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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 اسماء لها داللة دينية او قنوات فضائية او ارقام و لها اهمية في توسيع المواقع االلكترونية ضمن رمز البلد .

I

الكلمات  ذات الداللة للعالمات التجارية  و السياحية والدراسية مثل

)اتصاالت .عراق(  •
)لون . عراق(    •

)دراسة . عراق(    •
)موقع . عراق(    •

)أستضافة . عراق(    •
)موبايل . عراق(    •

)حجز . عراق(    •
)شركة . عراق(    •
)سفر . عراق(    •

•  )جامعة . عراق( 
)فندق.عراق(   •

)كرة .عراق(  •
)طوبة.عراق(  •

)المجهز.عراق(  •
)أول .عراق(  •

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

آالف دوالر أمريكي للجهات من خارج العراق .

اسم النطاق                                          السعر 

II أسماء األماكن و المناطق والمنظمات والمؤسسات مثل

)كالفورنيا .عراق(    •
)شورجة .عراق(   •

)بغداد .عراق(   •
)شمال .عراق(  •

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

أمريكي للجهات من خارج العراق. 

اسم النطاق                                          السعر 

III
األسماء األولى لألفراد والعشائر وباللغة العربية واالنكليزية

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

العراق.

اسم النطاق                                          السعر 

)الشمري. عراق(  •
)علي . عراق(  •



IV
الكلمات سهلة التذكر وذات الداللة باللغة العربية مثل 

•  )دليل .عراق(
•  )سوق.عراق(

)مالبس .عراق(  •
)كلمة.عراق(  •

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

من خارج العراق .

اسم النطاق                                          السعر 

Vاألرقام بصورة عامة في النطاق مثل

)عراق.555( •
)عراق.4321( •
)عراق.360( •
 )أرقام . عراق( •
 )اعداد . عراق( •

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

من خارج العراق 

اسم النطاق                                          السعر 

VI
القنوات الفضائية

)االنوار.عراق(  •
)العهد.عراق(  •

)الفيحاء.عراق(  •

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

من خارج العراق .

اسم النطاق                                          السعر 

VII
االسماء التي لها داللة دينية 

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

العراق.

اسم النطاق                                          السعر 

VIIIأسماء النطاقات التي لها عالقة بالشراء و التسوق مثل

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

آالف دوالر أمريكي للجهات من خارج العراق .

اسم النطاق                                          السعر 

•)دار- المعرفة.عراق(
•)دار- الرسول.عراق(
•)السيستاني.عراق(

•)العتبات.عراق(

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

)تسوق . عراق(    •
)تسويق . عراق(    •

)بيع . عراق(    •
)أون الين . عراق(  •


