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 (2)رقم  ملحق /واالجنبية المكاتب ووكاالت االعالم العربية 
Arab and Foreign Media Bureaus & Agencies 

هو المكان الخاص بعمل مراسلً : المكتب  .1
وال , وموظفً محطات البث اإلذاعٌة اوالتلفزٌونٌة 

ٌجوز للمكتب مزاولة العمل دون إعتماده من لبل 
. ه الرخصة لذلنهٌئة اإلعالم واإلتصاالت ومنح

1. Bureau: Is the place specified for reporters 
and employees of radio and TV broadcasting 
station. Bureau is not allowed to work unless 
approved by CMC and get license required 

هو مندوب المحطة لتمثٌلها فً نشر : المراسل .2
اإلعالمٌة وٌجب ان ٌكون وتوظٌف الخبر والمادة 

. شخصاً طبٌعٌاً مسجالً لدى الهٌئة 

2. Reporter; Is the station representative who 

represents the station in deploying and 

arranging the news and the media items, He/ 

She must be a natural person registered with 

CMC.  

ب على الغاٌة التً تم إعتماده ٌمتصر نشاط المكت .3
من أجلها، وال ٌجوز إستخدامه ألٌة أغراض أخرى 

3.Bureau activity is limited to the goal for 
which it was adopted, and should not be 
used for other purposes 

ٌمدم طلب إعتماد المكتب من المحطة التً ٌرتبط  .4
ت لغرض منحه بها الى هٌئة اإلعالم واإلتصاال

الترخٌص الالزم لمزاولة العمل فً المجال 
المخصص له سواء عن الطرٌك المباشر أو عن 

.  طرٌك السفارة موجهاً الى الخارجٌة

4. Bureau’s adoption request should be 
submitted to CMC by the station to which 
the Bureau is connected with, in order to 
obtain necessary license to work in the field 
specified for it whether directly or through 
the embassy to the ministry of foreign 
affairs. 

 

إذا تمت الموافمة على إعتماد المكتب ٌمنح  .5
الرخصة الالزمة لذلن وتعطى له التسهٌالت 
وانٌن الالزمة لمٌامه بعمله على أن ٌلتزم بأحكام الك

والتشرٌعات المعمول بها فً العراق 

5. When Bureau’s adoption is accomplished, 
necessary license will be granted with all 
required facilities. Bureau should abide by 
the current laws and legislations provisions 
in Iraq 

 

مراسل واحد ٌجوز للمحطة أن ٌكون لها أكثر من  .6
 .المكتب المسؤولٌة المانونٌة عنهموٌتحمل 

 

6. Station has the right to have more than 
one reporter. Bureau will be legally 
responsible for them.  

ٌتوجب على أي محطة أجنبٌة أو خارجٌة غٌر  .7
معتمدة فً هٌئة اإلعالم واالتصاالت وٌرغب فً 

الحصول على ترخٌص , المً المٌام باي نشاط اع
مسبك له بذلن من المدٌر التنفٌذي لهٌئة اإلعالم 

 .واإلتصاالت

 

7.Any foreign station or station abroad that 
is not adopted by CMC and would like to do 
any kind of media activity in Iraq must 
obtain a prior report from CMC Chief 
Executive \officer.  
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ٌتم تجدٌد إعتماد المكتب سنوٌاً بمرار من المدٌر  .8
التنفٌذي لهٌئة اإلعالم واإلتصاالت خالل مدة ال 

خمسة عشر ٌوماً لبل إنتهاء (  15) تزٌد على 
المدة السابمة وأن ٌتم تبلٌغ الهٌئة بأي تغٌٌر ٌطرأ 

. على المكتب او العاملٌن فٌه او مولعه 

8. Bureau’s approval could be renewed 
annually through CMC Chief Executive 
officer within a period not more than (15) 
fifteen days before the previous period 
expiry. CMC must be notified about any 
changing may occur on Bureau or on its 
employees, or its location.  

 

كتب المعتمد لدى الهٌئة أن ٌمدم أسم مدٌر على الم .9
المكتب المفوض والوثائك التً تؤٌد ذلن، 

 وإعالم الهٌئة عن أي تغٌٌر ٌطرأ  بهذا الشأن
 
 

9. The bureau that has been adopted by CMC 
must submit the name of its executive 
manager and the confirming documents, and 
should advise CMC about any changing may 
occur in that respect.  

على المكتب الذي ٌروم تسجٌل مكتبه أو أسمه  .10
لدى الهٌئة أن ٌسجل معه كافة المعدات 

واألجهزة التً تستخدم الطٌف الترددي لدى 
( ان وجد)الهٌئة 

10.The Bureau who likes to register itself or 
its name in CMC should register as well all 
equipments and devices used in spectrum 
process 

للمدٌر التنفٌذي العام للهٌئة إتخاذ اإلجراءات  .11
الالزمة بحك أي مكتب ٌخالف أحكام هذا النظام 
او التعلٌمات الصادرة بممتضاه، بما فً ذلن عدم 

وتبلغ الجهة التً ٌعمل , تجدٌد الترخٌص او إلغاءه
 .بذلن لدٌها

 

11. CMC Chief Executive Officer has the right 
to take necessary actions against any bureau 
that violates the provisions of this system or 
the instructions issued in this regard, 
including non-renewal of license or 
cancelling it. Concerned party should be 
informed the same 

تشمل هذة التعلٌمات مكاتب المنوات الفضائٌة  .12
ووكاالت األنباء العربٌة واألجنبٌة العاملة فً 

العراق والتً ٌتم منحها الترخٌص الالزم للعمل 
. من لبل الهٌئة

12. These instructions include all satellite 
channels bureaus, and Arab and foreign 
news agencies working in Iraq which have 
obtained necessary work license from CMC. 

الٌجوز للمكتب التعامل مع اي محطة غٌر  .13
مرخصة من لبل الهٌئة وبخالفه ٌتحمل المسؤولٌة 

. المانونٌة والمالٌة المترتبة على ذلن 

13. The bureau must not deal with any 
station that is not licensed by CMC. 

 

ٌستوفى أجر سنوي عند ترخٌص المكتب أو  .14
:- الوكالة أعالة وفك النسب التالٌة

مكتب لوكالة أنباء أو لناة فضائٌة عرالٌة  -
1,500,000  ً . دٌنار عرالً سنوٌا

 2000مكتب لوكالة أنباء أو لناة فضائٌة عربٌة  -
 ً .      دوالر سنوٌا

14.Annual fees should be paid against above 
bureau or agency according to the following 
amounts: 

   - Iraqi bureau of news agency, or 
satellite channel: ID 1500000 per year. 

- Arab news agency bureau or satellite 
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ئٌة أوأجنبٌة مكتب لوكالة أنباء أو لناة فضا -
3000  ً  .دوالر سنوٌا

 

channel $2000 per year. 
- Foreign news agency bureau, or 

satellite channel $3000 per year 
 

لانونً بأي  ان هذه الرخصة تتضمن إلتزام .15
تعلٌمات إضافٌة ٌتم تشرٌعها من لبل هٌئة اإلعالم 

. هذه الرخصة العمل بواإلتصاالت خالل مدة 

15. This license includes legal obligation for 
any CMC additional instruction legislated. 

 

--------------------- مدٌر وكالة/ مدٌر مكتب لناة  --------------------------------------------إنً 
---------------------------------------------------------------------  

. الضوابط الخاصة بمنح هذة الرخصة و بانً مدرن تماماً وموافك على الشروطأعلن هنا 
بإعتبارها عمد ُملزم مع هٌئة اإلعالم وابط بشكل كامل ضواؤكد فهمً وموافمتً على هذه الشروط وال

بموافمة إال لرخصة هذه امكن تغٌٌر او تعدٌل ي الأنه و ،وإدارتها لدر تعلك األمر بالمكتب أو الوكالةب واالتصاالت
 . تصاالتخطٌة من هٌئة اإلعالم واال

I ------------------------- Channel Bureau Manager/ Agency Manager 

 ----------------------------------------------------------------------------    

I declare here by that I fully understand and agree on the terms and conditions of 

granting this license. I confirm entirely my understanding and my agreement to all 

these terms and conditions for they are considered as an obligatory contract with 

CMC as far as the bureau or agency administration is concerned. It is not allowed to 

change or amend this license without written approval by CMC 

 

 :- Person name اسم الشخص

 

 :-Titleالعنوان الوظيفي 

 

 :-Dateالتاريخ 

 

 :-Signatureالتوقيع 

 

 :- Stamp الختم

 


