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Application form for Broadcast television via the Internet station license 

 (3)ملحق رقم ) نموذج طلب ترخيص لمحطة البث التلفازي عبر شبكة االنترنت
 

Name of  Station :                                                                                                                                                       : اسم المحطة                                                                                                                                 

Application Information: (please choose option) 

 New يدجد   Renewal - تجديد    Cancellation - إلغاء  Modification (please explain) - ضح رجاء  و    

Ownership of Broadcasting Station                                                                                            : ملكية المحطة  

 Government / يحكوم      non-governmental companies / شركات غير حكومية   

 non-governmental organization / منظمات غير حكومية        

IF THE APPLICANT IS GOVERNMENTAL. PLEASE PROVIDE CMC WITH THESE INFORMATION: 

           يةاذا كان صاحب الطلب جهة حكومية ، يرجى تزويد الهيئة بالمعلومات التال

 Name, of the agency   اسم الجهة الحكومية  

 full address العنوان الكامل   

If the applicant is a non-governmental companies please provide CMC with these information: 

           زويد الهيئة بالمعلومات التاليةاذا كان صاحب الطلب شركة غير حكومية ، يرجى ت

 Name, of company.   اسم الشركة   

 Company Registration Certificate. صورة عن شهادة تسجيل الشركة  

 Company full address,   العنوان الكامل للشركة   

If the Applicant is a non-governmental organization, please provide CMC with these information: 

 اذا كان صاحب الطلب منظمة غير  حكومية ، يرجى تزويد الهيئة بالمعلومات التالية   

 Name, and the Purpose of the organization. اسم وهدف المنظمة        

 Organization registration documents in Iraq    اوراق تسجيلها في العراق

 Organization full address       العنوان الكامل للمنظمة 

Name of contact representative of applicant ( as in passport ) 

 اسم ممثل مقدم الطلب كما في جواز السفر

Email Address                            عنوان البريد االلكتروني 

 

Office Tel هاتف                                                       

  

Address                                                         العنوان                                                                                                           

    

Name of station Ownership ( as in passport):      

 :اسم صاحب المحطة كما في جواز السفر

Email Address                            عنوان البريد االلكتروني 

 

Office Tel هاتف                                                       

  

Address                                                                                                                                                                العنوان                     

 

 Please provide CMC with organizational chart explaining duties and responsibilities of each unit of the proposed 

broadcast station, with contact information for each unit 

  .يرجى تزويد الهيئة بالهيكل التنظيمي موضحا  فيه واجبات ومسؤوليات كل قسم من أقسام المحطة مع معلومات االتصال لكل قسم  
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 Please provide CMC with program schedule 

  يرجى تزويد الهيئة بجدول البرامج 

 Please provide CMC with List the hours you plan to broadcast on each day of the week. The Broadcasting hours 

shall not to be less than (10 hours). 

  ( ساعات باليوم .10والبث لكل يوم من ايام االسبوع، على ان ال تقل ساعات البث عن )يرجى تزويد الهيئة بساعات العمل 

 Please provide CMC with information about Persons or Organisations that providing financial support or in a 

position to directly influence the content of programmeming or management of the broadcast operation. 

 و إدارة مون البرامج ايرجى تزويد الهيئة بالمعلومات الخاصة باألشخاص او المنظمات التي. تقدم الدعم المالي  او كونها في موقع تؤثر منه مباشرة على مض

 عمليات البث
 

Did you have other licenses from CMC (If applicable                                               . هل لديك  رخص أخرى ) إن وجدت (  

Remarks المالحظات Province /المحافظة Type of station/ نوع المحطة License number / رقم الرخصة 

    

    

COMMUNITY SERVEDM    المجتمع الذي سيتم تقديم الخدمة له 

 طبيعة الجغرافية او االهتمامات الخاصة للمجتمع الذي ستُبث برامجك اليه.قم بتحديد مجتمعك: قم بوصف ال -1

1. Identify Your Community: Describe the geographic or special interest community that your proposed broadcast 

programmes would serve. 

اصة يه. أشرح القيمة الخرامجك عن المحطات األخرى المتوفرة حاليا  للمجتمع الذي ستُبث برامجك الالتميز عن القنوات األخرى: قم بوصف كيفية اختالف ب -2

 التي تعتقد بان  محطتك ستقدمها للمجتمع او المنطقة التي من المخطط ان يتم بث برامجك اليها.

2. Distinction from other Sat.channels: Describe how your programmeming would differ from others currently 

available to the community you would serve. Explain the particular value you believe your broadcasting would 

provide to the community or region you plan to serve. 

TECHNICAL & OPERATIONAL INFORMATION    يليةالمعلومات الفنية والتشغ  

 وصف عمل المنظمة

 

 

 

 

 

LOCATIONS /الموقع 

:عنوان موقع البث  Location of operation (address) 

 

Geographical coordinates ( if it is invariabl                                                                  اإلحداثيات الجغرافية بالنسبة للثابت     

Latitude in Degrees-Minutes-Seconds                   خطوط العرض                                                                                   

Longitude in Degrees-Minutes-Seconds                                                                                                  :خطوط الطول 

1 
 اسم القمر الصناعي

 وت بيرد...(ه –رب سات ع–)نيل سات
 

Name of Satellite 

(nil sat, Arab sat, hot bird) 

2 
 اسم القمر الصناعي الوسيط

 
Satellite mediator name 

 

 

3 

 ( MHzذبذبة الحزمة المرسلة )
 

Transmit Band (MHz) 

4 
 (MHzمستقبلة )ذبذبة الحزمة ال

 
Receiving Band (MHz) 
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 -الوسط الناقل :تحديد 

  VSAT  , (ملئ استمارة المعلومات الفنية الخاصة بتشغيل المن. ) ظومة 

  , مع مجهز خدمة الكابل الضوئي ( .تزويدنا بوثائق التعاقد )  الكابل الضوئي 

  ( نترنت, الشركات المجهزة لخدمة اال ركات الهاتف الالسلكي الثابتششركات الهاتف النقال , , ) بالخدمةالشركات المجهزة 

 يرجى تحديد نوع الوسط الناقل )                                                             ( .  اخرى , 

 

 NTERESTED PARTIES CERTIFICATIONشهادة اإلطراف المستفيدة:

لطلب ردة في هذا ااقر بان جميع المعلومات المقدمة في ها الطلب صحيحة.اعلم بان موافقة هيئة اإلعالم واالتصالت على طلبي هذا مبنية على المعلومات الوا

 وتعتبر موافقة الهيئة الغيه في حالة وجود خطأ في هذه المعلومات.

I declare that all information in this Application form is true and correct. I understand that approval from 

communication and Media Commission (CMC) for this application is based on information as declared in this 

application. If this information been incorrect, any License Issued by CMC will be revoked. 

 ني الموقع في أدناه , اقر واعترف بعد حصولي على رخصة مؤقتة للترددات من قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت بأن التزم بما يلي :إ

I, the undersigned, acknowledge that I will comply with the following commitments upon  

Getting a Temporary Frequency License: 

1. Importing the equipment during the License validation time, otherwise the approval will be cancelled.  

 ستيراد األجهزة خالل فترة سريان مفعول الرخصة فقط وغير ذلك تعتبر هذه الرخصة الغيه.ا -1

2. Using the equipment as it is described in the License 

 على الصورة الموضحة في الرخصة. استعمال الجهاز -2

3. Using the equipment for the purpose that it is licensed for 

 استعمال الجهاز للغاية المرخص لها فقط. -3

4- Not allowing unauthorized persons to use the station 

 عدم السماح إال لألشخاص المصرح لهم باستخدام المحطة. 4

5. Not transferring the ownership of any of the station/stations to other party unless getting an official approval issued 

from CMC. 

 عدم نقل ملكية أي محطة / محطات لفريق أخر إال بموافقة رسمية صادرة من قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت. -5

6. Allowing any official team to inspect on the station at any time to check it's technical specifications, it's conformity 

with the License and it's workers.  

 .الممنوحة السماح ألي فريق رسمي بالتفتيش في المحطة بأي وقت للتأكد من المواصفات التقنية ومطابقة  المحطة والعاملين فيها مع الرخصة -6

7. Stop using the station in case the authorized entities asked for it. 

 ن استخدام المحطة في حالة طلب الجهات الرسمية ذلك.عالتوقف  -7

8- Reporting to the Communications and Media Commission and other relevant governmental entities in case of 

losing, destroying, storing or re-exportation of any equipment. 

 سيتم إعالم الهيئة و إيه جهة حكومية ذات عالقة في حالة فقد أو تلف أو تخزين أو إعادة تصدير أي جهاز. -8

9. Providing the Communications and Media Commission with the names of the persons who work on the 

station/stations in case of Licence renewal. 

 تزويد الهيئة بأسماء العاملين في المحطة / المحطات في حالة تجديد الرخصة.  -9

10.  Providing the communications and Media Commission with a statement includes types, serial numbers and 

numbers of the stations equipment and a written certificate states that the Licence does not possess any equipment 

other than the equipment that is mentioned in the Licence, when asking for Licence renewal.  

ة مكتوبة تبين ان الرخصة ال تحوي أي أجهزة غير تلك المذكورة بالرخصة تزويد الهيئة ببيان يحوي األنواع واألرقام التسلسلية وأعداد معدات المحطة وشهاد -10
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 عند تجديد الرخصة.

11. Providing the Communications and Media Commission with a reinforcement letter from the governmental entity 

that has the contract with, and a photocopy of that contract.  

 زويد الهيئة بكتاب رسمي من الجهة الحكومية الموقعة عقد اتفاق مع مقدم الطلب وتزويد الهيئة بصورة عن ذلك العقد.ت -11 

12. Providing the Communications and Media Commission with a customs certificate includes the number, brand, 

type and serial number of the equipment upon entering or exiting them to the country.  

 ة بشهادة من دائرة الكمارك تبين فيه عدد ونوع االسم التجاري والرقم التسلسلي لجهاز البث عند إدخاله أو إخراجه من البلد.تزويد الهيئ -12

13. Shouldering any responsibility that results from not complying with any part of this commitment.  

 حمل أي مسؤولية تنتج عن عدم االلتزام بأي بند من بنود هذا التعهد.ت-13

 14. Following the issuance of the license, applicant shall provide CMC with the information stated in note no.(1) as of 

the date of starting transmission. Otherwise, the license shall be deemed void and invalid. 

صية ( ،اعتبيارا مين تياريد بيدأ البيث وبخالفيه تعتبير الرخ1طلب وفي حال صدور الرخصة تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة فيي المالحظية رقيم )على مقدم ال -14 .1

 الغية 

15. Association with criminal activity: In filing this Application with the CMC, the Applicant states that the 

management, finances and programme content of the proposed station will in no way be associated with, or promote 

the interests of any criminal or terrorist individuals, groups or associations. 

طيية ون بيرامج المحن يؤكيد المتقيدم ان االدارة والتمويييل ومضيمااالرتبياط بالنشياطات االجراميية : عنييد مليئ هيذا الطليب مييع هيئية االعيالم واالتصيياالت ، يجيب -15

 ابيالمقترحة لن يكون له اي ارتباط بأي شكل من االشكال أو لن يدعو لمصلحة اي فرد او جماعة او منظمة ذات نشاط اجرامي او اره

16.I herby Oblige to transmit the contents of our broadcasting media channel via Internet network exclusively , also I 
don't  have the rights to transmit the media contents to for any other media entity , also I don’t have the rights to use 
any transmitter that may need to use any frequency to send the contents , otherwise I will be responsible for all legal 
financial implication . 

يانثات ر  ههثة ارسثال البالطلث   لصثاً رريًث  , بارة ارسال البيانات الخاصة بالبث  ببثر كثباة ارنترنثت ًصثرام رالبصثرو بهثا رالب بتثة الثت  ث   ارسثتاتعهد ب -16

 .البالية االة التبعات القانرنية رربخالاله اتًبل ا, ر  سب  اان رالت ارسال الًزم  الطيف التردد  العراقتابالبية اخرى , ربدم استخدام 

Note: Every Page should be stamped with the station Stamp and Signature. 

 .وتوقيعه ت بالختم الرسمي لمقدم الطلبمالحظة: يجب أن تختم جميع الصفحا

Title or position of person signing: 

 العنوان الوظيفي:

 

Printed name of person signing: 

 اسم الشخص الموقع:

 

Email: 

 :البريد االلكتروني

Telephone:  

 :الهاتف

DATE: 

 التاريد:

Signature: 

 التوقيع:

Title or position of person signing: 

 العنوان الوظيفي:

 

Printed name of person signing: 

 اسم الشخص الموقع:

 

 
 
 
 
 
 


