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أسماء النطاقات المميزة :- هي أسماء النطاقات التي لها ميزة )تسويقية- تجارية(  و سهلة التذكر و ذات داللة 
عن عمل تجاري او سياحي او دراسي او عالمة تجارية او اماكن ومناطق او االسماء االولى لالشخاص  او عشائر 

او ارقام و لها اهمية في توسيع المواقع االلكترونية ضمن رمز البلد .

I

السياحية  و  التجارية  الداللة  ذات  و  اإلنكليزية  باللغة  التذكر  السهلة  أ-الكلمات 
والدراسيةمثل

   red.iq  •
blue.iq  •

  website.iq  •
hosting.iq  •
mobile.iq  •

booking.iq  •
SWITCH.IQ  •

travel.iq  •
university.iq  •

دينار  ماليين  ثالثة   )3,000,000( بسعر  وتكون 
ثالثة   3000$  ، العراق  داخل  من  للجهات  عراقي 

آالف دوالر أمريكي للجهات من خارج العراق .

اسم النطاق                                          السعر 

ب- أسماء النطاقات التي لها عالقة بالشراء و التسوق و العمليات التجارية مثل

shopping.iq  •
marketing.iq  •

  payonline.iq  •

IIأسماء األماكن و المناطق مثل

  California.iq  •
 shorja.iq  •

وتكون بسعر )2,000,000( مليونين دينار عراقي 
دوالر  الفي   )2000$(  ، العراق  داخل  من  للجهات 

أمريكي للجهات من خارج العراق. 

اسم النطاق                                          السعر 

III
األسماء األولى لألفراد والعشائر وباللغة العربية واالنكليزية

وتكون بسعر)1,500,000( مليون وخمسمئة الف 
 )1500$( ، دينار عراقي للجهات من داخل العراق 
خارج  من  للجهات  امريكي  دوالر  وخمسمئة  ألف 

العراق.

اسم النطاق                                          السعر 



IV
الكلمات سهلة التذكر وذات الداللة باللغة العربية مثل 

madrasa.iq  •
deleel.iq  •

  malabis.iq  •
 souq.iq  •

وخمسمئة  مليونين   )2,500,000( بسعر  وتكون 
 (  ، العراق  داخل  من  للجهات  عراقي  دينار  الف 
$2500 ( الفان وخمسمئة دوالر امريكي للجهات 

من خارج العراق 

اسم النطاق                                          السعر 

V• األرقام بصورة عامة في النطاق مثل 

• 555.iq
• 12345.iq

وخمسمئة  مليونين   )2,500,000( بسعر  وتكون 
 (، العراق  داخل  من  للجهات  عراقي  دينار  الف 
$2500 ( الفان وخمسمئة دوالر امريكي للجهات 

من خارج العراق .

اسم النطاق                                          السعر 

VI
األسماء التي لها عالقة بالذكاء ونسبة الذكاء واختبارات الذكاء مثل

rate.iq  •
  skills.iq  •

  students.iq  •
human.iq  •

وخمسمئة  مليونين   )2,500,000( بسعر  وتكون 
 (  ، العراق  داخل  من  للجهات  عراقي  دينار  الف 
$2500 ( الفان وخمسمئة دوالر امريكي للجهات 

من خارج العراق .

اسم النطاق                                          السعر 

VII
األسماء التي تحمل عالمات تجارية

دينار  ماليين  ثالثة   )3,000,000( بسعر  وتكون 
ثالثة   3000$  ، العراق  داخل  من  للجهات  عراقي 

آالف دوالر أمريكي للجهات من خارج العراق .

اسم النطاق                                          السعر 

VIIIالكلمات اإلنكليزية من القاموس وليس لها دالله مميزة مما ذكر في أعاله وتكون

وتكون بسعر)1,500,000( مليون وخمسمئة الف 
 )1500$( ، دينار عراقي للجهات من داخل العراق 
خارج  من  للجهات  امريكي  دوالر  وخمسمئة  ألف 

العراق. 

اسم النطاق                                          السعر 

Amazon.iq  •
yahoo.iq  •

facebook.iq  •
apple.iq  •

مالحظة / تكون االسعار في أعاله للسنة االولى فقط وبعد ذلك تكون االسعار حسب الضوابط المعمول بها 
)iq. ( في سياسة االسعار


