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ژمارە

بەروار

پەڵیننامەی کۆمپانیاکات بواری سامانە رسوشتیەکان
من

کۆمپانیا

وەک

ن
بەڵێ دەدەم کە:
ى
دروست.
 -1گشت ئهو زانیارانهى الى سهرەوە ڕاست و
یاسات نیشینگهى بۆ ئهنجام دەدەم بۆ ئەو
كوتات ماوەى رێگهپێدانه كه كهش بیات بگهرێتهوە یان كارى
 -2پێش
ى
ى
شوێنەی بوی داواکراوە وﻟه سهر دەستهبهرى ئەوان یان کۆمپانیەکەمان ئهگهر جورى ڤیە رێگا بدات.
 -3كەش بیات ڕەوانەى دەرەوەى پارێزگاكات هەرێم نەكرێت  ،وکودی ڤیەکەم نە فرۆشمەوە یان بیدەمە کەسێیک
تر.
 -4بههیچ شێوەیهك بازرگات ێ
ت نهكهم به پێدات بۆ شوێنێیک تر جگە ﻟەو شوینە یان ئەو الیەنەی بوی داواکراوە به
بهرامبهر یان ێ
ت بهرامبهر.
 -5گشت رسا داراییهكات دواكهوتن ﻟه ئهستۆ دەگرم تا ڕۆژی وەرگرتت ﻟە الیەن شوێن یان الیەت داواکار.
 -6ﻟه بهردەم الیهنه پهیوەندیدارەكان ئامادەى بكهم كاتێك داوا كرا تا ڕۆژی وەرگرتت ﻟە الیەن شوێن یان الیەت
داواکار.
ج به ێ
 -7گشت رێنماییهكانه ڤیە و نیشینگه ێ
ج بكهم.
ى
تکێت فرۆکەی بۆ دابت بکەم ئەگەر ﻟە الین سپونسەرەوە پێش وەرگرتت نیشینگە نەگەریندرایەوە.
-8
ج به ێ
ئهگهر هەر كام ﻟەم بهڵێنانهى سهرەوەم ێ
ج نهكرد ئهوا بڕى ( )2.000.000دوو ملێون دینار بهكاش (نقد)
ج بە ێ
بەج نهكردت بەڵێنەكانم راستەوخۆ ﻟە رێگای ێ
ێ
دەدەم به گهنجینهى ههرێم وەك بهرامبهرى ێ
ج کاری دادی
ج
ت پشک کردن سەرەڕاى گشت رێكارە یاساییهكات تركه ﻟهبهرامبهرى من وكومپانیا كهمان وەردە ێ
بە یەک جار ێ
گیێت.
ى
ى
پاش خویندت دەق بهڵێنامهكه وتێگهشت ﻟه ناوەڕوىك ﻟه خوارەوە ئیمزام كرد .
بەرێز

ژمارەی ناسنامە

شوێت دەرﭼوون

بەرواری دەرﭼوون
ﻟه به ردەم من ئامادەبوو دواى

ناونیشان

دڵنیابوون ﻟه ناسنامهكهى دات به ناوەڕوىك ئهم ێ
بەڵت نامەیە نا و ﻟهبهردەم من واژووى كرد ﻟه

واژۆی بەﻟێندەر

ناو:

پەسەندى دەكەم

ناو:
یاسات
فەرمانگەی
ى

ى
ساڵ دار ىات كارى ێ
ت دەكرێت.
تیبیت  /ئهم به ێڵت نامهیه بۆ ماوەى یهك
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