أیضاً وكذلك الحكومة الفلبّینیّة. اإلطار الزمني قد یتغیّر بشكل كبیر بحسب الوظیفة، 
 لكفاءة أو ال.احتیاج محلّي ل

	المتقدّ توفیر 

	ین.م

	.مختصرة مبدئي وإعداد قوائم فرز .1
	ومقابلة. فحص .2
	اختیار وعرض عمل. .3
	.تجھیز وإرسال .4
	.اإللحاقخدمة ما بعد  .5

 

 

 

نظام الرعایة االجتماعیّة لدینا یشمل دعم محامین متفّرغین في الوطن لیكونوا متاحین لتقدیم الدعم للمتقدمین 

	والمدراء في حالة حدوث حادث أو مشكلة قانونیّة أثناء فترة العقد.
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 إدارة مشاریع وقوى عاملة
 

 اإلداریّة لدى العمالء.  تخفّف من األعباءإدارة المشاریع والقوى العاملة لدینا دعم حلول 

 

 االستقبال

 في استقبال وتوجیھ الطواقم القادمة لمشاریع جدیدة. یمكننا توفیر طواقم خبیرة للمساعدة

 

 خدمات الرواتب

الل األم، سواًء من خ البلدفي  من استالم رواتبھم الشھریّة الموّظفینحلول إدارة الرواتب تمّكن 

 .لشخص معیّن الستالمھااختیارھم  عبر حساب مصرفي أو

 

 إدارة شؤون السفر

یمكننا تقدیم المساعدة بكل مناحي إدارة السفر بما في ذلك حجز الطیران، شؤون التأشیرة وتنسیق 

  .)الترانزیتالعبور (ول واجدال

 

 الرعایة الطبیّة واإلخالء

بلد في  يالدعم الطبّ وكذلك یمكننا تأمین فرق طبّیة متخّصصة للمشاریع وتقدیم المشورة والمساعدة في حاالت الطوارئ الطبّیة، 

 التوظیف وإخالء الضحایا وإعادتھم للوطن. 

 

 رعایة الموّظفین
نحن نقدّم شبكة دعم لطواقم موظفینا وعائالتھم من خالل نقاط اتّصال مكّرسة لذلك إضافة إلى 

ا في ذلك بم لتقدیم المساعدة في أي حادثي. نحن نقدّم محامین في الوطن متفّرغین دعم عبر االنترنت ووسائل التواصل االجتماع

 طاقمنا أثناء فترة توظیفھم.

  

اّیلاح ةكرشلا  ،ةرادإلا نوؤش ىّلوتت ً
 1,500 نم رثكأل رفسلاو بتاورلا

اّیلاحو رھشلا يف ةّیلاسرإ  نم رثكأ ً
 .دوقعب مھلاسرإ مت فّظوم 10,000
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 التدریب
 

ة في اللغة اإلنكلیزیّة لذلك، نحن نقدّم دورات تدریبیّ  نحن نقوم بالتدریب على أساس "حسب الحاجة" لنالئم احتیاجات عمالئنا. إضافةً 

للتوظیف. مسبقأو ما یعادلھ من امتحانات كشرط بمستوى معیّن جتیاز امتحان آیلتس الودورات آیلتس لمتقدّمینا الذین ھم بحاجة   

 

 تدریب في الوطن
دّمین وقبل االنتقال للمتق الوطنمن التدریب في متنّوع نحن نقدّم طیف 

. للبدء في العمل بشكل جیّد من أجل ضمان تلقّي عمالئنا طواقم معدّة

 إرسال عمالة مخاطر ویقلّل من التوظیفھذا یمّكن من تطویر فعّالیّة 

 غیر مناسبة.

  

سبیل  على، الوظائف الشبھ ماھرة بما في ذلك إمكانیّاتنا تمتدّ لغالبیّة

المساعدون المحلّیون، قطاع الفندقة، طواقم المقاھي  :المثال ال الحصر

والحانات، طواقم المطاعم والفنادق، البیع بالتجزئة، التنظیف، الصّحة 

 .معادیة بیئةالتوعیة األمنیّة والتدریب في والسالمة، 

 

	التدریب المیداني (وفرق التدریب)

دریب ت طواقم تدریب لمواقعكم. ذلك یشمل تجمیع فرقفرق أو بإمكاننا توظیف 

 طاقة طویلة األمد.متخّصصة لمشاریع بناء ب
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 تأمین طواقم تمریض دائمة وبعقود مؤقّتة للمملكة المتّحدة
 

نحن الشركة الوحیدة ذات الطاقة الكافیة إلنشاء عالقة مباشرة في المملكة المتّحدة مع عمالئنا عبر 

تسّھل إتصال الممرضات الفلبّینیّات وعّمال الرعایة  Britannia Healthcare. شقیقتنا شركة

ً عبر عملیّة التوظیف وأثناءھا. بإنشاء  الصّحیة مباشرة مع الجھات الموّظفة اإلنكلیزیّة وتوفّر دعما

ي والھدر فتكالیف التوظیف نستطیع تقلیل ،  Britannia Healthcareعبر سلسة وموّحدة واجھة 

 عملیّة التوظیف.  فينلغي التعقیدات، الوسطاء واألطراف الخارجیّة كما ، بشكل كبیر الوقت

  

 التوظیف الدائم 

 توظیف لطیف متنّوعلتطویر برامج  جھات موّظفةالھناك نقص حادّ في الممَرضات في المملكة المتّحدة. نحن نعمل مع عدد من 

 .وظائف التمریضمن 

 

 .كفالةاتفاقیّة  .1

 أنشطة توظیف. .2

 الفلبّین.إجراءات في  .3

 إجراءات في المملكة المتّحدة. .4

 ل إلى المملكة المتّحدة.اقتنا .5

 .بالعمل الوصول والتحاق .6

 المرحلة األولى من العقد. .7

 المرحلة الثانیة من العقد. .8

 

 

 برامج التمریض في المملكة المتّحدة –حلول تعاقدیّة 
ة المتّحدة. تشفیات المملكسفي التوظیف بعقود تمّكننا من نقل الممرضات لملء وظائف بعقود طویلة وقصیرة األجل في م أسلوبنا

 ن أعباءم والتخلّصلوكاالت التمریض، الباھظة المصاریف  منھائل قدر عمالئنا في المملكة المتّحدة توفیر ل تیحت ھذه الطریقة

 ة والرواتب.تكالیف التوظیف ومسؤولیّات اإلدار

لى أساس عمن الباطن وظائف محدّدة لشركة بریطانیا ھیلثكیر للرعایة الصحیّة تطّور اتفاقیّة عمل مع مستشفیات عمیلة "راعیة" 

  شھراً). 24-6طویل األمد (عادة 
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 ةفیظولل مّدقتملا خدمات
 

 

 

 

 دقعب فیظوتلاو مئادلا فیظوتلا
ول العالم بما في ذلك الرعایة الصّحیة، إدارة المنشآت، الفندقة، نحن نوفّر طیفاً واسعاً من فرص التوظیف في كل القطاعات وح

تمثل  لمساعدة في إنشاء فرصل حماس، األمن، النفط والغاز، اإلدارة، البناء والھندسة. لدینا الدولي الشحنوالبیع بالتجزئة، النقل 

 نقاط تحّول في حیاة الفلبّینیین وعائالتھم.

 

أعلى المعاییر األخالقیّة التي تتوافق مع أنظمة إدارة التوظیف الفلبّینیّة واألنظمة الدولیّة الناظمة للعّمال األجانب  ضمننحن نعمل 

 الرعایة اإلجتماعیّة" عبر رحلة توظیفھم. ةفي الخارج. ھذا التأكید یمتدّ لمتقدّمینا من خالل "خدم

 

 

 الرعایة اإلجتماعیّة وتجدید التعاقد
دائمة من شركة شارب وكذلك من خالل شبكات االتصال النحن نقدّم شبكة دعم لطالبي الوظائف لدینا وعائالتھم بطریقة نقاط 

خصوصاً لتقدیم العون ألّي حادث یمّس طالبي الوظائف لدینا  في الوطنالتواصل اإلجتماعي وقنوات االنترنت. نحن نقدّم محامین 

 فترة توظیفھم.أثناء 

We are a no fee charging company – no placement or processing 
fees 

 يباجیإ رثأ و صرف نیمأتب قیمع مامتھا انیدل

 نحنو ،انیدل نیینیّبلفلا فیظوتلا يبلاطل

 .نیحجان مھلعجل نوسّمحتم
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 البشر والقیم
 

 

 

 

 

 

 نحن ملتزمون بدعم عمالئنا كفریق موّحد بین شركتینا االنكلیزیّة والفلبّینیّة. – تمیّزینیجعلنا مشركاؤنا ھم من 

 

 تغییر إیجابي لكّل من عمالئنا وطالبي التوظیف لدینا.نحن متحّمسون إلحداث 

 

 

  :المبادئ

 

 كرامةالحترام واال

 عدالةالصدق وال

 خدمةال

 عائلةال

 جادَ العمل ال

 بأخالق توظیف ال

	

 خالقیّة ھي لّب ثقافتنا.األوالِقیَم العائلة وِقیَم ، الكرامة، العدل النزاھةاالحترام، مبادئ 

  

ً  سنقدّم  منھا. تواأاقمنا والمجتمعات التي عمالئنا، طالبي الوظائف لدینا، طبالشيء الصحیح لعبر قیامنا األفضل لشركائنا  دوما

 

	 	

 ،حابرألا قیقحت ىلع رشبلا مّدقن ّنحن "
 صرف نیمأت انناكمإب ھّنأ نمؤنو

 "عیمجلل ةلداع ةیداصتقا
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 االتصال بنا
بمعرفة المزید حول منّظمتنا، سنكون سعداء بالسماع منكم. كذلك یمكنكم أیضاً زیارة موقعنا الرجاء التواصل معنا إذا كنتم مھتّمین 

 على االنترنت:

http://sharpbhglobal.com/	
 

 

 

 

 

 

 

 شارب الدولیّة بي إتش للقوى العاملة
  FEMI  2الطابق الثاني بناء أنیكس 

 شارع سوریانو جونیور 

Iإنتراموروس 

 1002مانیال 

 ھاتف:
 

+632 527 6031 
+63 9178813430 
+44 7734138345 

 
 

 :ينورتكلإ دیرب
cpettifer@cfsharp.com  

 فئاظولل		نیمّدقتملاو ءالمعلل ةدوجلا ةقئاف فیظوت ةمدخ :اندھع
	

Sharp BH Global Manpower 
2nd Floor FEMI Building Annex 2 

Soriano Jr. St. 

Intramuros 

Manila 1002 

Philippines 

 


