POWER OF ATTORNEY
خطاب توكيل
Know all man by these present that we, هي
بأننا
للجميع
معلوما
ليكون
………………………………………………………………………..,
……………………………………………………………………………
Kingdom of Saudi Arabia do here by appoint
. المملكة العربية السعودية لقد فوضنا،……

Dahmashi Corporation Ltd.
License No. RL-727
Dhaka, Bangladesh

،شركة الدهمشي المحدودة
،727-إل. أر:ترخيص رقم
 بنغلاديش،دكا

Hereby appoint them to be our lawful attorney لقد قمنا بتعيينهم وكلاء شررييي لنرا يقومروا نيابرة ينرا
and agent to handle all necessary work involve إكمال جميرع اأرومور المتعاق رة باأادرتقدام إضرافة ألري
including deposit of registration fees etc. with دفع ردوم التسجيل وغيرها وتكملة اأإجراءات الردمية
the emigrant Govt. of Bangladesh signing all
مررر دولرررة بنجلررراديش والتوقيرررع يلررري جميرررع الو رررا
documents for their passport & passage.
.المطلوبة والتي تخص اأادتقدام

This power of attorney valid for the recruitment
of …….. Bangladeshi workers under our block.

Visa Number: ……………………..
Date of Issue: ……………………

…… يمال م..أن هذا التوكيل صالح أادتقدا
.بنجلاديش وبموجب

………………… :رقم التأشيرة
…………………:تاريخ المسألة

This said company is also authorized to make كما أن السادة المذكوري بعالية لهم الح في التوقيع
agreement, select them and sign contract for  كما.نيابة ينا يلي اأاتفاقيات والعقود في هذا المجال
this purpose on our behalf according to the لهم ح اختيار اأويدي العاملة بموجب خطاب الطلب
demand letter.
. المرف

Thanking you,
General Manager

،ولكم جزيل الشكر
المدير العام

DEMAND LETTER

خطاب طلب

Dahmashi Corporation Ltd.
License No. RL-727
Dhaka, Bangladesh
Please arrange to recruit the following personnel حسب الشروط
on the terms & conditions given below against
the block.
Visa Number: …………………
Date of Issue: ………………….

Category

Qty

Total

Salary

الراتب

-

-

،شركة الدهمشي المحدودة
،727-إل. أر:ترخيص رقم
 بنغلاديش،دكا
نرجو التكرم بإردال المستقدمي
 وبموجب:والمواصفات اأآتية
……………….. :رقم التأشيرة
………………… :تاريخ المسألة

العدد

المهنة

مجموع

Terms & Conditions
Food, Accommodation Free

مجانا

 السك،الطعام

Transportation

Free

مجانا

المواصلات

Medical, insurance, Iqama Free

مجانا

العلاج

Air Passage Both ways

Free

مجانا

تذاكر السفر كلا الطريقي

Working hours per day

8 hours

 دايات8

دايات العمل في اليوم

Probationary period

3 Months
63 days leave after 3
years
3 years

Vacation
Period of Contract

الشروط والمواصفات

 اشهر3
 يوما33

فترة اأاخت ار
اأإجازة السنوية

 دنة3

مدة العقد

All other terms & conditions as per Saudi المملكة العربية
Labor Laws.

Thanking you,
General Manager

وجميع الشروط اأوخرى ط قا لقواني
.السعودية

،ولكم جزيل الشكر
المدير العام

دعادة
ر يس القسم القنصلي
بسفارة خادم الحرمي الشريفي المحترم
في دكرررا – بنغلاديش
السلام يليكم ورحمة الله وبركاته

تحية واحترام،
نفيد دعادتكم …………………………………………………………….المملكة العربية السعودية ،قد أصدرنا
تفويضنا إلى شركة الدهمشي المحدودة ،ترخيص رقم :أر.إل ،727-دكا ،بنغلاديش  ،وذلك لتوقيع
جميع المستندات وتقديم الجواز وادتلام التأشيرة م

دفارتكم الموقر نيابة ينا أادتقدام يدد

 ،……………….بمهنة ..... :م بنغلاديش.
يرجى م دعادتكم التكرم باأومر يلى م

يلزم بسفارتكم الموقرة بايتماد هذا التفويض وإصدار

تأشيرة العمل المطلوبة م تأشيرات لنا الرقم ،0………………. :تاريخ المسألة…………………………… :
شاكري ومقدري لسعادتكم حس تعاونكم وتفضلوا بق ول فا

اأاحترام،

ولكم جزيل الشكر،
المدير العام
…………………………………

EMPLOYMENT CONTRACT
يقد العمل
Visa Number.: ………………..
………………. :رقم التأشيرة
Date of Issue: ………………….
……………….. :تاريخ المسألة
The agreement is made and entered into this by كلا
بي
فيما
،اأاتفاق
هذا
إبرام
تم
and
between
،………………………………………………………………………. م
………………………………………………………………., Kingdom  ……………………ويشار: هاتف،المملكة العربية السعودية
of Saudi Arabia, Tel. (011……………………..As the إلي فيما بعد بررر (صاحب العمل) ويمثلها في التوقيع
“Employer” represented by its attorney.
:يلى هذا العقد شركة
Dahmashi Corporation Ltd.
،شركة الدهمشي المحدودة
License No. RL-727
،727-إل. أر:ترخيص رقم
Dhaka, Bangladesh
 بنغلاديش،دكا
 Name: ………………………………………………………
……………………………………………………… : اأادم
 Passport No: ...................................................

................................................. : رقم جواز السفر

 Profession: ......................................................

.............................................................. : المهنة

Hereinafter referred to as the Employee for and in
consideration of the mutual convenient herein both
the parties do hereby agree as follows:
1. Service Period: 3 (Three) years from the date of
arrival.
2. Probationary period: The employee will be on
probation for a period of 3 (three) months from
the date here commences work.
3. Salary: The employee will be to a monthly basic
salary. 800SR (Saudi Riyal only)
4. Duty: 8 hours duty per day.
5. Vacation: 63 days leave on successful
completion of 3 years’ service period.
6. Air Passage: Both way free
7. Food, Accommodation, Medical Insurance, Iqama
and Transportation: Will be provided to the
employee free of charge, as well as allowance of
food, Accommodation, Medical insurance, Iqama
and Transportation
8. All other terms & conditions as per Saudi Labor
Law.

Managing Director /العضو المنتدب

Date: ………………………

المشاراإليه فيما بعد بررررر (الموظف) وبعد أن أقرا بأهلهما
: فقد اتفقا كلا الطرفي يلى ما يلي،المعت ره
 ( لاث) دنوات3 : مدة العقد.1
3  ديخضع الموظف لفترة اخت ار لمدة: فترة اإخت ار.2
.( لا ة) أشهر م تاريخ بدا العمل
 يكون م ح العامل الحصول يلى:الراتب الشهري
) (دعودي ريال فقط-800 راتب شهري ادادي قدره
 دايات يوميا8 :دايات العمل
)3(  يوم بعد مرور مدة العقد المقدرة بررر33 :اأإجازة
دنوات
 ديتم توفيرها للموظف مجانا:تذكرة السفر
 ديتم: التنقلات، اأإقامة، التأمي ط ي،  السك،الغذاء
 كما يصرف له بدل الغذاء،توفيرها للموظف مجانا
والسك والتأمي ط ي واأإقامة والتنقلات

العمل

.3
.4
.5
.3
.7

 جميع الشروط واأوحكام اأآخرى ط قا لقواني.8
.والعمال السعودية

Employee/موظف

To,
The Counsellor (Labor Wing)
Bangladesh Embassy
Riyadh, Saudi Arabia
Subject: Document submitted for Attestation
Dear sir,
We……………………………………………., Riyadh, submitting following documents to your
consulate to attest (quantity) visas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Trade License (CR) Copy.
ID No. of the Company.
Copy of Employers ID.
Enjaz copy.
Full address of the Company, Street and Building No. with GPS Location.
Camp Address of prospective workers with GPS Location.
Project Document Mentioning value of the project, worker requirement and valid duration.
Details of Bangladeshi existing worker in the company.
Last three months payroll bank statement of the workers.
Demand letter and power of Attorney attested by the MOFA and chamber of
commerce.
11. Undertaking by the employer as well as agency.
12. Job Contract.
13. Authorization Letter.
So, kindly attest our documents as early as possible to bring 48 Bangladeshi workers.
Thanks & Best regards,

General Manager
…………………………………

UNDERTAKING

تعهد

I/We hereby promise and declare
Agency: Dahmashi Corporation Ltd., License No.
RL-727, Dhaka, Bangladesh
Company: …………………………………………
Visa Number: ………………………..
Date of Issue: …………………………
1. To ensure work opportunity for the worker of
the said visa in the destination country.
2. To ensure iqama, bank card, insurance, medical
card etc. within 21 days of arrival of the worker
and shall provide all these information’s to the
Embassy and BMET upon 30 days from arrival in
the destination country.
3. To ensure Air tickets accommodation, food and
other facilities as per the agreement with the
worker,
4. To ensure reception upon arrival from the airport to the
workplace.
5. To provide the agreement signed between the worker
and the recruiting agency (on behalf of the Saudi
company) to the Embassy and BMET within 15 days of
arrival to the destination country.
6. To ensure not to charge access money other
than the charges set by the Government of the
two countries from the worker.
7. To ensure regular salary payment starting from
the day of arrival in the destination country.
8. To ensure the amount of salary and other
allowances as mentioned in the agreement.
9. To ensure the type of work as agreed with the
worker through agreement.
10. To ensure full tenure working opportunity as
agreed by the agreement
11. To ensure the work site as agreed with the
worker and should intimate the Embassy and
BMET if required to relocate.
12. Shall take full responsibility individually and
jointly upon violation in any of the above points.
13. Nothing shall preclude to produce this
document to competent authority and /or court
in either country to secure rights and
compensation in contravention of any of the
above.

 نح هنا نعد ونعل/ أنا
،727-إل.أر:  ترخيص رقم، شركة الدهمشي المحدودة:وكالة

 بنغلاديش،دكا

…………………………………. :شركة
……………………….. :رقم التأشيرة
…………………………:تاريخ المسألة
 ضمان فرص العمل للعامل المذكور في التأشيرة في.1
.بلد الوصول
 التأكد م بطاقة التأمي وال طاقة المصرفية والتأمي.2
 يوما م وصول21 وال طاقات الط ية وغيرها خلال
 وتقديم كل هذه المعلومات إلى السفارة،العامل
وإلى مكتب القوى العاملة والتوظيف والتدريب خلال
. يوما م وصوله إلى بلد الوصول30
ضمان حجز تذاكر الطيران والغذاء والمرفقات اأوخرى
.وفقا للاتفاق مع العامل

.3

المطار إلى مكان

ضمان اأادتق ال يند الوصول م
.العمل
تزويد السفارة ومكتب القوى العاملة والتوظيف
والتدريب بالعقد الموقع بي العامل ووكيل مكتب
 يوما15 اأادتقدام (نيابة ي الشركة السعودية) خلال
.م وصوله إلى بلد الوصول

.4

ضمان يدم فرض ردوم يلى غير الردوم التي
.تحددها حكومة ال لدي يلى العامل

.3

.5

 ضمان دفع الراتب العادي ابتداء م يوم الوصول إلى.7
.ال لد المقصود
 ضمان م لغ الرواتب وال دأات اأوخرى المشار إليها في.8
.اأاتفاق
 ضمان نوع العمل المتف يليه مع العامل م خلال.9
.اأاتفاق
 ضمان فرص فترة العمل الكاملة يلى النحو المتف.10
يليه في يقد اأاتفاق
، ضمان موقع العمل كما هو متف يليه مع العامل.11
وين غي إفادة السفارة ومكتب القوى العاملة
.والتوظيف والتدريب إذا لزم اأومر للانتقال
 تحمل المسؤولية الكاملة يلى نحو فردي أو مشترك.12
.يند انتهاك أي م النقاط المذكورة أيلاه
 أا يحول شيء دون تقديم هذه الو يقة إلى السلطة.13
 أو المحكمة في أي م ال لدي لتأمي/ المختصة
. الحقوق والتعويض بما يتعارض مع أي أحد مما د

Managing Director /العضو المنتدب

