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التفسير و التعريفات:

ھذه  في  الواردة  المصطلحات  جميع  فإن  ذلك،  بخالف  السياسة  ھذه  في  صريح  نص  يرد  مالم   .1.1
المعتمدة في  العامة  التعريفات  منھا في سياسة  المبينة قرين كل  المعاني  لھا  السياسة سيكون 

الھيئة، كما يتم تعديلھا من وقت آلخر.
والمفردات  المصطلحات  تفسير  التالية في  المبادئ  تنطبق  النص،  يقتضيه سياق  ما  باستثناء   .1.2

المستخدمة في ھذه السياسة: 
الجمع  المفرد  المؤنث ستشمل الجنس اآلخر ،كما سيشمل  أو  التي تدل علىالمذكر  الكلمات   أ( 

والعكس صحيح.  
 ب( وردت عناوين الفقرات أو األقسام لتسھيل الرجوع واإلشارة إليھا فقط وليس لھا أثر على معاني 

ھذه السياسة.  
تُشكل الجداول أو أي مرفقات أو ملحقات جزءا من ھذه السياسة.    ج( 

وورثته  الطرف  بذلك  الخاصين  القضائيين  والمدراء  المنفذين  تشمل  أي طرف  الى  اإلشارة  إن   د( 
والمرخص لھم المسموح بھم قانونا.  

األسماء التي تدل على أشخاص طبيعيين تشمل في معناھا المؤسسات والشركات بمختلف   ه( 
أشكالھا، والجمعيات، والحكومات، والسلطات والھيئات الحكومية والمحلية.  

1.3. سيكون للكلمات التالية المستخدمة في ھذه السياسة المعاني المبينة ازاء كل منھا كما يلي:-

“طلب اسم نطاق  ).عراق(” أو “الطلب”  تعني التطبيق المستخدم لتسجيل اسم النطاق ).عراق(  اُلُمقدم 
من ِقَبل ُُمقِدم  الطلب.

“مقدم الطلب” تعني الجھة المتقدمة بطلب للحصول على اسم نطاق ).عراق( .

“نموذج الطلب” أي النموذج الذي يتم تقديم الطلب عليه بالشكل الذي تحدده الهيئة من وقت آلخر؛  

“الدليل المستندي” يعني الوثائق المطلوب تقديمھا من قبل )أو بالنيابة عن( مقدم الطلب وفقا لھذه 
السياسة.

“األولوية لمن سبق” تعني في حال تقدم اثنين أو أكثر من متقدمي الحصول على ترخيص اسم نطاق 
فيما يتعلق باسم نطاق معين ،وكانوا جميعھم مستوفين لجميع شروط األھلية ،فإن مقدم الطلب الذي 

يتم قبول طلبه من قبل الهيئة أوال ً سيمنح ترخيص اسم النطاق .
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“وكيل تدقيق العالمات التجارية” أي الجھة التي ستقدم خدمات للهيئة فيما يتعلق بالتحقق والتثبت 
من العالمات التجارية في الطلب وتحديد ما إذا كان مقدم الطلب يمتلك عالمة تجارية مؤھلة .

“أجرإداريو أجور التسجيل”تمثل األجر المترتب علىعملية التحقق من الطلب لتحديد ما إذا كان مقدم 
الطلب يمتلك عالمة تجارية مؤھلة و األجر المترتب على عملية تسجيل النطاق السنوية و كما هو مبين 

في ملحق أسعار تسجيل النطاق العراقي.

2 الغرض 

الهيئة ھي مدير تسجيل النطاق العراقي ).عراق(.  2-1
اطالق النطاقالعراقي ).عراق( ضمن افضل الممارسات العالمية و تقليل النزاعات الناشئة من   2-2

تسجيل اسم النطاق.
التنظيم و توفير التوزيع العادل والمتساوي ألسماء النطاقات ).عراق(.    2-3

3  عــام

1-3 لمحة عامة عن مراحل إطالق النطاق
وصفھا  ورد  والتي  التالية،  المميزة  اإلطالق  علىمراحل  النطاقات  أسماء  إطالق  تقسيم  يتم  سوف 
بالتفصيل في ھذه السياسة . وسيتم اإلعالن عن مراحل اإلطالق ھذه من وقت آلخر من قبل الهيئة، 

وتتألف مما يلي:

و  الحكومية  للجهات  المجال  ُيتاح  عندما  يتم  التجارية-  العالمات  و  الحكومية  الجهات  مرحلة   
ألصحاب العالمات التجارية  لتقديم طلباتھم للحصول على أسماء نطاق ).عراق(مطابقة لعالماتھم.
الهيئة  لسياسة  وفقا  طلبه  تقديم  طلب  مقدم  ألي  يتاح  عندما  المميزة-تتم  األسماء  مرحلة   

للحصول على اسم نطاق عراقي لم يسبق تخصيصه خالل أي مرحلة من المراحل السابقة.
متاحة  تخصيصها  يسبق  لم  ).عراق(التي  النطاقات  أسماء  تصبح  عندما  –يتم  العام  اإلطالق   

للتوزيع اعتماداً على االولوية لمن سبق.   

قبول الطلبات    3-2
يجوز للهيئة قبول أو رفض طلب تسجيل اسم النطاق ).عراق(وفق اختيارھا وتقديرھا المنفرد.   

تحتفظ الهيئة بالحق في سحب أو إلغاء اسم نطاق ).عراق(مسجل في نظام سجل الهيئة.    
و/أو  الطلب  رفض  أو  قبول  في  الهيئة  بأحقية  صراحًة   اإلقرار  الطلبات  مقدمي  على  يتوجب   

شطب أو سحب أو إلغاء أو نقل اسم نطاق).عراق(في الحاالت التالية: 
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إذا لم يحتوي الطلب على معلومات مستوفية بالكامل ودقيقة كما ھو موضح في ھذه السياسة   
،أو كان مخلفا ًألي من نصوص سياسات الهيئة .
لحماية سالمة واستقرار نظام ِسجل الهيئة.  

إذا كان على الهيئة االلتزام بأية قوانين أو أنظمة أو قرارات معمول بھا صادرة عن الدولة العراقية   
أو أي قرار من سلطة مختصة بما في ذلك القرارات الصادرة بموجب سياسة تسوية النزاعات في 

الهيئة .
لتجنب الهيئة من أية مسؤولية،بما في ذلك الجھات التابعة لھا ومدرائها ومسؤوليھا وموظفيها   

ومقاوليها من الباطن أو وكالئھا .
اذا تم حجز اسم النطاق من قبل الهيئة ألي غرض من األغراض.     

 

فترة مرحلة تسجيل الجهات الحكومية و العالمات التجارية   4

عام  4-1
1-1-4 يجوز للجهات الحكومية او ألصحاب العالمات التجارية او الشركات الذي نحصل و اعلىتسجيل 
بطلبات  التجارية  العالمات  مرحلة  فترة  خالل  يتقدموا  أن  بلدانهم  في  او  العراق  في  لعالماتھم 

للحصول على اسماء نطاق).عراق(.
2-1-4 إذا تقدمت أكثر من جھة بطلبات خالل فترة مرحلة العالمات التجارية للحصول على نفس 
المبينة في  العملية  النطاق باستخدام  أو إسم مشابه ،سيتم تخصيص اسم  ).عراق(  اسم نطاق 

الفقرة4-8.

عملية تقديم الطلبات  4-2
1-2-4 على مقدمي الطلبات خالل ھذه المرحلة التقدم بطلب للحصول علىاسم نطاق).عراق(

إلى الهيئة اوعن طريق أحد المسجلين المعتمدين.  
2-2-4 سيتم تقييم الطلب من قبل الهيئة

3-2-4 بعد إنتھاء فترة مرحلة العالمات التجارية ستقوم الهيئة بإخطار المسجلين المعتمدين عن 
حالة الطلبات المقدمة خالل ھذه الفترة.

4-2-4 هذه المرحلة تسجيل أسماء نطاق).عراق( التي تستوفي جميع المتطلبات المذكورة في ھذه 
السياسةوالسياسات االخرى للهيئة وسيتم تسجيلھا في نظام التسجل.  
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قواعد األھلية لفترة مرحلة العالمات التجارية  4-3

مقدمو الطلبات المؤھلين

فقط الشركات او المالكين المسجلين للعالمات التجارية المؤهلة أو المرخص لھم أو المرخص   
لھم بھا ھم المؤهلون لتقديم طلبات للحصول على اسم نطاق ).عراق(

يكون مقدم الطلب ملزما ببيان صفته في الطلب المعني إذا لم يكن صاحب الشركة او العالمة   
العالمة  صاحب  من  مرخص  بأنه  اإلثبات  تقديم  الطلب  مقدم  على  ويجب  المسجلة.   التجارية 

المسجل الستخدام العالمة التجارية .

العالمات التجارية المؤھلة

إن العالمة التجارية المؤھلةھي العالمة التي:

  تم تسجيلھا لدى مسجل العالمات التجارية في دولة العراق أو منظمة حكومية دولية كما ھو 
مفصل في نموذج الطلب.

متطلبات التركيبة النصية

يجب أن يكون اسم النطاق المطلوب أحد مايلي:     

 أ( مطابقاُ للعالمة التجارية او اسم الشركة 
 ب( جزء من العالمة التجارية إن لم يكن كلمة عامة في رأي الهيئة.  

 ج( مزيج من )أ( أو )ب( مع أحد األمور التالية:  

اسم صاحب العالمة التجارية  .1
أحد المنتجات أو الخدمات المحمية بموجب تسجيل العالمة التجارية  .2

في حال كانت العالمة التجارية المؤهلة بالمحارف األخرى غير العربية، سيتم تعريب االسم الذي   
يستوفي الشروط الواردة في الفقرة أعاله
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المعلومات المطلوبة لتقديم طلب أصحاب العالمات التجارية   4-4

تشترط الية تقديم المعلومات التالية عندتقديم طلب الحصول على اسم نطاق).عراق(
وستتضمن ھذه المعلومات تقديم إثباتات مستنديه معينة لتأييد الطلب:  

معلومات االتصال بمقدم الطلب  .1
نسخة من تسجيل العالمة التجارية  .2

اسم العالمة التجارية  .3
اسم العالمة التجارية بعد تطبيق تعريبھا  .4

بلد التسجيل  .5
تاريخ تسجيل العالمة التجارية  .6
رقم تسجيل العالمة التجارية  .7

نسخة من التخويل ان وجد  .8

وكيل تدقيق العالمات التجارية )بحاجة الى دراسة( )احدى الخيارات(  4-5

سيتم تعيين وكيل تدقيق العالمات التجارية من قبل الهيئة ليتولى عملية التحقق من العالمات   
التجارية )أو الحقوق األخرى( المؤكدة لدعم طلبات الحصول على أسماء نطاق ).عراق(  خالل فترة 

مرحلة العالمات التجارية. 
يتولى وكيل تدقيق العالمات التجارية مراجعة جميع المستندات واألدلة األخرى ،بما في ذلك على   
التي يقدمھامقدموا  الترخيص  التجارية واتفاقيات  العالمة  أرقام تسجيل  المثال ال الحصر  سبيل 
الطلبات لتأييد الطلبات المستلمة خالل فترة مرحلة العالمات التجارية. ويجوز طلب وثائق إضافية 
أو إثباتات أخرى حسب الحاجة من أجل التثبت من أن مقدم الطلب لديه الحق في الحصول على 

اسم نطاق ).عراق(الذي يطلبه.)بحاجة الى دراسة(

عملية التحقق من العالمات التجارية    4-6

سيقوم وكيل تدقيق العالمات التجارية)او الهيئة ( بفحص الطلب والمعلومات المرفقة وذلك   
للتحقق من أھلية مقدم الطلب للحصول على اسم نطاق ).عراق(. 

 
إذا رفضت الهيئة ) وكيل تدقيق العالمات التجارية( أحد طلبات الحصول على اسم نطاق ).عراق(   
المستلمة خالل فترة مرحلة العالمات التجارية على أساس أن وكيل تدقيق العالمات التجارية لم 

يتمكن من التاكد من حق مقدم الطلب،  سيتم إبالغ مقدم الطلب ويجوز له تقديم وثائق إضافية 
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خالل مدة ال تزيد عن 14 يوماً بعد نھاية فترة مرحلة العالمات التجارية. وبعد أن يتم تقديم الوثائق 
اإلضافية، في حال أن وكيل تدقيق العالمات التجارية لم يتمكن من التاكد من حق مقدم الطلب، 

سيتم رفض الطلب.
 

التحقق الفني    4-7

للتأكد  الفنية  الناحية  ).عراق(  من  سوف يتم تقييم جميع طلبات الحصول على أسماء نطاق   
من أن اسم النطاق المطلوب يلبي المتطلبات الفنية لنظام سجل الهيئة و المبينة في سياسة 

تسجيل النطاق العراقي.

في حال لم يلبي الطلب المتطلبات الفنية لنظام سجل الهيئة، فان نظام التسجيل سيرفض   
الطلب.  

تخصيص أسماء النطاقات خالل فترة الجهات الحكومية و العالمات التجارية    4-8

في حال استالم طلبين أو أكثر من الطلبات الصحيحة للحصول على اسم نطاق ).عراق( محدد   
خالل فترة مرحلة العالمات التجارية، سيتم اختيار مقدم الطلب  بناًء على قائمة األولويات التالية:  

العالمات التجارية المسجلة من قبل جھة حكومية في الدولة؛  	 
العالمات التجارية المسجلة في الدولة؛	 
العالمات التجارية المسجلة في أقاليم أخرى؛	 
الدول 	  المسجلة بحروف لغات أخرى في دول أخرى من أعضاء جامعة  التجارية  العالمات 

العربية.  
وعلى سبيل المثال ،في حال استالم طلبين من الطلبات المحققة للحصول على نفس اسم 	 

النطاق ).عراق(، وكان
مقدم الطلب )أ(  يمتلك عالمة تجارية مسجلة في دولة العراق؛    	
مقدم الطلب )ب(  يمتلك عالمة تجارية مسجلة في دولة أخرى ،   	

فسيتم عندھا تسجيل اسم النطاق لصالح مقدم الطلب )أ(.  	

في حال استالم طلبين أو أكثر من الطلبات المحققة للحصول على اسم النطاق).عراق( خالل   
فترة مرحلة العالمات التجارية، وكان أساس طلبين على األقل من الطلبات يتمتعان بنفس األولوية، 
وال يوجد طلب آخر له أولوية أعلى، فسيتم تخصيص اسم النطاق او األولية ) بحاجة الى مناقشة(.
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سوف يسمح فقط لمقدمي الطلبات الذين لديھم أولوية عالية ومتساوية بالمشاركة في المزاد.   
متدنية.   أولوية  ذو  محقق  طلب  بموجب  مطلوب  ).عراق(  نطاق  اسم  أي  المزاد  من  وسيستبعد 

وعلىسبيل المثال،في حال استالم ثالثة طلبات محققة لنفس اسم النطاق ).عراق(، وكان  

مقدمي الطلبات )أ( و )ب( يمتلكان عالمات تجارية مسجلة خارج دولة العراق؛    	
ومقدم الطلب )ج( يمتلك عالمة تجارية غير مسجلة في الدولةو لم يكمل المتطلبات.  	

فسيتم عندھا تخصيص اسم النطاق بواسطة مزاد يتنافس فيه مقدمي الطلبات )أ ( و   	
)ب(.  

)Sun Rise( تكلفة النطاق ضمن هذه الفتره :وتسمى بمرحلة الشروع
لحجز  لهم  الفرصه  التاحة  وذلك  التجارية  العالمات  واصحاب  الحكومية  للجهات  واحد  شهر  مدتها  وتكون 
النطاقات قبل الجميع ويكون سعرها )50.000( خمسون الف دينار عراقي و)50 $( دوالر للجهات من خارج 

العراق .

أسماء النطاق المميزة خالل هذه الفترة  
العالمات  من  له  المرخص  أو   ، للمالك  لتقديرھا  وفقا  تسمح   أن  ).عراق(  النطاق  اسم  الدارة  يمكن 
التجارية،  العالمات  اسم نطاق خالل فترة مرحلة  الحصول على  يتقدم بطلب  أن  المسجلة  التجارية 

ولكن يجب على مقدم الطلب تلبية متطلبات تسجيل العالمات التجارية

)landrush( فترة مرحلة األسماء المميزة  5

يسمح لجميع مقدمي الطلبات خالل فترة مرحلة األسماء المميزة تقديم طلب للحصول على أي اسم 
نطاق).عراق( لم يتم حجزه أو تسجيله أو منحه من قبل الهيئة في تلك اللحظة من الوقت، والذي 

يلبي جميع المتطلبات المذكورة في ھذه السياسة أو أي سياسة أخرى للهيئة. 
الطلبات وتسمى  المميزة من فترة زمنية محددة يجوز خاللھا تقديم  ستتكون فترة مرحلة األسماء 
فترة  خالل  لمن سبق  األولوية  مبدأ  تطبيق  يتم  ولن  المميزة(.  األسماء  مرحلة  تقديم طلبات  )فترة 
أنھا كانت قد وردت في نفس  لو  الطلبات كما  المميزة. وعليه ستتم معاملة جميع  مرحلة األسماء 

الوقت.
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1-5 عملية طلبات مرحلة األسماء المميزة 

 سيتم تقييم الطلب من قبل الهيئة وفقاً لما ورد في الفقرة  3-5 من ھذه السياسة.  
 بعد أن تنتھي فترة مرحلة األسماء المميزة، سيتم إبالغ مقدمي الطلب وكذلك المسجلين 

المعتمدين )إن وجد(، عن حالة الطلب.  
 ولغرض فترة مرحلة األسماء المميزة، ستقوم الهيئة بتسجيل اسم نطاق).عراق( التي تستوفي 
جميع المتطلبات المذكورة في ھذه السياسة و السياسات األخرى للهيئة، وسيتم تسجيلھا في 

نظام التسجيل.  
 

2-5 التحقق الفني 

 سوف يتم تقييم جميع طلبات الحصول على أسماء نطاق ).عراق(  من الناحية الفنية للتأكد 
من أن اسم النطاق المطلوب يلبي المتطلبات الفنية لنظام سجل الهيئة. 

 في حال لم يلبي الطلب المتطلبات الفنية لنظام سجل الهيئة،  فان نظام التسجيل سيرفض 
الطلب.

3-5 تخصيص أسماء النطاقات خالل فترة مرحلة األسماء المميزة 

المقدمة  النطاقات  أسماء  تخصيص  المميزة، سيتم  األسماء  مرحلة  فترة طلبات  انتھاء  عند 
طلباتها خالل ھذا الوقت على النحو التالي:  

مرحلة  فترة  نطاق).عراق(خالل  علىاسم  للحصول  فقط  واحد  طلب  استالم  حال  في   
االنتھاء من فترة مرحلة  الطلب عند  لمقدم  النطاق  ،سيتم تسجيل اسم  المميزة  األسماء 

األسماء المميزة. 
المميزة للحصول علىاسم  أكثر خالل فترة مرحلة األسماء  أو  في حال استالم طلبين   
المزاد او حسب  النطاق عن طريق  نطاق).عراق(متشابهأ ومتطابق فسيتم تخصيص اسم 

االوليه)مناقشه(.

ويكون سعر  تحمل ميزه تسوقيه  التي  االسماء  :وهي  المميزة  االسماء  النطاق ضمن مرحلة  تكلفة 
الشراء )350.000( ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي للسنة الواحدة للجهات داخل العراق و)350 $( 

دوالر للجهات خارج العراق وتكون مدتها ثالثة اشهر فقط وتعرف بمرحلة التهافت .
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6. اإلطالق العام 

االنتھاء من مراحل اإلطالق  العامة للحصول على أسماء نطاق).عراق(بعد  اإلتاحة  ستبدأ فترة   
السابقة في الوقت الذي تحدده الهيئة.  

يسبق  لم  عراقي).عراق(   نطاق  اسم  أي  للحصول  طلباتھم  تقديم  الطلبات  لمقدمي  يحق   
تخصيصه في مراحل اإلطالق السابقة مع مراعاة تلبية متطلبات ھذه السياسة أو أي سياسة أخرى 

أو اإلرشادات الفنية ذات الصلة الصادرة عن الهيئة من وقت آلخر.  
ستكون أسماء نطاق ).عراق(في بداية ھذه المرحلة متاحة على أساس مبدأ األولوية لمن سبق،   

مع مراعاة ھذه السياسة أو أي سياسة أخرى أو اإلرشادات الفنية ذات الصلة الصادرة عن الهيئة.  

7. أسماء النطاقات المحجوزة 

تفاصيل قائمة  الهيئة تسجيل بعض أسماء نطاق).عراق(معينة. ويمكن االطالع على  ستمنع   
أسماء نطاق).عراق(المحجوزة في سياسة األسماء المحجوزة.  

يتم التحقق من كل طلب للحصول على اسم نطاق).عراق( بالمقارنة مع ھذه القائمة.   
سوف ترفض الهيئة أي طلب للحصول على اسم النطاق يكون:   

موجود في قائمة األسماء المحجوزة؛ او ضمن متطلبات األسماء المحجوزة.  .1
اسم نطاق ).عراق(ممييز؛   .2

قد سبق تسجيله في نظام سجل الهيئة .  .3

إلدارة الهيئة أن تسجل في أي وقت، بما في ذلك خالل فترة مرحلة العالمات التجارية ومرحلة   
األسماء المميزة، أسماء نطاق ).عراق(التي تكون:  

مطلوبة لترويج استخدام اسم النطاق).عراق(.  .1

مطلوبة للتشغيل الفني السم النطاق).عراق(.  .2
أسماء جھات حكومية في الدولة.  .3

اسم نطاق ).عراق(ممييز.  .4
موجودة في قائمة األسماء المحجوزة.   .5
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8. أسماء النطاقات المميزة في مرحلة األطالق العام

1. أسماء نطاق).عراق( المميزة ھي أسماء نطاق ).عراق(التي لن تكون متاحة للتسجيل بعد انتهاء 
فترة تسجيل األسماء المميزة

والتي  الهيئة  تحديدھا من قبل  تم  أسماء نطاق).عراق(التي  ).عراق(المميزة ھي  أسماء نطاق   .2
يكون استخدامھا شائعا أو تكون كلمات و/أو عبارات في قاموس وفق ما تحدده الهيئة

يمكن أيضا أن يكون إسم نطاق ).عراق(المميزة حرفا واحدا وفق  ما تحدده الهيئة.  .3
سيتم االحتفاظ باسم نطاق  ).عراق(المميز من قبل الهيئة، ويمكن تقديمھاللجمھور عن طريق   .4

عملية المزاد أو بسعر تحدده  الهيئة .
اضافة الفترة .  .5

 تكلفة النطاق ضمن مرحلة االطالق العام :وهي اتاحة اسم النطاق للجميع ويكون بسعر
 النطاق االعتيادي .




