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المقـــدمـــــة :

إن سٌاسات التسجٌل هً سٌاسات تنطبق على جمٌع النطاقات والنطاقات الفرعٌة التً تنتهً بالالحقة
( ،).IQوهً تشرح الحقوق وااللتزامات المتبادلة ما بٌن الهٌئة والمسجل له.
الغرض :
تهدف هذه السٌاسة الى تحدٌد الضوابط التً تنظم عملٌة تسجٌل أسماء النطاقات الصادرة عن الهٌئة .
من يأتي أوالً  ،تتم خدمته أوالً:
ً
ً
 ٌتم تخصٌص أسماء نطاقات على أساس قاعدة " من ٌأتً أوال ،تتم خدمته أوال "  ،ماٌعنً أن المعامالت ٌتمتنفٌذها من قبل نظام إدارة اسم النطاق الخاص بالهٌئة على وفق تسلمها  ،وذلك دون أي تحٌز أو أفضلٌة.
 فً حالة وجود أكثر من طلب مستوف لمتطلبات سٌاسة هٌئة االعالم واالتصاالت لتسجٌل أسم نطاق واحد ،ٌتم تسجٌل اسم النطاق لصاحب الطلب الذي قدم طلبه أوالً.
أستخدام المسجل المعتمد لدى الهيئة :
 ٌتعٌن على طالبً تسجٌل أسم نطاق اختٌار مرخص معتمد من قبل الهٌئة  ،حٌث سٌتولى التعامل مع نظامإدارة اسم النطاق نٌابة عن مقدم الطلب.
 ٌجوز تقدٌم طلبات تسجٌل أسماء النطاقات مباشرة الى الهٌئة  ،أما أن تسلم بالٌد أو من خالل الموقعاأللكترونً للهٌئة.
أختيار أسم النطاق :
ٌجب أن ٌلبً اختٌار مقدم الطلب لتسجٌل النطاق متطلبات سٌاسة الهٌئة  ،كما هو مبٌن فً هذه الوثٌقة أو أٌة
سٌاسة أو قرار أخر خاص بالهٌئة .
أختيار مدة تسجيل أسم النطاق :
صالحٌة التسجٌل محددة من (واحدعام – عامان) قابلة للتجدٌد بعد انتهاء المدة.
مسؤولية مقدم الطلب عن أسم النطاق :
 ان تسجٌل اسم النطاق الٌنشأ عنه أٌة ملكٌة فكرٌة أو حقوق أخرى لالسم النطاق أو أي جزء من أسم النطاق. ٌقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولٌة التأكد من أحقٌته فً استخدام أسم النطاق وأن تسجٌل أو أستخدام أسمالنطاق الٌتسبب فً أنتهاك أٌة حقوق ملكٌة فكرٌة أو أٌة حقوق أخرى للغٌر  ،وأنه الٌسىء الى سمعة أي
شخص  ،كما الٌتعارض مع أٌة قوانٌن معمول بها فً العراق.
القيود على أسماء النطاقات :
الٌوجد أي قٌد على عدد أسماء النطاقات التً ٌتم تسجٌلها لصاحب الطلب على أن ٌلبً هذه السٌاسة وأٌة
سٌاسات أخرى صادرة عن الهٌئة .
طلبات الحصول على أسماء النطاقات :
 توضح سٌاسات هٌئة اإلعالم واإلتصاالت المتطلبات الخاصة بالتقدٌم لطلب الحصول على اسم النطاق وٌتعٌنعلى المسجلٌن المعتمدٌن التأكد من أن كل طلب للحصول على اسم نطاق ٌلبً متطلبات سٌاسة الهٌئة.
 تقوم الهٌئة برفض طلبات الحصول على أسماء نطاقات والتً التلبً متطلبات سٌاسة الهٌئة  ،وذلك بغضالنظر عن أٌة بٌانات ٌقدمها المسجل المعتمد أو أي طرف آخر .
 تحتفظ الهٌئة بالحق فً عدم قبول أي طلب للحصول على اسم نطاق محدد من قبل مقدم الطلب ٌتعارض معسٌاسة وضوابط وتعلٌمات الهٌئة.
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الكلمات وأسماء النطاقات المحجوزة :
تحتفظ الهٌئة بقاعدة بٌانات الكلمات التً الٌجوز تسجٌلها فً نظام إدارة اسم النطاق الخاص بالهٌئة .وٌسري
حجز الكلمات على اللغة األنكلٌزٌة المستخدمة فً نظام إدارة اسم النطاق .
 التعارض مع القوانٌن والتعلٌمات المعمول بها فً العراق . المحافظة على القٌم الدٌنٌة واألخالقٌة والثقافٌة للعراق . لٌصبح أسم النطاق من المستوى الثانً ٌمكن بموجبه تسجٌل أسماء نطاقات المستوى الثالث. االلتزام بالمعاٌٌر الفنٌة المقبولة بشكل عام . الٌة أسباب أخرى تهدف الى حماٌة العراق . ٌتم االحتفاظ بقائمة الكلمات المحجوزة فً نظام أسم النطاق الخاص بالهٌئة  .وتتضمن هذه القائمة –على سبٌل المثال ال الحصر – كالً مما ٌأتً :
 أسماء الجهات الحكومٌة والمؤسسات العراقٌة . األسماء الكاملة أو األختصارات الخاصة بالمناطق أو األحٌاء المحلٌة فً العراق . أسماء الدول . ٌتم التحقق من كل طلب للحصول على أسم نطاق مقابل هذه القائمة . تحتفظ الهٌئة – وفق تقدٌرها المنفرد – بالحق فً :االضافة الى والحذف من وتعدٌل أو تغٌٌر كلمات القائمة المحجوزة من وقت آلخر بموجب
توصٌة من هٌئات حكومٌة فً العراق .
وضع أٌة كلمات فً أي وقت على قائمة الكلمات المحجوزة .
تسجٌل أي أسم نطاق ٌحتوي على كلمة محجوزة .
السماح باالبقاء على تسجٌل اسم نطاق ٌحتوي على كلمة محجوزة .
 إلغاء اسم نطاق ٌحتوي على كلمة محجوزة . تحتفظ الهٌئة بالحق فً رفض اي طلب للحصول على أسم نطاق أو الغاء أو تعلٌق أي أسم نطاقمسجل والذي قد تراه الهٌئة ٌقع بشكل متعمد أو غٌر متعمد ضمن الكلمات المحجوزة – أي كلمات
الٌجوز تسجٌلها بسبب :
مس لألخالق العامة أو المخالفة للنظام العام أو التعارض مع الدٌن.
خداع العامة .
التورط فً أنشطة تدلٌسٌة أو غٌر قانونٌة .
التعارض مع مصالح العراق أو أمنها .
أن ٌكون من أسماء المنظمات الحكومٌة .
أن ٌكون أسما ً لشخصٌات معروفة (مالم ٌتم الحصول على أذن مسبق من هذا الشخص
المعروف) .
التطابق مع أي كلمة أو أسم اخر تضٌفه أو تنوي إضافته من وقت آلخر الى قائمة الكلمات
المحجوزة .
التطابق مع عالمات تجارٌة أو عالمات خدمة خاصة بالغٌر (مالم ٌتم الحصول على أذن
مسبق من هذا الغٌر).
طلبات تسجيل كلمات المحجوزة :
ٌجوز للهٌئة تسجٌل أسم النطاق بعد تقدٌم أثبات شرعٌة مقدمة .
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حذف وتعليق أسماء النطاقات من قبل الهيئة :
ٌجوز للهٌئة – وفقا ً لتقدٌرها المنفرد – حذف و/أو تعلٌق أي اسم نطاق مسجل من أجل:
 حماٌة سالمة واستقرار نظام إدارة أسم النطاق الخاص الهٌئة . األلتزام بالقوانٌن المعمول بها فً العراق واللوائح أو المتطلبات الحكومٌة أو طلبات جهات تنفٌذالقانون أو اٌة عملٌة خاصة بحل نزاع .
 تجنب أٌة مسؤولٌة قانونٌة أو مدنٌةه أو جنائٌة من جانب الهٌئة ومدٌرٌها ومسؤولٌها وموظفٌهاووكالئها .
 تصحٌح األخطاء التً ارتكبتها الهٌئة أو أي مسجل معتمد مرتبط بعملٌة تسجٌل أسم النطاق .متطلبات تكوين اسم نطاق باستخدام مجموعة أحرف  ASCIIاألنكليزية :
 ٌجب أن تتوافق طلبات أسماء النطاقات – التً تتكون من مجموعة أحرف  ASCIIاألنكلٌزٌة – فً المستوىالثانً أو الثالث مع الحقة النطاق األعلى فً ترمٌز الدولة "  ".iqمع مجموعة المتطلبات التالٌة.
 تكون أسماء النطاقات فً النموذج المستخدم (نموذج تسمٌة  )Uكما ٌجب :أن تتألف كل تسمٌة من حرفٌن بحد أدنى و  63حرفا ً بحد أقصى .
أن تستخدم مجموعة أحرف  ASCIIاألنكلٌزٌة  ،كما ٌمكن أن تتكون من أحرف (مثل  )a-zوأرقام
( )0-9وواصالت ( ) -أو من كل هذه األشٌاء .
أن تبدأ بحرف أو رقم وتنتهً بحرف أو رقم .
اال تبدأ أو تنتهً بفاصلة .
االتحتوي على وصالت فً الموضع الثالث والرابع مثل )www . ab - - cd.iq( ،
االتتضمن مسافة مثل )www . ab cd . iq( ،
-

متطلبات أهلية الحصول على أسماء النطاقات :

 أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثاني تحت (: ).iq لتسجٌل أسماء نطاقات من المستوى الثانً تحت " ".iqفال ٌتعٌن على المتقدمٌن للحصول على اسم نطاقتقدٌم أٌة أدلة مستندٌة أو تلبٌة متطلبات أهلٌة إال تلك المذكورة فً سٌاسة الهٌئة هذه أو سٌاسة أخرى وحسبما
هو مبٌن فً اتفاقٌة صاحب التسجٌل .
 ٌجوز تسجٌل أسماء النطاقات من قبل أي مقدم طلب  ،كما أنها تكون متاحة من خالل أي مسجل معتمد ،وذلك وفق سٌاسات الهٌئة.
تعد أسماء نطاقات المستوى الثانً التً تنتهً بـ ( ).iqاسماء نطاقات لصالح األشخاص واألعمال والحكومة
والمؤسسات .
ٌتعٌن على المتقدمٌن لطلب اسم نطاق ( ).iqتلبٌة متطلبات األهلٌة فً الحاالت األتٌة :
 الهٌئات التجارٌة . شركات االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات ومقدمو الخدمة . األشخاص الطبٌعٌون أو المواطنون أو المقٌمون فً العراق. المنظمات غٌر الربحٌة . المدارس ومؤسسات األهلٌة المعترف بها من التعلٌم العالً . -تتوافر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثانً المنتهٌة ( ).iqمن خالل المسجلٌن المعتمدٌن.
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أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت ( : )Com.iq
تعد أسماء نطاقات المستوى الثالث التً تنتهً بـ ( )Com.iqاسماء نطاقات للجهات التجارٌة المسجلة بشكل
رسمً ٌ .جب توافر أي مما ٌلً فً المتقدمٌن لطلب اسم نطاق . Com.iq
ان ٌكون لدٌهم ترخٌص تجاري سار صادر ضمن العراق من قبل وزارة التجارة العراقٌة و /أو الجهات
المختصة فً العراق  ،وبما ٌتفق مع القوانٌن العراقٌة .
أن ٌكونوا مالكٌن مسجلٌن لعالمة تجارٌة فً العراق  ،وٌتعٌن على كل منهم تقدٌم دلٌل على ذلك الى المسجل
المعتمد الخاص به .
التتوافر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثالث المنتهٌة بـ ( )Com.iqإال من خالل المسجلٌن المعتمدٌن الذٌن
ٌقع مقر عملهم وعملٌاتهم الرئٌٌة فً العراق .
أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت ( : )net.iq
تعد أسماء نطاقات المستوى الثالث التً تنتهً بـ ( )net.iqاسماء نطاقات لشركات أتصاالت وتكنولوجٌا
المعلومات ( )ICTومقدمً خدمات األتصاالت المسجلٌنٌ .جب توافر أي مما ٌلً فً المتقدمٌن لطلب أسم
نطاق : net.iq
 ان ٌكون لدٌهم ترخٌص تجاري سار صادر ضمن العراق من قبل وزارة التجارة العراقٌة و /أوالجهات المختصة فً العراق من اجل تقدٌم خدمات أتصاالت وتكنولوجٌا معلومات ،وبما ٌتفق مع
القوانٌن المعمول بها .
 أو أن ٌكونوا مالكٌن مسجلٌن لعالمة تجارٌة فً العراق فٌما ٌتعلق بخدمة أو منتج االتصاالتوتكنولوجٌا المعلومات .
 وٌتعٌن على الجمٌع تقدٌم دلٌل على ذلك الى المسجل المعتمد الخاص به .التتوافر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثالث المنتهٌة بـ ( )net.iqإال من خالل المسجلٌن المعتمدٌن الذٌن
ٌقع مقر عملهم وعملٌاتهم الرئٌسة فً العراق .

 أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت ( : )Name.iqتعد أسماء نطاقات المستوى الثالث التً تنتهً بـ ( )Name.iqاسماء نطاقات ألشخاص طبٌعٌن سواء
مواطنٌن أو مقٌمٌن فً العراق ٌ .جب توافر أي مما ٌلً فً المتقدمٌن لطلب أسم نطاق :Name.iq
 جواز سفر سار المفعول. أو هوٌة عراقٌة سارٌة. .التتوافر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثالث المنتهٌة بـ ( )Name.iqإال من خالل المسجلٌن المعتمدٌن
الذٌن ٌقع مقر عملهم وعملٌاتهم الرئٌسة فً العراق .
 أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت ( : )org.iq تعد أسماء نطاقات المستوى الثالث التً تنتهً بـ ( )org.iqاسماء نطاقات المؤسسات الخٌرٌة الخاصةوالمؤسسات ذات النفع العام العراقً التً تعمل فً العراق بما فً ذلك :
 المؤسسات الرٌاضٌة. المؤسسات الخٌرٌة. المؤسسات المهنٌة . المؤسسات الدٌنٌة. ٌتعٌن على المتقدمٌن لطلب أسم نطاق ( )org.iqتزوٌد المسجل المعتمد بنسخة عن شهادة التسجٌل أو التأسٌسالخاصة بمنظمتهم بما ٌتفق مع قوانٌن العراق .
 التتوافر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثالث المنتهٌة بـ ( )org.iqإال من خالل الهٌئة .E-Mail : iq@cmc.iq
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-

أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت (  )Sch.iqو (: )edu.iq
تعد أسماء نطاقات المستوى الثالث التً تنتهً بـ ( )Sch.iqاسماء نطاقات لمدارس عامة وخاصة ،والمنتهٌة
بــ ( )edu.iqاسماء نطاقات لمؤسسات التعلٌم العالً فً العراق بما فً ذلك الجامعات والكلٌات العامة
والمؤسسات التعلٌمٌة .
ٌتعٌن على المتقدمٌن لطلب أسماء نطاقات ( )sch.iqو( )edu.iqتقدٌم نسخة عن شهادة تسجٌلهم كمدرسة
أومؤسسة أكادٌمٌة  ،أو تقدٌم كتاب ٌفٌد ذلك صادر عن المؤسسة التعلٌمٌة فً العراق أو الهٌئة المختصة فً
العراق بما ٌتفق مع القوانٌن المعمول بها داخل العراق .

-

أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت ( : )gov.iq
تعد أسماء نطاقات المستوى الثالث التً تنتهً بـ ( )gov.iqاسماء نطاقات للوزارات ومكاتب المفتشٌن العامٌن
التابعة للوزارات والمدٌرٌات الحكومٌة التابعة للوزارة والمؤسسات الحكومٌة وكذلك مجالس المحافظات فً
العراق .
ٌجب أن ٌكون المتقدم السم النطاق ( )gov.iqهو ممثل إداري أو ممثل تقنً الٌة جهة من الجهات الحكومٌة
التتوافر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثالث المنتهٌة بـ ( )gov.iqإال من خالل هٌئة اإلعالم االتصاالت.

-

-

أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت ( : )Mil.iq
تعد أسماء نطاقات المستوى الثالث التً تنتهً بـ ( )Mil.iqاسماء نطاقات مؤسسات عسكرٌة .
ٌجب أن ٌكون صاحب التسجٌل كٌانا ً عسكرٌا ً منشأ بموجب تشرٌعات العراق .
ٌتعٌن على المتقدمٌن لطلب أسم النطاق تزوٌد الهٌئة بكتاب موقع بشكل رسمً من قبل الجهة العسكرٌة ذات
الصلة .
التتوافر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثالث المنتهٌة بـ ( )Mil.iqإال من خالل هٌئة اإلعالم االتصاالت

-

أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت (: )info.iq
 -تقبل الهٌئة فً الوقت الحالً طلبات لتسجٌل أسماء نطاقات مستوى ثالث تحت (. )info.iq

-

أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت (: )Fm.iq
تقبل الهٌئة فً الوقت الحالً طلبات لتسجٌل أسماء نطاقات مستوى ثالث تحت (. )Fm.iq

 أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت (: )biz.iq تقبل الهٌئة فً الوقت الحالً طلبات لتسجٌل أسماء نطاقات مستوى ثالث تحت (. )biz.iq-

أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت (: )pro.iq
تقبل الهٌئة فً الوقت الحالً طلبات لتسجٌل أسماء نطاقات مستوى ثالث تحت (. )pro.iq

-

أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت (: )press.iq
تقبل الهٌئة فً الوقت الحالً طلبات لتسجٌل أسماء نطاقات مستوى ثالث تحت (. )press.iq

المعلومات التي يتم تجميعها عند التسجيل :
ٌلتزم المسجل بتطبٌق المعاٌٌر الفنٌة والضوابط " ملحق أستمارة التسجيل " الموجودة على الموقع
األلكترونً للهٌئة .

E-Mail : iq@cmc.iq
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سياسة تسجيل اسم النطاق العراقي .IQ

هٌئة اإلعالم واإلتصاالت
Communications and
Media Commission

تطبيق سياسة الهيئة :
 تقوم الهٌئة بمراقبة وتطبٌق سٌاستها حسبما هو ضروري من أجل ضمان سالمة نظام إدارة أسم النطاق المرتبطبالخدمة  ،كما أنها تحتفظ بالحق فً إلغاء أي اسم نطاق ٌثبت انتهاكه لسٌاساتها أو الشروط واألحكام التً تم منح
ترخٌص أسم النطاق بموجبها .
 ٌجب على المسجل المعتمد التحقق من طلبات الحصول على أسم نطاق للتأكد من توافقها مع سٌاسات الهٌئةوذلك قبل إرسالها الى نظام إدارة أسم النطاق.
 ٌتعٌن على المتقدمٌن للحصول على أسم نطاق ضمان تلبٌتهم لمتطلبات سٌاسة الهٌئة وفق أتفاقٌة صاحبالتسجٌل الخاصة بهم  ،وذلك عند تقدٌم طلبهم وطوال مدة ترخٌص أسم النطاق الخاص بهم .
أنتهاك السياسة :
ً
 تحتفظ الهٌئة بالحق فً إلغاء أو تعلٌق ترخٌص أسم النطاق فً حالة تقدٌم صاحب التسجٌل ضمانا غٌر صحٌحأو معلومات خاطئة أو غٌر دقٌقة أو معلومات غٌر كاملة على أي نحو جوهري خالل عملٌة التقدٌم أو كجزء
من الطلب .
 تحتفظ الهٌئة بالحق فً إلغاء أي ترخٌص أسم نطاق إذا أتضح أن صاحب التسجٌل قد أنتهك أي من القوانٌن أواللوائح ذات الصلة الخاصة بجمهورٌة العراق.
 ٌجوز للهٌئة أتخاذ أي إجراء ضد المسجل المعتمد فً حالة وجود دلٌل على أن المسجل المعتمد قد وافق دونتطبٌق العناٌة الواجبة على طلب تسجٌل اسم نطاق منتهك للسٌاسة ذات الصلة .
تعريف السياسة ومراجعتها :
تم إعداد ونشر هذه السٌاسة لغاٌات عرض سٌاسات الهٌئة المتعلقة باإلدارة اإلدارٌة والفنٌة ونظام التسجٌل اسم
النطاق ( ).iqوٌجوز للهٌئة مراجعة و /أو اتخاذ إجراءات لتعدٌل هذه السٌاسة فً أي وقت.
معلومــات بشأن هذه السياسة

جهة االتصــال فٌما ٌتعلق بهذه السٌاسة
أتصل بالمذكور أدناه بشأن تفاصٌل هذه التعلٌمات
األســم

الهيئة

العنــوان

العــراق – بغــداد  -تقاطــع المسبح  /حي بابل

البريد األلكتروني

iq@cmc.iq

E-Mail : iq@cmc.iq
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