پەڕەی زانیاری ژمارە  :4ڤیزا بە مەبەستی سەردانی بازرگانیی
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تکایە پەڕەی زانیاری ژمارە  1بخوێننەوە .ئەم بەڵگەنامانەی خوارەوە پێویستن بۆ داواکردنی ڤیزا بە مەبەستی
سەردانی بازرگانیی .پێویستە بۆ هەر کەسێکی داواکەر فۆرمێکی داواکاریی پڕ بکرێتەوە .ئەم پەڕەی زانیارییە وەک
لیستی پێداچوونەوە بەکار بهێنن .
فۆڕمێکی تەواو پڕکراوە و لەالیەن کەسی داواکەرەوە ئیمزاکراو  +پرسیارنامە بە گوێرەی ماددە 54ی
یاسای مانەوەی ئەڵمانیا.
پاسپۆرت (سەیری پەڕەی زانیاری ژمارە  1بکە)
ناسنامە (نوسخەی ئەسڵی و کۆپییەک)
کۆپی ئەو ڤیزای انەی لە سێ ساڵی رابردوودا لەالیەن کەسی داواکەرەوە وەرگیراون (شێنگن ،یەکێتی ئەوروپا،
بەریتانیا ،واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا و کەنەدا)
یەک وێنەی پاسپۆرت (سەیری پەڕەی زانیاری ژمارە  1بکە)
تەئمینی نەخۆشیی سەفەر (سەیری پەرەی زانیاری ژمارە  1بکە)
حیجزی میوانخانە یان بەڵگەنامەی شوێنی حەوانەوەی دیکە
بڕی رەسمی ڤیزا (سەیری پەڕەی زانیاری ژمارە  1بکە)
حیجزی بلیتی فڕۆکە ،بۆ چوون و هاتنەوە
بەڵگەنامەی ئەڵمانی
داوەتنامەیەکی کۆمپانیایەکی ئەڵمانی (نوسخەی ئەسڵی) کە ئەم زانیارییانەی لەخۆگرتبێت:
 oناو و ناونیشانی تەواوی کۆمپانیای داوەتکەر
 oناو و پۆستی کەسی داوەتکراو لەگەڵ ناوی کۆمپانیاکەی
 oماوەی داواکراوی ڤیزاکە لەگەڵ ئاماژەکردن بە هۆیەکەی
 oمەبەست ،ئامانج و ماوەی مانەوە (هێنانی ناوی کۆمپانیا یاخود پیشانگا)
 oیاخود رۆنکردنەوەی گرتنەئەستۆی خەرجییەکانی مانەوە بە گوێرەی ماددە  66تا 68ی یاسای
مانەوە.
پێویستە داوەتنامەکە بە نوسخەی ئەسڵی پێشکەش بکرێت .تکایە داوەتنامەکە راستەوخۆ بۆ کۆمپانیاکە لە عێراق
بنێرن و نەوەک بۆ کونسوڵگەریی گشتیی .ناکرێت داوەتنامە لە کونسوڵگەریی هەڵبگیرێت.
بەڵگەنامە سەبارەت بەو پەیوەندییە ئابوورییانەی تا ئێستا لەگەڵ ئەڵمانیا هەن.
بۆ بەشداربووانی پیشانگاکان :گرێبەستی بەشداریکردن لە پیشانگا و بەڵگەی دانی رەسمی بەشداریکردن.
بەڵگەنامەی عێراقی
نووسراوی کۆمپانیای عێراقی بە نوسخەی ئەسڵی و تەواوی زانیارییەکانی پەیوەندیکردن کە ئەم
زانیارییانەی تێدابن:
 oپۆستی داواکەری ڤیزا لە کۆمپانیاکەدا
 oماوەی ڤیزاکە (یان ژمارەی سەردانەکان)

 oمەبەست ،ئامانج و ماوەی مانەوە (ناوی کۆمپانیا یاخود پیشانگا)
 oبەڵێندانی گرتنەئەستۆی خەرجییەکانی مانەوە لەالیەن کۆمپانیاکە
دەرچەی حیسابی بانکی خاوەن کار ،ئەگەر هاتوو خاوەن کار خەرجییەکان بگرێتە ئەستۆ
بەڵگەی توانای دارایی خەرجییەکانی ماوەی مانەوە (بۆ نموونە ،دەرچەی حیسابی بانکی ،نوسخەی ئەسڵی
پشتگیریی بانک)
بەڵگەنامەی تازەی تۆمارکردنی کۆمپانیا عێراقییەکە لە تۆماری کۆمپانیاکان
بڕوانامەی تۆماری بازرگانیی کۆمپانیا
وێنەی تۆماری خێزانیی (صورة قید العائلة) (نوسخەی ئەسڵی) لەگەڵ کۆپییەکی پاسپۆرتی هاوسەر
بەڵگەنامەی خاوەندارێتی (ئەگەر خاوەنی زەوی و خانووبەرە بێت)
کارتی زانیاریی (نوسخەی ئەسڵی و کۆپییەک)

تێبینی :پێشکەشکردنی ئەم بەڵگەنامانەی سەرەوە ،مانای مافی پێدانی ڤیزا نییە .لە هەندێک حاڵەتدا لەوانەیە داوای
بەڵگەنامەی دیکەیش بکرێت .تەواوی بەڵگەنامە پێشکەشکراوەکان پێویستە درووست و لە رووی ناوەڕۆکەوە راست بن.
بەڵگەنامەی ساختە یان هەڵە (پشتگیریی بێ بنەما) دەبنە مایەی رەتکردنەوەی داواکاریی ڤیزا.

