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 ـةمــــــقـــــدمــ

انطالقاً  من اهتمام مركز إيداع األوراق المالية بمواكبة كل التطورات والمستجدات التكنولوجية المنسجمة مع 
المركز بتطوير بنيته التقنية التي كان لها المعايير المعتمدة دوليًا وذلك في إطار من التشريعات واألنظمة، قام 

األثر البالغ في االرتقاء بمستوى األداء والخدمات المقدمة ألعضائه وجمهور المستثمرين باألوراق المالية 
  األردنية.

ة باتخاذ العديد من المبادرات لبناء وتدعيم بنيته التحتية وتطبيق احدث األنظمة المعلوماتي مركزالقام وكذلك فقد 
قام مركز إيداع األوراق المالية بتطوير نظام كما دارة وتسير اعماله اليومية . ا بهدف تحقيق أهدافه المرجوة و

 نولوجيا المعلومات  يسمىطوير األنظمة و تكإلكتروني خاص به، ثنائي اللغة، بكفاءات وخبرات موظفيه بت

(®"Securities Central Operation Registry Processing  &Information Online 
(SCORPIO" 

يداع وحفظ ونقل ملكية األوراق المالية، ويتكون هذا النظام من عدة أنظمة حيث  يعد نظامًا متكاماًل لتسجيل وا 
إلكترونية فرعية أهمها: نظام الوسطاء ونظام مصدري األوراق المالية ونظام الحافظ األمين ونظام رهن األوراق 

الحجز االلكتروني وأنظمة أخرى مساندة أهمها: نظام الوحدة االستثمارية ونظام المراقبة  المالية االلكتروني ونظام
 واإلشراف لتشكل بمجموعها نظامًا يوفر العديد من الخدمات للمستثمرين باألوراق المالية.

 بما يشمل: ترقية انظمة المركز اإللكترونية مشروعالوثيقة الى تقديم شرح عن تهدف هذه 
 األنظمة الجديدة وكيفية التعامل معها وأهم مميزاتها. استعراض .1
 شرح كيفية تنصيب األنظمة الجديدة واإلعدادات الخاصة بها. .2

 من المشروعالهدف  
( وذلك لمواكبـة التطـورات SCORPIOان الهدف من المشروع هو تحديث وترقية أنظمة المركز االلكترونية )

الحديثـة والمتجـددة فـي مجـال التطبيقـات وقواعـد البيانـات واعتمـاد تكنولوجيـا شـبكات الويـب المتقدمـة ممـا يسـاهم 
 إيجابـا بتوفيـر الوقـت والجهـد المبذوليـن إلتمام األعمال والتعامـل مـع تطبيقـات النظـام بسـهولة. 

 
 الفنية والوظيفيةمتطلبات المشروع 

 النظام الحالي
 

يداع وحفظ ونقل ملكية األوراق المالية( SCORPIOنظام المركز االلكتروني )  يعد نظامًا متكاماًل لتسجيل وا 
والتسوية لعقود التداول المنفذة في السوق اضافة الى تنفيذ اجراءات الشركات من زيادة  واجراء عمليات التقاص

ويتكون هذا النظام من عدة أنظمة إلكترونية  رأس المال، تخفيض رأس المال، االندماج وغيرها من االجراءات. 
ونظام رهن األوراق المالية فرعية أهمها: نظام الوسطاء ونظام مصدري األوراق المالية ونظام الحافظ األمين 
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االلكتروني ونظام الحجز االلكتروني وأنظمة أخرى مساندة أهمها: نظام الوحدة االستثمارية ونظام المراقبة 
لتشكل بمجموعها نظامًا يوفر العديد من الخدمات للمستثمرين باألوراق  المخصص لهيئة األوراق المالية واإلشراف

 .المالية

 SCORPIOالرئيسية والفرعية رونية انظمة المركز االلكت

 

 SCORPIOانظمة المركز االلكترونية وظائف 

 
 
 

 :حسب المواصفات الفنية التالية  مطور بلغة أوراكلوهو نظام 
- Application: Oracle Developer 6 
- Data Base: Oracle 10g 
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 النظام الجديد
 

الــى أحــدث نســخة فــي اوراكل وذلــك لتخطــي  (SCORPIOتم ترقية وتحديث نظام المركز االلكتروني )
موحد البنية بأحدث التحديــات التــي تواجــه مســتخدمي النظــام باإلضافــة الــى تطويــر النظــام ليصبــح نظــام 

بحيث يتوافق مع التطور التكنولوجي دون  (Standardized and new technology system)  التكنولوجيا
 ل بالمهام الوظيفية التي يقوم فيها النظام والتي تتوافق مع تشريعات المركز ووظائفه واجراءاته.االخال

 
 المواصفات الجديدة ألنظمة المركز االلكترونية:

 

 (Three tiers, web enabled applicationتكنولوجيا ) -
- Application: Oracle Developer 12c 
- Web Server: Web Logic  Server 
- Data Base: Oracle 12c 

 الجديدالوحدات الوظيفية للنظام 
 

 الشاشة الرئيسية للنظام
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 شرح شريط الدوات 

 

 
 

 شريط الدوات لشاشات الحركات

 
 

 شريط الدوات لشاشات االستعالم

 
 

 شريط الدوات لشاشات التقارير

 
 

 شريط الدوات لشاشات التحميل
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 النظامالمتطلبات الفنية واعدات 

 متطلبات الربط االلكتروني
لضمان الحصول على افضل النتائج من استخدام انظمة المركز الجديدة ، على كافة اعضاء مركز 

االلتزام بالربط اإللكتروني مع مركز ايداع االوراق المالية باستخدام خطوط ضرورة ايداع االوراق المالية 
  MPLSاالتصال فائقة السرعة 

 
يلزم ضرورة مخاطبة شركات االتصاالت المبينة اسمائها ادناه  ليتم استبدال خطوط  فانهوعليه، 

عالمهم بان هذا  ( Leased Lineاو   ISDNاالتصال المعتمدة حاليا لديكم ) بإحدى خطوط االتصال وا 
 . VPN الخط لغايات الربط مع مركز إيداع األوراق المالية على شبكة

 
 ORNAGEشركة  -1

 نوعين من خطوط االتصال الجديد   Orangeتقدم  شركة 

 ( خط اتصال.ADSL (AVPV  
 ( خط اتصالLease line (IPVPN. 

 

 Zainشركة  -2

 .MPLS IPVPNخط اتصال  Zainتقدم شركة 

 
 Umniaشركة  -3

 . MPLS IPVPNخطوط اتصال  Umniaتقدم شركة  

 

 VTELشركة  -4

 . MPLS IPVPNخطوط اتصال  VTELتقدم شركة  
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 الفنية الواجب توفرها في أجهزة الكمبيوتر المخصصة لبرمجيات مركز ايداع االوراق المالية المتطلبات 
لضمان كفاءة عمل نظام المركز اإللكتروني الجديد يجب مراعاة النقاط التالية الخاصة بجهاز الكمبيوتر 

 المخصص ألنظمة المركز اإللكترونية:
 .أن يكون الجهاز حديثُا 
 3ز على ذاكرة داخليةالجها يفضل أن يحتوي GB RAM  .أو أكثر 
 نظام التشغيل: يفضل أن يكون نظام التشغيل هوWindows 7 أو أحدث. 
  الدخول إلى صفحة المركز على الشبكة توفر البرمجيات الضرورية التالية والتي يمكن تنزيلها من خالل

 10.5.1.177الداخلية 
ل طباعة التقارير واستعراض دليل : لضمان أفضل أداء للنظام خال  Browserالمتصفح  .1

، باستثناء األجهزة التي  Google Chromeالمستخدم يفضل أن يكون المتصفح االفتراضي هو 
 Firefoxأن يكون  يجبفإن المتصفح االفتراضي فيها   Windows XPتعمل بنظام 

أو   Windows 7 بالنسبة لألجهزة التي تعمل بنظام Java 8 update 131توفر برمجية  .2
 أحدث

   Windows XPبالنسبة لألجهزة التي تعمل بنظام    Java 7 update 75توفر برمجية  .3
4. Adobe Acrobat Reader 11 or any pdf reader 

 

 تحديث النظامخطوات 
  10.5.1.177الدخول إلى صفحة المركز على الشبكة الداخلية 
  النقر على( ملفات تحديث نظامSCORPIO) 
  أسفل ملفات تحديث النظام الجديد  اإلعداد التلقائي الموجودالنقر على رابط(®SCORPIO) 
  اختيارSave   ثم تشغيلRun الملف بعد انتهاء التنزيل 
 .الدخول على النظام الجديد من سطح المكتب 

 


