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المقـــدمـــــة :

بالالحقة  تنتهي  التي  الفرعية  والنطاقات  النطاقات  جميع  على  تنطبق  سياسات  هي  التسجيل  سياسات  إن 
).IQ(،وهي تشرح الحقوق وااللتزامات المتبادلة مابين الهيئة والمسجل له.

الغرض :

تهدف هذه السياسة الى تحديد الضوابط التي تنظم عملية تسجيل أسماء النطاقات الصادرة عن الهيئة .

من يأتي أوالً ، تتم خدمته أوالً:

يتم تخصيص أسماء نطاقات على أساس قاعدة "من يأتي أوالً، تتم خدمته أوالً" ، مايعني أن المعامالت . 1
يتم تنفيذها من قبل نظام إدارة أسم النطاق الخاص بالهيئة  حسبما تم أستالمها ، وذلك دون أي 

تحيز أو أفضلية.
في حالة وجود أكثر من طلب مستوفي لمتطلبات سياسة هيئة األعالم واإلتصاالت لتسجيل أسم . 2

نطاق واحد ، يتم تسجيل أسم  النطاق لصاحب الطلب الذي قدم طلبه أوالً.

أستخدام المسجل المعتمد لدى الهيئة :

يتعين على طالبي تسجيل أسم نطاق أختيار مرخص معتمد من قبل الهيئة  ، حيث سيتولى التعامل . 1
مع نظام إدارة أسم النطاق نيابة عن مقدم الطلب.

خالل . 2 من  أو  باليد  تسلم  أن  أما  الهيئة   الى  مباشرة  النطاقات  أسماء  تسجيل  تقديم طلبات  يجوز 
الموقع األلكتروني للهيئة. 

أختيار أسم النطاق :

يجب أن يلبي أختيار مقدم الطلب لتسجيل النطاق متطلبات سياسة الهيئة  كما هو مبين في هذه الوثيقة أو 
أية سياسة أو قرار أخر خاص بالهيئة .

أختيار مدة تسجيل أسم النطاق :
صالحية التسجيل محددة من )1عام  – 2 عام( قابلة للتجديد بعد أنتهاء المدة.
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مسؤولية مقدم الطلب عن أسم النطاق:

 أن تسجيل أسم النطاق الينشأ عنه أي ملكية فكرية أو حقوق أخرى لالسم النطاق أو أي جزء من أسم . 1
النطاق.

 يقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية التأكد من أحقيته في استخدام أسم النطاق وأن تسجيل أو . 2
أستخدام أسم النطاق اليتسبب في أنتهاك أية حقوق ملكية فكرية أو أية حقوق أخرى للغير ، وأنه 

اليسىء الى سمعة أي شخص ، كما اليتعارض مع أية قوانين معمول بها في العراق.

القيود على أسماء النطاقات :

اليوجد أي قيد على عدد أسماء النطاقات التي يتم تسجيلها لصاحب الطلب على أن يلبي هذه السياسة وأية 
سياسات أخرى صادرة من الهيئة  .

طلبات الحصول على أسماء النطاقات :

- توضح سياسات هيئة  اإلعالم واإلتصاالت المتطلبات الخاصة بالتقديم لطلب الحصول على أسم . 1
النطاق ويتعين على المسجلين المعتمدين التأكد من أن كل طلب للحصول على أسم نطاق يلبي 

متطلبات سياسة الهيئة.
- تقوم الهيئة  برفض طلبات الحصول على أسماء نطاقات والتي التلبي متطلبات سياسة الهيئة ، . 2

وذلك بغض النظر عن أية بيانات يقدمها المسجل المعتمد أو أي طرف أخر .
- تحتفظ  الهيئة  بالحق في عدم قبول أي طلب للحصول على أسم نطاق محدد من قبل مقدم الطلب . 3

يتعارض مع سياسة وضوابط وتعليمات الهيئة.

الكلمات وأسماء النطاقات المحجوزة :

الخاص . 1 النطاق  أسم  إدارة  التي اليجوز تسجيلها في نظام  الكلمات  بيانات  بقاعدة  الهيئة  تحتفظ   -
بالهيئة. ويسري حجز الكلمات على اللغة األنكليزية المستخدمة في نظام إدارة اسم النطاق .

- التعارض مع القوانين والتعليمات المعمول بها في العراق .. 1
- المحافظة على القيم الدينية واألخالقية والثقافية للعراق .. 2
- ليصبح أسم النطاق من المستوى الثاني يمكن بموجبه تسجيل أسماء نطاقات المستوى الثالث.. 3
- الاللتزام بالمعايير الفنية المقبولة بشكل عام .. 4
- الية أسباب أخرى تهدف الى حمايةالعراق .. 5
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- يتم األحتفاظ بقائمة الكلمات المحجوزة في نظام أسم النطاق الخاص بالهيئة  . وتتضمن هذه . 6
القائمة – على سبيل المثال الالحصر – كالً ممايلي :

أسماء الجهات الحكومية والمؤسسات العراقية .	 
األسماء الكاملة أو األختصارات الخاصة بالمناطق أو األحياء المحلية في العراق .	 
أسماء الدول .	 

يتم التحقق من كل طلب للحصول على أسم نطاق مقابل هذه القائمة .. 7  -
تحتفظ  الهيئة – وفق تقديرها المنفرد – بالحق في :. 8  -

 األضافة الى والحذف من وتعديل أو تغيير كلمات القائمة المحجوزة من وقت ألخر بموجب 	 
توصية من هيئات حكومية في العراق .

 وضع أية كلمات في أي وقت على قائمة الكلمات المحجوزة .	 
 تسجيل أي أسم نطاق يحتوي على كلمة محجوزة .	 
 السماح باألبقاء على تسجيل أسم نطاق يحتوي على كلمة محجوزة .	 

- إلغاء اسم نطاق يحتوي على كلمة محجوزة .. 9
- تحتفظ الهيئة بالحق فيرفض اي طلب للحصول على أسم نطاق أو ألغاء أو تعليق أي أسم نطاق . 10

مسجل والذي قد تعتبره الهيئة يقع بشكل متعمد أو غير متعمد ضمن الكلمات المحجوزة 

11.  أي كلمات اليجوز تسجيلها بسبب :
 مس لألخالق العامة  أو المخالفة للنظام العام أو التعارض مع الدين	 
 خداع العامة .	 
 التورط في أنشطة تدليسية أو غير قانونية .	 
- التعارض مع مصالح العراق أو أمنها .	 
 أن يكون من أسماء المنظمات الحكومية .	 
الشخص 	  هذا  من  مسبق  أذن  على  الحصول  يتم  )مالم  معروفة  لشخصيات  أسماً  يكون  أن   

المعروف( .
 التطابق مع أي كلمة أو أسم  اخر تضيفه أو تنوي إضافته من وقت ألخر الى قائمة الكلمات 	 

المحجوزة 
 التطابق مع  عالمات تجارية أو عالمات خدمة خاصة بالغير )مالم يتم الحصول على أذن مسبق 	 

من هذا الغير(
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طلبات تسجيل كلمات المحجوزة :

يجوز للهيئة تسجيل أسم النطاق بعد تقديم أثبات شرعية مقدمة .

حذف وتعليق أسماء النطاقات من قبل الهيئة :

يجوز للهيئة – وفقاً لتقديرها المنفرد – حذف و/أو تعليق أي أسم نطاق مسجل من أجل: 

- حماية سالمة وأستقرار نظام إدارة أسم النطاق الخاص الهيئة  .. 1
- األلتزام بالقوانين المعمول بها في العراق واللوائح أو المتطلبات الحكومية أو طلبات جهات تنفيذ . 2

القانون أو اية عملية خاصة بحل نزاع .
- تجنب أي مسؤولية قانونية أو مدنيه أو جنائية من جانب الهيئة  ومديريها ومسؤوليها وموظفيها . 3

ووكالئها .
- تصحيح األخطاء التي أرتكبتها الهيئة أو أي مسجل معتمد مرتبط بعملية تسجيل أسم النطاق .. 4

متطلبات تكوين أسم نطاق بأستخدام مجموعة أحرف ASCII األنكليزية :

ASCII األنكليزية – في . 1 التي تتكون من مجموعة أحرف  النطاقات –  يجب  أن تتوافق طلبات أسماء 
المستوى الثاني  أو الثالث مع  الحقه النطاق األعلى في ترميز الدولة  ".iq" مع مجموعة المتطلبات 

التالية.
 تكون أسماء النطاقات في النموذج المستخدم )نموذج تسمية U( كما يجب :. 2

  أن تتألف كل تسمية من حرفين بحد أدنى و 63 حرفاً بحد أقصى .	 
  أن تستخدم مجموعة أحرف ASCII األنكليزية ، كما يمكن أن تتكون من أحرف )مثل a-z( وأرقام 	 

)9-0( وواصالت )- ( أو من كل هذه األشياء .
  أن تبدأ بحرف أو رقم وتنتهي بحرف أو رقم .	 
 األ تبدأ أو تنتهي بفاصلة .	 
 	)www . ab - - cd.iq( ، األتحتوي على وصالت في الموضع الثالث والرابع مثل  
 	)www . ab  cd . iq( ، األتتضمن مسافة مثل  
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متطلبات أهلية الحصول على أسماء النطاقات:

1 .:)iq.( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثاني تحت 

- لتسجيل أسماء نطاقات من المستوى  الثاني  تحت  ".iq" فال يتعين على المتقدمين للحصول 	 
المذكورة في سياسة  إالتلك  أهلية  تلبية متطلبات  أو  أدلة مستندية  أية  تقديم  أسم نطاق  على 

الهيئة  هذه أو سياسة أخرى وحسبما هو مبين في أتفاقية صاحب التسجيل .
أي 	  خالل  من  متاحة  تكون  أنها  ، كما  مقدم طلب  أي  قبل  من  النطاقات  أسماء  تسجيل  يجوز   -

مسجل معتمد ، وذلك وفق سياسات الهيئة.
األشخاص 	  لصالح  نطاقات  اسماء   )iq.( بـ  تنتهي  التي  الثاني  المستوى  نطاقات  أسماء  تعتبر   -

واألعمال والحكومة والمؤسسات .
- يتعين على المتقدمين لطلب أسم نطاق ).iq( تلبية متطلبات األهلية في الحاالت التالية :	 

- الهيئات التجارية .	 
- شركات األتصاالت وتكنلوجيا المعلومات ومقدمي الخدمة .	 
- األشخاص الطبيعيون أو المواطنون أو المقيمين في العراق.	 
- المنظمات غير الربحية .	 
- المدارس ومؤسسات األهلية المعترف بها من التعليم العالي .	 

- تتوفر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثاني المنتهية ).iq( من خالل المسجلين المعتمدين

2 .: ) Com.iq( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت -

- تعتبر أسماء نطاقات المستوى الثالث التي تنتهي بـ )Com.iq( اسماء نطاقات للجهات التجارية 	 
.  Com.iq المسجلة بشكل رسمي . يجب توافر أي مما يلي في المتقدمين لطلب أسم نطاق

- ان يكون لديهم ترخيص تجاري سار صادر ضمن العراق من قبل وزارة التجارة العراقية و/ أو 	 
الجهات المختصة في العراق ، وبما يتفق مع القوانين العراقية .

- أن يكونوا مالكين مسجلين لعالمة تجارية في العراق , ويتعين على كل منهم تقديم دليل على 	 
ذلك الى المسجل المعتمد الخاص به .

- التتوفر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثالث المنتهية بـ )Com.iq( إال من خالل المسجلين 	 
المعتمدين الذين يقع مقر عملهم وعملياتهم الرئيسية في العراق .

13
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3 .: ) net.iq( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت  

- تعتبر أسماء نطاقات المستوى الثالث التي تنتهي بـ )net.iq( اسماء نطاقات لشركات أتصاالت 	 
)ICT( ومقدمي خدمات األتصاالت المسجلين. يجب توافر أي ممايلي في  وتكنلوجيا المعلومات 

:  net.iq المتقدمين لطلب أسم نطاق

- ان يكون لديهم ترخيص تجاري سار صادر ضمن العراق من قبل وزارة التجارة العراقية و/ أو 	 
الجهات المختصة في العراق من اجل تقديم خدمات أتصاالت وتكنولوجيا معلومات، وبما يتفق 

مع القوانين المعمول بها .
-أو أن يكونوا مالكين مسجلين لعالمة تجارية في العراق فيما يتعلق بخدمة أو منتج األتصاالت 	 

وتكنولوجيا المعلومات .
-ويتعين على الجميع تقديم دليل على ذلك الى المسجل المعتمد الخاص به .	 

المسجلين 	  خالل  من  إال   )net.iq( بـ  المنتهية  الثالث  المستوى  نطاقات  أسماء  طلبات  -التتوفر 
المعتمدين الذين يقع مقر عملهم وعملياتهم الرئيسية في العراق .

4 .: ) Name.iq( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت 

ألشخاص . 1 نطاقات   اسماء   )Name.iq( بـ  تنتهي  التي  الثالث  المستوى  نطاقات  أسماء  تعتبر    -
. يجب توافر أي ممايلي  في المتقدمين لطلب  طبيعين سواء مواطنين أو مقيمين في العراق 

:Name.iq أسم نطاق
 جواز سفر سار المفعول.	 
 أو هوية عراقية سارية. .	 

- التتوفر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثالث المنتهية بـ )Name.iq( إال من خالل المسجلين . 2
المعتمدين الذين يقع مقر عملهم وعملياتهم الرئيسية في العراق .

3 .: ) org.iq( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت

المؤسسات . 1 نطاقات  اسماء   )org.iq( بـ  تنتهي  التي  الثالث  المستوى  نطاقات  أسماء  تعتبر   -
الخيرية الخاصة والمؤسسات ذات النفع العام العراقي التي تعمل في العراق بما في ذلك :

المؤسسات الرياضية.	   -
المؤسسات الخيرية.	   -
المؤسسات المهنية .	   -
المؤسسات الدينية.	   -
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يتعين على المتقدمين لطلب أسم نطاق )org.iq( تزويد المسجل المعتمد بنسخة من شهادة . 2  -
التسجيل أو التأسيس الخاصة بمنظمتهم بما يتفق مع قوانين العراق .

التتوفر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثالث المنتهية بـ )org.iq( إال من خالل الهيئة .. 3  -

4 .:  )edu.iq( و )Sch.iq( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت  -

عامة 	  لمدارس  اسماء نطاقات    )Sch.iq( بـ  تنتهي  التي  الثالث  المستوى  أسماء نطاقات  تعتبر   -
وخاصة، والمنتهية بــ )edu.iq( اسماء نطاقات لمؤسسات التعليم العالي في العراق بما في ذلك 

الجامعات والكليات العامة والمؤسسات التعليمية .
شهادة 	  عن  نسخة  تقديم   )edu.iq(و  )sch.iq( نطاقات  أسماء  لطلب  المتقدمين  على  يتعين   -

تسجيلهم كمدرسة أومؤسسة أكاديمية ، أو تقديم كتاب يفيد ذلك صادر عن المؤسسة التعليمية 
في العراق أو الهيئة المختصة في العراق بما يتفق مع القوانين المعمول بها داخل العراق . 

5 .: ) gov.iq( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت  -

تعتبر أسماء نطاقات المستوى الثالث التي تنتهي بـ )gov.iq( اسماء نطاقات للوزارات ومكاتب 	   -
المفتشيين العامين التابعة للوزارات والمديريات الحكومية التابعة للوزارة والمؤسسات الحكومية 

وكذلك مجالس المحافظات في العراق .
من 	  جهة  الي  تقني  ممثل  أو  إداري  ممثل  هو   )gov.iq( النطاق  السم  المتقدم  يكون  أن  يجب   -

الجهات الحكومية
التتوفر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثالث المنتهية بـ )gov.iq( إال من خالل هيئة اإلعالم 	   -

اإلتصاالت.

6 .: ) Mil.iq( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت  -

تعتبر أسماء نطاقات المستوى الثالث التي تنتهي بـ )Mil.iq( اسماء نطاقات مؤسسات عسكرية 	   -
.
-  يجب أن يكون صاحب التسجيل كياناً عسكرياً منشأ بموجب تشريعات العراق .	 
يتعين على المتقدمين لطلب أسم  النطاق تزويد الهيئة  بكتاب موقع بشكل رسمي من قبل 	   -

الجهة العسكرية ذات صلة .
التتوفر طلبات أسماء نطاقات المستوى الثالث المنتهية بـ )Mil.iq( إال من خالل هيئة اإلعالم 	   -

اإلتصاالت
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7 .: )info.iq( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت  -

. )info.iq( توافق الهيئة  في الوقت الحالي طلبات تسجيل أسماء نطاقات مستوى ثالث تحت  -

8 .: )Fm.iq( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت  -

. )Fm.iq( تقبل الهيئة  في الوقت الحالي طلبات لتسجيل أسماء نطاقات مستوى ثالث تحت  -

9 .: )biz.iq( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت  -

. )biz.iq( تقبل الهيئة  في الوقت الحالي طلبات لتسجيل أسماء نطاقات مستوى ثالث تحت  -

10 .: )pro.iq( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت  -

. )pro.iq( تقبل الهيئة  في الوقت الحالي طلبات لتسجيل أسماء نطاقات مستوى ثالث تحت  -

11 .: )press.iq( أهلية الحصول على أسماء نطاق من المستوى الثالث تحت  -

. )press.iq( تقبل الهيئة  في الوقت الحالي طلبات لتسجيل أسماء نطاقات مستوى ثالث تحت  -

المعلومات التي يتم تجميعها عند التسجيل :

الموقع  على  الموجوده  التسجيل"  أستمارة  "ملحق   والضوابط  الفنية  المعايير  بتطبيق  المسجل  يلتزم 
األلكتروني للهيئة .

14
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تطبيق سياسة الهيئة  :

- تقوم الهيئة  بمراقبة وتطبيق سياستها وفقاً لما هو ضروري من أجل ضمان سالمة نظام إدارة أسم 
النطاق المرتبط بالخدمة ، كما أنها تحتفظ بالحق في إلغاء أي أسم نطاق يثبت أنتهاكه لسياساتها أو 

الشروط واألحكام التي تم منح ترخيص أسم النطاق بموجبها .
- يجب على المسجل المعتمد التحقق من طلبات الحصول على أسم نطاق للتأكد من توافقها مع 

سياسات الهيئة وذلك قبل إرسالها الى نظام إدارة أسم النطاق.
الهيئة  وفق  المتقدمين للحصول على أسم نطاق ضمان تلبيتهم لمتطلبات سياسة  - يتعين على 
، وذلك عند تقديم طلبهم وطوال مدة ترخيص أسم النطاق  أتفاقية صاحب التسجيل الخاصة بهم 

الخاص بهم .

أنتهاك السياسة :

تحتفظ الهيئة بالحق في إلغاء أو تعليق ترخيص أسم النطاق في حالة تقديم صاحب التسجيل ضماناً   -
غير صحيح أو معلومات خاطئة أو غير دقيقة أو معلومات غير كاملة على أي نحو جوهري خالل عملية 

التقديم أو كجزء من الطلب .
تحتفظ  الهيئة  بالحق في إلغاء أي ترخيص أسم نطاق إذا أتضح أن صاحب التسجيل قد أنتهك أي من   -

القوانين أو اللوائح ذات الصلة الخاصة بجمهورية العراق.
يجوز للهيئة  أتخاذ أي إجراء ضد المسجل المعتمد في حالة وجود دليل على أن المسجل المعتمد قد   -

وافق دون تطبيق العناية الواجبة على طلب تسجيل اسم نطاق منتهك للسياسة ذات الصلة .

تعريف السياسة ومراجعتها :

تم إعداد ونشر هذه السياسة لغايات عرض سياسات الهيئة  المتعلقة باإلدارة اإلدارية والفنية ونظام التسجيل 
أسم النطاق ).iq( ويجوز للهيئة مراجعة و/ أو أتخاذ إجراءات لتعديل هذه السياسة في أي وقت.
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