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الیەنەی ئەو 

پێویستە 

ەزانیاریەك

  ی پێ بگات

الیەنی   

 پەسەندكراو

   

الیەنی  كانی پێویستنامەبەڵگە هێلكاری

 یارمەتیدەر

الیەنی 

جێبەجی 

 كار

 پێناسەی قۆناغەكە

LS +  CC 

 
 

IT BO 

 پێددانی مدۆڵەتی كداركردنداواكاری  كردنی پێشكەش

بە شدددێوەی  گەشدددتیاری یپدددۆ ین كردندددی بدددنكەو 

ندداردنی  ێددوەبەرایەتی گشددتی یددانبەڕ ە خۆ راسددتەو

 ە رێگددددای شددددێوەی ئە یكترۆنددددی بە  واكدددداریەكەاد

 ئە یكترۆنی دەستەی گەشت و گوزار ماڵپەری

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پۆ ین كردنی بنكە گەشتیارییەكان  كاركردن وپێدانی مۆڵەتی فۆرمی داواكاری   *
F/LS /02/059/2017    

 -: ۆب شیئاسا یندەزامەر* 

  یگاەڵمۆك٬یاریشتەگ یگوند ٬یاخراوڕ یپارتمنتەئ ٬لێتۆم ٬لێتۆ)ه ەوەمان یكانەبنك -

 .(یاریشتەگ   

 .لێتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ  -

 .(شتنۆفر ەیم) یشگاۆفر -

 .لێتۆه ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 .و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 ۆبد تێدبەه یشدیئاسا یندەزامەر تێبەد ٬بووەكوردستان ن هەرێمی یتاڵهاوخاوەن بنكە  رەگەئ -

  .یاریتەشگ یكانەبنك ەرۆج مووەه

 ٬لێددتۆه ە  تەبیتددا ی(نددگە)ئاه ٬شددتنۆفر ەیم یشددگاۆ)فر ۆبدد یداریددئ ەیكیە یندددەزامەر *

 (.لێتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ ٬و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه

  وێنەیەك  ە ناسنامەی باری شارستانی و بڕوانامەی رەگەزنامە. *

  رێپێدانی بەرگری شارستانی بۆ بەكارهێنانی بنكەی گەشتیاری و پێشوازی مێوان. *

 ناوی بازرگانی یان نیشانەی بازرگانی  ە ژووری بازرگانی. *

 پاكانەی باجی دەرامەت. *

  بنكەی گەشتیاری.گرێبەستی كرێ یان وێنەی تۆماری مو كیەتی  *

  پشتگیری كۆمەڵەی میوانخانە و چێشتخانەكان. *

 ٬ڕێسدتورانت ٬گەشدتیاری كۆمەڵگدای ٬گەشدتیاری گونددی ٬ڕاخدراوی ئەپدارتمنتی ٬تێدلۆم ٬تێدلهۆ) پۆ ین كردنی بنكە گەشدتیارییەكانكاركردن و پێدانی مۆڵەتی ئامانج:  رێكخستنی كرداری 

  ە مەسدا  ٬كدۆ بە مەی فرۆشدتنی كۆمپانیای و نووسینگە ٬(فرۆشتن مەی)  فرۆشگای ٬كۆمەاڵیەتی شەوانی یانەی ٬خێزانی ئاهەنگ هۆڵی گێرانی ٬یاری شاری ٬خێرایی خواردەمەنی ٬كافتریا

 .بار......هتد( و ڕێستۆرانت  ە تایبەت ی( ئاهەنگ) ٬هۆتێل  ە تایبەت ی( ئاهەنگ) ٬سینەما ٬هۆتێل دەرەوەی  ە بار و ڕێستورانت ٬هۆتێل ناو

 

 پێشكەش كردنی داواكاری      

 

 دەرچوون

 رێكەوتی پەسەندكردن

 ئامادەكردن

 پەسەند كردن

S-TA-031-2017 
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 سەرۆكی دەستە

 ب.بەڕێوەبردنی جۆری

 ەژمارەی الپەڕ

SOP 

ری   ی كاركردن پێدانی مۆڵەتكردا

 پۆ ین كردنی بنكە گەشتیارییەكان  و 

 كۆد

17/9/2017 

9 



2 

 

 )االقامة( ئەگەر هاتوو خاوەن بنكەی گەشتیاری بیانی بوو.  ە مانەوە وێنەیەك *

 بەڵێنامە بە پێدانی زانیاری تەواو  ەسەر ژمارەی مێوانەكان و رەگەزنامەكانیان بە  *

   مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزار.  شێوەی    

CC  + LS   

 

RIO GD 

 بە شدددێوەی ئە كترۆندددی  ەكەئەگەر هددداتوو داواكددداری

ێدددوەبەرایەتی گشدددتی  ە بەڕ ٬پێشدددكەش كدددرا بدددوو

  ە تۆمددداری هددداتوو دەنووسدددرێتوە وەردەگیرێدددت 

بەڕێدوەبەری گشدتی دەدرێدتە وە  وژمارە پێ دەدرێت

بەڕێوەبەرایەتی كاروباری گەشدتیاری  بۆ ناردنی بۆ 

ی دەسدت ەسدتبەمەب ەشدی مدۆڵەتب ێسنەی پۆ ین و / 

نی مدددۆڵەتی پێددددا  پێكردندددی كارەكدددانی پێوسدددت بدددۆ

 . كاركردن و پۆ ین كردنی

راسدتەوخۆ پێشدكەش كدرا  ەكەئەگەر هاتوو داواكاری

 ە بە هەمدان شدێوە   ٬بەڕێدوەبەرایەتی گشدتی بدوو  ە

 وە وژمدارە پدێ دەدرێدتتۆماری هاتوو دەنووسرێت 

بدددۆ   دەدرێدددتە بەڕێدددوەبەری گشدددتی بدددۆ نددداردنی 

 ێسنەی پۆ ین / بەڕێوەبەرایەتی كاروباری گەشتیاری 

 ەگەڵ هەمددددوو هاوپێچەكددددانی و بەشددددی مددددۆڵەت 

  دانی كاری پێویست.ئەنجامبەمەبەستی 

 پۆ ین كردنی بنكە گەشتیارییەكان كاركردن و فۆرمی داواكاری پێدانی مۆڵەتی  *   2
F/ LS /02/059/2017    

 -: ۆب شیئاسا یندەزامەر* 

   یگاەڵمۆك٬یاریشتەگ یگوند ٬یاخراوڕ یپارتمنتەئ ٬لێتۆم ٬لێتۆ)ه ەوەمان یكانەبنك -

 .(یاریشتەگ  

 .لێتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ  -

 .(شتنۆفر ەی)م یشگاۆفر -

 .لێتۆه ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 .و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 ۆبد تێدبەه یشدیئاسا یندەزامەر تێبەد ٬بووەكوردستان ن هەرێمی یتاڵهاوخاوەن بنكە  رەگەئ -

 ی. اریتەشگ یكانەبنك ەرۆج مووەه

 ٬لێددتۆه ە  تەبیتددا ی(نددگە)ئاه ٬شددتنۆفر ەیم یشددگاۆ)فر ۆبدد یداریددئ ەیكیە یندددەزامەر *

 (.ێلتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ ٬و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه

 وێنەیەك  ە ناسنامەی باری شارستانی و بڕوانامەی رەگەزنامە.  *

 * رێپێدانی بەرگری شارستانی بۆ بەكارهێنانی بنكەی گەشتیاری و پێشوازی مێوان. 

 بازرگانی  ە ژووری بازرگانی.ناوی بازرگانی یان نیشانەی  *

 پاكانەی باجی دەرامەت. *

  گرێبەستی كرێ یان وێنەی تۆماری مو كیەتی بنكەی گەشتیاری. *

  پشتگیری كۆمەڵەی میوانخانە و چێشتخانەكان. *

 )االقامة( ئەگەر هاتوو خاوەن بنكەی گەشتیاری بیانی بوو.  ە مانەوە وێنەیەك *

 تەواو  ەسددەر ژمددارەی مێوانەكدان و رەگەزنامەكانیددان بە شددێوەی بەڵێندامە بە پێدددانی زانیداری *

    مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزار. 

LS +  MID    CC 

 ەالیەن  ێسنەی  ی گەشتیاریەكەسەردانی كردنی بنكە

وە  ە بەرێوەبەرایەتی گشتی گەشدت و گدوزار  پۆ ین

 ەگەڵ كردنەوەی فۆرمی تدایبەت بە پدۆ ین كدردن پڕ 

وێنەی  ٬وەرگرتنی وێنە بۆ بنكەكە بۆ دێكۆمێنت كردن

مدۆڵەت  دەدرێتە بەشی  ەگەڵ وێنەكان ی فۆرمرەسەن

  ەگەڵ ەكەگەشددتیاری بددۆ هەڵگددرتن  ە دۆسددێەی بددنكە

 ەالیەن  ە فددۆرم و وێنەكدددان  وێدددنەیەك هێشددتنەوەی

  ێسنەی پۆ ین كردن.

 تێبینی: 

 ە دەبێددددت یەك  ە ئەندددددامەكانی  ێددددسنەی پددددۆ ین * 

 بێت. بەڕێوەبەرایەتی پشكین

* ئەم بدددڕگە جێبەجدددێ دەكرێدددت تەنودددا  ەسدددەر ئەم 

 بنكانەی كە پێویستیان بە پۆ ین هەیە.
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 فۆرمی پۆ ین كردنی  بنكە گەشتیارییەكان *  

F/TA /01/060/2017 
 گەشتیارییەكان* پێوەر و مەرجەكانی تایبەت بە پۆ ین كردنی بنكە 

  ئامێرەی وێنە گرتن ) كامێرە( *

 *   فۆرمی پێدان و نوێ كردنەوەی مۆڵەت بۆ فرۆشگای مەی)بەتاك(

F/TA /00/049/2016 
 

ناردنی داواكاریەكە بۆ 

 ێسنەی پۆ ین كردن و 

   بەشی مۆڵەت

ی سەردانی كردنی بنكە

 گەشتیاری
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  CC 
 
LS 

بەڵگەنامەكدددان  ەالیەن بەشدددی ووردبیندددی كردندددی  

یداری كۆتددایی بددۆ مدۆڵەت و پڕكددردنەوەی فددۆرمی بڕ

 گەشددتیاریەكە وەپێدددانی مددۆڵەتی كدداركردن بددۆ بددنكە 

 ٬امەكددانو كددوری   ە بەڵگەن ەكدداتی هەبددوونی كەم 

مەبەسدتی تەواو  خاوەنی بنكە ئاگادار دەركدرێتەوە بە

 ان.كردنی

رێپێدددددانی بەرگددددری  ەكدددداتی هەبددددوونی  -تێبینددددی:

وی و نا  شارستانی بۆ بەكارهێنانی بنكەی گەشتیاری

پاكددانەی بدداجی  بازرگددانی  ە ژووری بازرگددانی و 

كداركردنی مدۆڵەتی  یدەتدوانشی مۆڵەت بە دەرامەت

كەم و تداكو هەمدوو  بدنكەی گەشدتیاریبدات بە كاتی 

زیاتر  ە سدێ مۆڵەتەكە بەاڵم  كورییەكان تەواو بكات

   .مانگ نەبێت
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 پۆ ین كردنی بنكە گەشتیارییەكان  كاركردن وفۆرمی داواكاری پێدانی مۆڵەتی  * 
F/ LS /02/059/2017    

 فۆرمی پۆ ین كردنی  بنكە گەشتیارییەكان *  

F/TA /01/060/2017 
 بۆ بنكە گەشتیارییەكان كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ پێدانی مۆڵەتی  * 

F/ LS /00/061/2017 
 -: ۆب شیئاسا یندەزامەر* 

  یگاەڵمۆك٬یاریشتەگ یگوند ٬یاخراوڕ یپارتمنتەئ ٬لێتۆم ٬لێتۆ)ه ەوەمان یكانەبنك -

 .(یاریشتەگ   

 .لێتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ  -

 .(شتنۆفر ەی)م یشگاۆفر -

 .لێتۆه ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 .و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 ۆبد تێدبەه یشیئاسا یندەزامەر تێبەد ٬بووەكوردستان ن هەرێمی یتاڵهاوخاوەن بنكە  رەگەئ -

 ی. اریتەشگ یكانەبنك ەرۆج مووەه

 ٬لێددتۆه ە  تەبیتددا ی(نددگە)ئاه ٬شددتنۆفر ەیم یشددگاۆ)فر ۆبدد یداریددئ ەیكیە یندددەزامەر *

 (.ێلتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ ٬و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه

  رەگەزنامە.وێنەیەك  ە ناسنامەی باری شارستانی و بڕوانامەی  *

  رێپێدانی بەرگری شارستانی بۆ بەكارهێنانی بنكەی گەشتیاری و پێشوازی مێوان. *

 ناوی بازرگانی یان نیشانەی بازرگانی  ە ژووری بازرگانی. *

 پاكانەی باجی دەرامەت. *

  گرێبەستی كرێ یان وێنەی تۆماری مو كیەتی بنكەی گەشتیاری. *

  چێشتخانەكان.پشتگیری كۆمەڵەی میوانخانە و  *

 )االقامة( ئەگەر هاتوو خاوەن بنكەی گەشتیاری بیانی بوو.  ە مانەوە وێنەیەك *

ەكدان و رەگەزنامەكانیددان بە شددێوەی بەڵێندامە بە پێدددانی زانیداری تەواو  ەسددەر ژمددارەی مێوان *

 مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزار.

 

   

  LS 
   

 

 ەسەر فۆرمی ی مۆڵەت واژوو كردنی سەرۆكی بەش

 دوای بینینی هەموو بەراییەكان. بڕیاری كۆتایی
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 پۆ ین كردنی بنكە گەشتیارییەكان  كاركردن وفۆرمی داواكاری پێدانی مۆڵەتی  * 
F/ LS /02/059/2017    

 فۆرمی پۆ ین كردنی  بنكە گەشتیارییەكان *  

F/TA /01/060/2017 
 بۆ بنكە گەشتیارییەكان كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ پێدانی مۆڵەتی  * 

F/ LS /00/061/2017 

 -: ۆب شیئاسا یندەزامەر* 

  یگاەڵمۆك٬یاریشتەگ یگوند ٬یاخراوڕ یپارتمنتەئ ٬لێتۆم ٬لێتۆ)ه ەوەمان یكانەبنك -

 .(یاریشتەگ   

 .لێتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ  -

 .(شتنۆفر ەی)م یشگاۆفر -

ووردبینی كردنی 

 بەڵگەنامەكان  

No  

Yes 

 بڕیاری كۆتایی
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 .لێتۆه ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 .و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 ۆبد تێدبەه یشدیئاسا یندەزامەر تێبەد ٬بووەكوردستان ن هەرێمی یتاڵهاوخاوەن بنكە  رەگەئ -

 ی. اریتەشگ یكانەبنك ەرۆج مووەه

 ٬لێددتۆه ە  تەبیتددا ی(نددگە)ئاه ٬شددتنۆفر ەیم یشددگاۆ)فر ۆبدد یداریددئ ەیكیە یندددەزامەر *

 (.ێلتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ ٬و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه

  وێنەیەك  ە ناسنامەی باری شارستانی و بڕوانامەی رەگەزنامە. *

  رێپێدانی بەرگری شارستانی بۆ بەكارهێنانی بنكەی گەشتیاری و پێشوازی مێوان. *

 ژووری بازرگانی.ناوی بازرگانی یان نیشانەی بازرگانی  ە  *

 پاكانەی باجی دەرامەت. *

  گرێبەستی كرێ یان وێنەی تۆماری مو كیەتی بنكەی گەشتیاری. *

  پشتگیری كۆمەڵەی میوانخانە و چێشتخانەكان. *

 )االقامة( ئەگەر هاتوو خاوەن بنكەی گەشتیاری بیانی بوو.  ە مانەوە وێنەیەك *

ژمارەی مێوانەكان و رەگەزنامەكانیان بە شێوەی  بەڵێنامە بە پێدانی زانیاری تەواو  ەسەر *

 مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزار.

BO  LS GD 

 
ێوەبەری گشتی بەراییەكان  ەالیەن بەڕبینینی هەموو 

واژوو  ەسددەر   ەكتێبینددیهددی  وونی وە  ەكدداتی نەبدد

فۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ پێددانی مدۆڵەتی كداركردن 

وە ئەگەر هاتوو تێبینی هەبوو دەگەرێندرێتەوە  دەكات

  بۆ راست كردنەوەی. بەشی مۆڵەت  بۆ 
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 پۆ ین كردنی بنكە گەشتیارییەكان  كاركردن وفۆرمی داواكاری پێدانی مۆڵەتی  * 
F/ LS /02/059/2017    

 فۆرمی پۆ ین كردنی  بنكە گەشتیارییەكان *  

F/TA /01/060/2017 
 بۆ بنكە گەشتیارییەكان كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ پێدانی مۆڵەتی  * 

F/ LS /00/061/2017 
 -: ۆب شیئاسا یندەزامەر* 

  یگاەڵمۆك٬یاریشتەگ یگوند ٬یاخراوڕ یپارتمنتەئ ٬لێتۆم ٬لێتۆ)ه ەوەمان یكانەبنك -

 .(یاریشتەگ  

 .لێتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ  -

 .(شتنۆفر ەی)م یشگاۆفر -

 .لێتۆه ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 .و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 ۆبد تێدبەه یشدیئاسا یندەزامەر تێبەد ٬بووەكوردستان ن هەرێمی یتاڵهاوخاوەن بنكە  رەگەئ -

 ی. اریتەشگ یكانەبنك ەرۆج مووەه

 ٬لێددتۆه ە  تەبیتددا ی(نددگە)ئاه ٬شددتنۆفر ەیم یشددگاۆ)فر ۆبدد یداریددئ ەیكیە یندددەزامەر *

 (.ێلتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ ٬و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه

  وێنەیەك  ە ناسنامەی باری شارستانی و بڕوانامەی رەگەزنامە. *

  گەشتیاری و پێشوازی مێوان.رێپێدانی بەرگری شارستانی بۆ بەكارهێنانی بنكەی  *

 ناوی بازرگانی یان نیشانەی بازرگانی  ە ژووری بازرگانی. *

 پاكانەی باجی دەرامەت. *

  گرێبەستی كرێ یان وێنەی تۆماری مو كیەتی بنكەی گەشتیاری. *

  پشتگیری كۆمەڵەی میوانخانە و چێشتخانەكان. *

Yes 

No 

رایی 

ێوەبەری بەڕ

 گشتی 
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 بنكەی گەشتیاری بیانی بوو. )االقامة( ئەگەر هاتوو خاوەن  ە مانەوە وێنەیەك *

 ەكدان و رەگەزنامەكانیدان بە شدێوەیبەڵێنامە بە پێدانی زانیداری تەواو  ەسدەر ژمدارەی مێوان *

 مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزار.

  AD BO 
ی بدنكە یدانی رسوماتی دیاری كدراو  ەالیەن خداوەن

 .ەبەرایەتی ژمێریاریێوگەشتیاری بۆ بەڕ
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 رسوماتی دیاریكراو* 

بۆ بنكە گەشتیارییەكان                   كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ پێدانی مۆڵەتی  * 

F/LS /00/061/2017  )واژوو كراو  ەالیەن بەڕێوەبەری گشتی( 

    

  

LS  

 

AD 

ێدوەبەرایەتی ژمێریداری پێدانی پشتگیری  ەالیەن بەڕ

وەرگرتنددی هەمددوو رسددوماتی  بددۆ بەشددی مددۆڵەت بە

 و سدزا ەكان قەرزوەرگرتنی هەموو  وە دیاری كراو

  .)ئەگەر هەبوو( ە خاوەن بنكە گەشتیارییەكە 

 

 

 رسوماتی دیاریكراو*  8

بۆ بنكە گەشتیارییەكان                   كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ پێدانی مۆڵەتی  * 

F/LS /00/061/2017  )واژوو كراو  ەالیەن بەڕێوەبەری گشتی( 

 

   LS 

 كداركردنی بدنكە گەشدتیاریەكەمدۆڵەتی ئامادە كردنی 

بە واژووی بەڕێددددوەبەری گشددددتی  ەالیەن بەشددددی 

 .وە پۆ ینی بنكەكە  ە ناوی دیاری دەكرێتمۆڵەت 

 پشتگیری بەڕێوەبەرایەتی ژمێریاری بە وەرگرتنی رسومات  ە خاوەن بنكەی *  9

  گەشتیاری   
 پۆ ین كردنی بنكە گەشتیارییەكان  كاركردن وفۆرمی داواكاری پێدانی مۆڵەتی  * 

F/ LS /02/059/2017    
 فۆرمی پۆ ین كردنی  بنكە گەشتیارییەكان *  

F/TA /01/060/2017 
 بۆ بنكە گەشتیارییەكان كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ پێدانی مۆڵەتی  * 

F/LS /00/061/2017 )واژوو كراو  ەالیەن بەڕێوەبەری گشتی( 
 -: ۆب شیئاسا یندەزامەر* 

  یگاەڵمۆك٬یاریشتەگ یگوند ٬یاخراوڕ یپارتمنتەئ ٬لێتۆم ٬لێتۆ)ه ەوەمان یكانەبنك -

 .(یاریشتەگ  

 .لێتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ  -

 .(شتنۆفر ەی)م یشگاۆفر -

 .لێتۆه ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 .و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 ۆبد تێدبەه یشدیئاسا یندەزامەر تێبەد ٬بووەكوردستان ن هەرێمی یتاڵهاوخاوەن بنكە  رەگەئ -

 ی. اریتەشگ یكانەبنك ەرۆج مووەه

 ٬لێددتۆه ە  تەبیتددا ی(نددگە)ئاه ٬شددتنۆفر ەیم یشددگاۆ)فر ۆبدد یداریددئ ەیكیە یندددەزامەر *

 (.ێلتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ ٬و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه

  وێنەیەك  ە ناسنامەی باری شارستانی و بڕوانامەی رەگەزنامە. *

  مێوان.رێپێدانی بەرگری شارستانی بۆ بەكارهێنانی بنكەی گەشتیاری و پێشوازی  *

 ناوی بازرگانی یان نیشانەی بازرگانی  ە ژووری بازرگانی. *

 ەالیەن خاوەنی  رسوماتدانی 

  بنكەی گەشتیاری

 پشتگیری ژمێریاری  

 بڕوانامە یئامادەكردن
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 پاكانەی باجی دەرامەت. *

  گرێبەستی كرێ یان وێنەی تۆماری مو كیەتی بنكەی گەشتیاری. *

  پشتگیری كۆمەڵەی میوانخانە و چێشتخانەكان. *

 نی بوو.)االقامة( ئەگەر هاتوو خاوەن بنكەی گەشتیاری بیا  ە مانەوە وێنەیەك *

بەڵێندامە بە پێدددانی زانیداری تەواو  ەسددەر ژمددارەی مێوانەكدان و رەگەزنامەكانیددان بە شددێوەی  *

 مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزار.

 

  LS  GD 

ێددددوەبەری گشددددتی  ەسددددەر مددددۆڵەتی واژووی بەڕ

وە  ە كدددداتی هەبددددوونی هەر تێبینددددیەك  كدددداركردن

 است كردنەوەیبۆ ڕ( 9)دەگەرێندرێتەوە قۆناغی 
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  مۆڵەتی كاركردن* 
بۆ بنكە گەشتیارییەكان                   كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ پێدانی مۆڵەتی  * 

F/LS /00/061/2017  )واژوو كراو  ەالیەن بەڕێوەبەری گشتی( 

 وەرگرتنی رسومات  ە خاوەن بنكەی پشتگیری بەڕێوەبەرایەتی ژمێریاری بە * 

  گەشتیاری   

 
 

   LS 

مدددۆڵەتەكە مدددۆر دەكرێدددت  ە پددداش واژووكردندددی 

بۆ دادەنرێدت  ژمارەیو  ەسەری بەرێوەبەری گشتی 

 بە ە مدددۆڵەتەكە  وێدددنەیەك ٬ ەالیەن بەشدددی مدددۆڵەت

 هەڵدددددەگرێت  ەگەڵكترۆنددددی ە یپەراو و ئ شددددێوەی

 ە مددۆڵەتەكە بە نووسددراوی  ی تددروێنەیەكددندداردنی 

فەرمی بۆ دیوانی دەستەی گشتی گەشت و گوزار وە 

بەشددددی /بەرێددددوەبەرایەتی پدددد ن دانددددان )   بددددۆ 

 ە نددداو دیدددوانی ( بەرێدددوەبەرایەتی پشدددكنین٬ئامدددار

  ی.تتی گشیەبەرێوەبەرا

 

 

  ەالیەن بەڕێوەبەری گشتی()واژوو كراو  مۆڵەتی كاركردن  * 11

 
 

BO   LS 

دانی پێدێدوەبەرایەتی گشدتی ونی دۆسدیە  ە بەڕداخست

مددۆڵەتی رەسددەن بە خدداوەن بددنكە گەشددتیارییەكە و 

وە  بەراییەكان ەگەڵ  وێنەیەك  ە مۆڵەتەكەهەڵگرتنی 

  ە داتا بیس داخل كردنی زانیاریەكان
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 كراو  ەالیەن بەڕێوەبەری گشتی()واژوو  مۆڵەتی كاركردن  *
 پشتگیری بەڕێوەبەرایەتی ژمێریاری بە وەرگرتنی رسومات  ە خاوەن بنكەی * 

  گەشتیاری   
بۆ بنكە گەشتیارییەكان                   كاركردنفۆرمی بڕیاری كۆتایی بۆ پێدانی مۆڵەتی  * 

F/LS /00/061/2017  )واژوو كراو  ەالیەن بەڕێوەبەری گشتی( 

 پۆ ین كردنی بنكە گەشتیارییەكان  كاركردن وفۆرمی داواكاری پێدانی مۆڵەتی  * 
F/LS /02/059/2017    

 فۆرمی پۆ ین كردنی  بنكە گەشتیارییەكان *  

F/TA /01/060/2017 
 -: ۆب شیئاسا یندەزامەر* 

  یگاەڵمۆك٬یاریشتەگ یگوند ٬یاخراوڕ یپارتمنتەئ ٬لێتۆم ٬لێتۆ)ه ەوەمان یكانەبنك -

 .(یاریشتەگ   

 مۆڵەتبۆ  نی ژمارەیدانا

 داخستنی دۆسیە 

ێوەبەری گشتی واژووی بەڕ

  ەسەر مۆڵەتەكە

Yes 

No 
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                                                                                                                                          :BO: Business Owner  خاون كار یان بنكە گەشتیارییەكە

                     : AD: Accounting Department ژمێریاری ێوەبەرایەتیڕبە

         : GD : General Directorێوەبەری گشتیڕبە  

                                          : ID : Inspection Department نپشكنی 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

 .لێتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ  -

 .(شتنۆفر ەی)م یشگاۆفر -

 .لێتۆه ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 .و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه -

 ۆبد تێدبەه یشدیئاسا یندەزامەر تێبەد ٬بووەكوردستان ن هەرێمی یتاڵهاوخاوەن بنكە  رەگەئ -

 ی. اریتەشگ یكانەبنك ەرۆج مووەه

 ٬لێددتۆه ە  تەبیتددا ی(نددگە)ئاه ٬شددتنۆفر ەیم یشددگاۆ)فر ۆبدد یداریددئ ەیكیە یندددەزامەر *

  (.ێلتۆه ەیوەرەد ەو بار   ستورانتڕێ ٬و بار رانتۆستڕێ ە  تەبیتا ی(نگە)ئاه

  وێنەیەك  ە ناسنامەی باری شارستانی و بڕوانامەی رەگەزنامە. *

  بنكەی گەشتیاری و پێشوازی مێوان.رێپێدانی بەرگری شارستانی بۆ بەكارهێنانی  *

 ناوی بازرگانی یان نیشانەی بازرگانی  ە ژووری بازرگانی. *

 پاكانەی باجی دەرامەت. *

  گرێبەستی كرێ یان وێنەی تۆماری مو كیەتی بنكەی گەشتیاری. *

  پشتگیری كۆمەڵەی میوانخانە و چێشتخانەكان. *

 خاوەن بنكەی گەشتیاری بیانی بوو. )االقامة( ئەگەر هاتوو  ە مانەوە وێنەیەك *

ەكدان و رەگەزنامەكانیددان بە شددێوەی بەڵێندامە بە پێدددانی زانیداری تەواو  ەسددەر ژمددارەی مێوان *

 مانگانە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزار. 

 

GD  + 

GBOT 
 LS ID 

شدتیارییەكە  ە الیەن  كارەكانی بنكە گە دواداجوونیبە

 ەگەڵ  كردنددیبەراورد وە ێددوەبەرایەتی پشددكنین بەڕ

رێنماییەكددددانی تددددایبەت بە پددددۆ ین كردنددددی بددددنكە 

ۆ راپدددددۆرت بدددددو بەرز كردندددددی گەشدددددتیارییەكان 

وێدددنەیەك  ە   ەگەڵ نددداردنی ێدددوەبەری گشدددتی بەڕ

بددۆ دیددوانی دەسددتەی گشددتی گەشددت و راپددۆرتەكە 

 گوزار.

  )پشكنین(تۆماری تایبەت بە بەدواداچوونی كارەكانی بنكە گەشتیارییەكان  * 13

R(21-00-2016) 
 

بەدواداچوونی كارەكانی 

 بنكە گەشتیارییەكە
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 CC : Classification Committee :  ێسنەی پۆ ین كردن 

 : LS : License Sectionبەشی مۆڵەت
 MID : Manager of Inspection Department:  نیپشكن یتیەراەبەوەڕێب یرەبەوەڕێب


