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ئەو الیەنەی 

پێویستە 

ەزانیاریەك

  ی پێ بگات

الیەنی   

 پەسەندكراو

   

 انی پێویستكنامەەڵگەب هێلكاری

الیەنی 

الیەنی  یارمەتیدەر

جێبەجی 

 كار

 پێناسەی قۆناغەكە

LS +  ID   

 
 

IT BO 

  ەیوەكككردن ێنككوداواكككاری  كردنككی پێشكككەش

بە شكێوەی  گەشتیاری یبنكەی مۆڵەتی كاركردن

 ێكككوەبەرایەتی گشكككتی یكككا بەڕلە خۆ راسكككتەو

لە شككێوەی ئەلیكترۆنككی بە  واكككاریەكەانككاردنی د

ئەلیكترۆنی دەسكتەی گەشكت و  ماڵپەریرێگای 

 گوزار
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 بنكە گەشتیارییەكا  كاركردنی مۆڵەتی  ەیوەكردن ێنو فۆرمی داواكاری  *
F/LS/TA /00/062/2017    

 باجی دەرامەت. پاكانەی *

 وێنەیەك لە مانەوە )االقامة( ئەگەر هاتوو خاوە  بنكەی گەشتیاری بیانی بوو. *

بە پێدانی زانیاری تەواو لەسەر ژمارەی مێوانەكا  و رەگەزنامەكانیا  بە شكێوەی  وونی بەڵگەب* 

 و گوزار.ت گانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشمان

  (.بەسەرچوو یماوەكاركردنی پێدراوی پێشوو ) مۆڵەتی* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  پشكنی لێسنەی  ەكانیراپۆرت* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  )رسومات( ی پارەی دراوكانلەوپسو *

 ٬كافتریكا ٬ڕێسكتورانت ٬گەشكتیاری كۆمەڵگكای ٬گەشكتیاری گونكدی ٬ڕاخكراوی ئەپكارتمنتی ٬تێك ۆم ٬تێك هۆ)بنكە گەشكتیارییەكا ی كاركردنی مۆڵەت نوێ كردنەوەیئامانج:  رێكخستنی كرداری 

 ٬هۆتێك  نكاو لە مەسكا  ٬كۆ بە مەی فرۆشتنی كۆمپانیای و نووسینگە ٬(فرۆشت  مەی)  فرۆشگای ٬كۆمەاڵیەتی شەوانی یانەی ٬خێزانی گێرانی ئاهەنگ هۆڵی ٬یاری شاری ٬خێرایی خواردەمەنی

   بار......هتد(. و ڕێستۆرانت لە تایبەت ی( ئاهەنگ) ٬هۆتێ  لە تایبەت ی( ئاهەنگ) ٬سینەما ٬هۆتێ  دەرەوەی لە بار و ڕێستورانت

 

 پێشكەش كردنی داواكاری      

 

 دەرچوو 

 رێكەوتی پەسەندكرد 

 ئامادەكرد 

 پەسەند كرد 

S-TA-032-2017 

00 

 سەرۆكی دەستە

 ب.بەڕێوەبردنی جۆری

 6 ەژمارەی الپەڕ

SOP 

ری    یی كاركردنمۆڵەت نوێ كردنەوەیكردا

 بنكە گەشتیارییەكا   

 كۆد

24/7/2017  
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MID  + SS 

 

RIO GD 

 بە شێوەی ئەلكترۆنی  ەكەئەگەر هاتوو داواكاری

ێككوەبەرایەتی گشككتی لە بەڕ ٬پێشكككەش كككرا بككوو

 لە تۆماری هكاتوو دەنووسكرێتوە وەردەگیرێت 

ڕێككوەبەری بەدەدرێككتە وە  وژمككارە پككێ دەدرێككت

بەمەبەسكتی گشتی لەگەڵ هەمكوو هاوپێچەككانی 

و بەشككی  پشكككنی ێككوەبەرایەتی بەڕنككاردنی بككۆ 

 ئەنجامدانی كاری پێویست.بۆ ئامار 

راسكتەوخۆ پێشككەش  ەكەئەگەر هاتوو داواكاری

بە هەمكا    ٬بەڕێكوەبەرایەتی گشكتی بوو لەكرا 

لە تۆماری هاتوو دەنووسرێت وژمارە پێ شێوە 

بەڕێكوەبەری گشكتی لەگەڵ دەدرێكتە  وە دەدرێت

  .بۆ هەما  مەبەست هەموو هاوپێچەكانی

 

 بنكە گەشتیارییەكا  كاركردنی مۆڵەتی  ەیوەكردن ێنو فۆرمی داواكاری *  2
F/ LS /00/062/2017    

 پاكانەی باجی دەرامەت. *

 وێنەیەك لە مانەوە )االقامة( ئەگەر هاتوو خاوە  بنكەی گەشتیاری بیانی بوو. *

رەگەزنامەكانیككا  بە پێككدانی زانیككاری تەواو لەسككەر ژمككارەی مێوانەكككا  و بە  وونی بەڵككگەبكك   * 

 و گوزار.ت شێوەی مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەش

  (.بەسەرچوو یماوەكاركردنی پێدراوی پێشوو ) مۆڵەتی* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  پشكنی لێسنەی  ەكانیراپۆرت* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  )رسومات( ی پارەی دراوكانلەوپسو *

   
 

 

   
 
LS 

بەڵگەنامەككا  لەالیە  بەشكی ووردبینی كردنی  

یكاری كۆتكایی مۆڵەت و پڕكردنەوەی فۆرمی بڕ

مكۆڵەتی ككاركرد  بكۆ بكنكە نوێ كردنەوەی  بۆ 

و ككوری  لەكاتی هەبوونی كەم  گەشتیاریەكە وە

خككككاوەنی بككككنكە ئاگككككادار  ٬امەكككككا لە بەڵگەن

 ا .مەبەستی تەواو كردنی دەركرێتەوە بە

ی كەم و ككوری لە بكنكەكە تێبینی: لە كاتی بكوون

مككۆڵەتەكە نككوێ  لە بككواری ) پشكككنی  و ئامككار (

 :وەرگرتنیدەكرێتەوە دوای 
بەڵێنامەی تەواو كردنی كەم و كوریەككا   -

 لە ماوەی یەك مانگ. 

( حەفتكككا و 00000پێبكككسارد  بە بكككری ) -

 پێنج هەزار دینار .

 مۆڵەتی پوچەڵ دەكرێت. و بە پێچەوانەوە
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 بنكە گەشتیارییەكا  كاركردنی مۆڵەتی  ەیوەكردن ێنو فۆرمی داواكاری * 
F/ LS /00/062/2017    

 پاكانەی باجی دەرامەت. *

 بیانی بوو.وێنەیەك لە مانەوە )االقامة( ئەگەر هاتوو خاوە  بنكەی گەشتیاری  *

بە پێدانی زانیاری تەواو لەسەر ژمارەی مێوانەكا  و رەگەزنامەكانیا  بە شێوەی  وونی بەڵگەب * 

 و گوزار.ت مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەش

  (.بەسەرچوو یماوەكاركردنی پێدراوی پێشوو ) مۆڵەتی* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  پشكنی لێسنەی  ەكانیراپۆرت* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  )رسومات( ی پارەی دراوكانلەوپسو *

 بنكە گەشتیارییەكا  یكاركردنمۆڵەتی  نوێ كردنەوەی فۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ * 

F/ LS /00/063/2017 
 

 

   
   LS   

MID  +  

ایەتی رەبەوی بەڕێككرەبەوەڕێككب واژوو كردنككی 

لەسككەر ی مككۆڵەت سككەرۆكی بەشككپشكككنی  و 

دوای بینینككی هەمككوو  فككۆرمی بڕیككاری كۆتككایی

 بەراییەكا .

4 
 
 
 
 
 

 بنكە گەشتیارییەكا  كاركردنی مۆڵەتی  ەیوەكردن ێنو فۆرمی داواكاری * 
F/ LS /00/062/2017    

 پاكانەی باجی دەرامەت. *

 ئەگەر هاتوو خاوە  بنكەی گەشتیاری بیانی بوو. وێنەیەك لە مانەوە )االقامة(* 

بە پێدانی زانیاری تەواو لەسەر ژمارەی مێوانەكا  و رەگەزنامەكانیا  بە شێوەی  وونی بەڵگەب * 

 و گوزار.ت مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەش

  (.بەسەرچوو یماوەكاركردنی پێدراوی پێشوو ) مۆڵەتی* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  پشكنی لێسنەی  ەكانیراپۆرت* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  )رسومات( ی پارەی دراوكانلەوپسو *

 ی بنكە گەشتیارییەكا كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ نوێ كردنەوەی مۆڵەتی  * 

F/ LS /00/063/2017 

ناردنی داواكاریەكە بۆ 

 پشكنی بەڕێوەبەرایەتی 

  وبەشی ئامار

ووردبینی كردنی 

 بەڵگەنامەكا   

No  

Yes 

 بڕیاری كۆتایی
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BO  MID    + LS  GD 

 
هەموو بەراییەككا  لەالیە  بەڕێكوەبەری بینینی 

گشتی وە لەكاتی نەبوونی هكی  تێبینكیەك واژوو 

نكككوێ  لەسكككەر فكككۆرمی بڕیكككاری كۆتكككایی بكككۆ

مكۆڵەتی ككاركرد  دەككات وە ئەگەر كردنەوەی 

هكككاتوو تێبینكككی هەبكككوو دەگەرێنكككدرێتەوە بكككۆ 

بەڕێوەبەری پشكنی  و سەرۆكی بەشی مكۆڵەت 

  بۆ راست كردنەوەی.
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 بنكە گەشتیارییەكا  كاركردنی مۆڵەتی  ەیوەكردن ێنو فۆرمی داواكاری * 
F/ LS /00/062/2017    

 پاكانەی باجی دەرامەت. *

 وێنەیەك لە مانەوە )االقامة( ئەگەر هاتوو خاوە  بنكەی گەشتیاری بیانی بوو.* 

تەواو لەسەر ژمارەی مێوانەكا  و رەگەزنامەكانیا  بە شێوەی بە پێدانی زانیاری  وونی بەڵگەب * 

 و گوزار.ت مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەش

  (.بەسەرچوو یماوەكاركردنی پێدراوی پێشوو ) مۆڵەتی* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  پشكنی لێسنەی  ەكانیراپۆرت* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  )رسومات( ی پارەی دراوكانلەوپسو *

 ی بنكە گەشتیارییەكا كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ نوێ كردنەوەی مۆڵەتی  * 

F/ LS /00/063/2017 
 

 

  AD BO 

 یدانككی رسككوماتی دیككاری كككراو لەالیە  خككاوەن

ەبەرایەتی ێكككككوی گەشكككككتیاری بكككككۆ بەڕبكككككنكە

 .ژمێریاری
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 رسوماتی دیاریكراو* 

بنكە گەشتیارییەكا                    یكاركردنمۆڵەتی نوێ كردنەوەی فۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ  * 

F/ LS /00/063/2017  گشتی()واژوو كراو لەالیە  بەڕێوەبەری 

     

LS  

 

AD 

ێككككوەبەرایەتی پێككككدانی پشككككتگیری لەالیە  بەڕ

وەرگرتنككی  ژمێریككاری بككۆ بەشككی مككۆڵەت بە

وەرگرتنككی  وە هەمككوو رسككوماتی دیككاری كككراو

لە خكككاوە  بكككنكە  و سكككزا ەككككا  قەرزهەمكككوو 

  .)ئەگەر هەبوو(گەشتیارییەكە 

 

 

 رسوماتی دیاریكراو*  7

ی بنكە گەشتیارییەكا                   كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ نوێ كردنەوەی مۆڵەتی  * 

F/ LS /00/063/2017  )واژوو كراو لەالیە  بەڕێوەبەریگشتی( 

 

   LS 

كككككاركردنی بككككنكە مككككۆڵەتی ئامككككادە كردنككككی 

بە واژووی بەڕێككوەبەری گشككتی  گەشككتیاریەكە

وە پۆلینی بنكەكە لە ناوی لەالیە  بەشی مۆڵەت 

 .دیاری دەكرێت

 پشتگیری بەڕێوەبەرایەتی ژمێریاری بە وەرگرتنی رسومات لە خاوە  بنكەی *  8

  گەشتیاری   
 بنكە گەشتیارییەكا  كاركردنی مۆڵەتی  ەیوەكردن ێنو فۆرمی داواكاری * 

F/ LS /00/062/2017    
 پاكانەی باجی دەرامەت. *

 هاتوو خاوە  بنكەی گەشتیاری بیانی بوو.وێنەیەك لە مانەوە )االقامة( ئەگەر * 

بە پێدانی زانیاری تەواو لەسەر ژمارەی مێوانەكا  و رەگەزنامەكانیا  بە شێوەی  وونی بەڵگەب * 

 و گوزار.ت مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەش

لەالیە  خاوەنی  دانی رسومات

  بنكەی گەشتیاری

 پشتگیری ژمێریاری  

              بڕوانامە یئامادەكردن

 ) مۆڵەت(

Yes 

No 
 رایی

ێوەبەری بەڕ

 گشتی 
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  (.بەسەرچوو یماوەكاركردنی پێدراوی پێشوو ) مۆڵەتی* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  پشكنی لێسنەی  ەكانیراپۆرت* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  )رسومات( ی پارەی دراوكانلەوپسو *

ی بنكە گەشتیارییەكا                   كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ نوێ كردنەوەی مۆڵەتی  * 

F/ LS /00/063/2017  )واژوو كراو لەالیە  بەڕێوەبەریگشتی( 

 

 

  LS  GD 

ێككوەبەری گشككتی لەسككەر مككۆڵەتی واژووی بەڕ

وە لە كككاتی هەبككوونی هەر تێبینككیەك  كككاركرد 

اسككككت بككككۆ ڕ( 8)دەگەرێنككككدرێتەوە قۆنككككاغی 

 كردنەوەی
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  مۆڵەتی كاركرد * 
ی بنكە گەشتیارییەكا                   كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ نوێ كردنەوەی مۆڵەتی  * 

F/ LS /00/063/2017  )واژوو كراو لەالیە  بەڕێوەبەریگشتی( 

 وەرگرتنی رسومات لە خاوە  بنكەی پشتگیری بەڕێوەبەرایەتی ژمێریاری بە * 

  گەشتیاری   
 
 

  + ID    

GBOT 
  LS 

مككۆڵەتەكە مككۆر دەكرێككت لە پككاش واژووكردنككی 

بككۆ  ژمككارەیو لەسككەری بەرێككوەبەری گشككتی 

لە  وێككنەیەك ٬دادەنرێككت لەالیە  بەشككی مككۆڵەت

كترۆنككككی ەلیپەراو و ئ شككككێوەی بەمككككۆڵەتەكە 

لە  ی تكككروێنەیەككككنكككاردنی  هەڵكككدەگرێت لەگەڵ

مككۆڵەتەكە بە نووسككراوی فەرمككی بككۆ دیككوانی 

                       دەسكككتەی گشكككتی گەشكككت و گكككوزار وە بكككۆ

بەشكككككی /بەرێكككككوەبەرایەتی پككككك   دانكككككا  ) 

لە نكاو دیكوانی ( بەرێكوەبەرایەتی پشككنی ٬ئامكار

  ی.تتی گشیەبەرێوەبەرا

 

 )واژوو كراو لەالیە  بەڕێوەبەری گشتی( مۆڵەتی كاركرد   * 10

 
 

BO   LS 

ێوەبەرایەتی گشتی نی دۆسیە لە بەڕداخست

دانی مۆڵەتی رەسە  بە خاوە  بنكە پێو

وەرگرتنەوەی مۆڵەتە كۆنەكە  گەشتیارییەكە و

لەگەڵ  وێنەیەك لە مۆڵەتە نوێیەكەهەڵگرتنی  وە

لە داتا  داخ  كردنی زانیاریەكا وە  بەراییەكا 

 بیس
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 )واژوو كراو لەالیە  بەڕێوەبەری گشتی( مۆڵەتی كاركرد   *
 پشتگیری بەڕێوەبەرایەتی ژمێریاری بە وەرگرتنی رسومات لە خاوە  بنكەی * 

  گەشتیاری   
 بنكە گەشتیارییەكا  كاركردنی مۆڵەتی  ەیوەكردن ێنو فۆرمی داواكاری * 

F/ LS /00/062/2017    
 پاكانەی باجی دەرامەت. *

 بیانی بوو.وێنەیەك لە مانەوە )االقامة( ئەگەر هاتوو خاوە  بنكەی گەشتیاری * 

بە پێدانی زانیاری تەواو لەسەر ژمارەی مێوانەكا  و رەگەزنامەكانیا  بە شێوەی  وونی بەڵگەب * 

 و گوزار.ت مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەش

  (.بەسەرچوو یماوەكاركردنی پێدراوی پێشوو ) مۆڵەتی* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  پشكنی لێسنەی  ەكانیراپۆرت* 

 .)ماوە بەسەرچوو( پێشووپێدراوی ماوەی مۆڵەتی لە  )رسومات( ی پارەی دراوكانلەوپسو *

 مۆڵەتبۆ  نی ژمارەیدانا

 داخستنی دۆسیە 

ێوەبەری گشتی واژووی بەڕ

 لەسەر مۆڵەتەكە

Yes 

No 
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                                                                                                                                                :BO: Business Owner  خاو  كار یا  بنكە گەشتیارییەكە

                       : AD: Accounting Department ژمێریاری ێوەبەرایەتیڕبە

         : GD : General Directorێوەبەری گشتیڕبە  

                                          : ID : Inspection Department  پشكنی ایەتیێوەبەرڕەب

 : RIO : Registration of Incoming and Outgoing official letters و دەرچوو   سراوی هاتوووتۆماری نو

   : GBOT : General Board Of Tourism دیوانی دەستەی گشتی گەشت و گوزار

 : LS : License Sectionبەشی مۆڵەت

 MID : Manager of Inspection Department:   یپشكن یتیەراەبەوەڕێب یرەبەوەڕێب

 :SS: Statistic Section بەشی ئامار

ی بنكە گەشتیارییەكا                   كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ نوێ كردنەوەی مۆڵەتی  * 

F/ LS /00/063/2017  )واژوو كراو لەالیە  بەڕێوەبەریگشتی( 

  

GD  + 

GBOT 
 LS ID 

شكتیارییەكە لە كارەكانی بكنكە گە دواداجوونیبە

بەراورد وە ێككككوەبەرایەتی پشكككككنی  الیە   بەڕ

لەگەڵ رێنماییەكككانی تككایبەت بە پككۆلی   كردنككی

و بەرز كردنكككی كردنككی بككنكە گەشككتیارییەكا  

 لەگەڵ نكاردنی ێكوەبەری گشكتی ۆ بەڕراپۆرت ب

بككۆ دیككوانی دەسككتەی وێككنەیەك لە راپككۆرتەكە 

 گەشت و گوزار.گشتی 

 پشكنی ( تۆماری تایبەت بە ب.)* تۆماری تایبەت بە بەدواداچوونی كارەكانی بنكە گەشتیارییەكا   12
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بەدواداچوونی كارەكانی 

 بنكە گەشتیارییەكە


