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A Message from the CEO

As 2020 begins to dawn, it seems like a great time to reflect on our achievements and accomplishments in 
last 10 years. We started this journey in 2009 and brought about exceptional initiatives in recruitment industry 
in Pakistani market.

Our focused qualitative approach enabled us to take the industry to new level by providing best skilled human 
resources from Pakistan to around the world in the sectors such as construction, retail distribution, hotel & 
catering, oil & gas, information technology, telecommunication, business services, and consultancy etc.

Delta Services Company is focused to offer Recruitment, Consultancy, Visa Processing and Staffing Solutions 
that are modern, sophisticated services that indispensable to our clients and candidates.

Going forward, we aim to build stronger relationships of trust with all of clients. We look forward to your 
continued support to match with the schedules with quick service execution, offers reliable, cost effective and 
flexible Human Resource and Management Services.

With the added values of strong bonds of trust, customized service for companies and the latest recruitment 
tools for ever better recruitment processes. Through these values, Delta remains committed to collaborating 
closely with every one of its stakeholders to provide, Paramount and Hassle-Free Services, Customer ease 
and Satisfaction, Establishing Better Coordination and Customer Relationship, Ensure Lucidity and Candour.

رســالة من الرئيس التنفيذي

مع إشــراق فجر العام 2020 أرى من الجدير أن نذاكر إنجازاتنا التي حققناها خالل الســنوات العشــر الماضية. نحن بدأنا رحلتنا ســنة 2009 و حققنا
 نقلة نوعية في قطاع التوظيف و تطوير الموارد في ســوق العمل في باكســتان.

ــا بجــدارة جــودة الخدمــات و كفــاءة ــا أثبتن  تركيزنــا علــى المنهــج النوعــي أمكننــا مــن نقــل خدمــات التوظيــف لمســتوى جديــد و راقــي، حيــث أنن
ــادق ــة، الفن ــع التجزئ ــركات بي ــار، ش ــاء و اإلعم ــركات اإلنش ــل ش ــن مث ــدة م ــات عدي ــي قطاع ــدول ف ــع ال ــا بجمي ــي نلحقه ــرية الت ــا البش مواردن
الكثيــر. غيرهــا  و  اإلستشــارات،  و  األعمــال  خدمــات  قطــاع  اإلتصــاالت،  المعلومــات،  تقنيــة  الغــاز،  و  النفــط   والمطاعــم، 

شــركة دلتــا للخدمــات تركــز علــى توفيــر أحــدث و أرقــى خدمــات التوظيــف، اإلستشــارات، تخليــص المعامــالت و التأشــيرات، و خدمــات الحــاق
األعمــال. أصحــاب  و  العمــل  عــن  للباحثيــن  اساســي  بشــكل  و  التطــور  مــن  بغايــة  توفيرهــا  يتــم  الخدمــات  هــذه  جميــع  العمــال. 

وهكــذا تســتمر حكايــة نجاحنــا بتعزيــز الثقــة المتبادلــة بيننــا وبيــن جميــع العمــالء. و نحــن ماضــون فــي إســتمرار رقــي معاييرنــا مــن ســرعة ودقــة
 فــي اإلنجــازات وفقا للجــداول الزمنية لجميع خدماتنا المعتمدة، العائــدة بالنفع، و المرنة بنفس الوقت.

ــا ــا قدم ــي دلت ــم تمض ــذه القي ــع ه ــا، بجمي ــا لعمالئن ــة خصيص ــات المصمم ــاليب، و الخدم ــائل و األس ــدث الوس ــع أح ــخة، م ــة الراس ــذه الثق  و به
باإللتــزام فــي توفيــر خدماتهــا الجوهريــة الخاليــة مــن المتاعــب، و تحصــد رضــا جميــع األطــراف المعنيــة، تســهل إجراءاتهــم و تبســطها

 وتحافــظ علــى الوضوح و الصراحة، هكذا نبنــي معكم عالقاتنا المتينة.
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ٰIntroduction

Delta International Recruiting Agency is recognized by the Government of Pakistan and member of the 
Pakistan Overseas Employment Promoters Association (POEPA), which provides skilled and qualified man 
power to Gulf (Middle East), Far East and other parts of the world in multiple sectors of industry like FMCG, 
Engineering, Construction, Labors( Skilled, unskilled and semi-skilled), IT & Telecom, Doctors, Education, and 
Banking & Finance etc.

Our fully automated corporate office equipped with latest technology in Islamabad which is connected to the 
branch offices in Gulf Countries and network of associated offices in other major cities of Pakistan. 
We provide extremely exceptional and fully automated web based services to all the clients and users, so that 
clients may able to get aware at each and every process by using the outstanding eservices provided by Delta 
International Recruiting Agency.

تعريف

 شــركة دلتــا العالميــة لإلســتقدام - باكســتان، شــركة معتمــدة مــن الحكومــة الباكســتانية و رابطــة باكســتان لمروجــي التوظيــف
الشــرق و  العربــي  الخليــج  إلــى منطقــة  باكســتان  األكفــاء مــن  الموظفيــن  و  المهــرة  العمــال  نوفــر  البحــار، حيــث   لمــا وراء 
 األوســط، الشــرق األقصــى، و دول العالــم األخــرى، فــي قطاعــات شــركات المــواد اإلســتهالكية، الهندســة و اإلنشــاءات، عمــال
ــبة ــة و المحاس ــي، المالي ــي، التعليم ــاع الطب ــاالت، القط ــات واإلتص ــة المعلوم ــرة، تقني ــر المه ــرة وغي ــبه المه ــرة وش ــاء المه  البن

 والبنوك،الخ

بأحــدث مجهــز  وهــو  آبــاد،  إســالم  العاصمــة  قلــب  فــي  يقــع  لإلســتقدام  العالميــة  دلتــا  شــركة   مقــر 
و باكســتان  فــي  األخــرى  الفــروع  و  المكاتــب  مــع  بربــط  آلــي  شــبه  تشــغيله  ويتــم  والمعــدات،   األجهــزة 
للشــركات الرقميــة  التوظيــف  خدمــات  لجميــع  فريــد  مجمــع  يعــد  للشــركة  اإللكترونــي  الموقــع   خارجهــا. 
إنجــاز مراحــل  متابعــة  الصنفيــن  لــكال  يمكــن  العمــل.  عــن  الباحثيــن  األفــراد  و  الموظفــة 

جميــع معامالتهم واإلستفســار عنها حيثما و متى أرادو.
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About DITRC

Delta International Recruiting Agency is one of the best recruiting companies that provides overseas 
recruitment and HR Professional services to the esteemed organizations. We have highly professional and 
qualified recruitment team includes multi disciplinary, Consultants, Specialists and Coordinators, with 
expertise across all functional areas and industries, to facilitate our clients in more convenient and simple 
manner.

We are unswerving to provide specialized Human Resources at all levels in the areas of FMCG, Engineering, 
Construction, Information Technology and Telecom & Finance beside a large section of service industry 
sectors.

معلومات عن الشركة

 دلتــا العالميــة لإلســتقدام - باكســتان، تعــد واحــدة مــن أفضــل شــركات التوظيــف و اإلســتقدام و إستشــارات
 المــوارد البشــرية، و هــي إختيــار الشــركات الكبــرى. طاقــم الشــركة يحتــوي علــى أكفــأ المهنييــن و خبــراء التوظيــف
 لمختلــف المشــاريع مــن مستشــارين و إختصاصييــن و منســقين ممــا يجعــل عمليــة اإلســتقدام أســرع و أكثــر

مالئمة

 الشــركة تخــدم جميــع الفئــات مــن جميــع تصنيفــات العمــل و توفــر العناصــر البشــرية المطلوبــة بمســتوياتها
لجميــع القطاعــات مثــل شــركات المــواد اإلســتهالكية، الهندســة و اإلنشــاءات، تقنيــة المعلومــات واإلتصــا،الت

القطــاع الطبــي، التعليمي، المحاســبة، و كثير من قطاعات الخدمات األخرى.

www.ditrc.com | www.delta.com.pk

.

،

3



Company Statement

Our quality standards apply also in terms of service, technical expertise and advice. Our dedicated 
employees are happy to assist you with know-how and experience in your daily business. We utilize our 
resources in the most efficient way possible. We manage each and every project using industry standards 
and latest tools.

Vision

بيان الشركة

 معاييرنــا النوعيــة ترتكــز أساســا فــي خدماتنــا المطروحــة، خبرتنــا الشــاملة، و إستشــاراتنا المقدمــة. فريــق عملنــا
ــن ــد حس ــن نجي ــم.  ونح ــم امورك ــط لك ــة، ويبس ــة و التجاري ــم العملي ــرور كل إحتياجاتك ــي بس ــر يلب ــدرب و الخبي  الم
إدارة المــوارد و توظيفهــا الصحيــح فــي أفضــل موقــع، و نديــر كل مشــروع علــى حــدة و بكفاءةعالية،مســتخدمين

أحدث الوســائل و أعلى المعايير الدولية.

رؤيتنا

Values

• Paramount and Hassle Free Services
• Customer ease and Satisfaction
• Establishing Better Coordination and  
  Customer Relationship
• Ensure Clarity and Candour

Our mission is to turn the vision into 
reality for our clients by providing state 
of the art facilities and preeminent 
services.

Our vision is to provide our clients
better and timely services and 
sustainable manpowersolutions by 
adopting automated and sophisticated 
methods.

قيمنا

تبنــي الــى واقــع عــن طريــق   أن نترجــم رؤيتنــا 
الوســائل األحــدث و توفيــر الخدمــات الغايــة فــي

التميز لعمالئنا.

 أن نوفــر لشــركات العمــالء خدمــات توظيــف
طريــق عــن  إســتدامة  أكثــر  و  أســرع،  أفضــل، 

اســتخدام تقنيات تلقائية و محكمة.

متاعــب أي  مــن  خاليــة  جوهريــة  خدمــات 
مســاندة الشركاء و إرضائهم

توثيــق العالقــات مــع الشــركاء و تنســيق العمــل
تعزيــز الصراحة و الوضوح

•
•
•
•

Mission مهمتنا
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DITRC services and solutions will proficiently build and manage your workforce especially for long lasting 
posts. We provide highly trained, professional and best qualified manpower to Middle East, Far East and to 
different parts of the world in numerous sectors. We have modernized the concepts of recruiting by 
minimizing distance between the Employee & the Employer. We believe in delivering results & over the years 
we have been able to satisfy Multinational companies worldwide.

حلــول و خدمــات دلتــا تنســجم مــع جميــع المتطلبــات خصوصــا لشــغل مناصــب دائمــة. نحــن نوفــر مهنييــن مدربيــن جيــدا و أفضــل
العمال المؤهلين للشــرق األوســط, الشــرق األقصى, و العالم أجمع في جميع القطاعات.

لقــد قدمنــا معنــى جديــد للتوظيــف الحديــث حيــث قلصنــا المســافة بيــن الشــركات و العمــال. نحــن نؤمــن بالنتائــج الفعليــة, ومــع 
مرور األيام أثبتنا ذلك و أصبحنا شــريك الشــركات العالمية في كل العالم.

تقنيــة اإلنشــاءات,  الهندســة,  مجــاالت:  الســيما   المســتويات  جميــع  علــى  متخصصــة  بشــرية  مــوارد  خدمــات  دلتــا   توفــر 
المعلومــات, اإلتصــاالت, الصحــة, الماليــة, الــخ, باإلضافــة لقطــاع الصناعــات الكبــرى منــذ العــام 2009. وإلــى اليــوم نحــن نعمــل بجهــد

و تنســيق عال مع عمالئنا الكرام حيث نوفر لهم آالف الموظفين من باكســتان.
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خدماتنا

خدمات التوظيف الدائم

خدمات التوظيف بالجملة

Our Services

Bulk Recruitment Services

Permanent Recruitment Services

DITRC provides specialized HR services at all levels in the areas of Engineering, Construction, IT, Telecom, 
Healthcare, Finance, etc., besides a large section of Services industry sectors since 2009. Ever since we 
started our operations and worked closely with our esteemed clients providing them thousands of workers 
from Pakistan.
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Temporary/contract employment makes you flexible in choosing when and where to work. DITRC provides 
such services to the companies that are looking for candidates/manpower for contract assignments.

In today’s competitive business environment, employers are increasingly opting for contract staffing for 
special projects or staff shortages, with certain benefits. 

We also provide specialized outsourcing services and other customized recruitment plans.

Our Executive Search couples’ extraordinary consultancy with worldwide search capability and digital 
sourcing technologies to help you recruit the best resources for business-critical requirement. 

Across Pakistan, we have access to millions of active candidates and employees. We function as an
International integrated business, equipped with the latest technology to facilitate both clients and job 
seekers in: Strategic Recruitment, Interim Management, Skill mapping, and Talent Pooling. We operate in over 
15 industrial different sectors in the Middle East.  

Executive Search Services

Temporary Placement, Staffing Solutions 
& Outsourcing Services 

ــر ــة نوف ــذه الخدم ــالل ه ــن خ ــل. وم ــب للعم ــكان المناس ــت و الم ــار الوق ــة اختي ــت مرون ــف المؤق ــات التوظي ــك خدم ــح ل  تتي
اختيارات عديدة للشــركات الراغبة بالتوظيف على أســاس العقود الوقتية

 فــي وقتنــا الحاضــر الكثيــر مــن الشــركات تفضــل هــذا الخيــار لمــا لهــا مــن فوائــد, إمــا لظــروف المشــاريع الخاصــة وإمــا لنــدرة
المطلوبين إلنجاز األعمال

باإلضافــة إلــى هذا نقدم خدمات المصدر الثالث المتخصصة و الخدمات األخرى حســب الطلب

هنــا نجمــع خبرتنــا الطويلــة فــي مجــاالت البحــث التنفيــذي مــع تقنيــات التوظيــف الحديثــة لتأميــن أفضــل المرشــحين للشــركات
ذات اإلحتياجــات التجارية الدقيقة.

 لدينــا قواعــد بيانــات تشــمل المتقدميــن للعمــل مــن كل أنحــاء باكســتان باإلضافــة إلــى المتوظفيــن الحالييــن. بســبب هــذا
 نعمــل كوســيط دولــي متكامــل يربــط بيــن الشــركات و المتقديــن للعمــل, مســتخدمين التكنولوجيــا الحديثــة لذلــك. تشــمل
ــن ــر م ــدم أكث ــا نخ ــب. حالي ــات المواه ــارات, تصنيف ــط المه ــم خرائ ــت, رس ــف المؤق ــتراتيجي, التوظي ــف اإلس ــا: التوظي  خدماتن

15 قطاعا صناعيا مختلفا في منطقة الشــرق األوســط
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خدمات البحث التنفيذي

خدمــات التوظيف المؤقت, حلول التوظيف,
والمصدر الخارجي  
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Objectives أهدافنا

 توفير خدمات إلكترونية متكاملة شبه تلقائية بالتنسيق مع تيم فرك ما يجعل جودة الخدمات أعلى و أكثر تكامال.

الحفاظ على عالمية وجودة مقاييس شركة دلتا العالمية.

توفير خدمات التدريب و التطوير المهني كما ترغب الشركات الموظفة.

إشراك العمالء الكرام في عملية التوظيف و جعلها أكثر سرعة و دقة.

تحقيق جميع األهداف الموضوعة للسنة المالية 2019 حيث أحرزنا مراتب شركات التوظيف األولى عن طريق خدمة
كافة القطاعات و توفير موارد أكثر إستدامة لها.

تزويد عمالئنا بخدمات توظيف بالمستوى األعلى عالميا.

e-Services for Candidates which is being provided and automated services for Employers 
by integration with TeamVurke to make visa allocation process more easy and simple.

Achieve the targets and goals of FY19 and become the leader in Recruitment Industry by 
allocating more resources for different industry sectors.

To provide world class manpower services to our customers.

More customers’ involvement in making the recruitment process simple and fast.

To maintain Delta International as a ISO certified.

Staff enablement and training programs to meet the customer’s needs.
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تقديــم نظــرة مثلى وواقعية حول جدوى الطلب

إخطــار حول تأثيــر الرواتب و المميزات على الطلب

 تقرير كامل وواقعي حول النقاط المشــجعة
أو غيرالمشــجعة في الطلب

 إشــراك العمالء في إختيار المرشحين األساسيين
و الثانويين حســب الطلب

Advice and complete awareness 
on salary and benefits.

Realistic and optimal advice on 
feasibility of requirement. 01.

02.

03.

04.

 توفيــر ملف كامل عن كل متقدم يتم تحديثه بشــكل
مستمر

التواصل المســتمر مع العمالء و المرشحين

 اإلعــالم و التواصل مــع األطراف المعنية في جميع
المراحل

اإلخطار بإتمام العملية أو تعذرها بكل شــفافية

05.

06.

07.

08.

Methodology

The methodology provides an overview which reflects our way of work:

منهجيتنا

منهــج عملنــا يعطيكم فكرة عامة حــول طريقة تنفيذ المهام

Formal communication process.

Thorough fact finding and briefing of our 
staff consultants keeping in mind the 
ground realities of the place.

Continuous exchange of information at 
each level to facilitate more and more.

Sign-off stages during the process to 
ensure transparency.

Comprehensive candidate profile and 
keep it in our database for future.

 إخبــار العمالء عن الحالة الحاليــة و التالية لكل عملية
توظيف

 إجــراء عمليات التحقق و إســتقصاء الحقائق على أيدي
الخبراء

التفــاوض على المميزات المعروضة

09.

10.

11.

 مساندة و مســاعدة المرشحين و تسهيل
إجراءاتهم

 الحــرص على الحصــول على التغذية الراجعة من
الجميع

12.

13.

Structured briefing and debriefing 
conducted by experts.

Get feedback from Client for future 
perspectives.

Package negotiations.

Candidate support at each stage.

Project managed stages so that clients 
may aware of every stage.

Client involvement in the choice for 
primary and secondary source companies.

www.ditrc.com | www.delta.com.pk

:

8



Achievements

Target achieved of deploying 3700 candidates in (2019) Saudi Arabian market through 
Delta International Recruiting Agency.

Partnering with FMCG, Steel and different Industries for Saudi Arabia.

Integration with BVM (Block Visa Management System).

Job searching and profile creation has been fully automated for the Candidates.

Candidates can apply for the job online, they can create their account and update their 
profile and send to us the job application.

All the tasks related to visa processing are online. Successful candidates can check their 
Visa Status online.

Employers can create their Company’s profile and send the requirements online, upon 
receiving the requirement, relevant applications and resumes would be sent by Delta 
International Online.

A Frame Contract has been signed with number of Multinational and local companies in 
Saudi Arabia and other Gulf Countries for providing skilled, semi-skilled manpower from 
Pakistan.

Recruitment Management Systems. Employer can Select, Reject and Shortlist the 
candidates.

إنجازاتنا

.2019 العــام  وحدهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  شــركات  فــي  موظــف   3700 توظيــف  فــي  النجــاح 

القطاعــات. مــن  غيرهــا  و  الحديــد  صناعــات  و  اإلســتهالكية  و  الغذائيــة  المــواد  شــركات  كبــرى  مــع  التعاقــد 

للشــركات. الشــخصي  ملفــه  عــرض  و  الطلــب  حالــة  عــرض  و  للوظائــف  التقــدم  مرشــح  ألي  يمكــن 

إطالق خدمات رقمية تلقائية بالكامل للمتقدمين.

و بعد تقدم المرشحين يمكن للشركات رفض، قبول، أو اجراء مقابالت معهم. 

تــم التعاقــد الدائــم مــع مجموعــة كبيــرة مــن الشــركات الوطنيــة و العالميــة فــي المملكــة و الخليــج و باقــي دول العالــم حيــث
نوفر لهم الموظفين المطلوبين بإستمرار.

بعد التقدم يمكن متابعة جميع المراحل االحقة  والمتعلقة بإجراءات الحصول على التأشيرة و وضعها الحالي على الموقع.

يمكــن للشــركات إنشــاء حســاباتهم و عــرض شــواغرهم بســهولة علــى الموقــع, وســتقوم شــركتنا بإرســال الســير الذاتيــة
وفقا لذلك.

التكامــل مــع جميــع مراكــز التأشــيرات الرقمية مثل: إنجــاز بوابة الخارجيــة، هيئة تنظيم ســوق العمل، وزارة الموارد البشــرية
و التوطين، و غيرها لجميع الدول.
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Partnership شراكتنا

TeamVurke Block Visa Management (BVM) is an international on-boarding solution that allows organizations 
to manage their visa pool and process candidates who are being hired on visas to work in Saudi Arabia (KSA).

BVM has been created specifically for Saudi Arabia (KSA) to comply with Ministry of Labor rules and 
regulations including Block Visa Numbers, Enjaz Authorizations, Visa Swapping, Refunds, International 
Recruitment Agencies, Local Medicals and more.

BVM enables organizations to manage very large amounts of candidate and visa data including documents in 
a completely secure cloud based environment. BVM creates a true collaborative experience allowing HR, Visa 
Managers and Recruitment Agencies to process candidates using industry best practices and access up to 
date accurate reports that are available at the click of a button.

Delta International Recruiting Agency and TeamVurke signed an agreement to facilitate the companies in 
better way.

ــع ــال إدارة مجامي ــي مج ــات ف ــع المنظم ــة جمي ــى خدم ــة إل ــة هادف ــة وتقني ــو أداة عالمي ــرك، ه ــم ف ــيرات تي ــام إدارة التأش نظ
التأشــيرات و الموظفين المســتقدمين عن طريقها في المملكة العربية الســعودية.

 نظــام إدارة التأشــيرات تيــم فــرك، صمــم خصيصــا ليالئــم شــركات المملكــة متوافقــا مــع قوانيــن و لوائــح وزارة العمــل
الســعودية بمــا فيهــا تقييــد رقــم التأشــيرات، تفاويــض وزارة الخارجيــة، تبــادل التأشــيرات، إســترداد الدفــع، إدراج وكاالت

التوظيــف، التحقــق من التقرير الطبي، و غيره.

ــق ــع توثي ــحين م ــة المرش ــات لكاف ــد البيان ــن قواع ــرة م ــة كبي ــركات إدارة مجموع ــح للش ــرك، يتي ــم ف ــيرات تي ــام إدارة التأش  نظ
المســتندات و رفعهــا إلــى مــا يعــرف بنظــام الســحابات الرقميــة. هــذا النظــام يجعــل كل مــن المرشــح و قســم مــوارد الشــركة

و وكالــة التوظيــف على بعد كبســة زر من معرفة التقاريــر اليومية لكل عملية توظيف.

دلتــا العالميــة لإلســتقدام - باكســتان و تيــم فــرك، وقعــا إتفاقــا تعاونيــا يأمــن عمليــة توظيــف ســهلة و ســريعة لجميــع
الشركات المدرجة.
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Partnership عمالئنا الكرام
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+92-51-426-4155 +92-300-8910-222

مقر الشركة
شــركة دلتا العالمية لإلستقدام باكستان

 مكتــب رقــم 10/3، الطابــق الرابع، ســلك ســنتر، محطة
 متــرو رحمــن آبــاد، طريــق مــري الرئيســي، راولبنــدي

إسالم آباد، باكستان

HEAD OFFICE

Office Number 3/10, 4th Floor, 
Silk Center, Rahman Abad Stop, 
Main Murree Road, Rawalpindi – 
Islamabad, Pakistan. 

DELTA INTERNATIONAL RECRUITING AGENCY
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