
 

 

DEMAND LETTER طلب خطاب  

 

Date: 14/12/2015                                       Ref NO: REC-RA 09 
TO: 
M/S Ishan Overseas Pvt.Ltd  
Kathmandu Nepal. 
License. No:532/2061-062. 
 
Sub: Demand Letter of Employees from Nepal. 
Dear Sir /Madam. 
We request you to select and recruit the following 
suitable personnel for our company from Nepal as per the 
details given below and as per Our Block: Visa No: 
1300916547. Date of Issue: 20/02/1437H & Date of 
Expiry: 20/02/1439H, 

S# Category Salary Food  Qty
# 

01 Salesman   1200 SR Free 04 

02 Laborer  800 SR Free 05 

Terms & Conditions: 
01: Period of Employment: Two years (renewable)     
02: Place of employment: Riyadh. KSA. 
03: Air Ticket: For joining the Company for the first time (KTM-
KSA) and then round trip air ticket will be provided after the 
completion of two years’ contract.   
04: Service Charge: Not Provided. 
05: Working Hours: 8 hrs. Per Day, 6 days per Week (48 hrs. per 
Week). 
06: Over Time: Minimum 1.5 times of the salary per hour. 
07: Probation Period: 90 days from date of entry into KSA. 
08: Resident Permit and Visa fee:  Visa fee & Resident Permit 
Also Medical Insurance will be provided by the company free of 
cost.      
09: Accommodation: Free bachelor accommodation should be 
provided by the company. 
10: Water, Electricity & gas: should be provided by the company. 
11: Medical Insurance: provided by the company. 
12 :(a) Transportation (Bus): Provided by the company (to and 
from the work site) (b) Transportation vehicle: provided by 
company. 
13: Annual paid Leave: minimum 21 days per year. 
14: Trip Allowance for drivers according to trip policy of the 
Company. 
Other Terms & Conditions: as per Saudi Labour Law. 

  Thanks and best regards. 
Mubarak Ali Al-Khanfri (GM) 

Konooz Dinar Trading Est. 
 
 

 

   المحدودة.الخاصة  ايـشـان أوفر سيسالسادة 

نيبال   كتمندو ٠٦٢/٢٠٦١/٥٣٢ الترخيص:رقم   

 

 الموضوع: خطاب طلب العمالة من النيبال 

 السيدة العزيزة/

نفوضكم بإختيار واستقدام العمالة النيبالية المؤهلة لشركتنا وفقا 

للشروط التالية حسب تأشيرة رقم: ١٣٠٠٩١٦٥٤٧ وتاريخ 

االصدار: ٢٠\٠٢\١٤٣٧ هجري وتاريخ االنتهاء: 

 ٢٠\٠٢\١٤٣٩هجري.

الطعام  العدد

 

 ر المهنة راتب االساسي

 ٠١ بائع  ١٢٠٠ لاير سعودي مجانا ٠٤

 ٠٢ عــامل ٨٠٠ لاير سعودي مجانا ٠٥

:واالحكامالشروط   

: مدة العقد سنتين قابلة للتجديد٠١  

 ٠٢: مكان العمل في المملكة العربية السعودية )بالرياض.(

للسعودية في بداية تعيينه بالشركة وكذلك  كتمندو: تذكرة من ٠٣

 تذكرة ذهاب وإياب عند اكماله سنتين بالشركة.

من الشركـــة متوفرة االستقدام: غيرأجـــرة   :٠٤ 

 48)أيام في األسبوع  6 اليوم،ساعات في  8: ساعات العمل: ٠٥

 ساعة في األسبوع(.

على األقل من ساعات 1. 5يحتسب بواقع  اإلضافي:: الزمن ٠٦

 العمل من الراتب األساسي.

التجريبية: مدتها تسعون يوما تبدأ من تاريخ : الفترة٠٧  

 دخول العامل أراضي المملكة العربية السعودية.

 والقيادة منرخصة االقامة  تُستخرج للعاملو التأشيرةرسوم : ٠٨

 قبل الشركة دون أي رسوم عليه 

: يُمنح السكن المجاني لغير المتزوجين من قبل الشركة.٠٩  

: يُمنح العامل خدمات الماء والكهرباء والغاز من قبل الشركة.١٠  

: تؤمن الشركة للعامل تأمين طبي مجاني.١١  

ترحل الشركة العامل بالحافلة او غيرها من وسائل  النقل:: )أ(١٢

موقع العمل لىوإالنقل من   

.  خاصة للموظفينسيارات  تؤمن الشركة)ب(    

ادوات السالمة: أن تمنح الشركة العامل الزي الذي  الزي،: ١٣

السالمة.العمل وكذلك ادوات  مع طبيعة يتالءم  

يوماعلي األقل ر تريبات للسائق حسب  21: اإلجازة السنوية: ١٤

 سياسة الشركة.

 على مالم تُذكر: تكون وفقا التي  األخرىوالشروط واألحكام 

السعودي. وشكرامنصوص عليه في قانون العمل   

  

 المدير العام

 مـبـارك عــلي الـخـنـفـــري

 مؤسسة كـنـوز د يــنــار للتجارة
 
 


