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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

انتقل إلى اإلكسترانت الخاص بك.

 اضغط على صفحة "األسعار
والتوافر" في األعلى ومن ثم اضغط 

على "التقویم".

الصفحة 4

األسعار والتوافر

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



إلجراء تغییرات فردیة على األسعار، 
مّرر السھم  فوق السعر واضغط على 

المربع الذي یظھر.

أدخل السعر الجدید واضغط على 
"إدخال (Enter)" أو اضغط  خارج 

الخلیة.

إجراء تحدیثات فردیة على األسعار

اضغط

لالنتقال إلى الخلیة التالیة، یمكنك 
الضغط على زر "TAB" على 

لوحة المفاتیح أو تكرار نفس 
الخطوة باستخدام الماوس.

الصفحة 6



إلجراء تغییرات بشكل مجموعة على 
األسعار، اضغط على أول تاریخ ترید 

تغییره واسحب الماوس إلى آخر 
تاریخ ترید تغییره.

 

إجراء تغییرات بشكل مجموعة على األسعار (1)

اضغط واسحب

في النافذة التي تظھر، أدخل السعر 
الذي ترید تعیینھ للنطاق الزمني 

المحدد في المربع األبیض.

اضغط على "حفظ" لحفظ السعر 
الجدید.

 

أدخل السعر

احفظ التغییرات

الصفحة 7



یمكنك إجراء تغییرات بشكل مجموعة 
بواسطة الضغط على "تعدیل 

مجموعة" على الجانب األیسر من 
شاشتك، أسفل شریط التاریخ.

في المربع الذي یظھر، حدد تواریخ 
وأیام األسبوع التي ترید تعدیلھا.

یمكنك تعدیل "الغرف المتاحة للحجز" 
و"األسعار" و"حالة الغرفة" و"القیود" 
دفعة واحدة، أو تحدید خیار أو خیارین. 

اضغط على "احفظ التغییرات" بعد 
تعدیل كل قسم.

إجراء تغییرات بشكل مجموعة على األسعار (2)

الغرف المتاحة للحجز

األسعار

حالة الغرفة

القیود

الصفحة 8



لعرض أسعارك ألنواع مختلفة من 
اإلشغال، اختر مصفیاً بجوار 

محدد التاریخ.

لتعدیل أسعار ألنواع مختلفة من 
اإلشغال، اضغط على "تعدیل 
أسعار اإلشغال" ضمن خطة 

أسعار.

إجراء تغییرات على األسعار الخاصة باإلشغال

في المربع الذي یظھر، حدد "ینصح بھ" أو 
"مخصص".

یمكنك تحدید تغییر في السعر ألنواع إشغال 
أقل / أعلى من اإلشغال األساسي الخاص 

بك.

اضغط على "احفظ التغییرات" إلتمام إعداد 
التسعیر على أساس اإلشغال.

مفّعل / غیر مفّعل

% الخصم

اضغط للتعدیل

اضغط على مصفي

مالحظة: إذا لم تكن ھذه المیزة مفّعلة لـ (أحد) خطة (خطط) األسعار الخاصة بك، یرجى التواصل مع Booking.com لتفعیلھا من أجلك.

نصیحة: إذا كان لدیك عروض ترویجیة، سیظھر مصفي "العروض الترویجیة" بجوار محدد التاریخ. یمكنك الضغط علیھ لتظھر العروض الترویجیة الخاصة بك.

الصفحة 9



القسم 2: تحدیث التوافر

الصفحة 10



إلجراء تغییرات على الغرف أو 
الوحدات الفردیة، ما علیك سوى 

تمریر السھم فوق الغرف والضغط 
على المربع الذي یظھر.

أدخل عدد الغرف أو الوحدات التي 
ترغب في عرضھا للبیع واضغط 

على "إدخال (Enter)" أو اضغط 
خارج الخلیة.

 

إجراء تحدیثات فردیة على الغرفة

اضغط

لالنتقال إلى الخلیة التالیة، یمكنك 
الضغط على زر "TAB" على 

لوحة المفاتیح أو تكرار نفس 
الخطوة باستخدام الماوس.

 

الصفحة 11



إلجراء تغییرات بشكل مجموعة على 
غرفك المعروضة للبیع، اضغط على 

أول تاریخ ترید تغییره واسحب الماوس 
إلى آخر تاریخ ترید تغییره.

 
 

إجراء تغییرات بشكل مجموعة على الغرف (1)

اضغط واسحب

في المربع الذي یظھر، أدخل عدد 
الغرف أو الوحدات التي ترغب في 

عرضھا للبیع في النطاق الزمني المحدد 
في المربع األبیض.

اضغط على "حفظ" لحفظ التوافر 
الجدید.

أدخل قیمة

احفظ التغییرات

الصفحة 12



یمكنك إجراء تغییرات بشكل مجموعة 
بواسطة الضغط على "تعدیل 

مجموعة" على الجانب األیسر من 
شاشتك، أسفل شریط التاریخ.

في المربع الذي یظھر، حدد تواریخ 
وأیام األسبوع التي ترید تعدیلھا.

یمكنك تعدیل "الغرف المتاحة للحجز" 
و"األسعار" و"حالة الغرفة" و"القیود" 
دفعة واحدة، أو حدد خیاراً أو خیارین. 

اضغط على "احفظ التغییرات" بعد 
تعدیل كل قسم.

إجراء تغییرات بشكل مجموعة على الغرف (2)

الغرف المتاحة للحجز

األسعار

حالة الغرفة

القیود

الصفحة 13

تعدیل مجموعة



القسم 3: فتح وإغالق الغرف

الصفحة 14



یمكنك فتح أو إغالق غرفة أو وحدة 
بالضغط على خلیة باللون األخضر أو 

األحمر.

تتحول الخلیة إلى اللون األحمر في 
حالة إغالق توافر تلك الغرفة أو 

الوحدة لذلك الیوم. األخضر یعني أن 
الغرفة مفتوحة ویمكن حجزھا.

فتح أو إغالق غرفة خالل تاریخ محدد

Redال یمكن للضیوف حجز الغرفة

یمكن للضیوف حجز الغرفة

یمكن للضیوف حجز الغرفة 
ولكن ھناك قیود تم إعدادھا

اضغط

الصفحة 15



یمكنك إجراء تغییرات بشكل مجموعة 
بواسطة الضغط على "تعدیل 
مجموعة" تحت اسم الغرفة.

في المربع الذي یظھر، حدد تواریخ 
وأیام األسبوع التي ترید تعدیلھا.

یمكنك تعدیل "الغرف المتاحة للحجز" 
و"األسعار" و"حالة الغرفة"  و"

القیود" دفعة واحدة، أو حدد خیاراً  أو 
خیارین. اضغط على "احفظ 

التغییرات" بعد تعدیل كل قسم.

فتح أو إغالق غرفة خالل عدة تواریخ 

الغرف المتاحة للحجز

األسعار

حالة الغرفة

القیود

الصفحة 16

تعدیل مجموعة



غیر متاحة:
أغلقت الغرفة بإرادتك

ال یوجد توافر
لم تقم بإعداد التوافر أو خفضتھ إلى "0"

السعر غیر موجود
لم تضف سعراً  إلى خطة (خطط) األسعار الخاصة بك

السعر مغلق
خطة (خطط) األسعار الخاصة بك لھذا التاریخ مغلقة

نفد
.Booking.com تم حجز جمیع الغرف التي تعرضھا على

عدة أسباب لعدم اإلتاحة
اجتماع األسباب المذكورة أعاله یعني أن مكان اإلقامة الخاص بك غیر قابل للحجز.

األسباب التي تجعل مكان اإلقامة الخاص بك غیر قابل للحجز

قد ال تكون غرفتك قابلة للحجز في بعض األحیان، حتى إذا لم تغلقھا. ھناك العدید من األسباب المحتملة لحدوث ھذا. تظھر األسباب في الخانة الحمراء في 
صف "حالة الغرفة" في التقویم الخاص بك.

الصفحة 17



القسم 4: فتح وإغالق خطط األسعار

الصفحة 18



یمكنك فتح أو إغالق خطة أسعار من 
خالل الضغط على النصف العلوي من 

خلیة "السعر".

في النافذة التي تظھر، یمكنك تحدید 
"مفتوح" أو "مغلق".

اضغط على "حفظ" لالنتھاء.

فتح أو إغالق خطة سعر

Red

White

ال یمكن للضیوف حجز خطة 
السعر

یمكن للضیوف حجز خطة 
السعر

یمكن للضیوف حجز 
خطة السعر، ولكن ھناك 

قیود تم إعدادھا.

افتح / أغلق

اضغط

احفظ التغییرات

الصفحة 19



لفتح أو إغالق خطة أسعار دفعة 
واحدة، اضغط على أول تاریخ ترید 

تغییره واسحب الماوس إلى آخر 
تاریخ ترید تغییره.

في النافذة التي تظھر، یمكنك تحدید 
"مفتوح" أو "مغلق".

اضغط على"حفظ" لالنتھاء.

فتح أو إغالق عدة خطط أسعار

اضغط واسحب

افتح / أغلق
Red

White
احفظ التغییرات

الصفحة 20

ال یمكن للضیوف حجز خطة 
السعر

یمكن للضیوف حجز خطة 
السعر

یمكن للضیوف حجز 
خطة السعر، ولكن ھناك 

قیود تم إعدادھا.



القسم 5: تحدیث القیود

الصفحة 21



التعریفات

الصفحة 22

اإلقامة المحددة أو الحد األدنى واألقصى لمدة اإلقامة•
یمكنك تعیین فترة اإلقامة المحددة التي یمكن للضیوف حجزھا.

الحد األدنى والحد األقصى لمدة اإلقامة اعتباراً من یوم الوصول•
یمكنك تعیین الحد األدنى واألقصى لعدد اللیالي التي یمكن للضیف حجز مكان اإلقامة الخاص بك أو غرفتك عند الحجز في تاریخ 

الوصول.

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 أو األعلى للفترة السابقة للحجز•
أكثر وقت مبكر أو متأخر یمكن للضیف إجراء الحجز فیھ.



لعرض القیود الخاصة بك، حدد 
مصفیاً بجوار محدد التاریخ.

إجراء تغییرات على قیود فردیة

اضغط على التاریخ الذي ترید إجراء 
تغییرات علیھ.

أدخل القیمة التي ترید تعیینھا للقیود 
المحددة.

اضغط على "إدخال (Enter)" أو 
اضغط خارج الخلیة

الخیارات المتاحة:
الحد األدنى لإلقامة
الحد األعلى لإلقامة

الحد األدنى لمدة اإلقامة اعتباراً من یوم الوصول
الحد األقصى لمدة اإلقامة اعتباراً من یوم الوصول

اإلقامة المحددة
ال یوجد مغادرین
ال یوجد واصلین

الحد األدنى للحجز المسبق
الحد األعلى للحجز المسبق

اصغط

اضغط على مصفي

مالحظة: قد ال تظھر بعض القیود لمكان اإلقامة الخاص بك. إذا كنت ترغب في إعداد أنواع قیود أخرى، یرجى التواصل مع Booking.com لتفعیلھا من أجلك.
الصفحة 23



إلجراء تغییرات بشكل مجموعة على 
القیود، اضغط على أول تاریخ ترید 

تغییره واسحب الماوس إلى آخر تاریخ 
ترید تغییره.

 
 

إجراء تغییرات على عدة قیود (1)

في النافذة التي تظھر، أدخل القیمة التي 
ترید تعیینھا للقیود المحددة في المربع 

األبیض.

اضغط على "حفظ" لحفظ القیود 
الجدیدة.

اضغط واسحب

اضغط على مصفي

احفظ التغییرات

الصفحة 24

أدخل قیمة



طریقة أخرى إلجراء تغییرات بشكل 
مجموعة ھي بواسطة

الضغط على "تعدیل مجموعة" على 
الجانب األیسر من شاشتك، أسفل 

شریط التاریخ.

في المربع الذي یظھر، حدد تواریخ 
وأیام األسبوع التي ترید تعدیلھا.

یمكنك تعدیل "الغرف المتاحة للحجز" 
و"األسعار" و"حالة الغرفة" و"القیود" 
دفعة واحدة، أو حدد خیاراً أو خیارین. 

اضغط "احفظ التغییرات" بعد تعدیل 
كل قسم.

إجراء تغییرات على عدة قیود (2)
تغییرات بشكل مجموعة

الغرف المتاحة للحجز

األسعار

حالة الغرفة

القیود

الصفحة 25



Booking.com نصائح من

الصفحة 26



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

توافر وخطة سعر مع السعر.

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

وحصولك على الحجوزات.

تحقق من توافرك على المدى الطویل عن طریق تحویل •
التقویم الخاص بك إلى "العرض لمدة سنة". أو بّدلھ إلى 
"عرض التقویم الشھري" لالطالع على إدارة األسعار 

ً والتوافر شھریا

 یمكنك جذب أنواع مختلفة من الضیوف من خالل إعداد خطط•

أسعار مختلفة (مثل غیر قابلة لالسترداد).

حّمل تطبیق Pulse وتمّكن من إدارة أسعارك وتوافرك في •
أي وقت وفي أي مكان.

وّفر الوقت وانسخ أسعارك إلى السنة أو الموسم التالي •
بالضغط على بضعة أزرار عبر أداة نسخ األسعار سنویاً

 عرض التقویم الشھري /
 العرض لمدة سنة

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://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=en
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=en
https://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=en

