
 

 

  مجهورية العراق                      
   املفوضيـة العليـا املستقلة لألنتخابات

  كؤميسيؤني باَلاي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان
             شؤون املرشحني قسم               

             )كانديدةكانبةشي كاروباري (           
   

  
  

   نوسراوي رَيطةثَيدان / كتاب ختويل
  

         التحالف السياسي / رئيس احلزب     )..................................................................................................................(السيد اين 

)...................................................................................................................................................................................(  . . .  
الشخصية ادناه املبينة صورته اعاله واملدرجة بياناته ........ ................................................................................................اخول السيد       

  . الداء املهام املكلف ا واملشار اليها يف هذا التخويل )                              (            ملراجعة املفوضية يف املكتب االنتخايب 
   

  
   

    
  

ملخول وحسب بالتوقيع امام الصالحيات املمنوحة للممثل ا او املرشح املستقليلزم رئيس احلزب او التحالف : مالحظة 
وبةثَيي  داوة رَيطةثَيدراوة ي كةوا بة نوَينةرةئةو  دةسةَلات سةرئيمزابكات لة سةربةخؤ يان كانديدي  ىدةبَيت سةرؤطي ثارت يان هاوثةيمان /تَيبيني. احلقول املؤشرة ادناه 

  )  خانةكاني خوارةوة
  

  .قوائم املرشحني تقدمي .  ١
  )  كانديدةكانثَيشكةشكردني ليستي (  

  . اجراء التغيريات على قوائم املرشحني وحسب ما تطلبه املفوضية .  ٢
   ) بة ثَيي داواكردني كؤميسيؤن كانديدةكانليستي  لة طؤرين( 
  .املرشحني  قوائمكل ما خيص لمراجعة املفوضية .  ٣
   )سةرداني كؤميسيؤن دةربارةي هةموو شتَيك ثةيوةندي بة ليستي كانديدةوة هةبَي (   

  . الفردتقدمي طلب اعتماد وكالء احلزب او التحالف السياسي او املرشح . ٤
  داواكاري رَيطةثَيداني بريكاري ثارت يان هاوثةيماني سياسي يان كانديدي سةربةخؤ ثَيشكةشدةكرَيت 

  
  

  

  رَيطةثَيدراو داتاي/ بیانات المخول 
  

          
  

  .........................................................................................................................................................................  : طةثَيدراورَيناوي ضواري / االسم الرباعي للمخول * 

  ..........................................................................................................................................................................   :  شوَين ومَيذووي لةدايكبووني / حمل وتاريخ الوالدة * 
  ......................................................................................................................................... : الوطنيةاو البطاقة  رقم وتاريخ شهادة اجلنسية العراقية* 
اقيبةرواري ذمارة ويان كارتي نيشتماني ناسنامةي شارستاني ع  

  .........................................................................................................................................................................                        : ئاستي خوَيندن/ التحصيل الدراسي * 
  ................................................................................................................................................................................................................................................   ناونيشان/عنوان السكن * 
     ........................................................................................................................................................................                   : زانياري ثةيوةندي كردن/ وسائل االتصال * 

  .......................................................................................................................................................................                                                          : ثؤستي ئةليكؤني/الربيد االلكتروين * 
  
  او التحالف اسم رئيس احلزب                              :                              اسم املمثل املخول  
      يمانيهاوثةيان   ناوي  سةروكي ثارت                                                                                                                                                   . :اورَيطةثَيدرناوي نوَينةري  

  /             /  :بةروار/  التاريخ                                 /             /  بةروار/  التاريخ
                                                                                                   : ئيمزا/  التوقيع                                                                       :  ئيمزا/  التوقيع

 
ون/  قسم شؤ

 

  
صورة حديثة 

للمخول
ي نوَيي يةكوَينة

 رَيطةثَيدراوةكة

ةوا ك... ..............................رَيكةدةدةم بة بةرَيز ........ .............................هاوثةيماني سياسي  - سةرؤكي حزبي .... .....................من بةرَيز 

بؤ كاروباري داوا )                    (    نووسينطةيلة  وَينةي هةَلواسراوة لة سةرةوة و زانياري كةسيايةتي لة خوارةوة روونكراوةتةوة بؤ سةرداني كؤميسيؤني باَال

 نووسراوةراو كةوا روونكراوتةوة لةم لَيك

 

 

 

 توقيع رئيس احلزب او التحالف

 حالفتوقيع رئيس احلزب او الت

 
 توقيع رئيس احلزب او التحالف

 
 توقيع رئيس احلزب او التحالف
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