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الصفحة 2



فوائد إدارة أسعارك وتوافرك بكفاءة

زیادة ظھورك في نتائج البحث ولفت 
انتباه أصحاب الحجوزات المبكرة عن 
طریق تحمیل أسعارك وتوافرك مقدماً 

قبل مدة تصل إلى 16 شھراً 

قضاء المزید من الوقت على تنمیة 
عملك ووقت أقل على المتاعب 

التشغیلیة

جذب أنواع مختلفة من أصحاب 
الحجوزات عن طریق تلبیة احتیاجات 

أنواع مختلفة من الضیوف

الصفحة 3



الخطوات األولى

سّجل الدخول إلى اإلكسترانت

 اضغط على صفحة "التقویم
واألسعار" في األعلى ومن ثم اضغط 

على "التقویم".

الصفحة 4

”التقویم واألسعار“

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


القسم 1: تحدیث األسعار

الصفحة 5



إجراء تحدیثات فردیة على األسعار

قبل تحدید السعر، تأكد من تحدید 
"مفتوح" (للحجوزات) على یسار 

التقویم.

ثم، أدخل السعر الجدید.

اضغط على "حفظ" لتأكید 
التغییرات.

الصفحة 6

إلجراء تغییرات فردیة على األسعار، 
ما علیك سوى الضغط على التقویم 

لتحدید تاریخ.

لتطبیق التغییرات على تواریخ متعددة 
في وقت واحد، أدخل التواریخ في 

الحقول الموجودة في الزاویة العلویة 
الیسرى.

اضغط



إلجراء تغییرات بشكل مجموعة على 
األسعار، اضغط على التاریخ األول 

الذي ترید تغییره واسحب الماوس إلى 
آخر تاریخ ترید تغییره.

إجراء تغییرات بشكل مجموعة على 
األسعار

یمكنك أیضاً  ملء التواریخ التي 
تریدھا في الزاویة العلویة الیسرى.

قبل تحدید السعر، تأكد من اختیار 
"مفتوح" (للحجوزات) على یسار 

التقویم.

اضغط على "حفظ" لحفظ السعر 
الجدید.

الصفحة 7

اضغط واسحب



القسم 2: تحدیث التقویم الخاص بك

الصفحة 8



لتحدیث توافرك في التقویم، اضغط 
واسحب عبر التواریخ التي ترید 

تحدیدھا.
 

یمكنك أیضاً تحدید التواریخ في 
الزاویة العلویة الیسرى من 

الصفحة.

تحدیث التقویم الخاص بك

لفتح أو إغالق تواریخ معینة في 
التقویم المعروض بنمط شھري، 

اضغط على "مفتوح" أو 
"مغلق" على یسارالتقویم.

 

الصفحة 9

Click and drag



القسم 3: تحدیث القیود

الصفحة 10



التعریفات

الصفحة 11

الحد األدنى لفترة اإلقامة•
یمكنك التأكد من أنھ ال یمكن للضیوف حجز عدد لیاٍل أقل من الحد المطلوب.

تجنب وصول الضیوف أو مغادرتھم في تواریخ معینة•
إذا كانت ھناك أیام محددة ال یمكنك فیھا تسجیل الوصول أو المغادرة للضیوف، یمكنك إغالقھا للوصول أو المغادرة. وبھذه الطریقة، ال 
یمكن للضیوف حجز إقامة تبدأ أو تنتھي في تلك األیام (ولكن ال یزال بإمكانھم حجز تلك األیام إذا كانت تقع ضمن نطاق تاریخ أوسع).

الحد األدنى للفترة السابقة للحجز•
أكثر وقت مبكر یمكن للضیف إجراء الحجز فیھ.



تحدیث القیود

اضغط واسحب لتحدید التواریخ التي 
تریدھا، أو أدخلھا في الزاویة العلویة 

الیسرى.

تأكد من أن حالة التواریخ "مفتوح" 
للحجوزات. ثم حدد أحد خیارات القیود 
المتاحة أسفل السعر وغّیرھا وفقاً لذلك.

اضغط على "حفظ" لحفظ القیود 
الجدیدة.

الخیارات المتاحة:
الحد األدنى لإلقامة

ال مغادرین
ال قادمین

الحد األدنى للفترة السابقة للحجز

مالحظة: قد ال تظھر بعض أنواع القیود لمكان اإلقامة الخاص بك.
إذا كنت ترغب في إعداد قیود أخرى، یرجى التواصل معنا لنمكنك من الوصول إلیھا.

الصفحة 12

اضغط واسحب

https://partnerhelp.booking.com/hc/ar/articles/213319409-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-Booking-com-


Booking.com نصائح من

الصفحة 13



نصائح
لكي تكون الغرفة أو الوحدة قابلة للحجز، یجب أن یكون لدیھا •

توافر وسعر.

یمكن للضیوف إجراء حجوزات مقدماً قبل فترة تصل  إلى •
16 شھراً، لذا تأكد من استفادتك من كل فرصة لتتم مشاھدة 

وحجز مكان اإلقامة الخاص بك. 

تحقق من توافرك على المدى الطویل عن طریق تحویل •
التقویم الخاص بك إلى "العرض لمدة سنة".

حّمل تطبیق Pulse لتتمكن من إدارة األسعار والتوافر في •
أي وقت وفي أي مكان.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html

