خطاب توكيل POWER OF ATTORNY
Ref NO: REC-RA-09
ليعلم الجميع بموجب هذا التوكيل 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:
 ١١٦٩٩الكائنة بالمملكة العربية السعودية التي تنطوي تحت سجل
تجاري رقم١٠١٠١٦٥٥٧٧ :
لقد وكلنا مكتب االستقدام ايشان أوفر سيس الخاصة المحدودة .المعتمد
لدي حكومة نيبال ووزارة العمل وإدارة النقل بنيبال الذي يحمل رقم
الترخيص  ٥٣٢/٢٠٦١/٠٦٢ :الستقدام عمالة نيبالية لشركتنا بصفته
الوكيل القانوني والشرعي ،بالتوقيع عنا فيما يتعلق بكافة المستندات
والتأشيرات المرفقة التي تخص تأشيرة لعدد  ٠٩بمهنة مختلفة التي
تتعلق شركتنا وتقديمها إلي الجهات المسؤولة لتوقيعها والتوقيع عليها
فيما يخص الشركة بغرض حماية العمال النبالين الذين يعملون بالخارج
وترتيب كافة المسائل المتعلقة بالعمالة القادمة للمملكة العربية السعودية
وفقا علي القائمة المرفقة فيما يتعلق بمسائل االستقدام
الخ...
تم إصدار هذا التوكيل وفقا َ لخطاب الطلب المؤرخ بتاريخ:
٢٠١٥\١٢\١٤م .مرجع رقم (ريك/أر اي  .)٠٩/تاريخ انتهائه:
٢٠١٦\١٢\١٤م
رقم التأشيرة أدناه:
تأشيرة رقم ١٣٠٠٩١٦٥٤٧ :وتاريخ االصدار ١٤٣٧\٠٢\٢٠ :هجري
وتاريخ االنتهاء١٤٣٩\٠٢\٢٠ :هجري

Date: 14/12/2015

Know all men by these presents: That 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, Do
hereby appointed M/S ISHAN OVERSEAS PVT.LTD Kathmandu,
Nepal, a recruitment Agency approved by the Government of
Nepal, Ministry of Labour and Transport Management, with
License No.: 532/2061-062. to be our true Lawful Attorney and
Agent in Nepal respect of handling all the affairs with the
protector of emigrants, Government of Nepal and sign all required
documents by the said officers in connection with the recruitment
of 09 Manpower’s from Nepal against visa as per attached list for
Employment with us to arrange all matters related to Emigration,
etc.
This Power of Attorney is made in relation to our Demand Letter
Dated 14/12/2015 Ref NO: REC-RA-09 and expires on 14/12/2016
Our block visa below:
Visa No1300916547. Date of Issue: 20/02/1437H & Date of Expiry:
20/02/1439H, in witness whereof, we have executed this Power of
Attorney on this 14/12/2015 In the presence of the subscribing
witnesses.
For and on behalf of: Konooz Dinar Trading Est.

اثباتا َ لذلك لقد تم إصدار هذا التوكيل في هذا اليوم من٢٠١٥\١٢\١٤م
بشهود الموقعين ادناهم

المدير العام
مـبـارك عــلي الـخـنـفـــري
مؤسسة كـنـوز د يــنــار للتجارة

)Mubarak Ali Al-Khanfri (GM

