


نقدم في شركة أورينت حلوالً لتصميم مواقع اإلنترنت الخاصة بشركات  -

 .الوساطة المالية في العراق

 

 .مدروسة ومتوافقة مع سوق العراق لألوراق المالية -

 

 

 

 .نظام إدارة محتوى سهل االستخدام -

 

 
  



 أقسام الموقع

.الشركات المدرجة -  

.التداوالت اليومية وملخص السوق -  

.األخبار -  

.القائمة البريدية واإلعالنات -  

.أقسام أخرى -  

 



 الشركات المدرجة

معلومات عن الشركات المدرجة في سوق 

العراق لألوراق المالية مصنفة حسب 

 .القطاعات

 .مع معلومات تفصيلية عن كل شركة



 التداوالت اليومية وملخص السوق

توافقية تامة مع موقع سوق العراق  -

 .لألوراق المالية

استيراد ملف التداول بشكل آلي من  -

 .موقع السوق

 .ال حاجة إلدخال البيانات يدوياً  -

 

 

على الصفحة ملخص السوق عرض 

الرئيسية مع كافة المؤشرات الخاصة 

 .بالسوق

 .الشركات األكثر ربحية•

 .األكثر خسارة•

 .األكثر نشاطاً حسب التداول•
 .األكثر نشاطاً حسب القيمة•



 التداوالت اليومية وملخص السوق

مخطط بياني لمؤشر السوق -
 .ISXالعام 

مخططات بيانية لمؤشرات -

الشركات المدرجة في السوق 

مع إمكانية المقارنة بينها 

 .حسب المدة الزمنية
 



 التداوالت اليومية وملخص السوق

عرض معلومات التداول لكل -

 .شركة بشكل تفصيلي
نسبة  –سعر اإلغالق  –سعر االفتتاح )

األسهم المتداولة والقيمة المتداولة  –التغير 

 (أعلى وأدنى سعر –عدد الصفقات  –

مخطط بياني لكل شركة مدرجة في 

السوق ألسعار اإلغالق وأحجام 
 (.التداول اليومية



 األخبار

 :تقسم األخبار إلى عدة أقسام
 ...(بيانات مالية  –إفصاحات )أخبار خاصة بالشركات •

 

 .أخبار وإعالنات خاصة بالسوق•

 

 .أخبار اقتصادية عامة محلية وعالمية-

 

 .يمكن التحكم بشكل كامل بتاريخ عرض األخبار ومكان عرضها



 القائمة البريدية واإلعالنات

يتضمن الموقع مجموعة من المساحات اإلعالنية 

يمكن التحكم بها بشكل كامل من خالل نظام 

 .إدارة المحتوى

 

 

كما يتضمن الموقع قائمة بريدية تتمتع بكامل 

مزايا االشتراك وإرسال رسائل دعائية للعمالء 

 .وزوار الموقع



 أقسام أخرى

 .شريط متحرك يظهر في جميع  صفحات الموقع يتضمن أسعار إغالقات الشركات ونسب التغير -

 .مع مؤشر السوق العام في جميع الصفحات( مغلق –مفتوح )عرض حالة السوق  -

 .البحث ضمن الشركات المدرجة حسب القطاع أو رمز الشركة -

 

 

 .معلومات عن الشركة -

 .استمارة فتح حساب جديد -

 .معلومات االتصال بالشركة مع نموذج مراسلة -

 .التشريعات والقوانين واألنظمة -

 .النشرات والتحاليل -

 .مع إمكانية إضافة أية معلومات أخرى للموقع من خالل نظام إدارة المحتوى* 



 نظام إدارة المحتوى

 .سهل االستخدام CMSيزود الموقع بنظام إدارة محتوى 

 .وسيتم التدريب عليه من قبل إدارة شركتنا

 


