خطـــــــــاب ضمـــــــانGuarantee Letter:

الى المدير العام
ادارة وزارة العمل والتوظيف الخارجي
نيو بانيشور كتمندو نيبال.
موضوع :خطاب ضمان

Ref NO: REC-RA-09

Date: 14/12/2015
To

The Director General
The Department of Foreign Employment
New Baneshwar. Kathmandu Nepal.

السيد العزيز،
نحن مؤسسة كـنـوز د يــنــار للتجارة
أُسست وفقا على اصول وقوانين الشركات المعمول بها داخل
المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض ص ب ١٢١٠٨٠ :الرمـز
البريد ١١٦٩٩ :الكائنة بالمملكة العربية السعودية التي تنطوي
تحت سجل تجاري رقم١٠١٠١٦٥٥٧٧ :
وبموجب هذا نضمن جميع العمال النبالين وعددهم ٠٩المستقدمون
من قبل وكيلنا الشرعي مكتب االستقدام ايشان أوفر سيس الخاصة
المحدودة .المعتمد لدي حكومة نيبال ووزارة العمل وإدارة النقل
بنيبال الذي يحمل رقم الترخيص ٥٣٢/٢٠٦١/٠٦٢ :والذي يعمل
تحت شركتنا (مؤسسة كـنـوز د يــنــار للتجارة) بمدينة (الرياض)
بالمملكة العربية السعودية وأن يعملون لدينا خالل فترة مدة
عقوداتهم فقط وفقا َ لخطاب الطلب المؤرخ بتاريخ:
٢٠١٥\١٢\١٤م .مرجع رقم (ريك/أر اي  .)٠٩/تاريخ انتهائه:
٢٠١٦\١٢\١٤م
ورقم التأشيرة أدناه:
تأشيرة رقم ١٣٠٠٩١٦٥٤٧ :وتاريخ االصدار١٤٣٧\٠٢\٢٠ :
هجري وتاريخ االنتهاء١٤٣٩\٠٢\٢٠ :هجري

Subject: Letter of Guarantee.
Dear Sir,
We, Konooz Dinar Trading Est. Post Box No: 121080.
Riyadh:11699. Kingdom of Saudi Arabia, a Company dully
organized and existing under and by virtue of the laws of
Kingdom of Saudi Arabia with CR. No. 1010165577, hereby
guarantee that all 09 Nepalese worker as per our Demand
Letter Dated 14/12/2015and Ref: REC-RA -09 as for 09
Manpower’s from Nepal recruited through our agent M/S
Ishan Overseas Pvt.Ltd Kathmandu Nepal. License.
No:532/2061-062, will be working in our Company in Riyadh
in the Kingdom of Saudi Arabia.
Only throughout their contract period. As per Our Block Visa
No: 1300916547. Date of Issue: 20/02/1437H & Date of
Expiry: 20/02/1439H, we further guarantee that these
workers will not be sent to work in any other Company or
any third country during the period of contract.
Thank you for your kind co-operation.

وكذلك نتعهد بأن هؤالء النبالين لن يعملوا لدي الغير ولن يرسلوا
ألي دولة أخري بغرض العمل خالل فترة هذا العقد.
شكرا ً لكم.

Many Regards.
)Mubarak Ali Al-Khanfri (GM
Konooz Dinar Trading Est.

المدير العام
مـبـارك عــلي الـخـنـفـــري
مؤسسة كـنـوز د يــنــار للتجارة

