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الخطوات التي يجب ان تتبع ألختيار أو تسجيل أو صيانة أسم النطاق العلوي العراقي

1. اختراسمنطاقك
اسم النطاق يجب أن يكون متوفر وغيرمسجل. لفحص اسم النطاق إن كان متاحا للتسجيل أوالً       بأمكانك استخدام 
االطالع  بإمكانكم  وإجرائية  تقنية  متطلبات  مع  تتوافق  ان  يجب  النطاقات  أسماء   .  )whois( النطاق  معلومات  خدمة 
النطاق  , من الضروري ان يكون هنالك توافق بين أسم  النطاقات  على هذه اإلجراءات من وثيقة سياة تسجيل أسماء 
والمحتوى اال اذا كانت هناك اختصارات ذات داللة لمؤسستك او عملك , واحرص ان تختاره جذابا وسهال فستخاطب به 

عددا كبيرا من الزوار والزبائن .

2. أختر مسجلك
اختيار مسجل  او  رئيسا  واالتصاالت كونها مسجال  االعالم  التعامل مباشرة مع هيئة  لك  يتاح  النطاق  اسم  أختيار  بعد 
معتمد والتواصل معه, ستجد قائمة )المسجلون المعتمدون لدى الهيئة (في ملحق إجرات التسجيل وفي موقع الهيئة 

الرسمي.

3. أطلع على سياسة تسجيل اسماء النطاقات
بك  الخاص  النطاق  اسم  تسجيل  في  البدء  قبل  النطاقات  اسماء  تسجيل  سياسة  وثيقة  على  االطالع  المسجل  على 

وستجده متوفرا لدى المسجلين المعتمدين او على الموقع االلكتروني لهيئة االعالم واالتصاالت .

4. زود مسجلك بالبيانات الالزمة
ستحتاج لتزويد موظفينا بالمعلومات األتيــة :

خوادم   2 عدد  وعلى  االسم،الهاتف،العنوان،البريدااللكتروني(   ( االتصال  النطاق،معلومات  اسم  مسجل  عن  معلومات 
اسماءالنطاقات  ) DNS ( باإلضافة إلى بريد إلكتروني فعال مهم جدا , ألنه وسيلة االتصال الوحيدة للتواصل معكم .

5. امأل طلب التسجيل
تأكد من تعبئة المعلومات الخاصة بك بشكل صحيح وليست المعلومات الخاصة بالمسجل أومصمم الموقع.

6. سجل اسم النطاق
التسجيل يتم آلياً بالكامل،يتم ادخال الطلب الى قاعدة بيانات النطاق العراقي بشكل الي،إذا توافق مع سياسات التسجيل.

7. النشرعلى الموقع
مراقبةحالة اسم النطاق متاحة لك كما لكل نطاق،ويتم إعالمكم بتسجيل اسم النطاق ،وتتم عملية التسجيل خالل12ساعة 

وكحد أقصى48ساعة .

8. تحديث الخوادم وتفعيل اسم النطاق
يتم تفعيل اسم النطاق عندماتتم عملية تحديث خادم الـ ) DNS( ،وخالل مدة محددة تتم عملية النشرفي كل أرجاءالعالم 

) DNS ( بواسطة أنظمةالـ ) DNS ( من خالل نشرالـ

: WHOIS .9
سيتم حفظ اسم نطاقك على قاعدة بيانات الـ )WHOIS(  ألي شخص يريد التعرف على معلومات مالك اسم النطاق علما 

بأن قاعدة بيانات مالكي أسماء النطاقات محمية من سوء االستخدام.

10. افحص نطاقك الجديد بمجرد إعالمك من المسجل المعتمد أو الهيئة

11. تحديث اسم النطاق
يتوجب على مالك اسم  النطاق تحديث بيانات نطاقه بالتواصل مع مسجله المعتمد وال حاجة لطلب التحديث من الهيئة 

)WHOIS(مباشرة ,إذا كنت ال تعلم من هو مسجل اسم نطاقك بإمكانك االستعالم عنه من خالل خدمة الـ



إذا أشارت البيانات إن الهيئة هي المسجل السم نطاقك يعني إن مسجلك خارج الخدمة ولم يعد معتمداً لديها وعليك 
اختيار مسجل أخر وذلك بالتواصل مع الهيئة والمسجل الجديد مباشرة علما بأنه  بدون مسجل النطاق ليس باإلمكان 

التعديل على بيانات اسم النطاق.
تحديث بيانات اسم النطاق تتم مجاناً

12. حذف اسم النطاق
مباشرة,  الهيئة  من  الحذف  لطلب  حاجة  وال  المعتمد  مسجله  مع  التواصل  نطاقه  لحذف  النطاق  مالك  على  يتوجب 

لمسجل اسم النطاق االختيار بين حذف اسم النطاق مباشرة أو التأجيل.
بأن  النطاق علما  انتهاء مدة صالحية اسم  المعتمد بذلك قبل  المسجل  المهم إعالم  إذا لم ترغب بتجديد نطاقك من 
المسجل المعتمد بإمكانه تزويدك بتاريخ محدد النتهاء مدة صالحية اسم النطاق أو بإمكانك الحصول عليه باستخدام 
الصالحية وحينها ستتم مطالبتكم  انتهاء مدة  بتجديد اسم نطاقك فور  المسجل  يقوم  أن  الممكن  (.ومن   WHOIS(الـ

برسوم التسجيل من قبل المسجل.

13. تجميد اسم النطاق
أسماء النطاقات المنتهية الصالحية غير متاحة للتسجيل من جديد فور انتهاء مدة صالحيتها ,بل يتم تحويل هذه األسماء 
بيانات اسم  التحديث على  النطاق فعاال وال يمكن  المدة ال يكون اسم  إلي حالة تجميد تستمر لمدة 60يوم, خالل هذه 

النطاق في حالة التجميد ولكن باإلمكان تجديده خالل مدة ستون يوم أي قبل إجراء حذفه.

14. تحويل اسم النطاق
اسم النطاق يعود إلي مالكه وليس لمسجله المعتمد الذي يديره أو سجل من خالله وعلى ذلك للمالك كامل الحرية بنقل 

اسم النطاق من مسجل إلى أخر في أي وقت.

15. السعر
الهيئة تقوم بخصم رسوم على عملية النقل وهي بمثابة عملية تسجيل جديدة السم النطاق والرسوم واحدة, ولعدم 
استخدام هذه الخدمة  بشكل عشوائي من قبل المالكين ألسماء النطاقات يتم تجديد اسم النطاق لعام واحد في حالة 

النقل ويتم خصم رسوم التجديد من المسجل الجديد.
ليس من اختصاص الهيئة التدخل في النزاعات بين المسجل له والمسجل في أمور الحسابات المالية والدفع أو الحذف 
المسبق لنطاق وغيرها من النزاعات ,ولذلك على المالك االطالع بشكل دقيق على أحكام وشروط التسجيل لدى مسجله 

مسبقا.

16. المسجلين خارج العراق 
العراق  خارج  والقنصليات  السفارة  من  تصديقها  المطلوب  الوثائق  لتصديق  اشهر   6 مهلة  العراق  خارج  للمسجلين 

وبخالفه سيتم حذف اسم النطاق دون اي طائله قانونية او مالية على الهيئة .

17.  خطوات نقل اسم نطاق من مسجل ألخر

- اختيار مسجل معتمد
بإمكانك التواصل مع أي مسجل جديد من قائمة المسجلين لدينا وعليك تزويده بالبيانات الالزمة بالمثل كما تم 

في تسجيل اسم نطاق جديد.

)DNS(تنصيب خوادم الـ -
المسجل له الجديد سيستخدم هذه البيانات في تنصيب خوادم الـ)DNS (السم نطاقك تأكد من صحة هذه البيانات 

ومن المهم أن تعود هذه البيانات للمالك وليست بيانات المسجل أو الوسيط. 

- نقل النطاق
باإلمكان نقل اسم النطاق باستخدام خطوتين وهما:

- لنقل النطاق تقديم طلب النقل



المسجل له الجديد سيقدم طلب النقل من خالل نظام التسجيل اآللي الخاص بالهيئة طلب النقل سوف ينظر به 
خالل 3 أيام , وإذا لم يتم النقل, سيجرى إلغاء الطلب وإعالم األطراف ذات الصلة.

-  تنفيذ عملية النقل
بمجرد إرسال طلب التحويل سوف يظهر على واجهة حساب المسجل القديم للموافقة أو الرفض وسيتم إرسال 

رسالة إلي المالك ومسجله الجديد بموافقة أو رفض المسجل القديم لعملية النقل.

DNS 18. تحديث خوادم الـ
مالك اسم النطاق بإمكانه االطالع على التغيير بمجرد تحديث خوادم أسماء النطاقات .

19. تجديد اسم النطاق
رسوم  خصم  يتم  وبعدها   يدوياً  أو  آليا  تجديدها  يمكن  ,النطاقات  أخر  إلى  مسجل  من  تختلف  النطاق  تجديد  خطوات 
التجديد من المسجل .وعلى ذلك من المهم التواصل مع المسجل وإعالمه عن رغبتك بتجديد أو عدم تجديد نطاقك .إذا 
لم ترغب بتجديد نطاقك فأن المسجل سيقوم بحذفه مباشرة أو االنتظار لحين انتهاء فترة التجميد التي تمتد لـ)60( يوم 

من تاريخ انتهاء مدة صالحية اسم نطاقك.

20. أسماء النطاقات قابلة لتجديد لمدة عام واحد أوعامين.
إذا أشارت البيانات على خدمة الـWHOIS  بان الهيئة هي مسجلك المعتمد هذا يعني إن مسجلك لم يعد معتمدا من 
قبل الهيئة  وعقد تسجيله مع الهيئة منتهي .وليس باإلمكان تجديد اسم نطاقك في هذه الحالة .بإمكانك حينها اختيار 
مسجل أخر السم نطاقك ونقل النطاق إلى حسابه وستتم عملية التجديد .إذا لم تقوم بإجراء التجديد من قبل المسجل 

الجديد سيحول النطاق إلى حالة التجميد لمدة 60 يوم من تاريخ انتهاء مدة الصالحية وبعد هذه المدة سيتم حذفه.


