
ىلإ ةحوتفم ةيفرصم ًالولح Salt Edge مدقت
ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا

ةكرشلا ، Salt Edge ةكرش تنلعأ

تامدخلل API لولح ءانب يف ةدئارلا

يف اهعسوت نع ، ةحوتفملا ةيفرصملا

ةيندرألا ةكلمملا - ديدج قوس

.ةيمشاهلا

AMMAN, JORDAN, January 18, 2023

/EINPresswire.com/ -- ةكرش تنلعأ Salt

Edge ، لولح ءانب يف ةدئارلا ةكرشلا

API ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلل ،

ةكلمملا - ديدج قوس يف اهعسوت نع

ةكرشلا فدهت .ةيمشاهلا ةيندرألا

ةيندرألا كونبلا ةدعاسم ىلإ

ةكلمملا دوهج يف ةمهاسملاو ، ةركتبم لولح ميدقت يف ىرخألا ةيلحملا ةيلاملا تاسسؤملاو

ةديدجلا ةثيدحلا ميهافملا" معدو ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا لالخ نم يمقر لبقتسم وحن

.ةقطنملا يف "ةيلاملا تامدخلا جذامن يف

طسوألا قرشلا نأل اًرظن

عيرستل ةقثاو تاوطخ ذختي

يملاع يلام زكرمك هتناكم

لثم اًلود ىرن نأ اندعسي ،

تاءارجإ ذختت ندرألا

”.كلذ قيقحتل ةيقابتسا

Alina Beleuta، يلوؤسم ريبك

Salt Edge يف ومنلا

ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلل ةديازتملا ةيبعشلا طسو

، يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف حوتفملا ليومتلاو

يف ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا لولح Salt Edge تقلطأ

ةدعاسم ىلع ةيلاملا تاسسؤملا ةدعاسمل يندرألا قوسلا

عم ةيفرصملاو ةيلاملا مهتانايب ةكراشم يف اهئالمع

عم ةقفاوتم حبصتل API ةينقت مادختساب ةثلاث فارطأ

.رهش ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا

حوتفملا ليومتلا نأب عنتقم يندرألا يزكرملا كنبلا

يف راهدزالل ةسفانملاو راكتبالل ةيمهألا غلاب رمأ

لماشلا داصتقالل يساسألا رصنعلا وهو ةكلمملا

وحن ةمهم ةوطخ يندرألا يزكرملا كنبلا ذختا ، 2022 ربمسيد نم اًرابتعا ، كلذل .يمقرلاو

يف ةلماعلا كونبلا عيمج ىلع بجي يذلا حوتفملا ليومتلا راطإ رادصإ لالخ نم فدهلا اذه

تاسسؤمو ةيلحملا كونبلا فيلكت مت ، ةديدجلا تاميلعتلل اًقفو .هل اًقفو فرصتلا ةقطنملا

حوتفملا لوصولاب (TPP) اهل حرصملا ةثلاثلا فارطألل حامسلاب ةينورتكلإلا لاومألا

اذه يف .(API) تاقيبطتلا ةجمرب ةهجاو لالخ نم ءالمعلا تانايبو تاباسحلا ىلإ نمآلاو

دعاوقلا عم ةقفاوتم حبصتل ةمزاللا ايجولونكتلا ريوطت تاسسؤملا ىلع بجي ، راطإلا
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.2023 ماع ةياهن لولحب ةيميظنتلا

ةيفرصملا تامدخلا لاجم يف ةدئارلا ، Salt Edge ةكرش تمدق ، نامزلا نم دقع نم برقي ام ذنم

نيضرقملاو ةينامتئالا تاداحتالاو كونبلل ةيلاملا ايجولونكتلا لولح ، ةحوتفملا

.ةيلاملا تاكرشلاو ةبساحملا تاكرشو

تانايب تمدق ثيح ، ةلود 50 نم رثكأ يف كنب 5.000 نم رثكأل تالاصتا Salt Edge مدقت ، اًيلاح

ةكرشلا ذفنت ، ISO 27001 ةداهش ىلع ةلصاح .يئاهن مدختسم نييالم 10 نم رثكأل ةلماش ةيلام

ةيندرألا كونبلا نيب تالاصتالا ةيقوثومو رارقتسا نامضل ةيلودلا نامألا ريياعم ىلعأ

.نييئاهنلا نيمدختسملاو تنرتنإلا ربع ةكارشلا تاكرشو

نأ اندعسي ، يملاع يلام زكرمك هتناكم عيرستل ةقثاو تاوطخ ذختي طسوألا قرشلا نأل اًرظن"

ةرداصلا تاداشرإلا لثمت .كلذ قيقحتل ةيقابتسا تاءارجإ ذختت ندرألا لثم اًلود ىرن

لالخ نم اًعيمج اهنيكمت متي يتلاو ، ةروطتم تاينقتو عسوأ يلام لومش وحن ةوطخ اًثيدح

Open Banking. لولحل اًرظن Salt Edge تامدخلل لاثتمالا ةيندرألا كونبلل نكمي ، ةزهاجلا

كونبلا نكمتتس ، لاثتمالا ىلع زيكرتلا نم ًالدبو .طقف دحاو رهش يف ةحوتفملا ةيفرصملا

تالاح نم ىصحي ال ددع ءانبل تايجيتارتساو تاءارجإ ءاشنإ نم ةكلمملا يف ةلماعلا

جديإ تلاس يف ومنلل يذيفنتلا سيئرلا ، Alina Beleuta لاق ةحجانلا لامعألا مادختسا

يف امب ، جديإ تلوس يف ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا لولح دامتعا يف تاسسؤملا تائم تحجن

.بيبح كنبو ، سولبيب كنبو ، يندرألا يلهألا كنبلا كلذ

يف نييلاملا نيبعاللا ةدعاسمل ةعساولا ةربخلاو تاودألا عيمج جديإ تلاس كلتمت"

ةيلاملا تامدخلا يمدقمو نيضرقملاو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاو كونبلا لثم ، ةقطنملا

يف ىرخألا نادلبلا عم ةنراقملابو .ةحوتفملا ةيفرصملا تامدخلا ةلحر ءدبل ، نيفلتخملا

فارطألاو كونبلا نيب لعافتلا هاجت ًاليلق فلتخم يميظنت جهن هيدل ندرألا نإف ، ةقطنملا

.كاكتحالا نم ةيفاضإ ةقبط ةفاضإ ، كلذل ةجيتنو ، ةيدقاعت تايقافتا بجومب هذه - ةثلاثلا

، ثلاثلا فرطلا ققحتلاو ديدحتل ةيلآ ديدحت ىلإ كنبلا جاتحيس ، ةقالعلا ةماقإ لجأ نم

.انيلأ تفاضأ ،" جديإ تلاس اهالوتت نأ نكمي ىرخأ ةمهم

جديإ تلاس 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

لوصولل ةباوب :ةحوتفملا ةيفرصملا لولحلا نم ةعومجم عم ةدحاو ةطحم يه ةكرشلا .اهئالمعل

لولحو عفدلا ءدبو باسحلا تامولعم ىلع لوصحلل ملاعلا ىوتسم ىلع كنب 5,000 نم رثكأ ىلإ

ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كونبلا دعاست يتلا حوتفملا يفرصملا لاثتمالا

تامدخلل ةصخرمو ISO 27001 نم ةدمتعم .طقف رهش 1 يف ندرألا يفو رهشأ 3 يف لاثتمالا

ةيلودلا نامألا ريياعم ىلعأ ةكرشلا مدختست ، ةدحتملا ةكلمملا يف ةحوتفملا ةيفرصملا

اهتامدخ ةكرشلا مدقت .اهئالمعو ةيلاملا تاسسؤملا نيب ةقوثومو ةرقتسم تالاصتا نامضل

.اهجراخو نيتيكيرمألاو يجيلخلا نواعتلا سلجم لودو ابوروأ يف
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