
كیفیة مقارنة فاتورة عمولتك بحجوزاتك

دلیل خطوة بخطوة



یشرح لك ھذا الدلیل كیف یمكنك مطابقة العمولة التي تدفعھا مع الحجوزات التي حصلت علیھا.



ما ھي العملیة؟

ُتحسب فاتورة عمولتك الشھریة بناءً على تاریخ تسجیل مغادرة الضیوف.على سبیل المثال، إذا سجل الضیف مغادرتھ في 2 

فبرایر، سیظھر ذلك الحجز في فاتورة الشھر القادم، مما یعني فاتورة مارس.

الصفحة 3

نقدم "كشوف الحجوزات" في اإلكسترانت. یسمح لك بمراجعة الحجوزات المضمونة في فاتورة عمولتك الشھریة بسھولة.

تعتمد فاتورتك على الحجوزات التي حصلت علیھا من Booking.com. للتأكد من دقة فاتورتك، قم بالتغییرات الالزمة 

فور علمك بھا في صفحة"الحجوزات"على  اإلكسترانت الخاص بك.

ُتجھز فاتورة عمولتك وتتمكن من رؤیتھا  في أول أسبوع من كل شھر.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=en_gb
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=pdf_reconciliation_guide&utm_term=reservations&utm_content=en_gb


معلومات مفیدة بلمحة سریعة:
رقم الحجز▸

اسم الضیف▸

تاریخ الوصول/المغادرة▸

عدد لیالي اإلقامة▸

نسبة العمولة وقیمتھا▸

الحالة (لم یحضر، ملغي، صحیح)▸

السعر اإلجمالي▸

ما الذي یتضمنھ كشف الحجوزات؟



الخطوات األولى:

كیف تصل لرؤیة كشف 
حجوزات؟

قم بتسجیل الدخول إلى اإلكسترانت.

انتقل إلى صفحة "التسھیالت المالیة".

الصفحة 5

عرض الكشف

اضغط على "كشوفات الحجوزات".

صفحة التسھیالت 
المالیة

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=pdf_reconciliation_guide&utm_term=reservations&utm_content=en_gb
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=en_gb


لطباعة أو تحمیل "كشوفات 
الحجوزات"، اضغط على الزر 

األزرق المعني.

كشوفات الحجوزات الخاصة بك.

التحمیل أو الطباعة

رقم الحجز

لالطالع على حجز معّین، اضغط 
على رقم الحجز.

الصفحة 6



الصفحة 7

في زر التسھیالت المالیة، حدد 
"الفواتیر" لترى جمیع فواتیرك.

 "PD اضغط على “تحمیل بصیغة
لحفظ نسخة فاتورة.

العثور على فواتیرك.

PDF تحمیل بصیغة

الفواتیر

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_invoices.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=invoice_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=invoices_overview&utm_content=en_gb


كیفیة القیام بتغییرات على حجوزاتك لضمان فاتورة دقیقة.

حدد أن الضیف "لم یحضر" خالل 48 ساعة.

ھذا سھل للغایة:

اضغط على صفحة "الحجوزات" في اإلكسترانت وحدد رقم حجز معّین. 1.

اضغط على "أبلغ عن عدم الحضور" في یسار الصفحة. سیتم حفظ الحجز على أنھ ملغى.2.

سیصلك أنت والضیف برید إلكتروني تأكیدي.3.

قم بالتغییرات قبل تسجیل مغادرة الضیوف.

ھذا سھل للغایة:

اضغط على صفحة "الحجوزات" في اإلكسترانت إلجراء تعدیالت على الحجوزات، من ضمنھا 1.
تغییر التواریخ. 

اضغط على رقم حجز معّین واختر من القائمة على جھة الیسرى من الشاشة تحت "تغییر تواریخ 2.
وأسعار الحجز".

تأكد من القیام  بأي تغییرات على الحجوزات فور معرفتك بھا. ستتأكد ھكذا من دقة فاتورتك ویوفر علیك الوقت على المدى البعید.
الصفحة 8

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=en_gb
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=en_gb


سجل الدخول في اإلكسترانت واضغط على صفحة "التسھیالت المالیة" واختر "كشوفات الحجوزات". 1.

في عمود "اعتراض"، ضع عالمة صح في المربعات للحجز/للحجوزات التي تود االعتراض علیھا وسیظھر مربع "مناقشة" األزرق.2.

اضغط على مربع "مناقشة" وأدخل المبلغ الفعلي لألرباح المحصلة (المبلغ الذي دفعھ الضیف) واختر سبب االعتراض مع معلومات إضافیة تشرح طلبك.3.

اضغط على زر "إرسال االعتراض". سیرد علیك أحد من فریق إدارة االئتمان في أسرع وقت.4.

كیف تستفسر عن عمولتك إذا قمت بغلط.

لو نسیت اإلبالغ عن ضیف لم یحضر أو بطاقة ائتمان غیر صالحة لحجز ما خالل 48 ساعة من تسجیل المغادرة، ستظھر ھذه الحجوزات على فاتورتك. قد یمكننا إزالة حجوزات كھذه 
من فاتورتك باتباع الخطوات التالیة ولكن ذلك غیر مضمون:

مالحظة: خاصیة "االعتراض" مخصصة لالستخدام في الحاالت االستثنائیة فقط. متوقع منك في العموم تعدیل الحجوزات خالل 48 ساعة من تسجیل المغادرة. یعود القرار األخیر إلى فریق إدارة االئتمان. في حال رفض اعتراضك، ال یمكنك 
االعتراض مرة أخرى على الحجز ذاتھ.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=en_gb


نصائح.

تأكد من دفع فواتیرك في وقتھا كي یبقى مكان اإلقامة الخاص بك متاحاً وقابالً للحجز على •

.Booking.com

ال تؤجل عملك، قم بتأكید جمیع المعلومات عن الحجوزات في صفحة "الحجوزات" قبل تحریر •

فاتورتك.

الصفحة 10

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=en_gb


(PDF دلیل) دلیل مرئي مفّصل خطوة بخطوة إلضافة قیود على التوافر الخاص بك
Genius كل ما تحتاج معرفتھ عن برنامج

(PDF دلیل) دلیل مرئي مفّصل خطوة بخطوة لتحدیث التوافر الخاص بك كیف یمكنني اإلبالغ عن حاالت عدم الحضور في اإلكسترانت إذا لم یصل الضیف؟
كیف یمكنني اإلبالغ عن عدم صالحیة بطاقة ائتمانیة؟

ھل یمكنني االستعالم عن العمولة التي تم تحصیلھا مني؟

ھل لدیك المزید من المعلومات حول اإلكسترانت؟
اضغط على الروابط أدناه لتحصل على نصائح ودالئل من مركز مساعدة العمالء الخاص بنا.

بكل بساطة. تعّرفت على كیفیة مطابقة العمولة التي تدفعھا مع 
الحجوزات التي حصلت علیھا.

https://partnerhelp.booking.com/hc/ar/articles/115000826045-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%91%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%83?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=add_restrictions&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/ar/articles/212708969-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-Genius?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=what_is_genius&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/ar/articles/213577765-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%91%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%83?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=update_your_availability&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/ar/articles/212714929-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%81-?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=report_noshow&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/ar/articles/212715309-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=mark_invalid_card&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/ar/articles/115005440789-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%8A-

