)1(  المعلومات االدارية والقانونية ملحق رقم- نموذج طلب ترخيص
Licensing Application Form - Administrative and Legal
Information Annex No. (1)
اسم مقدم الطلب
Applicant Name
اسم المحطة االعالمية
Broadcasting Station
Name
جهاز بث متحرك
MobileBroadcastind
SNG Device
جهاز بث ثابت
Flay way
Fixed broadcasting device
مكاتب اعالمية
Media Offices
شركة دعاية اعالن
Advertisement &
Publicity Co.

Tel. No

1
2

FM اذاعي
FM Radio
AM اذاعي
AM Radio
فضائي
SAT Satellite
فضائي عبر االنترنيت
Satellite Across
Network
:االسم
Name

نوع الخدمة
Kind of Service

3

معلومات مدير المحطة
: رقم الهاتفStation Manager Data
)(ترفق المستسكات الثبوتية
(identification
documents to be
:العنوان
attached)
Address

4

معلومات مخول المحطة
:االسم
Data of the authorized
Name
person for the station

5

Tel.

:رقم الهاتف
No
:العنوان
Address
جهة حكومية

)(ترفق المستسكات الثبوتية
(identification
documents to be
attached

اسم الشركة المؤسسة (عائدية
Governmental Party
المحطة) وجنسيتها
Name of the founding
منظمة غير حكومية
C0. (to whom the Co.
Non-Governmental Organization
belong) and Co.’s
 اسم وجنسية الشركة/ شركة خاصة
Nationality
6
Private Co, / Company’s Name and Nationality
(ترفققققققققققققق كافققققققققققققة االورا
)التأسيسة للشركة
:غيرها
(All Co.’s foundation
others
documents should be
attached
:االيميل
Email
تفاصيل اخرى
7
:غيرها
Other details
Others
- website:
الموقع االلكتروني او اي من
- Face book:
وسائل التواصل االجتماعي
- Twitter:
التابعة للمؤسسة االعالمية
- Instagram:
8
the website or any of
- YouTube:
the social media of the
- Telegram:
media organization
- others:
I undersigned below undertake to do the
-: اني الموقع أدناه اتعهد بما يلي
followings:
.  صحة المعلومات الواردة في اعاله.1
1. All information mentioned above is  االلتزام بضوابط وشروط الهيئة في.2
correct.
 والبث وفقا لمدونات وقواعد، الترخيص
2. Compliance with CMC terms and
.البث واالرسال المعتمدة
conditions mentioned in the license,

and broadcasting and transmitting تحديث بياناتنا في حال حدوث اي تغيير
according as to the adopted
. فيها
regulations codes.
عدم التعامل مع اي جهة غير مرخصة
3. Updating our data in case of any
.من قبل الهيئة
variation.
تحمل كافة التبعات القانونية في حال
تقديم معلومات كاذبة او مضللة او
4. Dealing with any unlicensed party مزورة او ثبوت عدم صحة المعلومات
is prohibited.
 واقر بحق الهيئة في، المدرجة في اعاله
5. I incur all legal consequences if I اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي
provide false and misinformation, or
.تراها مناسبة بحقي
finding
out
that
information التزامي بتقديم المعلومات والبيانات
mentioned above is incorrect. I admit المتصلة باعمال البث وتقديم الخدمة التي
that CMC has the right to take all legal تطلبها الهيئة مني وحق الهيئة بالتحقق
procedures that finds them appropriate من خالل موظفيها من صحة هذه
against me.
. المعلومات والبيانات

.3
.4
.5

.6

 التزامي بايقاف البث في حال انتهاء مدة.7
6. I 'am committed to submit الترخيص الممنوح لي وعدم قيامي بتقديم
information and data related to
.طلب اصولي للتجديد
broadcasting works and providing the  تعتبر هذه االستمارة مكملة وجزء ال.8
service required by the Commission. يتجزء من المالحق المرفقة بالترخيص
CMC has the right through its
.الممنوح لمحطتنا
employees to verify and ensure that
information and data are correct.
7. I am committed to stop
broadcasting if my license period
expires and would not submit an
official application for renewal.
8. This form is considered
complementary and an integral part
of the annexes attached to the license
granted to our station.
:الشخص

ا سم

Name
Job
Date

:العنوان الوظيفي
Title
:التاريخ
:التوقيع
Signature
:الختم
Stamp

Notes about the references attached:/ مالحظة االوليات المطلوبة
. المستمسكات االربعة او البطاقة الوطنية الموحدة للمدير والمخول او جواز السفر لالجنبي- The four documents for the Manager and the authorized employee with
the unified card, or passport for non Iraqis
 كافة االورا التأسيسة للشركة اوشهادة تسجيل المنظمة اوما يثبت ملكيتها لجهة حكومية او غيرها- . All foundation papers of the Co. or organization registration certificate,
or any other document that proves its ownership to the government or to
others

