
تحديث أسعارك وتوافرك

دليل مفّصل خطوة بخطوة



المحتويات

دليلك إلضافة 

األسعار والتوافر

(3الصفحة )فوائد إدارة أسعارك وتوافرك ●

(5الصفحة )تحديث أسعارك : 1القسم ●

(10الصفحة )تحديث توافرك : 2القسم ●

(14الصفحة )فتح وإغالق الغرف : 3القسم ●

(18الصفحة )فتح وإغالق خطط األسعار : 4القسم ●

(21الصفحة )تحديث القيود لديك : 5القسم ●

(27الصفحة )Booking.comنصائح من ●

2الصفحة 



فوائد إدارة أسعارك وتوافرك بكفاءة

فت ل  زيادة ظهورك في نتائج البحث و

كراً انتباه الضيوف الذين يحجزون مب

من خالل تحميل أسعارك وتوافرك 

.شهراً 16مقّدماً قبل مدة تصل إلى 

تنمية قضاء المزيد من الوقت في 

ووقت أقل على المتاعب أعمالك 

.التشغيلية

جذب أنواع متعّددة من أصحاب 

من خالل تعديل ما تقدمه الحجوزات 

ن لتلبية احتياجات أنواع مختلفة م

.الضيوف

3الصفحة 



الخطوات األولى

انتقل إلى اإلكسترانت 

.الخاص بك

األسعار "اضغط على صفحة 

غط في األعلى، ثم اض" والتوافر

".التقويم"على 

4الصفحة 

األسعار والتوافر

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


تحديث األسعار : 1القسم 
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إلجراء تغييرات فردية على 

عر فوق السمّرر السهماألسعار، 

الذي المربعواضغط على 

.  يظهر

أدخل السعر الجديد واضغط 

أو " (Enter)إدخال "على 

.اضغط خارج الخلية

رإجراء تحديثات فردية على األسعا

اضغط

ية، لالنتقال إلى الخلية التال

يمكنك الضغط على زر 

"TAB "على لوحة المفاتيح

أو تكرار نفس الخطوة 

.  باستخدام الماوس

6الصفحة 



إلجراء تغييرات بشكل 

اضغطمجموعة على األسعار، 

الذي تودّ على التاريخ األول

إلىاسحب الماوس تغييره و

.آخر تاريخ توّد تغييره

(1)إجراء تغييرات بشكل مجموعة على األسعار 

اضغط واسحب

ل في النافذة التي تظهر، أدخ

لنطاق السعر الذي تريد تعيينه ل

المربع الزمني المحدد في 

.األبيض

لحفظ " حفظ"اضغط على

.  السعر الجديد

أدخل السعر

احفظ التغييرات

7الصفحة 



ت يمكنك أيضاً إجراء تغييرا

بشكل مجموعة بواسطة 

"تعديل مجموعة"الضغط على 

ك، على الجانب األيسر من شاشت

.أسفل شريط التاريخ

في المربع الذي يظهر، حدد 

ريد تواريخ وأيام األسبوع التي ت

.تعديلها

الغرف المتاحة"يمكنك تعديل 

حالة "و" األسعار"و" للحجز

دفعة واحدة،" القيود"و" الغرفة

ط اضغ. أو تحديد خيار أو خيارين

عديل بعد ت" احفظ التغييرات"على 

.كل قسم

(2)إجراء تغييرات بشكل مجموعة على األسعار 

الغرف المتاحة 

للحجز

األسعار

حالة الغرفة

القيود

8الصفحة 



أسعارك ألنواع لعرض 

ر مختلفة من اإلشغال، اخت

بجوار محّدد مصفّياً 

.التاريخ

األسعار ألنواع لتعديل

مختلفة من اإلشغال، 

ار تعديل أسع"اضغط على 

ضمن خطة " اإلشغال

.  أسعار

إجراء تغييرات على األسعار الخاصة باإلشغال 

في المربع الذي يظهر، حدد 

".مخصص"أو " ينصح به"

عرتغيير في السيمكنك تحديد 

من أعلى/ أقل ألنواع إشغال 

.اإلشغال األساسي الخاص بك

"احفظ التغييرات"اضغط على 

إعداد التسعير على أساسإلتمام

.اإلشغال

غير مفعّل/ مفعّل 

اضغط للتعديل

اضغط على مصفّي

.لتفعيلها من أجلكBooking.comاألسعار الخاصة بك، يرجى التواصل مع ( خطط)خطة ( إحدى)إذا لم تكن هذه الميزة مفعّلة لـ :مالحظة

9الصفحة .يمكنك الضغط عليه لتظهر العروض الترويجية الخاصة بك. بجوار محّدد التاريخ" العروض الترويجية"إذا كان لديك عروض ترويجية، سيظهر مصفي : نصيحة



تحديث التوافر : 2القسم 
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إلجراء تغييرات على الغرف

أو الوحدات الفردية، ما عليك

السهم فوق تمرير سوى 

المربعالغرف والضغط على 

.الذي يظهر

أدخل عدد الغرف أو الوحدات 

يع التي ترغب في عرضها للب

إدخال "واضغط على 

(Enter) " أو اضغط خارج

.الخلية

إجراء تحديثات فردية على الغرفة

اضغط

ية، لالنتقال إلى الخلية التال

يمكنك الضغط على زر 

"TAB "على لوحة المفاتيح

أو تكرار نفس الخطوة 

.  باستخدام الماوس

11الصفحة 



عة إلجراء تغييرات بشكل مجمو

ع، على غرفك المعروضة للبي

على أول تاريخ تريد اضغط 

الماوس إلى واسحب تغييره 

.آخر تاريخ تريد تغييره

(1)إجراء تغييرات بشكل مجموعة على الغرف 

اضغط واسحب

في المربع الذي يظهر، أدخل 

عدد الغرف أو الوحدات التي 

ي ترغب في عرضها للبيع ف

النطاق الزمني المحدد في 

.المربع األبيض

لحفظ " حفظ"اضغط على

. التوافر الجديد

أدخل قيمة

احفظ التغييرات

12الصفحة 



ت يمكنك أيضاً إجراء تغييرا

بشكل مجموعة بواسطة 

تعديل "الضغط على 

على الجانب األيسر"مجموعة

من شاشتك، أسفل شريط 

.التاريخ

في المربع الذي يظهر، حدد 

ريد تواريخ وأيام األسبوع التي ت

.تعديلها

الغرف المتاحة"يمكنك تعديل 

حالة "و" األسعار"و" للحجز

دفعة واحدة،" القيود"و" الغرفة

ط اضغ. أو تحديد خيار أو خيارين

عديل بعد ت" احفظ التغييرات"على 

.كل قسم

(2)إجراء تغييرات بشكل مجموعة على الغرف 

تعديل مجموعة

الغرف المتاحة 

للحجز

األسعار

حالة الغرفة

القيود

13الصفحة 



فتح وإغالق الغرف : 3القسم 

14الصفحة 



يمكنك فتح أو إغالق غرفة أو 

وحدة بالضغط على خلية باللون

. األخضر أو األحمر

تتحول الخلية إلى اللون األحمر

ة في حالة إغالق توافر تلك الغرف

األخضر . أو الوحدة لذلك اليوم

يعني أن الغرفة مفتوحة ويمكن

.حجزها

فتح أو إغالق غرفة خالل تاريخ محدد

األحمر
للضيوف حجزال يمكن

الغرفة

للضيوف حجز يمكن

الغرفة

للضيوف حجز يمكن 

الغرفة ولكن هناك قيود

.تم إعدادها

اضغط

15الصفحة 



ت يمكنك أيضاً إجراء تغييرا

بشكل مجموعة بواسطة 

"تعديل مجموعة"الضغط على 

.تحت اسم الغرفة

في المربع الذي يظهر، حدد 

ريد تواريخ وأيام األسبوع التي ت

.تعديلها

الغرف المتاحة"يمكنك تعديل 

حالة "و" األسعار"و" للحجز

دفعة واحدة،" القيود"و" الغرفة

ط اضغ. أو تحديد خيار أو خيارين

عديل بعد ت" احفظ التغييرات"على 

.كل قسم

فتح أو إغالق غرفة خالل عدة تواريخ 

تعديل مجموعة

الغرف المتاحة 

للحجز

األسعار

حالة الغرفة

القيود

16الصفحة 



:غير متاحة

أغلقت الغرفة بإرادتك

ال يوجد توافر

"0"لم تقم بإعداد التوافر أو خفضته إلى 

السعر غير موجود

األسعار الخاصة بك( خطط)لم تضف سعراً إلى خطة 

السعر مغلق

األسعار الخاصة بك لهذا التاريخ مغلقة( خطط)خطة 

نفد

.Booking.comتم حجز جميع الغرف التي تعرضها على 

عدة أسباب لعدم اإلتاحة

اجتماع األسباب المذكورة أعاله يعني أن مكان اإلقامة الخاص بك 

.غير قابل للحجز

األسباب التي تجعل مكان اإلقامة الخاص بك غير قابل للحجز

الخانة في تظهر األسباب. هناك العديد من األسباب المحتملة لحدوث هذا. قد ال تكون غرفتك قابلة للحجز في بعض األحيان، حتى إذا لم تغلقها

.في التقويم الخاص بك" حالة الغرفة"في صف الحمراء

17الصفحة 



فتح وإغالق خطط األسعار : 4القسم 

18الصفحة 



يمكنك فتح أو إغالق خطة أسعار من

خالل الضغط على النصف العلوي 

". السعر"من خلية 

ديد في النافذة التي تظهر، يمكنك تح

".مغلق"أو " مفتوح"

.لالنتهاء" حفظ"اضغط على 

فتح أو إغالق خطة سعر

األحمر

األبيض

للضيوف ال يمكن

حجز خطة السعر

ة يمكن للضيوف حجز خط

السعر

يمكن للضيوف حجز 

خطة السعر ولكن هناك 

.قيود تم إعدادها

أغلق/ افتح 

اضغط

احفظ التغييرات

19الصفحة 



ة لفتح أو إغالق خطة أسعار دفع

على أول تاريخ اضغط واحدة، 

إلى الماوسواسحب تريد تغييره 

.آخر تاريخ تريد تغييره

ك في النافذة التي تظهر، يمكن

".مغلق"أو " مفتوح"تحديد 

.لالنتهاء" حفظ"اضغط على 

فتح أو إغالق عدة خطط أسعار

اضغط واسحب

أغلق/ افتح 

األحمر

األبيض

للضيوفال يمكن

حجز خطة السعر

للضيوف حجز يمكن

خطة السعر

للضيوف حجزيمكن 

خطة السعر ولكن 

.تم إعدادهاقيود هناك 

احفظ التغييرات

20الصفحة 



تحديث القيود : 5القسم 

21الصفحة 



التعاريف

22الصفحة 

اإلقامة المحددة أو الحد األدنى واألقصى لمدة اإلقامة•

.يمكنك تعيين فترة اإلقامة المحددة التي يمكن للضيوف حجزها

الحد األدنى والحد األقصى لمدة اإلقامة اعتباراً من يوم الوصول•

.يمكنك تعيين الحد األدنى واألقصى لعدد الليالي التي يمكن للضيف حجز مكان اإلقامة الخاص بك أو غرفتك عند الحجز في تاريخ الوصول

تجنّب وصول الضيوف أو مغادرتهم في تواريخ معيّنة•

حجز إقامة وبهذه الطريقة، ال يمكن للضيوف. إذا كانت هناك أيام محددة ال يمكنك فيها تسجيل الوصول أو المغادرة للضيوف، يمكنك إغالقها للوصول أو المغادرة

(.ولكن ال يزال بإمكانهم حجز تلك األيام إذا كانت تقع ضمن نطاق تاريخ أوسع)تبدأ أو تنتهي في تلك األيام 

الحد األدنى أو األعلى للفترة السابقة للحجز•

.أكثر وقت مبكر أو متأخر يمكن للضيف إجراء الحجز فيه

ة بهم الشروط التي أو خطط أسعار محّددة، يُمكن للضيوف حجز مكان اإلقامة الخاص بك فقط عندما تستوفي معايير البحث الخاص/ أو غرف و / إذا كنت تطبّق قيوداً لتواريخ و : مالحظة

يمكنك . عن إقامات لمدة أقلذين يبحثونالفإذا كنت تطبّق قيد حد أدنى لمدة اإلقامة يعادل ثالثة أيام على سبيل المثال، لن يظهر مكان اإلقامة الخاص بك في نتائج البحث للضيوف. حّددتها

.تغيير هذه القيود في أي وقت



القيود الخاصة بك، حدد لعرض 

.خمصفّياً بجوار محّدد التاري

إجراء تغييرات على قيود فردية 

اضغط على التاريخ الذي تريد 

.  إجراء تغييرات عليه

ا للقيود أدخل القيمة التي تريد تعيينه

أو ألغِ قيمة موجودة المحددة

.إلزالة القيد

أو ("Enter)إدخال "اضغط على 

.اضغط خارج الخلية

:الخيارات المتاحة

الحد األدنى لمدة اإلقامة 

الحد األقصى لمدة اإلقامة

ولالحد األدنى لمدة اإلقامة اعتباراً من يوم الوص

ولالحد األقصى لمدة اإلقامة اعتباراً من يوم الوص

اإلقامة المحددة 

ال يوجد مغادرون

ال يوجد ضيوف قادمون

الحد األدنى للحجز المسبق

الحد األقصى للحجز المسبق

اضغط

اضغط على مصفّي

لتفعيلها من Booking.comإذا كنت ترغب في إعداد أنواع قيود أخرى، يرجى التواصل مع .  قد ال تظهر بعض القيود لمكان اإلقامة الخاص بك: مالحظة

.أجلك
23الصفحة 



عة إلجراء تغييرات بشكل مجمو

ريخ على التااضغط على القيود، 

حب اساألول الذي توّد تغييره و

الماوس إلى آخر تاريخ توّد 

.تغييره

 .

(1)إجراء تغييرات على عدة قيود 

في النافذة التي تظهر، أدخل 

لقيود القيمة التي تريد تعيينها ل

.المربع األبيضالمحددة في 

ود لحفظ القي" حفظ"اضغط على 

. الجديدة

ربع إلزالة قيد، امسح الرقم في الم

األبيض أو اضغط على دائرة 

".احفظ"وبعدها على " إزالة"

اضغط واسحب

اضغط على مصفّي

احفظ التغييرات

24الصفحة 

أدخل قيمة



ت يمكنك أيضاً إجراء تغييرا

بشكل مجموعة بواسطة 

"تعديل مجموعة"الضغط على 

ك، على الجانب األيسر من شاشت

.أسفل شريط التاريخ

في المربع الذي يظهر، حدد 

ريد تواريخ وأيام األسبوع التي ت

.تعديلها

الغرف المتاحة"يمكنك تعديل 

حالة "و" األسعار"و" للحجز

دفعة واحدة،" القيود"و" الغرفة

ط اضغ. أو تحديد خيار أو خيارين

عديل بعد ت" احفظ التغييرات"على 

.كل قسم

(2)إجراء تغييرات على عدة قيود 

تغييرات بشكل مجموعة

الغرف المتاحة 

للحجز

األسعار

حالة الغرفة

القيود

25الصفحة 



Booking.comنصائح من 
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:نصائح
أن لكي تكون الغرفة أو الوحدة قابلة للحجز، يجب•

.  يكون لديها توافر وخطة سعر مع السعر

رة يمكن للضيوف إجراء حجوزات مقّدماً قبل فت•

ن شهراً، لذلك تأّكد من استفادتك م16تصل إلى 

.  كل فرص رؤية مكان اإلقامة الخاص بك وحجزه

تحقق من توافرك على المدى الطويل عن طريق •

نمط العرض "تحويل التقويم الخاص بك إلى 

"عرض التقويم الشهري"أو بّدله إلى ". السنوي

 ً .لالطالع على إدارة األسعار والتوافر شهريا

يمكنك جذب أنواع مختلفة من الضيوف من خالل •

مثل غير قابلة )مختلفة خطط أسعارإعداد 

(.لالسترداد

لتتمّكن من إدارة أسعارك Pulseتطبيق حّمل •

.وتوافرك من أي مكان وفي أي وقت

م وفّر الوقت وانسخ أسعارك إلى السنة أو الموس•

خ أداة نسالتالي بالضغط على بضعة أزرار عبر 

 ً .األسعار سنويا

/  عرض التقويم الشهري 
العرض لمدة سنة

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_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://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=en

