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 االتحاد العراقي لكرة القدم

  
 جدول اعمال المؤتمر االنتخابي لالتحاد العراقي لكرة القدم 

14/9/2021  
  
  

 المناداة على الحضور   .1
اإلعالن عن انعقاد الجمعية العمومية حسب النظام األساسي  .2

2021  . 
 الموافقة على جدول االعمال.  .3
 كلمة الرئيس   .4
 المحضر.  للتحقق منأعضاء   3تعيين  .5
 األصوات.   لتدقيقأعضاء   3تعيين  .6
االستثنائي    الموافقة  .7 العمومية  الجمعية  اجتماع  محضر  على 

 .4‐4‐2021الذي عقد بتاريخ 
  . )الرئيس واعضاء اللجنة التنفيذية  ونواب  (الرئيس انتخاب .8









  االتحاد العراقي لكرة القدم    

        

  شروط الترشيح النتخابات االتحاد العراقي لكرة القدم  

 ان يكون المرشح عراقياً . -1

 ان يكون المرشح نشط في مجال كرة القدم .    (يرفق السيرة الرياضية)  -2

 ان يكون المرشح غير محكوم عليه بأي جرم . (يرفق ما يثبت ذلك)  -3

 من الشهادة)  اصلية ان يكون المرشح حاصل على شهادة اإلعدادية . (ترفق نسخة  -4

لمنصب نائب   وثالثة أعضاءلمنصب الرئيس   خمسةيجب اقتراح المرشح من قبل أعضاء  -5

كل عضو تسمية مرشح واحد  ويجب على وعضوين لمنصب العضوية  األول والثاني الرئيس

 لكل منصب معين . 

 يجب على المرشح اكمال وتوقيع وارفاق الملحق (أ) أستبانة فحص النزاهة .  -6

 الترشيح سيكون مفتوحاً للمناصب التالية :   -7

 منصب الرئيس   -أ

 األول  منصب نائب الرئيس   -ب

 منصب نائب الرئيس الثاني  -ت

 منصب العضو النسوي  -ث

 االتحاد   عضو منصب   -ج

 قبول الترشيح خالل أيام الجمع والعطل الرسمية واالعياد . يستمر  -8

مؤيد  ان يكون المرشح قد مر سنة كاملة على عضويته في الهيئة العامة للجهة التي رشحته -9

 بكتاب بتوقيع الرئيس وامين السر . 

 يتم استالم طلبات الترشيح من خالل البريد االلكتروني المبين ادناه او تسليمها باليد .  -10

EC@ifa.iq   

وتهمل جميع الترشيحات التي ترسل الى بريد الكتروني اخر غير المشار اليه أعاله او بوسائل 

  تواصل أخرى . على ان يكون البريد االلكتروني المرسل منه شخصي وعائد للمرشح نفسه .

حاد العراقي لكرة القدم في ما لم يرد  يطبق فقرات النظام األساسي  والقانون االنتخابي لالت  -11

  بشأنه أعاله .



  
                       االتحاد العراقي لكرة القدم  

 

  أستمارة ترشيح
  

  في انتخابات االتحاد العراقي لكرة القدم ارجوا قبول ترشيحي  أني ................................... 
  

  ............. لمنصب ..........................  14/9/2021والتي ستجري بتاريخ 
  

  و حسب شروط الترشيح. .......................................علماً اني مرشح من قبل  
  

    االسم الكامل 
  
  

    التولد 
  
  

رقم هوية االحوال 
المدنية او البطاقة 

  الموحدة 

  

    جهة الترشيح 
  
  

  رقم الهاتف  
  
  

  

البريد االلكتروني 
  المعتمد (االيميل)

  

  
  أويد اني اطلعت على شروط الترشيح و الجله وقعت.  

  
  التوقيع:

  
  اسم المرشح:

  
  التأريخ: 



 

 االتحاد العراقي لكرة القدم

  استمارة المندوبين 
  

    الى االتحاد العراقي لكرة القدم
  

خالل المؤتمر االنتخابي لالتحاد العراقي لكرة القدم والذي ندرج لكم ادناه اسماء ممثلينا 
  14‐9‐2021سيعقد بتاريخ 

 
مخول   رقم الهاتف   المنصب   الصفة   االسم ت

 التصويت 
1  
  
  
  
  

          
  
  نعم

2    
  
  
  
  

        
  
  كال

  
  )  1او هوية االحوال المدنية وصورة شخصية ( الموحدةيتم ارفاق نسخة من جواز السفر او البطاقة 

  
  

  اسم العضو : 
   
  

  األمين العام:              الرئيس: 
  
  

  التوقيع:             التوقيع: 
  
  

 التاريخ:                                                        التاريخ: 
 

                                
  الختم:                                    

  
  

 



 

53 
 

 

  النزاهة فحص ة لغرض ن استبا  –الملحق أ  
  

  : األحكام العامة1الجزء  
  
 يتعلق بالمرشحين لشغل المناصب الرسمية وشاغليها داخل   ما فيالنزاهة  فحص  يجب إجراء    1

 عضوية ال  المرشحين أو حاملي("لمثل هذه االختبارات  الذين يخضعون   ماالتحاد العراقي لكرة القد
  وهذه المالحق.   األساسيهذا النظام   ") من قبل الهيئة ذات الصلة وفقًا ألحكام 

  
وال يجوز   ،يجب أال يكون المرشحون أو حاملو العضوية أعضاء في أي اتحاد رياضي آخر  2

 مع عضوية الهيئة التنفيذية التحاد العراقي لكرة القدملالجمع بين عضوية اللجان أو اللجنة التنفيذية  
  . االتحاد العراقي لكرة القدم منعضو  ألي

  
لالتحاد حاملي العضوية الجمع بين عضوية اللجان واللجنة التنفيذية  أو  يجوز للمرشحين  ال    3

   .ون اللعبة في أي اتحاد لألعضاءمع العمل المباشر أو إدارة شؤالعراقي لكرة القدم 
 
حامل  4  أو  باالمتثال  العضوية  و  المرشحون  هو ملزمون  كما  الذاتي  واإلفصاح  الفحص  لعملية 

 يجب على كل مرشح أو حامل   ، االفصاحو  حصأدناه. قبل عملية الف   3و  2الجزأين    موضح في
بمساعدة الهيئة   موافقته الكتابية على العملية المذكورة من خالل نموذج إثباتعضوية أن يقدم  

النزاهة. فحص  تجري  التي  هذه  المختصة  مثل  تقديم  يتم  لم  الكتابية  إذا  اعتبار   ،الموافقة  فسيتم 
     ز فحص النزاهة.للعضوية لم يجت المرشح أو الحامل

  
التصرف بحسن نية في جميع األوقات ويتعاونون حاملي العضوية  يجب على المرشحين أو    5

حامل إذا لم يتعاون المرشح أو    بشكل كامل إلثبات الحقائق ذات الصلة بناًء على إشعار معقول.
العضوية أنه لم فيُعتبر المرشح أو حامل    ،ع الهيئة المختصة إلجراء فحص النزاهة مالعضوية  

 .ز اختبار النزاهةيجت
  
  :إذا كان ،ز فحص النزاهة عتبر المرشح أو حامله أنه لم يجتيُ  6
  
مداناً بارتكاب جريمة جنائية شريطة ان يكون الحكم قد حاز على درجة البتات السيما اذا كانت   أ)

  . ة الجريمة المعنية اما جنحة مخلة بالشرف او جناي
     

أو أي   مأو حكم عليه من قبل لجنة األخالقيات التابعة لالتحاد الدولي لكرة القد/و  ب) ثبتت إدانته
     ن شأنها أن تشكك بشكل خطير في فصل المعني.هيئة رياضية أخرى بعقوبة م

  
مع مراعاة األحكام ذات الصلة المتعلقة باإلفصاح عن المعلومات والبيانات ذات الصلة التي تم   7

يجب   ،الحصول عليها في سياق عمليات التحقق من النزاهة وإعادة توجيهها وفقًا لهذه األحكام
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ذا والبيانات  المعلومات  هذه  جميع  تجري معالجة  التي  الهيئة  قبل  من  صارمة  بسرية  الصلة  ت 
  فحص النزاهة. 

  
  : عملية الفحص  2الجزء 

  
 ، التحقق من الهوية  إلى  العضوية مرشح أو حامل  يجب أن يخضع كلّ   ،في بداية عملية الفحص  1

يجب على المرشح أو حامله تقديم نسخة صالحة من جواز سفره إلى الهيئة المسؤولة عن إجراء 
  فحص النزاهة. يجب أن يتضمن التحقق من الهوية/تحديد العناصر التالية: 

  
    .لقباالسم وال أ)

  . ب) عنوان اإلقامة
   .تاريخ ومكان الوالدة ت)

  د) الجنسية/الجنسيات.  
  
      أدناه. 3االستبيان الوارد في الجزء  ملء العضوية مرشح أو حامليجب على كل  2
  
أو تحقيقات مستقلة من أجل /و  يجوز للهيئة المسؤولة عن إجراء فحص النزاهة إجراء بحث  3

حامل   أو  مرشح  الصلة حول  ذات  المعلومات  من  مزيد  على  قد   ،معين عضويةالحصول  التي 
والتضارب المحتمل في   ،والتفويضات  ،ت الصلةتتضمن معلومات عن الوسطاء واألطراف ذا

     وكذلك اإلجراءات/التحقيقات المدنية والجنائية.  المصالح والمشاركات الهامة
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  . االستبانة 3الجزء 
  

    االسم 
    اسم العائلة 

    عنوان االقامة 
    تاريخ ومكان الوالدة 

    الجنسية/الجنسيات 
    المهنة  

  
انتهاًكا       1 تقابل  جريمة  بأي  أو  متعمدة  جريمة  أي  بشأن  نهائي  قرار  بموجب  إدانتك  سبق  هل 

  من قانون السلوك الخاص بالفيفا؟  5القسم  2لقواعد السلوك كما هو موضح في الجزء 
  

  ال                                      نعم  
  

  يرجى التحديد:  ،إذا كانت اإلجابة بنعم
  
هل سبق لهيئة حوكمة رياضية أن فرضت عليك في الماضي أي عقوبة أو تدبير تأديبي أو ما   2

شابه ذلك بسبب أفعال تصل إلى حد انتهاك قواعد السلوك التي تحدث في األجزاء الجزئية من  
    قواعد األخالق؟

  
  ال                                      نعم  

  
  يرجى التحديد:  ،جابة بنعمإذا كانت اإل 

   
  ؟ أي إجراءات أو تحقيق مدني أو جنائي أو تأديبي معلق  تتح هل أنت  3
   
 ال                                      نعم   
  

  يرجى التحديد:  ،إذا كانت اإلجابة بنعم
  
تماًما أن هذا الموضوع يتعلق بأحكام قواعد االنضباط واألخالقيات لقانون االتحاد    لقد أدركتُ   4

 االتحاد العراقي لكرة القدم وبنود األنظمة األساسية واألنظمة األخرى الخاصة ب لكرة القدمالعراقي  
     تزم تماًما بمثل هذه األحكام.أل ا وأن ،التي قد تعالج قضايا النزاهة 

  
  المناصب التالية في كرة القدم:  شغل حاليًا نا اأ 5
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يتعلق بي (راجع   ما فيالحقائق والظروف التالية قد يكون مقدًما لها أهمية محتَملة في المصلحة    6
  ): األساسيا النظام من هذ 9 الفقرة 23بشكل خاص المادة 

  
  . فحص النزاهةالمالحظات التي قد تكون ذات صلة محتملة في سياق  7

 8 ً العراقي   باالتحادعلى الهيئات المعنية    االستبيانعلى عرض هذا   أؤكد أنو  انني أدرك تماما
  .لكرة القدم

إخطار الهيئة التي تجري فحص النزاهة بأي حقائق   يّ إنني على دراية كاملة وأؤكد أنه يجب عل  9
  .وظروف ذات صلة تنشأ بعد اكتمال فحص النزاهة

  
ما يتعلق    إنني أدرك تماًما وأؤكد أنني ملزم بالتعاون الكامل إلثبات الحقائق ذات الصلة في  10

سألتزم بطلبات أي مستندات أو معلومات   ، بفحص السالمة الذي أخضع له. وعلى وجه الخصوص
أي من  أخرى  مادة  أي  ذلك  أو  إلى  باإلضافة  بحوزتي.  التي  وتوفير   ،الطبيعة  بشراء  سألتزم 

  المستندات أو المعلومات أو أي مواد أخرى من أي نوع ال أمتلكها ولكن يحق لي الحصول عليها. 
  
طلب فحص النزاهة أيًضا معلومات عن قد ي  إنني على علم تام وأؤكد أن الهيئة التي تدير  11

المحتملة   العقوبات  من  2و  1استفسارات  مباشرةً  القدم أعاله)  لكرة  الدولي  االتحاد  االتحاد  أو 
التحكيم   محكمة  مثل  األخرى  المؤسسات  من  وكذلك  الصلة  ذي  لوزانيلرياض االقاري  في   ، ة 

المؤسسات ذات الصلة من ها  ي بموجبأعفنا  أ  ،أو اللجنة األولمبية الدولية في هذا الصدد  ،سويسرا
     يتعلق بالمعلومات المعنية. ما فيأي التزام بالسرية 

  
إنني أدرك تماًما وأؤكد أن الهيئة التي تجري فحص النزاهة قد تجمع المزيد من المعلومات   12

  من هذه المرفقات.  3الفقرة   2عني وفقًا للجزء 
  
  
 
  
  
  

----------------------                                                            -----------------  
  
  وقيع)الت(                                                                        والتاريخ) المكان( 
 


