
بايتعريف بخدمة آية 



"آية باي"حول شركة 
البنك المركزي األردني

نقاط تواجد آية باي

الهاتفعبراإللكترونيالدفعخدماتمزودهي"بايآية"

ائلوستوفراألردني،المركزيالبنكقبلمنمرخصالنقال

الشمولخدماتفيلالندماجللمستخدمينومناسبةآمنة

.الذكيةأوالعاديةالهواتفعبرسواءالمالي

ذونيففريققبلمنداخليا  مطوربأنهبايآيةنظاميتميز

متقديمنالشركةيمكنمماعالية،وتقنيةماليةخبرات

.ومميزةفعالةماليةحلولوتطوير



"آية باي"خدمة محفظة 

فالهاتعلىالكترونيحسابفتحمبدأعلى"بايآية"خدماتتعتمد

.الحسابرقمهوالهاتفرقميعتبرحيثالنقال

يلتفعيمكنالجهاز،نوعأوالنقالالهاتفخدمةمزودعنالنظروبغض

وتحويلةالماليالعملياتتنفيذمنالمستخدملتمكنااللكترونيةالمحفظة

.إضافيةتكاليفأيبدونأمانوبسهولةاألموال

وريفبشكلبهاحسابتسجيليمكنبأنه"بايآية"محفظةيميزوما

اليناونالتسجيلأوالمعتمدينالوكالءزيارةخاللمناما



اتفئلجميعمجانيةبايآيةفيالتسجيلعملية

الالجئين،الطالب،العاملين،سواءالمستخدمين

لديهم،ليسأوبنكيةحساباتلديهمممنسواء

.الجنسأوالجنسيةأوالعمر،عنالنظروبغض

على"بايآية"خدماتمناالستفادةيمكنكذلك

كانتسواءالنقالةالهواتفأجهزةأنواعجميع

يمكنكمامنها،الذكيةاألجهزةأوالعاديةاألجهزة

عبرايبآيةمحفظةفيالتسجيلالمستخدمينلجميع

بايآيةوكالءشبكةفروعمنفرعأليالحضور

عنالتسجيلعبرأواألردنيةالمملكةفيالمنتشرة

.مكانبأيمنالينأونبعد

" آية باي"مستخدمي 



الدفع للتجار عبر 
(رمز االستجابة السريعة)

البطاقة االلكترونية المرتبطة 
بالمحفظة

االيداع، السحب، االدخارتحويل األموالدفع الفواتير

، الرواتب)صرف الدفعات بالجملة 
(القروض، المساعدات

" آية باي"خدمات 

القسائم االلكترونية

الحواالت عبر الحدود



"آية باي"وسائط 

(POS)نقاط البيع •

(NFC)األساور الذكية / وسائل االتصال قريبة المدى •

البنك اآلليةصرافات•

البطاقات المرتبطة بالمحفظة•

األجهزة الهواتف العادية عبر الرسائل النصية•

أجهزة الهواتف الذكية عبر تطبيق الهواتف النقالة •

(QR)رمز االستجابة السريعة •

البوابات والمواقع االلكترونية•



للتجار" آية باي"خدمة 

يتيح نظام محفظة آية باي المقدمة للتجار استقبال دفعات المشتريات من خالل تقنية رمز االستجابة السريعة والمقدمة لجميع مستخدمي 

:ويتم ذلك من خالل. المحافظ مهما كان مزود خدمة الدفع الخاص بهم

(  الكاشير)البائع الربط الفني مع نظام صندوق•

عند التاجر( (POSنقطة البيع •

جهاز لوحي/ جهاز الهاتف النقال •



للمنظمات وشركات األعمال" آية باي"خدمة 

استخدام الخدمات المختلفة
"آية باي"عبر تطبيق 

الشراء عبر البطاقة
المرتبطة بالمحفظة

سحب نقدي عبر الوكالء 
أو الصرافات اآللية

استالم الدفعات على األجهزة 
العادية والذكية

وابة توزيع دفعات بالجملة عبر الب
االلكترونية الخاصة 

ذ بآية باي بتوفر خاصة تنفي
والتحقق من الدفعات

من خالل نظام 
آية باي

الشركات والمنظمات من توزيع" آية باي"تمكن محفظة 

ى عل( القروض، المعونات، الرواتب)وصرف الدفعات مثل 

المنتفعين منها من خالل محافظهم االلكترونية على 

.هواتفهم النقالة بكل أمان ومن أي مكان في المملكة

عاتهم عالوة على ذلك، بإمكان المنتفعين بعد أن يتلقوا دف

:من خالل المحفظة االلكترونية القيام بما يلي

اآللية أو الوكالءالصرافاتسحب المبالغ من خالل •

راءاستخدام البطاقة المرتبطة بالمحفظة لعمليات الش•

آية"الحصول على خدمات الشمول المالي في محفظة •

مثل التحويل المالي ودفع الفواتير وغيرها " باي



"آية باي"شركاء ومراجع 



"  آية باي"نقاط تواجد 

التجار والمحال التجارية
وكالء آية باي

الصرافات اآللية

الصرافات اآللية بدون بطاقة

شركات الصرافة

مكاتب البريد

قنوات ايفواتيركم



"آية باي"ما يميز خدمات محفظة 

ة نظام مطور داخليا  من قبل فريق الشركة الخاص مع مرون•

كافية لتطوير وتعديل أي متطلب بحسب الحاجة

ذ إمكانية توزيع دفعات بالجملة مع منح صالحيات لتنفي•

الدفعات والتحقق منها

شبكة واسعة من الوكالء ذات سيولة عالية•

بطاقة مرتبطة بالمحفظة االلكترونية •

قبول الدفع لدى التجار من خالل رمز االستجابة السريعة•

اتاحة خدمة الحواالت الدولية العابرة للحدود•

التسجيل بالمحفظة وتفعيلها فوريا•

(NFC)توفر وسائل االتصال قريب المدى •

خدمات القسائم االلكترونية•

إمكانية إدارة الحسابات الخاصة بالمنشآت والمنظمات•

ء اآللية و الوكالالصرافاتإمكانية سحب األموال من خالل •

كيةبدون بطاقة بنكية من خالل أجهزة الهواتف التقليدية والذ

إمكانية تفعيل حساب محفظة آية باي على األجهزة •

التقليدية والذكية

التوافقية مع بدالة البنك المركزي وباقي مزودي خدمات•

الدفع االلكتروني األخرى



لمكافحة غسيل األموال ودعم االرهاب" آية باي"نظام 

االحتيال

غسيل 

األموال

المخاطر
االمتثال

التحقق 
واالجراءات

$

لبنك تطبق المعايير الدولية الخاصة بنظام مكافحة غسيل األموال وفق ا لمتطلبات ا" آية باي"ان شركة 

د الهن)حيث تم دمج وتركيب نظام فني متبع بعدة دول في العالم . المركزي األردني الواجب االمتثال له

ة تلبي" آية باي"وربطه فنيا مع أنظمة شركة ( والشرق االوسط وأوروبا والواليات المتحدة االمريكية

- Financial Intelligence Unitsلمتطلبات البنك المركزي ومتوافقا مع  معايير  Council of Europe

رج على الخاصة بالعقوبات االقتصادية والتجارية تمنع التعامل مع أي طرف مد" آية باي"ان سياسة شركة 

ك من أي من قوائم العقوبات االوروبية واالمريكية باإلضافة الى قوائم االمم المتحدة والمملكة المتحدة وذل

ين خالل األنظمة اآللية المستخدمة في فحص األسماء عند فتح أي حساب جديد أو بشكل دوري للمتعامل

.الموجودين مسبقا وكذلك عند تنفيذ أي عملية دفع

داء ، يتم مسح القوائم السو"آية باي"حيث من خالل نظام مكافحة وغسيل األموال المرتبط بأنظمة شركة 

ومن . اناتالفردية أو المتعددة للتحقق من صحة جميع بيانات المعامالت مقابل القوائم المخزنة في قاعدة البي

علقة ببرامج ثم يقوم النظام بمسح وفرز البيانات وتصفيتها والتنبيه لها لتقليل المخاطر التشغيلية المت

.العقوبات الحكومية، والمخاطر ذات الصلة من غسل األموال واالحتيال وما إلى ذلك



الشكرا  جزي

www.AyaPay.jo


