
ةحوتفملا ةيفرصملا اهضورع Salt Edge عسوت
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قوس ىلإ

Salt Edge launches to Saudi Arabia

ةيملاعلا ةكرشلا ، Salt Edge عسوتت

ةيفرصملا تامدخلا لاجم يف ةدئارلا

ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ، ةحوتفملا

دالبلا دوهج يف ةمهاسملل ةيدوعسلا

تاينقتلل يمقرلا مدقتلا وحن

ABU DHABI, SAUDI ARABIA, November

24, 2022 /EINPresswire.com/ -- عسوت

Salt Edge ةحوتفملا ةيفرصملا اهضورع

ةيبرعلا ةكلمملا قوس ىلإ

ةيدوعسلا

ةكرشلا ، Salt Edge ةكرش تنلعأ

تامدخلا لاجم يف ةدئارلا ةيملاعلا

كونبلا ةدعاسم فدهب ، ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهعسوت نع ، ةحوتفملا ةيفرصملا

ةكلمملا دوهج يف ةمهاسملاو قوسلل ةركتبم لولح ميدقت ىلع ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو

.ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا ربع تاينقتلاب يمقرلا ضوهنلا وحن

قوس ىنبتي نأ عقوتن

ةيبرعلا ةكلمملا

تامدخلا ةيدوعسلا

ةحوتفملا ةيفرصملا

قطانملا نم ىلعأ ةريتوب

لماوعلا عيمج .ىرخألا

:انه ةدوجوم ةبولطملا

API رايعمو ، سوردم مظنم

ةدايزو ، كونبلل ديرف

”.قوسلا نم بلطلا

Alina Beliuta ، ومنلا سيئر

جديإ تلاس يف

تامدخلا نأ (اماس) يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىري

يلاملا عاطقلا ريوطت يف ةيروحم ةحوتفملا ةيفرصملا

.دالبلا يف يلاملا لومشلا معدو ربكأ لكشب ةكلمملا يف

راطإ يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم ترشن ، ربمفون 2 يف

تاهجاو ةحاتإب كونبلا تضوفو حوتفملا يفرصملا لمعلا

لولحب اهتاباسح تامولعمب ةصاخلا تاقيبطتلا ةجمرب

عفدلا ءدبل تاقيبطتلا ةجمرب تاهجاوو 2022 ماع ةياهن

، ةبيرقلا ةيئاهنلا ديعاوملا عم .2023 سرام لولحب

جديإ تلاس نم حوتفملا يفرصملا لاثتمالا لح دعاسي

يف ةقفاوتم حبصتل كونبلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

كونبلل  ريوطتب لعفلاب Salt Edge ةكرش تماق .طقف رهشأ 3

راهظإل ةلهس ةقيرط ميدقتل ةيدوعسلا قيدانص لمرلا

.أدبت فيك

Salt Edge ةيفرصملا تامدخلا ميدقت يف ةدئار ةكرش يه

تاداحتالاو كونبلل ةيلاملا ايجولونكتلا لولح ميدقت نم تاونس 10 اهيدلو ةحوتفملا

http://www.einpresswire.com
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ديري صخش يأو ةيلاملا ايجولونكتلا تاكرشو ةبساحملا تاكرشو نيضرقملاو ةينامتئالا

مت ثيح ، ابوروأ يف ةميق ةربخ ةكرشلا تبستكا .ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا نم ةدافتسالا

تائم Salt Edge تدعاسو ، 2019 ماع يف قوسلا لبق نم ريبك دح ىلإ Open Banking دامتعا

ةيفرصملا تامدخلل ةيميظنتلا تابلطتملل لاثتمالا ىلع ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا

حاجنب مدختست يتلا تاسسؤملا نيب نم .ةيفرصم ةانق 5000 ـب لاصتالا ىلع لوصحلاو ةحوتفملا

,Western Union, Odoo, Guaranty Trust Bank, Pleoيه Salt Edge نم ةحوتفملا ةيفرصملا لولحلا

Byblos Bank, Ahli Bank, Habib Bank ، ةديدع ىرخأ ءايشاو.

ةكلمملا يف ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا ةرهاظل اهيف لادج ال يتلا ةيمهألل اًكاردإ

ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا لولح نم ةعومجم حرط ىلع جديإ تلاس لمعت ، ةيدوعسلا ةيبرعلا

ةكراشم نم نيكلهتسملا نيكمت ىلع ةيلاملا تاسسؤملا دعاستس يتلاو ، ةيدوعسلا قوسلا يف

ةيلاملا ايجولونكتلا تاكرش ربع تاعوفدملا ءدبو مهب ةصاخلا تالماعملا تانايب

عم ةقطنملا يف ةيوق تاكارش Salt Edge تماقأ .جئاتنلا .يلاملا عضولا نيسحتل ةقوثوملا

Finastra و Temenos و Mambu و Spire و Thought Machine و Tuum و nCino و ebankIT اهريغو ،

ءالمعلل ةميق ميدقتو ومنلاو راكتبالا ىلع ةيلاملا تاسسؤملا ةدعاسمل ةدهاج ىعستو

.ةعرسب

ةريتوب ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قوس ىنبتي نأ عقوتن"

، ركتبمو سوردم مظنم :انه ةدوجوم ةبولطملا لماوعلا عيمج .ىرخألا قطانملا نم ىلعأ

، ديرف رايعم ساسأ ىلع مهب ةصاخلا تاقيبطتلا ةجمرب تاهجاو ريوطتل كونبلل ضيوفتو

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو تاكرشلاو Fintech تاقيبطت يدبت .قوسلا نم بلطلا ةدايزو

ذيفنتب اًريبك اًمامتها ةيلاملا تامدخلا يمدقم عاونأ عيمجو نوضرقملاو راجتلاو

تامدخلا يف حاجنلا حاتفم نآلا .ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا ىلع دمتعت يتلا لولحلا

ربكأ ءانب ىلع مهتدعاسمو اهدئاوف لوح ةحلصملا باحصأ لك فيقثت وه ةحوتفملا ةيفرصملا

ومنلا سيئر ، Alina Beliuta تلاق ،" قيبطتلل ةلباقلا لامعألا مادختسا تالاح نم نكمم ددع

.جديإ تلاس يف

يبرعلا دقنلا ةسسؤمل يناربيسلا نمألا لمع راطإ عم ةقفاوتمو ISO 27001 نم ةدمتعم

ةقوثومو ةرقتسم تالاصتا نامضل ةيلودلا نامألا ريياعم ىلعأ Salt Edge مدختست ، يدوعسلا

ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا ربتخم ىلإ ةكرشلا تمضنا .اهئالمعو ةيلاملا تاسسؤملا نيب

ةيميظنتلا ةيامحلا ةئيب ىلإ مدقتلا روط يف يهو يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمل عباتلا

نم لك عم ةكارشلاب كلذو ، مادختسالا تالاح نم ديدعلل يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمل

.ةقطنملا يف ةيلاملا ايجولونكتلا تاكرشو كونبلا

، لضفأ لكشب هنولعفي ام اولعفي نأ يه نييلاملا نيبعاللاو ةيلحملا كونبلا ىلإ انتلاسر"

، حبرم لامعأ جذومنب ةموعدم مهئالمع تاعقوت عم بسانتتل تاجتنملاو تامدخلا اوروطي نأو

.Alina تفاضأ ، "ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلل لصاوتلاو لاثتمالا عم جديإ تلاس يف قثنو

Salt Edge لوح

API لولح ءانبب موقت ثيح ، ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا لاجم يف ةدئار ةكرش يه جديإ تلاس

ةيكذ تامدخ ءاشنإ نم ملاعلاو يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف تاكرشلا نّكمت يتلا

:ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا لولح نم ةعومجم عم ًالماش اًرجتم ةكرشلا دعت .اهئالمعل



ءدبو باسحلا تامولعم ىلع لوصحلل ملاعلا ىوتسم ىلع كنب 5000 نم رثكأ ىلإ لوصولل ةباوب

يف لاثتمالا ىلع ةيدوعسلا كونبلا دعاست يتلا حوتفملا يفرصملا لاثتمالا لولحو ، عفدلا

ةدحتملا ةكلمملا يف ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلل ةصخرمو ISO 27001 نم ةدمتعم .طقف رهشأ 3

نيب ةقوثومو ةرقتسم تالاصتا نامضل ةيلودلا نامألا ريياعم ىلعأ ةكرشلا مدختست ،

نواعتلا سلجم لودو ابوروأ يف اهتامدخ ةكرشلا مدقت .اهئالمعو ةيلاملا تاسسؤملا

.اهجراخو نيتيكيرمألاو يجيلخلا

www.openbankingsaudi.saltedge.com :ةرايزب مق
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