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 التحميل الحدي في الفنادق                                 

 تبويب عناصر التكاليف ألغراض ) التحميل الحدي(                       

مواد وأجور ومصروفات, وتشمل  ن عناصر التكاليف الفندقية من حيث طبيعتيا أو نوعيا تنقسم إلىا
المواد المؤن باختالق أنواعيا والمواد المساعدة في أعمال الفندق كمواد النظافة والزيوت والشحومات, 
وتشمل األجور كل ما يتحممو الفندق في سبيل الحصول عمى الجيد اإلنساني في مختمف مواقع 

 التي ال تندرج تحت المواد واألجور.الفندق, وتشمل المصروفات كافة عناصر التكاليف األخرى 
وسبق اإلشارة إلى أن تمك العناصر من الممكن أن تكون عناصر تكاليف فندقية مباشرة أو عناصر 

, وتستخدم عدة معايير لمتفرقة بين المجموعتين, فإذا أمكن بسيولة تخصيص تكاليف غير مباشرة
ذا ما ك عنصر ان ىناك عالقة سببية مباشرة بين عنصر التكمفة التكمفة إلى الخدمة الفندقية المؤداة, وا 

التكمفة في ىذه الحالة يصبح عنصر تكمفة مباشرة, أو وبين الخدمة الفندقية المؤداة , فإن عنصر 
, ومن ثم فإن المؤن باختالق أنواعيا المستخدمة في إعداد الوجبات الغذائية تعتبر عناصر بالعكس

, في حين أن استيالك مباني الفندق والمصروفات اإلدارية وأجور عمال الصيانة تكاليف مباشرة
 تعتبر عناصر تكاليف غير مباشرة. 

وألغراض تحميل التعادل فإن عناصر التكاليف الفندقية يجري تبويبيا من حيث عالقتيا بمستوى 
تكاليف شبة, وبداية  النشاط في الفندق إلى عناصر تكاليف ثابتة وعناصر تكاليف متغيرة وعناصر

الفندقي يقصد بو ) عدد النزالء في الفندق( وما يترتب عمى ذلك العدد من تقديم  فإن مستوى النشاط
 الخدمات الفندقية المختمفة ليم من مبيت إلى أطعمة ومشروبات إلى خدمات فندقية أخرى.

مع ليف التي ال تتغير : ىي تمك المجموعة من عناصر التكاعناصر التكاليف الفندقية الثابتة -
في مستوى النشاط الفندقي باعتبارىا  التغير في مستوى نشاط الفندق, فيي تكاليف ال تستجيب لمتغير

فيي تكاليف ترتبط أساسًا بالزمن وليس بمستوى النشاط, وخير مثال عمى التكاليف  ,تكاليف زمنية
 وكافة أنواع التكاليف اإلدارية.الثابتة الفندقية االستيالكات بكافة أنواعيا والتأمين 

ال يؤثر عمى سبيل المثال عمى مبمغ استيالك مباني الفندق, فإذا ما زاد فزيادة عدد النزالء في الفندق 
تظل كما ىي ثابتة ال تتغير, عمى األقل  مستوى النشاط أو انخفض  فإن عناصر التكاليف الثابتة
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ابتة في المنشآت الفندقية نسبة عالية من إجمالي عمى المدى القصير, وتمثل عناصر التكاليف الث
 تكاليف الفندق.

عناصر التكاليف المتغيرة: ىي كافة عناصر التكاليف التي تتغير مع التغير في مستوى النشاط  -
ذا ما انخفض النشاط  الفندقي, فإذا ما زاد مستوى النشاط الفندقي زادت عناصر التكاليف المتغيرة, وا 

تكاليف المتغيرة, فيي عناصر تكاليف تستجيب لمتغيرات التي تحدث في مستوى عناصر ال انخفضت
ن كان التغير في التكاليف المتغيرة ال يشترط أن يكون بنفس نسبة التغير في مستوى  النشاط, وا 

نما يكفي أن يكون ىناك نوع من االستجابة لكي يمكن الحكم عمى العنصرالنشاط  بأنو متغير. , وا 
صر التكاليف المتغيرة المؤن والمواد الغذائية المستخدمة في تحضير وجبات الطعام, ومثال عمى عنا

فالمؤن المستخدمة في إعداد وجبتين طعام تكون ضعف المؤن المستخدمة في إعداد وجبة غذاء 
 واحدة لنزيل واحد فقط .

إلى المجموعتين السابقتين ) الثابتة والمتغيرة ( فإن ىناك مجموعة ثالثة تسمى تكاليف  باإلضافة
زء ثابت وجزء متغير في نفس الوقت, إذا كانت نسبة الجزء الثابت أكبر الشبو حيث تحتوي عمى ج

من نسبة الجزء المتغير, فإنيا تسمى تكاليف شبو متغيرة مثل اإلضاءة والصيانة, فبغض النظر عن 
أزداد مستوى النشاط تحتاج لمصاريف أكبر مستوى النشاط نحتاج لحد أدنى من اإلضاءة, وكمما 

  لإلضاءة.
 أهمية التحميل الحدي في القطاع الفندقي:

في القطاع الفندقي استخدام فكرة تبويب عناصر التكاليف الفندقية من حيث  يقصد بالتحميل الحدي
 .كاليف ثابتة وتكاليف متغيرةعالقتيا بمستوى النشاط الفندقي إلى ت

 :مثال

من سجالت الفندق) أ ( والفندق ) ب ( في نياية فترة زمنية معينة,  البيانات التالية مستخرجة
وتوضح إيرادات مبيعات كل فندق من خدماتو المختمفة لمنزالء, والتكاليف الخاصة بأداء تمك 
الخدمات مبوبة من حيث عالقتيا بمستوى النشاط إلى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة وكانت عمى 

 النحو التالي:
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 الفندق ) ب (               دق ) أ (            الفن                                   البيان    

 08888                                08888إيرادات مبيعات ) مبيت وطعام (              
 ( عناصر التكاليف:-)

 08888                                  08888   تكاليف متغيرة              
 08888                                  08888   تكاليف ثابتة                

 08888                                 08888   إجمالي التكاليف                           
                                          _________                           _________ 

  08888                                 08888   صافي الربح                               
 

 يالحظ عمى البيانات السابقة ما يمي:
 إيرادات المبيعات متساوية لكال الفندقين. -1
 إجمالي التكاليف متساوية لكال الفندقين. -0
 ألرباح الصافية متساوية لكال الفندقين.صافي ا -3
 تباين في تركيبة التكاليف الثابتة والمتغيرة لكال الفندقين. -0

االقتصادية, تتوقع إدارة كال الفندقين ارتفاع في مستوى فإذا ما افترضنا أنو بسبب تحسن األوضاع 
 %, في ىذه الحالة ال تستجيب التكاليف الثابتة لمتغير في مستوى النشاط,08بنسبة  النشاط الفندقي

وسوف تظل ثابتة كما ىي في كل من الفندقين, أما عناصر التكاليف المتغيرة فسوف تستجيب لمتغير 
 %, وكذلك زيادة إيرادات المبيعات.08وتزداد بنسبة في مستوى نشاط الفندق 
يجاد الربح الجديد. المطموب: بيان التغيرات  التي تطرأ عمى التكاليف وا 

 ويمكن إظيار تمك التغيرات عمى النحو التالي:
 دينار  10888% = 08×  08888الزيادة في المبيعات = 

 الزيادة لكال الفندقين دينار 00888=  10888+  08888إيرادات المبيعات الجديدة = 
 دينار 0888% = 08×  08888     التغير في التكاليف المتغيرة لمفندق ) أ ( = 

 دينار 00888=  0888+  08888      =لمفندق ) أ (   التكاليف المتغيرة الجديدة
 دينار 0888% = 08×  08888      =التكاليف المتغيرة لمفندق ) ب (  التغير في

 دينار 00888=  0888+  08888      ( =  التكاليف المتغيرة الجديدة لمفندق ) ب
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 دينار ) لم تتغير ( 08888التكاليف الثابتة في الفندق ) أ ( = 

 دينار ) لم تتغير ( 08888التكاليف الثابتة في الفندق ) ب ( = 

 وبالتالي يظير التغير في مستوى النشاط في الفندقين في شكل قائمة جديدة عمى النحو التالي:

 الفندق ) ب (               البيان                                    الفندق ) أ (               

 00888                                00888إيرادات مبيعات ) مبيت وطعام (              
 ( عناصر التكاليف:-)

 00888                                  00888تكاليف متغيرة                 
 08888                                  08888تكاليف ثابتة                   

 00888                                 00888إجمالي التكاليف                              
                                                            _________         _________ 

  30888                                 00888صافي الربح الجديد                           
 08888                                 08888صافي الربح القديم                            
 %64                                    %44النسبة المئوية لزيادة األرباح                    

 
 188× الربح القديم ÷ الربح القديم (  – استخراج النسبة المئوية لألرباح = ) الربح الجديد

 %08=  188×  8.0= 08888÷  0888=  08888 – 00888النسبة المئوية لفندق ) أ ( = 
 %08= 188× 8.0 = 08888÷  10888=  08888 -30888( = )بالنسبة المئوية لفندق 

 %, بينما08% أدت إلى زيادة أرباح الفندق ) أ ( بنسبة 08ويالحظ أن زيادة مستوى النشاط بنسبة 
%, وىذا يبين ضرورة تبويب عناصر التكاليف الفندقية من حيث 08بنسبة  زادت أرباح فندق )ب( 

تبويب يصبح من الصعب عالقتيا بمستوى النشاط إلى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة, فبدون ىذا ال
عمى ربحية الفندق, أو بعبارة أخرى  قياس وتحديد أثر التقمبات في مستوى النشاط عمى إدارة الفندق

ممة عن تأثير ئج مضإلى نتا فإنو في غياب مثل ىذا التبويب من الممكن أن تصل إدارة الفندق
التغيرات في االعتبار أن التقمبات و التقمبات أو التغيرات في مستوى نشاط الفندق عمى ربحيتو, آخذًا 

  في مستوى النشاط ىي أحدى السمات المميزة لمنشاط الفندقي.
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 أثر التقمبات في مستوى النشاط عمى ربحية الفندق                     

تتسم النشاطات الفندقية بالموسمية والتقمب, وىذا يختمف من فندق آلخر حسب موقعو وظروفو, ففي 
إلى نسب  , بينما في أشير أخرى تنخفض نسبة اإلشغال%188ر تصل نسبة اإلشغال بعض الشيو 

 متدنية, وفي بعض األحيان ال تكاد إيرادات الفندق تغطي التكاليف الثابتة.
 :نأخذ المثال التاليلبيان أثر التقمبات في مستوى النشاط الفندقي عمى ربحية الفندق, 

في الربع األول, الربع الثاني, الربع  088, 088, 1088, 0888 في فندق رويال كان عدد النزالء
 الثالث, الربع الرابع عمى التوالي.

 بالتكاليف واإليرادات عمى النحو التالي:وكانت البيانات الخاصة 
متوسط القوة اإلنفاقية لمنزيل الواحد يوميًا عمى المبيت واألطعمة والمشروبات والخدمات األخرى    -1

 ينار.( د08ىو)
 %( من إيرادات المبيعات يوميًا.08التكاليف المتغيرة لمنزيل الواحد تبمغ ) -0
 دينار. 188888التكاليف الثابتة لمفندق شيريًا تبمغ  -3

 أثر التقمبات في مستوى النشاط الفندقي عمى ربحية الفندق عمى مدار العالم. إظهارالمطموب: 
 الحل:

 القوة اإلنفاقية لمنزيل الواحد.× = عدد النزالء إيرادات المبيعات 
 دينار 108888=      08×  0888المبيعات في الربع األول =  إيرادات

 دينار 00888  =    08×  1088إيرادات المبيعات في الربع الثاني = 
 دينار 00888   =   08×  088إيرادات المبيعات في الربع الثالث =  
 دينار 00888  =    08×  088إيرادات المبيعات في الربع الرابع  =  
 معدل التكمفة المتغيرة× التكاليف المتغيرة = إيرادات المبيعات 
 دينار 08888=  8.08×  108888التكاليف المتغيرة في الربع األول = 
 دينار 00888=   8.08 ×  00888التكاليف المتغيرة في الربع الثاني = 

 دينار 00888=   8.08×   00888كاليف المتغيرة في الربع الثالث = الت
 دينار 01888=  8.08×  00888التكاليف المتغيرة في الربع الرابع = 
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 دينار 38888أشير      =  3×   18888التكاليف الثابتة لكل ربع = 
 .عمى اعتبار أن كل ربع يتكون من ثالثة أشير

 أثر التقمبات في مستوى النشاط عمى ربحية الفندق                      
 الربع األول     الربع الثاني     الربع الثالث     الربع الرابع     اإلجمالي                      

 300888      00888       00888        00888      108888        إيرادات المبيعات
 عناصر التكاليف:

 101888      01888       00888        00888       08888           تكاليف متغيرة
 108888     38888       38888        38888       38888             تكاليف ثابتة

     _________    _______    _______      _______     _______  _______ 
 001888     01888       00888         00888      188888        أجمالي التكاليف

   _______         _________ _______     _______       _______ _______ 
 

 01888(      0888)    (   0888)         10888      08888  الربح أو الخسائرصافي 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

 
الذروة لمفندق ىو الربع األول, ويميو الربع الثاني حيث حقق الفندق أرباح مقدارىا  يالحظ أن موسم

 في الربع األول والثاني عمى التوالي, إال أن الفندق تحمل خسارة مقدارىا دينار 10888, 08888
دينار في الربع الرابع والذي يعتبر موسم كساد  0888في الربع الثالث, وخسارة مقدارىا  دينار 0888

دينار  11888بنسبة لمفندق, رغم أن مجمل خسائر الفندق في الربعين الثالث والرابع وصمت إلى 
 .دينار 01888(, إال أن إجمالي األرباح لمفندق عمى مدار العام تساوي  0888+  0888)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ىي صورة تتطابق مع الواقع العممي في  يعكسيا المثال المبسط االفتراضي السابق تمك الصورة التي

فكرتيا األساسية, حيث تتأثر نتائج األداء بالتغيرات والتقمبات الموسمية لنشاط ذلك القطاع, ومن 
, ر التكاليف من حيث عالقتيا بمستوى النشاطالتبويب السابقة لعناصالواضح أنو بدون استخدام فكرة 

تصبح عممية القياس صعبة, بل ومن الممكن أن تدفع إدارة الفندق إلى اتخاذ قرارات ىامة خاطئة في 
 شأن استمرارية أو عدم استمرارية مزاولة النشاط. 
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 تحميل التعادل                                        
والتغيرات التي تحدث في تكاليفو  عمى دراسة العالقة بين مستوى نشاط الفندقتحميل التعادل يعتمد 

 ومدى االستجابة لتمك التغيرات. المتغيرة والثابتة
بين إيرادات الفندق من المبيعات والتكاليف المتغيرة,  ويعتمد التحميل بشكل أساسي عمى دراسة العالقة

 .غيرة يسمى الربح الحديوالفرق بين إيرادات المبيعات والتكاليف المت

 التكاليف المتغيرة.  –أي أن الربح الحدي = إيرادات المبيعات 
باعتبارىا عناصر تكاليف زمنية, أي  عناصر التكاليف الثابتة حسابو في يدخل ال الحدي الربح أنو   

كاإليجار( يتحمميا , فالتكاليف الثابتة ) عناصر تكاليف ليا عالقة بالزمن وليس بمستوى نشاط الفندق
الفندق بغض النظر عن نشاطو, ومن ثم تعتبر التكاليف الفندقية المتغيرة ىي التكاليف المؤثرة في 

 .القراراتمن  العديد اتخاذ
الفرق بين سعر بيع الوحدة الواحدة من وحدات النشاط الفندقي والتكاليف المتغيرة لموحدة تمثل الربح و 

وكمما زاد الربح  الربح الحدي في تغطية جزء من التكاليف الثابتة ملموحدة الواحدة, ويساى الحدي
حتى يصل الفندق إلى نقطة  الحدي, كمما استطاع الفندق أن يغطي جزءًا أكبر من تكاليفو الثابتة

يمكن لمفندق أن يبدأ بتحقيق أرباح  مع الربح الحدي, بعدىا التعادل التي تتساوى فييا التكاليف الثابتة
 التعادل. بعد نقطة

 .أرباح وال خسائر يحقق فييا الفندق ال أذن فإن نقطة التعادل ىي النقطة التي
 أو ىي النقطة التي تكون فييا التكاليف الثابتة مساوية لمربح الحدي.

 أو ىي النقطة التي تتساوى فييا إجمالي مبيعات الفندق مع إجمالي تكاليفو.
 نقطة التعادل

ىي النقطة التي ال يحقق عندىا الفندق أرباحًا أو خسائر, ويمكن  التعادلفإن نقطة ذكرنا  كما
العالقة بين إيرادات المبيعات والتكاليف الثابتة والمتغيرة  توضيح نقطة التعادل عن طريق توضيح

 لمفندق.
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 طرق حساب نقطة التعادل:
 حساب نقطة التعادل بالوحدات: -1

 التكاليف الثابتة لمفندق                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = نقطة التعادل بالوحدات

 الربح الحدي لمنزيل الواحد                           
 

تكاليف ال ( _ إنفاق النزيل الواحدأن الربح الحدي لمنزيل الواحد =  سعر بيع الوحدة ) متوسط حيث 
 متغيرة لمنزيل الواحد.ال
 

 التكاليف الثابتة                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حساب نقطة التعادل بالقيمة = -0

 معدل الربح الحدي لمنزيل الواحد                                    
 
 

 التكمفة المتغيرة لمنزيل الواحد –ع الوحدة سعر بي                                            
  188×ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيث أن معدل الربح الحدي لمنزيل الواحد = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعر البيع                                                        
 

 متوسط إنفاق النزيل(سعر بيع الوحدة)× أو نقطة التعادل بالقيمة = عدد الوحدات نقطة التعادل 
 

 :مثال
 :0818لسنة  من سجالت فندق بابل في نياية شير كانون الثاني مستخرجة البيانات التالية

دينار ) ويشمل متوسط إنفاقو عمى خدمات الفندق المتنوعة  088متوسط إنفاق النزيل الواحد  -
 من مبيت وطعام وخدمات أخرى (.

 نزيل. 008عدد النزالء في الفندق  -
 دينار. 08التكاليف المتغيرة لمنزيل الواحد  -
 دينار. 00888بتة لمفندق خالل الفترة التكاليف الثا -

 المطموب:
 حساب نقطة التعادل بالوحدات. -1    
 حساب نقطة التعادل بالقيمة. -0    
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 تحقيق اإلجابة تكاليفيًا.  -3    
 عدد وحدات حد األمان. -0    

 (1ب )المطم الحل:
 التكاليف المتغيرة لمنزيل الواحد –الربح الحدي لمنزيل الواحد = سعر بيع الوحدة 

 دينار 108=              08      –     088=                                  
 00888التكاليف الثابتة                                               

 نزيل 008ـــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدد وحدات نقطة التعادل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 108الربح الحدي لمنزيل الواحد                                        

 
 (2ب )المطمحل 
 

 التكاليف المتغيرة لمنزيل –سعر بيع الوحدة                                     
  188× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الربح الحدي لمنزيل الواحد = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعر بيع الوحدة                                              
 

                                            088    -     08   
 8.08 =188×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

                                                    088 
                                     

                      00888       التكاليف الثابتة                               
 دينار 08888ــــــــــ =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  نقطة التعادل بالقيمة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8.08معدل الربح الحدي                                    
 أو
 

 سعر بيع الوحدة ) متوسط إنفاق النزيل الواحد (× نقطة التعادل بالقيمة = عدد وحدات نقطة التعادل 
 دينار  08888=      088×                   008=                             

 (3) المطمبحل 
 دينار( 088× نزيل  008إيرادات المبيعات )   08888
 دينار ( 08× نزيل  008تكاليف متغيرة   )  – 30888
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الربح الحدي لمفندق   00888
 التكاليف الثابتة – 00888
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صفر     صافي الربح أو الخسارة 
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 ( : عدد وحدات حد األمان4) حل المطمب
 .ويعرف حد األمان بأنو الفرق بين وحدات مستوى النشاط الحالي لمفندق وبين وحدات نقطة التعادل

 وحدات نقطة التعادل – ) عدد النزالء ( حد األمان = مستوى النشاط الحالي لمفندق
 نزيل الذي يمثل حد األمان. 088=  008    -        008=                                    

زادت وحدات حد األمان كمما أعطى ذلك الفندق نوع من األمان ) وليذا يطمق عمييا وحدات  وكمما
التعادل ال , فعند نقطة بأنو ال زال بعيدًا عن منطقة الخطر ) منطقة تحقيق الخسائر(حد األمان ( 

, ولكن إذا ما انخفضت وحداتو ولو بمقدار وحدة واحدة عن ىذا يحقق الفندق أرباحًا وال يحقق خسائر
فأن كل وحدة تحرك الفندق بعد نقطة التعادل الحد, فأن الفندق يدخل في منطقة الخسائر, وبالتالي 

األمان كمما زادت عدد وحدات األمان, وبعدت  بأي مسافة تعطيو نوعًا من األمان, وتزداد درجة
 المسافة عن نقطة التعادل ومنطقة الخسائر.

 ويمكن لمفندق أن يزيد من وحدات حد األمان, وبالتالي مساحة الربحية بأربعة طرق ىي:
 خفض التكاليف الثابتة لمفندق. -1
 خفض التكاليف المتغيرة لمفندق. -0
 زيادة إيرادات المبيعات. -3
 زيادة مستوى النشاط. -0

  مثال
 :خالل فترة  زمنية معينة البيانات التالية مستخرجة من سجالت أحد الفنادق

متوسط القوة اإلنفاقية لمنزيل الواحد عمى المبيت, واألطعمة والمشروبات, والخدمات األخرى  -
 دينار يوميًا. 188

 نزيل. 088عدد النزالء في الفندق  -
) متوسط  % من إيرادات الخدمات المقدمة لمنزيل08الواحد تساوي التكاليف المتغيرة لمنزيل  -

 .القوة اإلنفاقية  لمنزيل(
 دينار. 30888التكاليف الثابتة لمفندق خالل  نفس الفترة قدرت بمبمغ  -
 المطموب:    
 حساب نقطة التعادل بالوحدات. -1      
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 حساب نقطة التعادل بالقيمة. -0      
 ابة تكاليفيًا.تحقيق اإلج  -3      
      عدد وحدات حد األمان. -0      

 (1) الحل: المطمب
 معدل التكمفة المتغيرة× ليف المتغيرة لمنزيل الواحد = متوسط القوة اإلنفاقية لمنزيل التكا

 دينار 08=  8.08×        188=                                    
 التكاليف المتغيرة لمنزيل الواحد –الربح الحدي لمنزيل الواحد = سعر بيع الوحدة 

 دينار 08=              08      –     188=                                  
 30888التكاليف الثابتة                                               

 نزيل 088ــــــــــــ  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = عدد وحدات نقطة التعادل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 08حدي لمنزيل الواحد         الربح ال                               

 
 (2)حل المطمب 

 
 التكاليف المتغيرة لمنزيل –سعر بيع الوحدة                                     

  188× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــمعدل الربح الحدي لمنزيل الواحد = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سعر بيع الوحدة                                              

 
                                            188    -     08   

 8.08= 188×  ــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
                                                    188 

                                     
                       30888      التكاليف الثابتة                                  

 دينار 08888=   188×  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقطة التعادل بالقيمة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8.08 معدل الربح الحدي                                    

 أو
 

 سعر بيع الوحدة ) متوسط إنفاق النزيل الواحد (× نقطة التعادل بالقيمة = عدد وحدات نقطة التعادل 
 دينار  08888=      188×                   088=                             
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 (3)  حل المطمب
 دينار( 188× نزيل  088إيرادات المبيعات )   08888
 دينار ( 08× نزيل  088تكاليف متغيرة   )  – 00888
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الربح الحدي لمفندق   30888
 التكاليف الثابتة – 30888
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صفر     صافي الربح أو الخسارة 
 

 ( : عدد وحدات حد األمان4) حل المطمب
 وحدات نقطة التعادل –حد األمان = عدد نزالء مستوى النشاط الحالي لمفندق 

 نزيل الذي يمثل حد األمان. 088=  088  -    088=                                         
 

 أخرى لتحميل التعادل في الفنادق استخدامات
 التعادل استخدامات عديدة بالفنادق أىميا: لنقطة

 أواًل: تخطيط ربحية الفندق:
استخدام فكرة تحميل التعادل تخطيط أرباح الفندق المستيدفة لفترة قادمة, فإدارة  يمكن عن طريق

خالل الفترة القادمة, ويسمى ذلك الفندق قد ترغب في تحقيق أو الوصول إلى رقم صافي ربح معين 
إلى األرباح  برقم الربح المستيدف, ويمكن تحديد عدد النزالء الذي يتيح إلدارة الفندق الوصول

 فية المستيدفة كما يمي:الصا
 التكاليف الثابتة لمفندق + األرباح المستيدفة                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدد النزالء المستيدف =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الربح الحدي لمنزيل الواحد                         
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 مثال
دينار, فإذا عممت أن  08888الفترة قدرىا  الفنادق في تحقيق أرباح صافية خاللترغب إدارة أحد 

دينار, وأن  008دينار, وأن التكمفة المتغيرة لمنزيل الواحد  088متوسط القوة اإلنفاقية لمنزيل الواحد 
 دينار. 08888التكاليف الثابتة تبمغ 

 :المطموب 
 ما ىو عدد النزالء المستيدف. -1
 تحقيق اإلجابة تكاليفيًا. -0

 (1) : المطمبالحل
 التكمفة المتغيرة لمنزيل الواحد –متوسط اإلنفاق لمنزيل الواحد الربح الحدي لمنزيل الواحد = 

 دينار  108=         008      -       088=                                          
    08888+  08888 التكاليف الثابتة + األرباح المستيدفة                     

 نزيل 300=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدد النزالء المستيدف =
 108            الربح الحدي لمنزيل الواحد                      

 
 300دينار إذا ما وصل مستوى نشاطو إلى  08888وىذا يعني أن الفندق يستطيع تحقيق ربح قدره 

 نزيل.
 

 (2) المطمب
 يمكن تحقيق اإلجابة تكاليفيًا عمى النحو التالي:

 
 دينار( 088× نزيل  300إيرادات المبيعات )      دينار 108888
 دينار( 008× نزيل  300)   تكاليف متغيرة    –دينار    08888
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الربح الحدي لمفندق      دينار  08888
 التكاليف الثابتة   -دينار    08888
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دينار      صافي الربح  08888
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 ثانيًا: إلغاء أحد خطوط الخدمات الفندقية:
تحقق بعض خطوط الخدمات الفندقية خسائر أو تكون أرباحيا أقل من المستوى  في بعض األحيان

 المطموب من وجية نظر اإلدارة, وىذا يحتاج إلعادة النظر في اإلبقاء عمييا أو إلغائيا.
 :مثال

, وخط الحمويات, وخط الطمبات يتكون مطبخ أحد الفنادق من ثالثة خطوط ىي خط األغذية
خالل الفترة عمى النحو بيانات الخاصة بإنتاج كل خط من الخطوط الثالثة الخارجية, وقد كانت ال

 التالي:
 الطمبات الخارجية خط الحمويات خط األغذية البيان

 0888 3088 0888  عدد الوجبات
 00 38 00 لموجبة التكاليف المتغيرة

 08 08 08 سعر بيع الوجبة الواحدة
 08888 08888 08888 التكاليف الثابتة

 

يحقق خسائر, فإن إدارة الفندق تفكر حاليًا في إلغاء ذلك الخط  ونظرًا ألن خط الطمبات الخارجية
دينار  08888التخمص من تكاليف ثابتة مقدارىا  بخطي األغذية والحمويات فقط  مقابل  واالكتفاء

 في حالة إلغاء ذلك الخط.
 : تقديم رأي عممي مدعم باألرقام بشأن:المطموب

 إلغاء خط الطمبات الخارجية. -1    
 اإلبقاء عمى خط الطمبات الخارجية.  -0    
 :الحل

 حساب صافي األرباح في ظل الوضع الحالي:
 دينار 088888=  08×  0888سعر بيع الوجبة = × خط األغذية =  عدد الوجبات إيراد مبيعات 

 دينار 100888=  08× 3088ة = سعر بيع الوجب× إيراد مبيعات خط الحمويات = عدد الوجبات 
=  08×  0888سعر بيع الوجبة = × إيراد مبيعات خط الطمبات الخارجية = عدد الوجبات 

 دينار 008888
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 008888 = 00×  0888التكمفة المتغيرة = ×  التكاليف المتغيرة لخط األغذية = عدد الوجبات 
 دينار.

 180888=  38×  3088التكمفة المتغيرة = × التكاليف المتغيرة لخط الحمويات = عدد الوجبات 
 دينار.

=  00×  0888التكمفة المتغيرة = × ة لخط الطمبات الخارجية = عدد الوجبات التكاليف المتغير 
 دينار. 100888

 دينار. 08888أما التكاليف الثابتة فوزعت بشكل متساوي لكل خط من الخطوط بمقدار 
 ضع الحالي عمى النحو التالي:وبالتالي يكون صافي األرباح في الو 

خط الطمبات  خط الحمويات خط األغذية البيان
 الخارجية

 ياإلجمال

 إيراد المبيعات
 تكاليف متغيرة -

088888 
008888 

100888 
180888 

008888 
100888 

010888 
000888 

 الربح الحدي
 التكاليف الثابتة -

164444 
08888 

74444 
08888 

56444 
08888 

286444 
108888 

 146444 (4444) 14444 144444 صافي الربح
 

 (المقترح ) الوضع الجديد الخارجية: الطمبات خط إلغاء  (:1) حل المطمب
 ياإلجمال خط الحمويات خط األغذية البيان

 سعر بيع الوجبة(× إيراد المبيعات )عدد الوجبات 
 تكاليف متغيرة( × ) عدد الوجباتتكاليف متغيرة  -

088888 
008888 

100888 
180888 

000888 
300888 

 ديــــــــــــــــــــــــــــحــــــــح الـــــــــــربــــــــــــــــــال  
 التكاليف الثابتة -

164444 
08888 

74444 
08888 

234444 
108888 

 94444 صفر 94444 حـــــــــــــربــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــافــــــــــــــــص  
( دينار بمقدار 08888التكاليف الثابتة لخط الطمبات الخارجية التي تقدر بمبمغ ) انخفضت

( دينار ويتم توزيعيا بالتساوي عمى 08888 – 08888) دينار 08888( دينار لتصبح 08888)
( دينار لتصبح التكاليف 18888أي لكل خط ) بقية الخطوط الباقية ) خط األغذية, وخط الحمويات(

 (.18888+  08888( دينار ) 08888الثابتة لكال الخطين بمقدار )
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 الخارجية: الطمبات خط عمى اإلبقاء : (2)بحل المطم
( دينار, وىي أقل من 08888ىي بمقدار )  في الوضع الجديد المقترحاألرباح الصافية اإلجمالية 

التي كانت  الوضع الحالي ) قبل إلغاء خط الطمبات الخارجية( في ظل األرباح المتحققة
عمى الرغم من تحقيقو  (  دينار, وبالتالي ال ننصح بإلغاء خط الطمبات الخارجية180888بمقدار)

بتقديم خدمات الخطوط الثالثة ) خط األطعمة, خط  ويفضل أن تستمر إدارة الفندق لخسائر, 
 .الحمويات, خط الطمبات الخارجية(
 ثالثًا: تسعير الوجبات الغذائية:

المعروف أن صناعة الضيافة تتسم بالموسمية والتذبذب في معدالت الطمب وصعوبة الموازنة  من
طاقتيا  في مواسم الركود تمجأ الفنادق والمطاعم الستغاللالعرض والطمب في كثير من األحيان, 

أو عمى األقل تغطية التكاليف في بعض األحيان, المتاحة ومواردىا المتوفرة لتحقيق أرباح معقولة 
من ىذه األساليب استغالل مرونة الطمب والسعر حيث أنو من المألوف أن تخفيف السعر عادة يؤدي 
إلى زيادة معدالت الطمب, لذا تدرس الفنادق والمطاعم إمكانية زيادة األرباح من خالل زيادة معدالت 

تخفيض األسعار, وما  ية, لكن يبقى السؤال, ىل من المجديالناتجة عن التخفيضات السعر الطمب 
 ىي األسعار الجديدة والمناسبة, إذا كانت اإلجابة بنعم.

 مثال:
التالية مستخرجة من سجالت أحد الفنادق والخاصة بمطعم الفندق عن فترة زمنية أمدىا البيانات 

 ( يومًا:38)
 وجبة يوميًا. 088الطاقة القصوى لممطعم  -
 دينار. 108888التكاليف الثابتة لممطعم شيريًا تبمغ   -
 دينار. 10التكاليف المتغيرة لموجبة الواحدة   -
 دينار. 00سعر بيع الوجبة الواحدة   -

الشير القادم أنو بسبب انتياء الموسم فإنو من المتوقع إذا ما   يرت دراسات السوق لفترةوقد أظ
ا الحالي أن يحدث انخفاض في عدد الوجبات المقدمة أستمر الفندق في تقديم الوجبة بنفس سعرى

 وجبة. 308يوميًا إلى 
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 وقد طرحت البدائل التالية لمدراسة واختيار أفضميا خالل الشير التالي:
في تسعير الوجبات, بغض النظر عن  إدارة الفندق في سياستيا الحالية : أن تستمرالبديل األول

 االنخفاض في األعداد المتوقعة.
وجبة يوميًا إذا ما خفضت سعر  088أن إدارة الفندق يمكن ليا أن تصل إلى تقديم  البديل الثاني:

 دينار. 08الوجبة الواحدة إلى 
البديل الثالث: أن إدارة الفندق يمكن ليا أن تستغل طاقة المطعم القصوى بالكامل إذا ما خفضت 

 دينار. 30سعر الوجبة الواحدة إلى 
 .البدائل: تقديم رأي مدعم باألرقام بشأن أفضل المطموب

 الحل:
 المدة× سعر بيع الوجبة الواحدة × إيرادات األطعمة لمبديل األول = عدد الوجبات 

 دينار 000088 = 38×              00×              308=                                 
   المدة =×  لموجبة الواحدة التكمفة المتغيرة × التكمفة المتغيرة لمبديل األول = عدد الوجبات  

 دينار 100088=  38×                 10×             308   =                            
 

 المدة× سعر بيع الوجبة الواحدة × = عدد الوجبات  الثانيإيرادات األطعمة لمبديل 
 دينار 008888=  38×              08×              088=                                 

 المدة =  × التكمفة المتغيرة لموجبة الواحدة ×  = عدد الوجبات   الثانيالتكمفة المتغيرة لمبديل 
 دينار 080888=  38×                 10×             088=                               

 المدة× سعر بيع الوجبة الواحدة × إيرادات األطعمة لمبديل الثالث = عدد الوجبات 
 دينار 000888=  38×              30×              088=                                 

 المدة =  ×  التكمفة المتغيرة لموجبة الواحدة×  التكمفة المتغيرة لمبديل الثالث = عدد الوجبات  
 دينار 000888=  38×                 10×             088=                               

 دينار لكل بديل( 108888)  أما التكاليف الثابتة ال تتغير تحت أي بديل
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 قائمة التكاليف لمبدائل                                  
 البديل الثالث الثانيالبديل  البديل األول البيان

 إيرادات المبيعات ) األطعمة(
 التكاليف المتغيرة -

 الربــــــــــــــــــــــح الــــــحـــــــــــــدي
 التكاليف الثابتة -

 صافـــــــــــــي الربــــــــــــــــــــــــــح

000088 
100088 

008888 
080888 

000888 
000888 

294444 
108888 

276444 
108888 

344444 
108888 

174444 156444 184444 
 

 أن: يتضح مما سبق
إدارة الفندق أن تحتفظ بمستوى نشاطيا الحالي  عمى وبناًء عميو فإن  ,البديل الثالث حقق أعمى أرباح

 دينار, لكي يمكن أن تقدم 30إلى  الواحدة لخدمات األطعمة والمشروبات مع النزول بسعر الوجبة
رباح الفندق أقصى ما يمكن تحقيقو, مع العمم أن جميع البدائل تحقق ىذه الوجبات بحيث تكون أ

أرباح صافية مختمفة لمفندق, ولكن البديل الثالث ىو أفضل البدائل حيث يحقق أرباح صافية وقدرىا 
 ( دينار.108888)
 
 
 
 
 


