
تحديث أسعارك وتوافرك

دليل مفّصل خطوة بخطوة



المحتوى

دليلك إلضافة األسعار والتوافر

(3الصفحة)فوائد إدارة أسعارك وتوافرك ●

(5الصفحة )تحديث أسعارك : 1القسم ●

(8الصفحة )تحديث التقويم الخاص بك : 2القسم ●

(10الصفحة )تحديث القيود الخاصة بك : 3القسم ●

(14الصفحة )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

من جذب أصحاب حجوزات متنوعين 

ة من خالل تلبية احتياجات أنواع مختلف

الضيوف

3الصفحة 



الخطوات األولى

نت سّجل الدخول إلى اإلكسترا

.الخاص بك

التقويم "اضغط على صفحة 

ط في األعلى، ثم اضغ"واألسعار

."التقويم"على 

4الصفحة 

"التقويم واألسعار"

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 

5الصفحة 



إجراء تحديثات فردية على 

األسعار

د من قبل تحديد السعر، تأكّ 

" مفتوح"اختيار 

من على يسار( للحجوزات)

.التقويم

. السعر الجديدأدخل ثم 

د لتأكي" حفظ"اضغط على 

.التغييرات

6الصفحة 

لى فردية عإلجراء تغييرات 

، ما عليك سوى األسعار

ديد لتحالضغط على التقويم 

. تاريخ

ى لتطبيق التغييرات عل

تواريخ متعّددة في وقت

، أدخل التواريخ في واحد

الحقول الموجودة في 

.الزاوية العلوية اليسرى

اضغط



عة إلجراء تغييرات بشكل مجمو

اضغط على على األسعار، 

يره الذي توّد تغيالتاريخ األول

إلى آخر تاريخاسحب الماوس و

.توّد تغييره

إجراء تغييرات بشكل مجموعة على األسعار

خ التي يمكنك أيضاً تحديد التواري

تريدها من الزاوية العلوية 

.اليسرى

قبل تحديد السعر، تأّكد من

(للحجوزات)" مفتوح"اختيار 

.من على يسار التقويم

عر لحفظ الس" حفظ"اضغط على 

. الجديد

7الصفحة 

اضغط واسحب



تحديث التقويم الخاص بك : 2القسم 

8الصفحة 



قويم، في التلتحديث توافرك 

عبر اضغط واسحب 

.ديدهاالتواريخ التي تريد تح

واريخ يمكنك أيضاً تحديد الت

ى من الزاوية العلوية اليسر

.للصفحة

تحديث التقويم الخاص بك

لفتح أو إغالق تواريخ 

نمط في التقويم بمعيّنة 

العرض الشهري لديك، 

أو " مفتوح"اضغط على 

من على يسار " مغلق"

.التقويم

9الصفحة 

اضغط واسحب



تحديث القيود : 3القسم 

10الصفحة 



التعاريف

11الصفحة 

قيد الحد األدنى لمدة اإلقامة•

.يمكنك التأكد من أن الضيوف ال يستطيعون حجز عدد لياٍل أقل من الحد المطلوب

تجنّب وصول الضيوف أو مغادرتهم في تواريخ معيّنة•

. مغادرةفي حال كان هناك أيام محددة ال يمكنك فيها تسجيل وصول أو مغادرة الضيوف، يمكنك إغالق هذه األيام فيما يخص الوصول وال

ضمن نطاق ولكن ما يزال بإمكانهم حجز تلك األيام إذا كانت)وبهذه الطريقة، ال يمكن للضيوف حجز إقامة تبدأ أو تنتهي في تلك األيام 

(.تاريخ أوسع

الحد األدنى للفترة السابقة للحجز•

.آخر وقت يمكن للضيوف إجراء الحجز فيه

ي معايير البحث أو خطط أسعار محّددة، يُمكن للضيوف حجز مكان اإلقامة الخاص بك فقط عندما تستوف/أو غرف و/إذا كنت تطبّق قيوداً لتواريخ و:مالحظة

ص بك في نتائج فإذا كنت تطبّق قيد حد أدنى لمدة اإلقامة يعادل ثالثة أيام على سبيل المثال، لن يظهر مكان اإلقامة الخا. الخاصة بهم الشروط التي حّددتها

.يمكنك تغيير هذه القيود في أي وقت. البحث للضيوف الذين يبحثون عن إقامات لمدة أقل



تحديث القيود 

التي لتحديد التواريخاضغط واسحب 

تفّضلها أو أدخلها من الزاوية 

.العلوية اليسرى

"  وحمفت"تأّكد من أن حالة التواريخ 

ثم اختَر أحد خيارات. للحجوزات

ر القيود المتاحة أسفل السعر وغيّ 

.وفقاً لذلك

لحفظ القيد " حفظ"اضغط على 

.  الجديد

:الخيارات المتاحة

الحد األدنى لمدة اإلقامة 

ال مغادرين

ال قادمين

زالحد األدنى للفترة السابقة للحج

إلزالة الحد األدنى لمدة اإلقامة أو 

لترك مكان اإلقامة بدون هذا القيد، 

يمكنك تحديد الحد األدنى على أنه

إلزالة الحد األدنى ". ليلة واحدة"

كان للفترة السابقة للحجز أو لترك م

يد اإلقامة بدون هذا القيد، يمكنك تحد

".غير موجود"الحد األدنى على أنه 

.  قد ال تظهر بعض أنواع القيود لمكان اإلقامة الخاص بك:مالحظة

.لنفعّلها من أجلكالتواصل معناإذا كنت توّد إعداد قيود أخرى، يرجى 
12الصفحة 

اضغط واسحب

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213319409


Booking.comنصائح من 

13الصفحة 



نصائح

أن لكي تكون الغرفة أو الوحدة قابلة للحجز، يجب•

.  تمتلك توافراً وسعراً 

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 من خالل •

".نمط العرض السنوي"تحويل التقويم لديك إلى 

لتتمّكن من إدارة أسعارك Pulseتطبيق حّمل •

.وتوافرك من أي مكان وفي أي وقت

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://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html

