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كيف يمكنك أن تضمن أن لديك األفضل؟ يمكننا ذلك...
وقت قياسي من بين
صارت شركة بي جي جلوبال في ٍ
الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال التوظيف ،لما
تقدمه من التغطية والدعم حول العالم في مجاالت النفط والغاز
والخدمات البحرية والطاقة في البر والبحر.

خدمات تلبي تماماً
تحظى شركتنا بسمعة طيبة تحسد عليها في تقديم
ٍ
احتياجات عمالئنا والمتقدمين للوظائف .لقد هيكلنا أعمالنا على مستوى
العالم بحيث يستطيع عمالؤنا االستعانة بمعرفتنا وخبرتنا الكبيرة
في هذا المجال وبقدرتنا على التواصل الفعال عبر أقسام االتصال
المخصصة والبارعة التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام السنة.

حيث يعتمد عمالؤنا على أسلوبنا البارع والمتفاني لمساعدتهم في تلبية
احتياجات التوظيف لديهم في بيئة عمل تتسم بالمرونة المتزايدة وتتغير بشكل
مستمر .عقيدتنا في شركة بي جي جلوبال هي ابتكار حلول معدة
خصيصا
ً
لتلبية احتياجات العمالء وتقديم حلول متكاملة خاصة بالتوظيف ،على سبيل
المثال ال الحصر ،خدمات التزويد بالعمال والموظفين ،وخدمات الرواتب،
والخدمات اإلدارية ،وخدمات دعم التأشيرات والهجرة ،وخدمات إعداد
رحالت السفر والنقل ،وخدمات الموارد البشرية التي تساعدك أسلوبكم
في العمل.

ستكون شركة بي جي جلوبال بوابتك لالطالع على كم هائل من
البيانات والمعلومات من خالل قاعدة البيانات الداخلية؛ حيث نمتلك
بقاعدة البيانات آالف المرشحين المسجلين والمدعومين بجهات مرجعية
في جميع المجاالت ذات الصلة ثم نقوم بعد ذلك بتفصيل احتياجاتك وفقاً
للمتقدمين للوظائف في الوقت المناسب وعلى الدوام.

رؤيتنا

رسالتنا

مصدرا محل ثقة في
أن نصبح
ً
النمو المستقبلي والدعم والبنية
التحتية في مجاالت النفط والغاز
والطاقة والخدمات البحرية.
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ً
أصيال داخل
أن نكون جزءًا
خطة عمل متكاملة لدى جميع
الشركات الرائدة في مجاالت
النفط والغاز والطاقة والخدمات
البحرية لجميع أعمال التطوير
المستقبلية في البر والبحر.

هدفنا

عقيدتنا في شركة بي جي جلوبال هي
ابتكار حلول مخصصة تلبي احتياجات
التوظيف لدى عمالئنا باإلضافة إلى
المزايا المرتبطة بها استنا ًدا إلى الفهم
العميق لعمالئنا والمتقدمين للوظائف
ومجاالت العمل المحددة.

هدفنا هو تمكينك من التركيز على مجاالت
عملك األساسية.
لقد كنا وال زلنا في شركة بي جي نستمع جي ًدا إلى عمالئنا ،ولذلك
فنحن على دراية باهتماماتكم الرئيسية وهي:
•
•
•
•

الوقت والجودة
التكلفة المالية ومدى التوافر
المرونة وااللتزام
النزاهة والشفافية

ينصب تركيزنا بشكل كامل على ضمان حصول عمالئنا على ميزة
تنافسية في مجال عملهم وبذلك يمكننا التعامل االستباقي مع توقعات
عمالئنا والمتقدمين للوظائف لدينا على السواء.

نقدم لكم في شركة بي جي جلوبال نهجاً احترافياً وشخصياً في
جميع األوقات .فيمكنكم اعتبارنا امتداداً ألقسام الموارد البشرية
وأقسام العمليات التشغيلية لديكم.

من خالل عملنا على تنفيذ ما يهم عمالءنا ،فقد كان لنهجنا الناجح
بالغ األثر على إبرام شركة بي جي جلوبال لعقو ٍد مع بعض الشركات
العالمية الرائدة في مجاالت النفط والغاز والطاقة والخدمات البحرية.
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“يحدونا الفخر بما نقدمه لعمالئنا من مساعدات استشارية متميزة .نقدم لكم متخصصين معتمدين يتمتعون
بخبرة واسعة في مجال التوظيف ويحرصون على تحقيق النجاح ألعمالكم”.
كيرون ويليامز ،الرئيس التنفيذي لشركة بي جي جلوبال

أوروبا

آسيا

أمريكا الشمالية

أفريقيا

أوقيانوسيا

أمريكا الجنوبية

القارة القطبية الجنوبية

أفريقيا • القارة القطبية الجنوبية • آسيا • أوروبا • أمريكا الشمالية
• أوقيانوسيا • أمريكا الجنوبية
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الخبرة في مجال الحفر البري
أطقم العاملين بالحفر البحري وفريق اإلشراف:
•

عمال الحفر المساعدون

•

فنيو الكهرباء واآلالت

•

مديرو الحفار

•

مهندسو البوارج

•

الفنيون الكهربائيون

•

فنيو الحفار

•

موظفو الشركات

•

عامل األرضية

•

مراقبو الحفار

•

مشغلو األوناش

•

مهندسو الصيانة /

•

مراقبو الحفر

•

مالحظ سطح السفينة

•

المشرفون

•

مراقبو الحفر الليلي

•

عامل برج الحفر

•

مدير منصة بحرية  /الرئيس

•

عمال الحفر

•

مشغل المضخة

خدمات التزويد بالعمال وخدمات إمداد وتموين كاملة
متوفرة لجميع فئات المركبات والوحدات مثل:
• سفن اإلنشاءات  /جرافة شفط قاطعة ،وآالت تثبيت المواسير ،وآالت إلقاء الصخور،
وآالت تثبيت الكابالت.
• منصات اإلنتاج والتخزين والتفريغ العائمة ( ،)FPSOومنصات الحفر واإلنتاج والتخزين
والتفريغ العائمة ( ،)FDPSOوآالت التخزين والتفريغ العائمة ()FSO
• معدات الحفر ،وغواصات الحفر العائمة ،وسفن الحفر ،وأبراج الحفر المرفوعة.
• مركبات الدعم ،وقاطرات خدمة الحفارات البحرية ومستلزماتها
• مركبات دعم متعددة االستخدامات ،ودعم منصات اإلنتاج والتخزين والتفريغ العائمة

يمكننا أن نقدم لكم إدارة كاملة للمشاريع وفرق إلدارة المشاريع البحرية تتراوح من توفير العمال والمشرفين
مجاالت كاآلتي ذكرها:
المؤهلين بشكل جيد ألعمال الصيانة واإلدارة في
ٍ

•

التشييد والتصميم

•

عمال الدهان

•

مرحلة بدء التشغيل التجريبي

•

فنيو اإلنتاج

•

المفتشون

•

ضمان الجودة

•

الرفع

•

مجهزو السفن والمركبات

•

الفنيون الميكانيكيون

•

عمال السقاالت

•

الطواقم الطبية

•

اللحام

•

فنيو االختبارات غير اإلتالفية
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الخبرة في مجال الحفر البحري
أطقم العاملين بالحفر البحري وفريق اإلشراف:
• عمال الحفر المساعدون

• مديرو  /مشرفو الشئون البحرية والصيانة

• مراقبو المشتريات والخدمات اللوجستية

• مديرو  /مشرفو  /مهندسو اختبارات
بدء التشغيل

• المهندسون  /الفنيون الميكانيكيون

• مهندسو  /مشرفو الجودة والصحة
والسالمة والبيئة

• مهندسو تركيب المواسير  /الهياكل

• مديرو الحفار

• مديرو  /مشرفو اإلنشاء
• مهندسو ضبط التكاليف
• عمال الحفر
• مهندسو  /فنيو  /اختصاصيو /
مراقبو الكهرباء
• فنيو  /مراقبو اإللكترونيات والمعدات

• مراقبو العمليات
• مهندسو التخطيط
• مهندسو  /فنيو  /مشغلو العمليات
• مهندسو  /فنيو  /مشغلو اإلنتاج
• مفتشو المشاريع واألبنية الجديدة

• مهندسو الصحة والسالمة والبيئة

• مراقبو الحفار
• كبار المهندسين الميكانيكيين
• كبار مهندسي العمليات
• كبار مهندسي اإلنتاج
• مراقبو الحفر

مجال يهم جميع الناس وندرك أنه من خالل فهمنا للناس ً
أوال ،مع انتهاج أسلوب
“نوقن بأننا نعمل في
ٍ
ناجحا في دعم احتياجات العمل المستمرة لديكم”.
مرن وابتكاري ،يمكننا أن نقدم
نموذجا ً
ً
جيمس ساموت ،مدير العمليات بشركة بي جي جلوبال

نصب كامل تركيزنا على توفير االحتياجات والمشروعات الخاصة بشركاتكم من
خالل وظائف الحفر البري  /البحري التالية:
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•

هندسة اإلنشاءات

•

اإلدارة والدعم

•

هندسة التصميم

•

خدمات المالحة والتوظيف

•

الحفر

•

هندسة البترول

•

الهندسة العامة

•

اإلنتاج

•

علوم األرض

•

الخدمات التخصصية

•

الصحة والسالمة والبيئة

المجال البحري

تدرك شركة بي جي جلوبال أن المالحة البحرية وسوق
البضائع التجارية العالمية عبارة عن نظام متواصل التطور،
ليس فقط ً
قابال لالستمرار ذاتيًا ،ولكنه يمثل بيئة فريدة كذلك.
ونظرا للتوسع الكبير في هذه األسواق والشواهد الخاصة
ً
بالسفن والبضائع التجارية ،فقد وصلت شركة بي جي جلوبال
إلى مرتبة متميزة بين الشركات ،مقتحمة حدود المجاالت
التخصصية األخرى ،مثل المجاالت البحرية ،والمجاالت
المصرفية ،والمحاسبة ،والشئون المالية ،والتجارة ،والقانون،
وخدمات الدعم ،والخدمات المؤسسية وكذلك تقنية المعلومات.

تقوم شركة بي جي جلوبال بتوريد الموظفين وجميع أطقم
المالحة واإلبحار لجميع العمالء في مجال الحفر البحري وكذلك
جميع أنواع المركبات بما في ذلك منصات اإلنتاج والتخزين
والتفريغ العائمة ،والغواصات العائمة ،ومركبات دعم المنصات
( ،)PSVوسفن دعم الغوص ( ،)DSVومركبات دعم قاطرات
خدمة الحفارات البحرية ( )AHTSوالسفن االحتياطية.
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فيما يلي بعض المواقع الوظيفية التي وفرت فيها شركة بي جي جلوبال موظفين في مجال الخدمات البحرية:
• بحار مؤهل

• عمليات الموانئ

• رئيس قسم االتزان

• فني مراقبة الصوابير

• فني  /ربان السفن المُسيرة عن بعد

• اإلشراف على األبنية الجديدة

• رئيس برج الحفر

• عامل تخليص في السفن

• منسقون بحريون

• قبطان  /ربان

• مهندس سفن

• مشغلو غرفة التحكم

• الغوص

• وكيل ربان  /ربان سفن

• البحري

• مسؤول مواقع ديناميكية

• حوض بناء السفن

• مشرفو اإلنتاج

• موظف مطبخ

• ربابين وبحاري سفن الدعم
البحري ()OSV

• مراقبو السالمة

• روافع ثقيلة  /مد األنابيب
• مراقب بحري
• مساح بحري
• مهندس معماري بحري
• ّ
ملح
• مساح مواقع بحرية
• ناقالت نفط

• مراقبون فنيون
• مهندسو بوارج
• كبار الموظفين
• مسؤولو حقول النفط البحرية
• موظفو الجودة والصحة والسالمة والبيئة
• قائد مقطورة بحرية

• مراقب بحري
• محامي  /وكيل قانوني في الشئون البحرية
• محاسب بحري
• الخدمات المالية واإلدارية
• الشئون القانونية ودعم تقنية المعلومات
ً
فضال عن متخصصين آخرين في
•
خدمات الدعم.

يمكن تزويد شركاتكم بجميع األطقم للقيام بوظائف مؤقتة ودائمة .إن شبكتنا الضخمة التي تضم متقدمين
لشغل وظائف بحرية وكذلك درايتنا العميقة بالمؤهالت الضرورية للبحارين تضمن لنا أن نكون األفضل في
تخصيص المرشح المثالي للوظيفة الشاغرة المناسبة .فنحن نتبوأ مكانية مثالية الستقدام الموظفين المحليين
والدوليين ذوي المهارات المناسبة والخبرة الجيدة.
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الهندسة
بفضل العقود العالمية التي تربط شركة بي جي جلوبال بأكبر شركات النفط والغاز والطاقة والخدمات البحرية على مستوى العالم،
تستطيع الشركة تقديم مجموعة شاملة من المتخصصين في مجال الهندسة.
فيما يلي بعض المواقع الوظيفية التي قدمنا فيها لعمالئنا موظفين في مختلف القطاعات في مجال الهندسة.
هندسة البترول

هندسة التصميم

الهندسة
والعلوم العامة

• الهندسة الكيميائية

• التصميم بمساعدة الحاسب اآللي
( / )CADالتصنيع بمساعدة الحاسب
اآللي ()CAD

• اختصاصيو الكيمياء

• هندسة الحفر
• هندسة البترول
• هندسة اإلنتاج
• اختبار اإلنتاج
• هندسة المكامن النفطية

• الهندسة المدنية
• مهندس تصميم
• مهندس مرافق

• الهندسة الكهربية
• مدير هندسي
• مساعد فني هندسي
• مهندس اآلالت ومعدات التحكم

• تطوير الحقول

• اختصاصيو المعادن

• األنظمة العائمة

• القولبة والتشكيل

• مهندسو التركيبات
• الهندسة الميكانيكية

• نظام إدارة تصميم الوحدات
( / )PDMSنظام تصميم
الوحدات ()PDS

• هندسة خطوط األنابيب

• اختصاصيو فيزياء

• الهندسة البحرية

• مهندس خطوط المواسير
• مهندس العمليات
• هندسة الرافعات
• هندسة ما تحت سطح البحر

• مهندس مشاريع
• هندسة الهياكل
•

مدير فني
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الطاقة
تتمتع شركة بي جي جلوبال بدراية واسعة
باألسواق المحلية وكذلك بالخبرة الالزمة لتعزيز
مكانتنا المعروفة في توريد الموظفين النموذجين
لعمالئنا .نقدم لعمالئنا الكوادر المرشحة لشغل
وظائف مؤقتة أو دائمة ابتدا ًء من الموظفين
المبتدئين إلى كبار المديرين.

يضع مسئولو التوظيف المتخصصون لدينا
معايير توريد الموظفين على نحو سريع
وفعال وبتكلفة معقولة.

فيما يلي بعض المناصب التي قدمنا بها لعمالئنا موظفين في مختلف القطاعات
في مجال الطاقة:
تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية

تطوير طاقة الرياح

تقنيات الشبكات الذكية

• مهندس تقطيع وبالط

• كبير مسئولي الشراء

• مهندس تطوير البلورات

• كبير وكالء العقارات

• معدات النظام المتطور للقياس ()AMI
من الفئة P

• فني عمليات أشعة الليزر
• مهندس صناعة وحدات الطاقة

• محلل أول إلدارة المخاطر
ّ
منقب عن المعادن في المواقع
•

• مخطط  /مصمم جداول اإلنتاج

• مراقب المواقع

• مدير ضمان الجودة

• محلل بيانات الرياح

• مطورو بلورات السيليكون

• توقع قوة طاقة الرياح وتقييم الموارد

• مهندس التقنيات السلكية

• فني حقول إنتاج طاقة الرياح
• مدير مصنع إنتاج طاقة الرياح
• فني مراقبة حقول طاقة الرياح
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• فني اختبارات إلكترونية
• مهندس ضوابط أنظمة الطاقة
• فني هندسة خدمات الحقول
• مراقب تصنيع
• مهندس إلكترونيات الطاقة
• مدير برامج
• مهندس برمجيات أول
• مهندس أتمتة االختبارات
• مدير برامج المرافق

إستراتيجية استقدام الموظفين واستبقائهم
نحرص على االستيعاب الجيد ألعمال عمالئنا ومشروعاتهم
وقيمهم ومواعيد التسليم الموضوعة .فنحن نعطي األولوية
لوضع تخطيط واضح لألدوار المطلوب القيام بها وكذلك
األطر الزمنية لها ،ومن ثم نسلم األعمال دومًا بأعلى جودة من
المرة األولى.
ً
منصة متجددة بانتظام نعطيها بالغ
تعد قاعدة البيانات الداخلية لدينا
االهتمام والعناية .حيث يتم صيانتها وتطويرها باستمرار حتى ال تقدم
ً
واطالعا وكفاء ًة تجنبًا إلضاعة
للعمالء سوى المرشحين األكثر خبر ًة
الوقت عندما يشترط توفر متطلبات معينة لشغل الوظيفة.

شركة بي جي جلوبال هي شركة “عالمية” تحرص على جذب أفضل
الكفاءات وتحرص بدرجة أكبر على االحتفاظ بها وتطويرها .يعد ذلك
ً
شيئا أساسيًا في أعمالنا .يحدونا إيمان قوي بأهمية إقامة عالقات عمل
وثيقة مع المتقدمين لشغل الوظائف والعمالء والحفاظ عليها اآلن وفيما
بعد بنا ًء على التزامنا بسياسات ما قبل إتمام المعامالت وبعدها في
جميع األوقات.
ويحدونا الفخر بأن نقدم خدماتنا لمجاالت متقاطعة مثل النفط والغاز
والطاقة والخدمات البحرية وبفضل ما نملكه من خبرة واسعة في مجال
توريد الموظفين األكفاء ،فقد جذبنا اآلالف من طلبات شغل الوظائف.
وهذه الطلبات تأتي إلينا من أشخاص مهنيين ال يرغبون في اإلفصاح
عن تفاصيلهم الشخصية لعامة الناس ،أو لشركات مماثلة أخرى ،أو
وضع سيرهم الذاتية على مواقع اإلنترنت.

إن أفضل الجهات االحترافية في مجال النفط والغاز والطاقة
والخدمات البحرية على مستوى العالم يقع اختيارها على
شركة بي جي جلوبال كوجهتهم المفضلة الستقدام الموظفين.
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نمط التوظيف
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رعاية العمالء
والمتقدمين
للوظائف

المتابعة والعناية
الالحقة

9

إجراء مقابالت
شخصية مع
العمالء

10
اعتماد
العروض
وتقديمها

11

8
2
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الحصول على
الوصف الوظيفي

1

3

إعداد قائمة
مختصرة
للمرشحين
المختارين
ونماذج ملفات
تعريف خاصة
بشركة بي جي
جلوبال

تحديد وفهم
احتياجات العمالء
ومتطلباتهم

4
12

التأكد من جاهزية
المرشحين لتاريخ
السفر  /بدء العمل

6

إعداد قائمة
مطولة ومناسبة
بالمرشحين
للوظائف

تحديد أولوية
العمل

توقيع عقود العمل
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تحديد العمالء
وإعداد قائمة
للمختارين.

تعظيم االستفادة
من وظائف
البحث

الحصول على
التأشيرات
وتصاريح
الهجرة

5

إجراء أبحاث
برية وبحرية

13

تأكيد تاريخ
بدء العمل

14
ترتيب تذاكر
الطيران للسفر.

تقديم الخدمات
تتمتع شركة بي جي جلوبال بوجود فرق خاصة بشئون النفط
والغاز والطاقة والخدمات البحرية تتميز باالحترافية العالية
والتنظيم والتفاني والبراعة الكبيرة في العمل وفق خصائص
مجاالت أعمالكم ومتطلباتها على مدار الساعة طوال أيام
األسبوع .يمتلك جميع استشاريو التوظيف لدينا خبرة لسنوات عدة
في مجال التوظيف ،خاصة في قطاعات النفط والغاز والطاقة
والخدمات البحرية.
ويتفهم االستشاريون والمتخصصون لدينا أنه عندما يتعلق األمر
بالتوظيف ،فإنه من الضروري تقديم موظفين ال يتسمون بالمالئمة الفنية
والمهنية فحسب ،ولكن ً
أيضا يتناسبون ثقافيًا مع الشركات التي سيعملون
بها .ومن خالل وضع ذلك األمر في االعتبار ،تدرس فرق التوظيف
لدينا وتتفحص بعناية شديدة الخبرة العملية الكلية لجميع المرشحين ومدى
مالءمتهم للوظائف المتوفرة.
وتتضمن عملية الفحص الدقيقة لدينا إجراء سلسلة من المقابالت
الشخصية وجهًا لوجه أو عبر الهاتف للتعرف على النمط السلوكي
للمرشحين ،وكذلك التحقق من هوياتهم ،والتحقق من المراجع ،والتحقق
بدقة شديدة من شهادات االعتماد في مجال العمل.

وبهدف تحقيق أعلى مستوى من التواصل وتقديم الخدمات ،يوجد
لدينا مدير لخدمة العمالء يتسم بالخبرة والتفاني ومكرس للتواصل
مع أي عميل جديد .وبعد ذلك يتم تحديد مواعيد المراجعات وتنفيذها
بواسطة مدير خدمة العمالء والموظف الموكل من قبلكم ،وذلك
بشكل منتظم.

الرئيس التنفيذي
العضو المنتدب
مدير المبيعات
مدير خدمة العمالء
Senior Consultant
استشاري
ُوردي الموظفين
كبار م ِّ
ُوردو الموظفين
م ِّ
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خدمة العمالء
خدمات
التوظيف

خدمات الموارد البشرية
وإدارة المشروعات

خدمات ترتيب رحالت
الطيران والتأشيرات
واللوجستيات

خدمات الرواتب

التوريد الدولي للعمالة لشغل وظائف
بعقود مؤقتة ودائمة

أنشطة قسم الموارد البشرية

تحصيل تكلفة السفر

إدارة الرواتب

تقييمات الوظائف

مساعدات السفر واإلقامة

إدارة المهام الدولية

اإلعالن على مستوى العالم

تقديم المشورة بشأن الرواتب
والمزايا

طلبات الحصول على التأشيرة

اليوم الثاني – يوم المعالجة

تصريف األعمال

رواتب المنظمات الجنسيات

تنسيق الخدمات اللوجستية

التنسيق في تحديد الرواتب

Work Permit Assistance

إنشاء الحسابات البنكية

التعريف بالمواقع

جدول الرواتب المجزأ

المساعدة في االستعانة بكوادر وطنية
وجامعية

معالجة النفقات

البحث واالختيار
التحقق من الخلفيات والمراجع
استالم الشهادات واالعتمادات والتحقق
منها
تأهيل المرشحين وإجراء المقابالت
الشخصية معهم وتصفيتهم
تقديم إرشادات بشأن الرواتب وحزم
المكافآت

مراجعات ما بعد إتمام
المشروعات
مقابالت إنهاء الخدمة
خدمات منفصلة
المشاريع الكبيرة
اتفاقيات مع الموردين المفضلين
إدارة الموردين

نقدم لكم في شركة بي جي جلوبال خدمة توظيف متكاملة لمساعدتكم في تلبية
المتطلبات المتغيرة باستمرار لدى شركاتكم.
فمن عقود التوظيف قصيرة األجل إلى عقود التوظيف الدائمة ،نوفر لعمالئنا المرونة بفضل ما نمتلك من شبكة
مقرات دولية لمساعدتكم في استقدام الموظفين واأليدي العاملة.
وكجزء من تقديمنا للخدمات ،إذا غادر أحد الموظفين المرشحين الناجحين جهة عمله ألي سبب غير تسريح
الموظفين .خالل ثالثة شهور من تاريخ بدء العمل ،تلتزم شركة بي جي جلوبال بتوفير موظف بديل له ،بدون
أي تكلفة إضافية بشكل يتسم بالكفاءة وفي الوقت المناسب.
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خدمات الرواتب
لدينا في شركة بي جي جلوبال قسم لخدمة إدارة الرواتب مخصص
لضمان انتفاع عمالئنا من احترافيتنا وخبرتنا في جميع نواحي إدارة
الرواتب والمهام الدولية.

نقدم لعمالئنا خططاً متخصصة في إدارة الرواتب بدءًا من
اإلجراءات األساسية الخاصة بالرواتب إلى المساعدة في تنفيذ
األعمال الرئيسية لديكم وتحسين “العائد على المهام”.

نظرا الرتفاع نمو الشركات والتغير المستمر في األسواق
ً
الدولية ،تحتاج الكثير من المؤسسات إلى االستعانة بمصادر
خارجية في إجراء األمور الخاصة بالمدفوعات والرواتب
والمهام الدولية لتقليل التكلفة.

بإمكان فريق إدارة المهام الدولية لدينا أن يقدم لكم خدمة إدارية
متكاملة وعالية الجودة وذات تكلفة مناسبة من خالل برنامج للخدمات
الجزئية أو المتكاملة.

بإمكان شركة بي جي جلوبال أن تقدم للعمالء:

يمكننا ً
أيضا مساعدتكم في تنفيذ أعمالكم من خالل إدارة
المهام الدولية التالية:

• تجمع كبير من الموارد

• اإلدارة الدولية لتغيير المواقع واالنتقاالت

• توفيرات في التكاليف من خالل عمليات انسيابية يجري تنفيذها
من خالل نظام واحد.

• إدارة الموردين

• نقطة اتصال واحدة

• أفضل الوسائل من حيث التكلفة من أجل تخفيض رسوم
التحويالت البنكية وغيرها من الرسوم.
• عملية لرفع التقارير قابلة للتدقيق بالكامل

• دعم الدول المضيفة
• إدارة النفقات
• برامج الرواتب والحوافز

• معالجة اإلجراءات الخاصة برواتب المغتربين  /متعددي
الجنسيات
• تقديم الرواتب بعمالت مختلفة
• تقديم مدفوعات متعددة شهريًا
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خدمات الموارد البشرية

من ضمن خدمات الموارد البشرية والخدمات االستشارية
التي نقدمها لكم على سبيل المثال ال الحصر:

يهتم قسم الموارد البشرية والخدمات االستشارية لدينا بأنشطتكم غير
األساسية وبتقديم خدمات متكاملة خاصة بالموارد البشرية .يتيح هذا
القسم للعمالء إدارة القوة العاملة لديهم بشكل أفضل بينما نبحث عن
أفضل الكوادر لتوظيفها في مختلف الوظائف في جميع المجاالت
على جميع المستويات .بإمكاننا تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات
ومساعدة عمالئنا بشكل فعال لتحقيق النجاح في أعمالهم من خالل
تقاسم المسئولية اإلجمالية مع فرقنا االحترافية والمتفانية في العمل.

• إدارة كبار الموردين

نتبنى في شركة بي جي جلوبال نهجاً يتسم باالحترافية يتالئم مع
أعمالكم ونعمل ً
أيضا على الحد من الخدمات غير المتسقة حتى
يتسنى لكم ضبط التكلفة اإلجمالية وخفضها ألقصى حد ممكن.

• تقييمات الوظائف
• إجراء استبيانات عن المزايا
• مقابالت نهاية الخدمة  /إخطارات إنهاء الخدمة
• إعداد نماذج الوصف الوظيفي
• توفير الموارد الخارجية للمشاريع
• تقديم خدمات منفصلة
• تطبيق منهجيات توظيف األشخاص األكفاء والمهرة
• تطبيق عمليات انسيابية ً
وفقا لمعايير محددة
• إدارة شئون المغتربين على مستوى العالم
• الدورات التدريبية  /التنسيق بشأن التدريب
• تنسيق وترتيب تغيير الموظفين
• إعداد سجالت الموظفين
• إصدار تصاريح العمل وتجديدها
• إصدار تأشيرات اإلقامة للمغتربين
• تجديد جوازات السفر
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خدمات رحالت الطيران والسفر
ونظرا لما لدينا من
تعد شركتنا حاليًا من الشركات الرائدة في هذا المجال،
ً
العديد من جهات االتصال والشركاء العالميين في مجال خطوط الطيران،
يمكننا أن نوفر لعمالئنا ما يصل إلى  %70على أي رحالت سفر بحري
ً
يتم حجزها في أي مكان
مقارنة بالشركات المنافسة لنا التي تعمل في نفس
هذا المجال .ويرجع ذلك إلى شراكاتنا الحصرية التي نجحنا في االحتفاظ
بها لسنوات عديدة.
يحدونا فخر كبير بأننا أصبحنا جهة سباقة في هذا المجال تعتمد على
المبادرة وليس رد الفعل فقط ،ويحدونا الفخر ً
أيضا بما لدينا من فرق
متخصصة وقوية في مجال السفر تعمل على مدار الساعة لتقدم لكم
أفضل األسعار لرحالت السفر ،وأفضل مسارات السفر المباشرة ،فضالً
عن توفير أفضل سياسات اإللغاء واسترداد األموال .وعند الحاجة إلى

تغيير مواعيد رحالت السفر أو إلغائها من خالل إخطارك لنا بذلك قبل
فترة قصيرة ،يمكننا بنسبة كبيرة تصل إلى  %90القيام بذلك بدون
رسوم إضافية.
ويسرنا ً
أيضا اآلن أن نعلن عن اشتمال خدمات رحالت السفر والطيران
التي نقدمها لعمالئنا على تأمين مجاني على السفر من وإلى جميع
الوجهات واألماكن حول العالم.
ولدى شركة بي جي جلوبال ميزة االتفاق على رحالت السفر مع
واضعي أحدث جداول تغيير طواقم السفر بشكل يومي حتى نساعدكم في
الوصول إلى أفضل مسارات وأسعار السفر والطيران في أي مكان في
العالم.

من بين خدمات رحالت الطيران والسفر التي نقدمها ،على سبيل المثال ال الحصر:
• تطبيق سياسة اإللغاء ورد األموال على جميع رحالت السفر .وبذلك
يمكن إلغاء جميع رحالت السفر من خالل إخطارك لنا بذلك قبل فترة
قصيرة وكذلك رد جميع المصروفات تغيير مواعيد رحالت السفر إلى
مواعيد بديلة بدون فرض تكلفة إضافية.
• تقديم رسوم سفر بحرية وجوية مخفضة على جميع شركات
النقل العالمية.
• تقديم االستشارات والدعم في طلبات الحصول على التأشيرات
• خدمات الدعم التشغيلي اللوجستي والتشغيلي العالمي على مدار
الساعة وخدمات الطوارئ في غير ساعات العمل.
• تأمين مجاني على سفر جميع المسافرين
• شركاء سفريات تابعون التحادات عالمية

• تقديم المشورة والدعم في استخراج تصاريح العمل
• منح جوائز على أميال السفر المقطوعة عبر رحالت الطيران
• إصدار تأشيرات اإلقامة للمغتربين
• معالجة طلبات البرامج التدريبية وتقديم النصائح بشأنها
• تحديد أماكن اإلقامة وكذلك إجراء حجوزات الفنادق وحجوزات
الليلة الواحدة
• خدمات النقل والمواصالت مثل :استئجار السيارات ،واستخراج
تذاكر السكك الحديدية ،وتذاكر العبّارات ،وترتيب الرحالت
البحرية ،وتأجير المراكب ،واستئجار الطائرات ،وإجراء
حجوزات الحافالت ،واستخراج تذاكر رحالت الطائرات
المروحية.

• مهالت للسداد حتى  60يوم
• تجديد جوازات السفر
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ضمان الجودة

تدرك شركة بي جي جلوبال أهمية الوضع وااللتزام بالمعايير التي تشكل جزءًا من عملية ضمان الجودة لدينا وتشكل
ً
أيضا جزءًا رئيسيًا من مبادئ عمالئنا.

االلتزام بـ:

عملية ما قبل االختيار:

التشريعات المحلية ونظام الضرائب والتأشيرات وتصاريح العمل .تتعهد
شركة بي جي جلوبال باالمتثال المحلي لهذه التشريعات حتى تضمن
االلتزام القانوني الكامل لمستشاريها وخبرائها فيما بتعلق بأنظمة الضرائب
وحقوق العمل.

نحرص على التحديث والتدقيق المستمر لقواعد البيانات الخاصة
بالمرشحين المؤهلين للوظائف .ويتضمن ذلك إجراء المقابالت الشخصية
والتحقق الدقيق من المراجع وشهادات االعتماد في مجال العمل .لقد
أقمنا شراكات استراتيجية مع شركات رائدة مطابقة للمعايير على مدار
السنوات السابقة بغرض تزويد عمالئنا بالدعم المهني واالحترافي
المضمون في جميع األوقات.

الصحة والسالمة
إن صحة وسالمة جميع موظفينا والمتعاقدين معنا وشركائنا
أمرا بالغ األهمية بالنسبة لنا.
العاملين لحسابهم الخاص تعد ً
تتمثل أهدافنا في تقليل المخاطر ،والحيلولة دون حدوث
اإلصابات البدنية والخسائر الناجمة عن األضرار .وتتمثل
ً
أيضا في تحديد مخاطر الصحة والسالمة وإدارتها والتعامل
نحو فعال.
معها حتى يتسنى السيطرة على المخاطر على ٍ
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ومن جانبنا ،فنحن نضمن التزام موظفينا والمتعاقدين معنا وشركائنا
العاملين لحسابهم بالعمل وفق معايير السالمة التي تلبي متطلباتنا القانونية
مما يؤدي إلى ممارسات أعمال تتسم بالجودة والكفاءة في هذا المجال .وإنا
نحو مستمر بمراجعة هذه المعايير وتطويرها ،وبالتالي تعديلها.
نقوم على ٍ
بشكل كامل على فهم
نتعهد بأن يكون لدينا موظفين ومستشارين مدربين
ٍ
مسئولياتهم وتنفيذها ،وكذلك بالمراجعة المتواصلة لسياستنا من خالل
التحقق من فاعليتها في مجاالت العمل.

االتصال بنا
المقر الرئيسي لشركة بي جي جلوبال
Advance House 375, Level 2
Manwel Dimech Street
Sliema/ Malta, SLM 1058
		
رقم الهاتف:
		
رقم الفاكس:
البريد اإللكتروني:

+356 2142 4634
+356 2142 4635
info@pg-global.com

www.pg-global.com

تمتلك اآلن شركة بي جي جلوبال  8مقرات في  8دول مختلفة
حول العالم وتقدم للعمالء خدمة على مدار الساعة جميع أيام
األسبوع طوال السنة.
أنغوال
مالطا
النرويج

سنغافورة
المملكة المتحدة (لندن وجالسكو)
إسبانيا
الواليات المتحدة األمريكية

