
كیفیة تحدیث أسعارك وتوافرك
دلیل مفصل خطوة بخطوة



المحتوى

دلیلك إلضافة األسعار والتوافر

تحدیث التوافر: التغییرات الفردیة (الصفحة 5)●

تحدیث األسعار: التغییرات الفردیة (الصفحة 6)●

إتاحة/إغالق غرفة: التغییرات الفردیة (الصفحة 7)●

تحدیث األسعار والتوافر: التغییرات بمجموعة (الصفحة 9)●

نصائح Booking (الصفحة 10)●

الصقحة 2



الخطوات األولى

إضافة أسعارك وتوافرك

انتقل إلى اإلكسترانت الخاص بك.

 اضغط على صفحة "األسعار
والتوافر" الموجودة أعلى الصفحة، 

ثم اضغط على "التقویم".

الصفحة 3

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


الصفحة 4

األسعار والتوافر

تحدیث التوافر واألسعار: التغییرات الفردیة



الصقحة 5

تحدیث التوافر
التغییرات الفردیة

تعدیل

قم بتحدیث توافر غرفك في تاریخ 
معین بإدخال قیمة في المربعات 

البیضاء الموجودة بجانب "الغرف 
للبیع".

اضغط على زر "Enter" لحفظ 
القیمة الجدیدة.   



الصفحة 6

تحدیث األسعار
التغییرات الفردیة

السعر

تعدیل

كیف یمكنني إدارة القیود؟

أسفل نوع الغرفة، اختر السعر 
ذي الصلة بالضغط على اسمھ. 

ثم قم بإجراء التغییرات الفردیة 
بإدخال سعر في المربعات 

البیضاء الموجودة بجانب "تعدیل 
السعر األساسي".

 "Enter" اضغط على زر
لحفظ القیمة.

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=managing_restrictions&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


الصفحة 7

إتاحة / إغالق غرفة
التغییرات الفردیة

اضغط یمكنك إتاحة أو إغالق غرفة بضغطة 
زر واحدة أمام "حالة الغرفة". 

عندما تضغط على تاریخ معین، ستتم 
إتاحة الغرف المغلقة وإغالق الغرف 

المتاحة تلقائیاً.

أحمر

أخضر

أصفر

غرفة مغلقة

غرفة متاحة

یفتقد لسعر و/أو غرف 
متاحة للبیع



الصفحة 8

األسعار والتوافر

تحدیث األسعار والتوافر: التغییرات بشكل مجموعة



الصفحة 9

إلجراء التغییرات الجماعیة، یمكنك 
الضغط على "تعدیل مجموعة" أسفل 

اسم الغرفة.

في النافذة المنبثقة التي ستظھر، اختر 
التواریخ وأیام األسبوع التي ترغب 

بتعدیلھا.

یمكنك تعدیل "الغرف للبیع" و"
األسعار" و"حالة الغرفة" دفعة واحدة، 

أو اختر أحد الخیارات أو اثنین منھا. 
اضغط على "حفظ التغییرات" بعد 

تعدیل كل قسم.

تحدیث األسعار والتوافر
التغییرات الجماعیة

تعدیل مجموعة

الغرف للبیع

األسعار

حالة الغرفة



نصائح

تذكر تحمیل األسعار ألي تواریخ تتیحھا. 

ستكون الغرفة قابلة للحجز فقط في حال كانت 
متاحة/مفتوحة وأضیف لھا سعراً، وسیتغیر لونھا 

إلى اللون األخضر في تقویمك.

یمكن للضیوف إجراء الحجوزات قبل 16 شھراً 
مقدماً، لذلك تأكد من استغالل كل الفرص المتاحة 

لتظھر لھم وتجعلھم یحجزون لدیك.

تحقق من توافرك على المدى الطویل بتغییر نمط 
عرض التقویم إلى  "العرض لمدة سنة".

الصفحة 10

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


أنت جاھز اآلن! سیظھر مكان اإلقامة الخاص بك للعمالء الذین 
یبحثون خالل التواریخ التي أتحتھا.

ھل لدیك المزید من األسئلة عن أسعارك وتوافرك؟ ألق نظرة على ھذه النصائح 
والروابط التالیة:

كیف یمكنني إعداد عرضاً عادیاً أو ترویجیاً؟ ما ھو برنامج Genius؟
كیف یمكنني تحدیث القیود الخاصة بي؟ كیف یمكنني إضافة سعر جدید على صفحتي؟

https://partnerhelp.booking.com/hc/ar/articles/213312325-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=setup_a_deal_or_promotion&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=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=genius_programme&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/ar/articles/212714629-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=update_my_restrictions&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/ar/articles/212714589-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=add_a_new_rate_category&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

