POWER OF ATTORNEY
KNOWN all men by these present that
We COMPANY NAME Foundation, a company
organized and registered in accordance with the
laws of Kingdom of Saudi Arabia, represented by
its General Manager, NAME OF THE GENERAL
MANAGER with the office address at ADDRESS
(Name and address of Foreign employer) do
hereby Nominate, constitute and appoint
Mr./M/S:
TAUHEED
AGENCY
0507/MUM/PER/1000+/5/5500/2000 represented
by its managing director, Abdul Hamid Ansari,
(Name and address of registered recruiting agent
or representative in India)(hereinafter called
attorney-ey) our lawful attorney in India to do all
and any of the following Things acts:
1) To recruit and engage Indian Nationals on
behalf of the Employer.
2) To act on behalf of the employer in respect of
such Selection and travel matters pertaining there
to including dealing with the protector of
Emigrants, Reserve Bank Of India,Govt. of India
and the embassy/Consulate.
This power of attorney
A) Shall be Revocable on completion of services
And return of the employees recruited by the
employer.
B) Can be terminated on giving two months notice
to one party by the other.

This power of attorney shall be operative with
immediate effect and shall continue to remain in
force until revoked as provided in paragraph (a)
and (b) above.
In witness us of the Saudi.

التوكيل الشرعي
لٌعلم الجمٌع بواسطة هذه الوثٌقة بأن
 وفقا ً ألنظمة/ نحن مؤسسة
المملكة العربٌة السعودٌة وٌمثلها مدٌرها العام محمد سعد
.البقمً وعنوانها فً شارع خالد بن الولٌد
(اسم وعنوان المستخدم السعودي) لقد قمنا بتعٌٌن وترشٌح
 وكالة التوحٌد والتً ٌمثلها عضوها المنتدب/ السادة/السٌد
ًعبد الحمٌد انصاري وكٌالً قانونٌا ً لها لٌعمل بإسمها ف
.اختٌار واستقدام العمال من الهند
(اسم وعنوان وكٌل االستقدام المسجل أو الممثل فً الهند
سٌعرف فٌما بعد بالوكٌل) سٌكون وكٌلنا الشرعً بالهند للقٌام
:بأي وجمٌع العمال التالٌة
) توظٌف واستقدام العمال الهنود بالنٌابة عن1
.اسمتخدم
) العمل بالنٌابة عم االمستخدم بخصوص2
اختٌار العمال واألمور المتعلقة بالسفر بما فٌه
االجراءات لدى حامً المهاجرٌن وبنك الهند
المركزي والحكومة الهندٌة وأن هذه الوكالة
الرسمٌة
أ) ٌمكن الغائها بعد عودة العمال اذٌن تم
استقدامهم من اجل المستخدم الى الهند وبعد
.انتهاء خدمات العمال
ب) ٌمكن الغاءه باعطاء انذار خطً قبل
.شهرٌن من احد الطرفٌن
.الى األخر
وأن هذ الوكالة الرسمٌة سارٌة المفعول من
األن وستبقى صالحة حتى الغائها حسب ماجاء
فً الفقرتٌن (أ) و (ب) واشهادا بذلك فقد تم
توقٌع هذا التوكٌل من قبل ممثل المؤسسة
الشركة السعودٌة المفوضة علٌها لهذ الغرض/
:ًف
ٌوم الجمعه
 الرٌاض،المكان المملكة العربٌة السعودٌة
1436/01/28 التارٌخ
:التوقٌع

Have executed this instrument by the hand of our
duty Authorized representative this day.
Place and Date: Saudi Arabia, Riyadh
21/11/2014
Signature:
(Head of foreign firm and seal of the foreign firm)
a) Name and address including PO BOX_________

 الشركة وختمها/ رئٌس المؤسسة

Tel.
And Telex No. of the employer in Saudi Arabia.
b) Name and address of the authorized
representative of the recruiting agent.
3/10/15 NAVIVJAN SOCIETY,
LAMINGTON ROAD
MUMBAI – 400008

: ب هاتف.ا) االسم والعنوان (ٌثمل) ص
ب.ص
: هاتف
تلكس السمتخدم بالمملكة العربٌة السعودٌة
ب) اسم وعنوان الوكٌل المفوض
 جمعٌة نافٌجفان15/10/3
طرٌق المٌنغتون
400008 – بومباي
.الهند

