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تغيير طريقة                دفع عمليات
أجهـزة نـقـاط                البـيـع للـُتّجــار
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ما هو التغيير؟
تم العمل على تطوير وتحسين طريقة دفع مبالغ عمليات أجهزة نقاط البيع من جانب الوقت الُمستغرق إلضافة هذه المبالغ إلى حسابات التجار.

حيــث أنــه مــن خــالل هــذا التغييــر ، جميــع العمليــات التــي ســيتم إجراءهــا عــن طريــق جهــاز نقــاط البيــع خــالل فتــرات الـــ Cut-Off ســيتم تمريرهــا للدفــع لحســاب التاجــر بغــض النظــر عمــا 
إذا قام التاجر بعمل موازنة لجهاز نقاط البيع أم ال.

ماهي فترة الـ Cut-Off؟
فتــره الـــ Cut-Off  لعمليــات مــدى والشــبكة الخليجيــة هــي مــن الســاعة الرابعــة صباحــا حتــى الســاعة الرابعــة صبــاح اليــوم التالــي ولعمليــات البطاقــات اإلئتمانيــة مــن الســاعة الثانيــة 
عشــر صباحًا حتى الســاعة 11:59 مســاًء من اليوم الحالي وبالتالي فإن جميع العمليات التي يتم اجراؤها خالل الفترات الموضحة أعاله ســوف يقوم البنك بالعمل على تحصيلها ( 

من بنوك حاملي البطاقة ) ومن ثم تمريرها للدفع بعد ذلك.

لماذا تم تغيير طريقة الدفع لعمليات نقاط البيع؟
تم تغيير طريقة الدفع للتأكد من تقديم خدمة أفضل لتجارنا من خالل:

• تســريع عمليــة التســوية عــن طريــق تقليــل الوقــت الُمســتغرق إلتاحــة المبالــغ الُمضافــة فــي حســابات العمــالء – المبالــغ ســتكون متاحــة للعمــالء فــي اليــوم التالــي مباشــرة بعكــس  
الوضع الحالي حيث تتطلب من يومين إلى 4 أيام لتتم اإلتاحة.

• تقليل مخاطر عمليات االحتيال التي تتم إضافة مبالغها إلى حسابات التجار بالخطأ ، والتي قد تؤدي إلى خسائر للتجار.
• تقليــل العــبء علــى التاجــر / الكاشــير عــن طريــق إزالــة الحاجــة لعمــل موازنــة يوميــة ألجهــزة نقــاط البيــع مــن أجــل الحصــول علــى مبالــغ العمليــات – حتــى إذا قــام التاجــر بنســيان 

عمل الموازنة فستتم عملية تمرير العمليات للدفع.

*بافتراض أن جميع العمليات تمت تسويتها عن طريق شبكات المدفوعات / البنوك الُمصدرة للبطاقات.

# بافتراض أن جميع العمليات تمت تسويتها عن طريق شبكات المدفوعات / البنوك الُمصدرة للبطاقات.

ما هو الوضع الحالي الذي يتم الدفع عن طريقه وكيف سُيصبح بعد التغيير؟
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الوصفالوضع الحاليالوضع بعد التغيير
مدى والشبكة الخليجية 04:00 صباحًا

إلى 04:00 صباح اليوم التالي.
البطاقات اإلئتمانية (فيزا، ماستركارد، يونيون باي

12:00 صباحًا إلى 11:59 مساًء

سيتم تمريرها للدفع

سيتم تمريرها للدفع

 T+2 ,2 صباحًا
T تدل على تاريخ إجراء العملية

 T+2 ,2 صباحًا
(مدى، فيزا، ماستركارد، يونيون باي)

سيتم تمريرها للدفع

لن يتم تمريرها للدفع

لــن يتــم حجــز المبلــغ وســُتصبح متاحــة لالســتخدام علــى 
الفور.

ال

12 صباحًا – 11:59 مساًء

يتم تمريرها للدفع

ال يتم تمريرها للدفع

 T+1 ,2 صباحًا
T تدل على تاريخ إجراء العملية

صباحًا T+2 ,8 (لعمليات مدى)
صباحًا  T+4 ,8 (لعمليات فيزا  –  ماستر كارد  –  يونيون باي)

يتم تمريرها للدفع

يتم تمريرها للدفع

يتــم الحجــز (يــوم واحــد – مــدى | البطاقــات االئتمانيــة – 
3 أيام )

نعم

 Cut-off فترة الـ

العمليات التي تم عمل موازنة لها

العمليات التي لم يتم عمل موازنة لها

تاريخ و وقت الدفع #

إتاحة الرصيد #

العمليات التي تمت تسويتها

العمليات التي لم تتم تسويتها

حجز مبالغ العمليات؟

التعرض لخطر االحتيال عند إضافة العمليات االحتيالية



أدناه تفصيل للعمليات التي سيتم إحتسابها للدفع: 
بإعتبار T هو تاريخ تمرير العملية فسيتم الدفع بـ T + 2 في 02:00 صباحًا وسيتضمن الدفع:

1- جميع عمليات مدى التي تمريرها خالل الفترة T من 04:00 صباحًا حتى T+1 الساعة 04:00 صباحًا بغض النظر عن ما إذا تم عمل موازنة للجهاز أم ال.
2- جميع عمليات البطاقات اإلئتمانية التي تمريرها خالل الفترة T من 12:00 صباحًا حتى 11:59 مساًء بغض النظر عن ما إذا تم عمل موازنة للجهاز أم ال.

بافتراض: جميع العمليات التي تم تمريرها من قبل التاجر تمت تسويتها عن طريق شبكات المدفوعات / البنوك الُمصدرة للبطاقات.

يوضح الرسم أدناه تفصيل عملية الدفع لفهم أوضح:

بإفتراض :
• عدم وجود عمليات تم تمريرها قبل 24 يونيو 2020.

• جميع العمليات التي تم تمريرها من قبل التاجر تمت تسويتها عن طريق شبكات المدفوعات (فيزا ، ماستركارد، يونيون باي) / البنوك الُمصدرة للبطاقات.
• تسوية العمليات التي تمت في يوم 26 يونيو 2020 غير ظاهرة بالرسم التوضيحي أعاله (بإستثناء عمليات مدى التي تم تمريرها حتى الساعة 04:00 صباحًا بتاريخ 26 يونيو 2020).

سيتم تقليل الوقت بفارق –1.25 يوم.
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هل باإلمكان إطالعنا على بعض األمثلة لهذا التغيير؟ 
مثال 1:

تاريخ ووقت العملية

الشبكة / نوع البطاقة

حالة عمل الموازنة

هل تمت تسويتها من خالل الشبكة / البنك الُمصدر للبطاقة؟

الوضع بعد التغيير
سيتم تمريرها للدفع

يونيو 5, 2020 - 2 صباحًا

يونيو 5, 2020 - 2 صباحًا

الوضع الحالي
يتم تمريرها للدفع

يونيو 5, 2020 - 2 صباحًا

يونيو 6, 2020 - 8 صباحًا

التفاصيل
حالة دفع العملية

تاريخ ووقت دفع العملية

تاريخ إتاحة الرصيد

يونيو 4, 2020 – 3:58 صباحًا

مدى

تم عمل الموازنة

نعم
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سيتم تقليل الوقت بفارق –0.25 يوم.

هل باإلمكان إطالعنا على بعض األمثلة لهذا التغيير؟ 
مثال 2:

تاريخ ووقت العملية

الشبكة / نوع البطاقة

حالة عمل الموازنة

هل تمت تسويتها من خالل الشبكة / البنك الُمصدر للبطاقة؟

الوضع بعد التغيير
سيتم تمريرها للدفع

يونيو 6, 2020 - 2 صباحًا

يونيو 6, 2020 - 2 صباحًا

الوضع الحالي
يتم تمريرها للدفع

يونيو 5, 2020 - 2 صباحًا

يونيو 6, 2020 - 8 صباحًا

التفاصيل
حالة دفع العملية

تاريخ ووقت دفع العملية

تاريخ إتاحة الرصيد

يونيو 4, 2020 – 04:02 صباحًا

مدى

تم عمل الموازنة

نعم

سيتم تقليل الوقت بفارق –2.25 يوم.

مثال 3:

تاريخ ووقت العملية

الشبكة / نوع البطاقة

حالة عمل الموازنة

هل تمت تسويتها من خالل الشبكة / البنك الُمصدر للبطاقة؟

الوضع بعد التغيير
سيتم تمريرها للدفع

يونيو 6 2020 - 2 صباحًا

يونيو 6, 2020 - 2 صباحًا

الوضع الحالي
يتم تمريرها للدفع

يونيو 5, 2020 - 2 صباحًا

يونيو 8, 2020 - 8 صباحًا

التفاصيل
حالة دفع العملية

تاريخ ووقت دفع العملية

تاريخ إتاحة الرصيد

يونيو 4, 2020 - 7 صباحًا

فيزا - ماستركارد

تم عمل الموازنة

نعم

.N/A – سيتم تقليل الوقت بفارق

مثال 4:

تاريخ ووقت العملية

الشبكة / نوع البطاقة

حالة عمل الموازنة

هل تمت تسويتها من خالل الشبكة / البنك الُمصدر للبطاقة؟

الوضع بعد التغيير
سيتم تمريرها للدفع

يونيو 6 2020 - 2 صباحًا

يونيو 6, 2020 - 2 صباحًا

الوضع الحالي
لن يتم تمريرها للدفع

لن يتم دفعها حتى يتم عمل موازنة للجهاز.

لن يتم دفعها حتى يتم عمل موازنة للجهاز.

التفاصيل
حالة دفع العملية

تاريخ ووقت دفع العملية

تاريخ إتاحة الرصيد

يونيو 4, 2020 - 7 صباحًا

مدى

لم يتم عمل موازنة

N/A
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 N/A – سيتم تقليل الوقت بفارق

هل باإلمكان إطالعنا على بعض األمثلة لهذا التغيير؟ 
مثال 5:

تاريخ ووقت العملية

الشبكة / نوع البطاقة

حالة عمل الموازنة

هل تمت تسويتها من خالل الشبكة / البنك الُمصدر للبطاقة ؟

الوضع بعد التغيير
لن يتم تمريرها للدفع

سيتم دفعها في حالة تمت تسويتها من قبل الشبكات
العالمية / البنوك الُمصدرة للبطاقات.

سيتم دفعها في حالة تمت تسويتها من قبل الشبكات
العالمية / البنوك الُمصدرة للبطاقات.

الوضع الحالي
يتم تمريرها للدفع

يونيو 5, 2020 - 2 صباحًا

يونيو 8, 2020 - 8 صباحًا

التفاصيل
حالة دفع العملية

تاريخ ووقت دفع العملية

تاريخ إتاحة الرصيد

يونيو 4, 2020 - 7 صباحًا

فيزا - ماستركارد

تم عمل الموازنة

ال
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هل سأتأثر بهذا التغيير؟
جميع عمالء بنك الرياض اللذين لديهم أجهزة نقاط بيع سيستفيدون من هذا التغيير.

كيف أستطيع مطابقة العمليات في وضع بعد التغيير؟
 ،PoS Operation يمكنــك الحصــول علــى كشــف العمليــات ألجهــزة نقــاط البيــع الخــاص بحســابكم عــن طريــق القنــوات الحاليــة ( البريــد اإللكترونــي ، البريــد اإللكترونــي الخــاص بـــ

رياض أون الين شركات، B2B) والذي يحتوي على تفاصيل العمليات المضافة في حسابكم.

أيضًا نعمل على تطوير وتحسين كشف العمليات المتواجد بقناة رياض أون الين شركات ( من المتوقع أن يكون التحسين ُمتاح بحلول شهر سبتمبر 2020 ) حيث سُتتاح المطابقة 
بإستخدام تاريخ اإلضافة في الحساب.

هل ما زلت بحاجة إلى عمل موازنة على جهاز نقاط البيع؟
نوصي بإستمرار عمل موازنة على الجهاز وذلك لمساعدتكم في عملية المطابقة اليومية الخاصة بكم ولكن ليست ضرورية لتمرير العمليات للدفع.

في حال رغبتي باإلستفسار أكثر – من يمكنه مساعدتي؟
نرجو التواصل مع مدير العالقة الخاص بك أو الفرع في حال رغبتك بالمزيد من المعلومات ..

بإمكانك إرسال إيميل عن طريق البريد اإللكتروني للعناوين البريدية أدناه:
Implementation-Westernimpw@riyadbank.com :للمنطقة الــغــربــيــة •
Implementation-Easternimpe@riyadbank.com :للمنطقة الـشـرقيـة •
Implementation-Centralimpc@riyadbank.com :للمنطقة الوسطى •

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على 920001816 
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