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 قتحميل حساسية الربحية في الفناد

تأثير بعض العوامل المتحكمة أو  تبنى فكرة تحميل حساسية الربحية عمى تحديد أو قياس مدى
ىي ) عدد ، ومن أىم العوامل المتحكمة في الصناعة الفندقية الرئيسية عمى صافي الربح الفندقي

لمنزيل، أسعار بيع الخدمات الفندقية المختمفة من مبيت وطعام، تكمفة  ء، متوسط القوة اإلنفاقيةالنزال
المتغيرة، المصروفات اإلدارية لنزالء، المواد المتغيرة، األجور ا والمشروبات، عدداألطعمة 
 (.والعمومية

سيكون لو  % مثاًل في متوسط القوة اإلنفاقية لمنزيل01وتتبمور فكرة التحميل ىذه في أن التغير بمعدل 
 تكمفة األطعمة والمشروبات مثاًل.% في 01تأثير عمى صافي األرباح يختمف عن التغير بمعدل 

والجانب اآلخر ىو أن عممية ترتيب تمك العوامل والتأثيرات المتعددة والمتباينة عممية صعبة حتى 
ية لألمور، أذن ىذا عمى ذوي الخبرة الطويمة في صناعة الفندقة اعتمادا عمى خبرتيم ونظرتيم السطح

العوامل حسب  يحتاج لتحميل عممي مبني عمى أسس ثابتة يبين تأثير كل عامل من العوامل وترتيب
 تأثيرىا عمى صافي األرباح الفندقية.

 خطوات تحميل حساسية الربحية

يقيس التأثير الذي يحصل تعتمد عممية تحميل حساسية الربحية عمى مفيوم مضاعف الربح والذي 
الصافية لمفندق عند حدوث تغير بنسبة ما في أحد العوامل المتحكمة، وىذا يتضمن  ألرباحعمى ا

 الخطوات التالية9

القوائم المالية لمفندق ويشمل عدد النزالء، متوسط وىذا يظير من واقع  تحديد العوامل المتحكمة9 -0
وجميعيا من قائمة الدخل التي تبين ، تكاليف األجور،....الخ، تكاليف المواد القوة اإلنفاقية لمنزيل،

 وصافي األرباح. عناصر اإليرادات وعناصر التكاليف

تحميل تأثير كل من العوامل عمى صافي األرباح ويتم ذلك بأخذ كل عامل عمى حده ودراسة  -2
 باقي العوامل المتحكمة األخرى.تأثيره عمى صافي األرباح  في الفندق مع افتراض ثبات 
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العوامل المتحكمة بحسب أىميتيا9 يتم احتساب مضاعف الربحية لكل عامل من العوامل ترتيب  -3
في ضوء أرقام مضاعفات الربح  المتحكمة عمى حده، ومن ثم ترتيب ىذه العوامل حسب أىميتيا

الخاصة بكل عامل منيا، مثل ىذا التحميل يوفر إلدارة الفندق معمومات حول أكثر العوامل أىمية 
 عمى صافي األرباح.بالنسبة لمفندق من حيث تأثيره  يةوأقميا أىم

 مثال

 9التالية البيانات 1100عام  نياية تظير قائمة التكاليف واإليرادات لفندق الياسمين في

 قائمة اإليرادات والتكاليف
 دينار متوسط القوة اإلنفاقية لمنزيل الواحد ( 011× نزيل  0111إيرادات المبيعات)  دينار 011111

 9تكاليف متغيرة                     
 دينار تكاليف مواد متغيرة     31111                   
 دينار أجور متغيرة     01111                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 إجمالي التكاليف المتغيرة     دينار 41111             
 تكاليف ثابتة9                     
 دينار مصروفات إدارية    21111                   
 دينار مصروفات عمومية    01111                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 
 إجمالي التكاليف الثابتة     دينار  31111             
 إجمالي التكاليف المتغيرة والثابتة                 دينار   81111
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دينار                   األرباح الصافية 01111
 :المطموب

 تحديد العوامل المتحكمة. -0
حساب مضاعف الربح لكل عامل من العوامل المتحكمة عمى حده بافتراض نسبة تغير بالزيادة  -1

 %.  01قدرىا 
 ترتيب العوامل المتحكمة بحسب أىميتيا في ضوء رقم مضاعف الربح الخاص بكل عامل متحكم -2
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 الحل:
 (0المطموب )
 العوامل المتحكمة وىي9 يتم تحديد

 عدد النزالء. -
 اإلنفاقية لمنزيل الواحد.متوسط القوة  -
 المواد المتغيرة. -
 األجور المتغيرة. -
 المصروفات اإلدارية. -
 المصروفات العمومية. -

) يالحظ أنو ال يشترط أن يكون عدد العوامل المتحكمة بيذا العدد في مثالنا، إنما يحدد كل فندق 
 عدد العوامل المتحكمة في ضوء ظروفو الخاصة (.

 (1المطموب )
تغير بالزيادة حساب مضاعف الربح لكل عامل من العوامل المتحكمة عمى حده بافتراض نسبة 

01%. 
 عدد النزالء: -0

 الزيادة في إيرادات المبيعات =
 دينار %01111 = 01×  011111

 إيرادات المبيعات الجديدة =
 دينار 001111=  01111+  011111

 الزيادة في التكاليف المتغيرة =
 دينار %4111 = 01×  41111

 التكاليف المتغيرة الجديدة =
 دينار 44111=  4111+  41111

 دينار. 31111أما التكاليف الثابتة لن تتأثر كونيا تكاليف زمنية وتبقى 
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 ويمكن إظيار األرباح الصافية الجديدة في القائمة التالية9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيرادات المبيعات    دينار 001111
 تكاليف ثابتة ( 31111تكاليف متغيرة +  44111)  إجمالي التكاليف (-) دينار  84111
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دينار      صافي األرباح 04111

 
 صافي الربح القديم  –مقدار التغير في صافي األرباح =  صافي الربح الجديد 

 دينار 4111=  01111 - 04111=                                           
 %41=   011×  01111÷  4111نسبة التغير في صافي األرباح = 

 
 %41       نسبة التغير في صافي الربح                            

 4 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     = مضاعف الربح = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 %01              نسبة التغير في عامل التحكم                     

 
 
 متوسط القوة اإلنفاقية لمنزيل:  -2

ال يؤثر عمى التكاليف المتغيرة أو الثابتة لمفندق،  أو االنخفاض في متوسط القوة اإلنفاقية أن الزيادة
 فيي بمثابة ارتفاع ألسعار الخدمات الفندقية وتنوعيا، او تحسن إداء العاممين، أو ما شابو.   

 الزيادة في إيرادات المبيعات =
 دينار %01111 = 01×  011111

 إيرادات المبيعات الجديدة =
 دينار 001111=  01111+  011111

 التاليةقائمة التكاليف يمكن إظيار صافي األرباح الجديدة  في و   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دينار إيرادات المبيعات    001111
  تكاليف ثابتة ( 31111تكاليف متغيرة +  41111)  ( إجمالي التكاليف-)دينار       81111
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دينار صافي األرباح      11111
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 صافي الربح القديم  –=  صافي الربح الجديد مقدار التغير في صافي األرباح 
 دينار 01111=  01111 - 11111=                                           
 %011=   011×  01111÷  01111=    نسبة التغير في صافي األرباح

 
 %011نسبة التغير في صافي الربح                               

 01=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مضاعف الربح = ــــــــــــــــــــــــــــ
 %01   نسبة التغير في عامل التحكم                            

 
المتغيرة لن يؤثر سوى عمى المواد المتغيرة فقط عمى 9 الزيادة في تكمفة المواد المواد المتغيرة  -3

 النحو التالي9
 = الزيادة في المواد المتغيرة

 دينار %3111 = 01×  31111
 = تكمفة المواد المتغيرة الجديدة

 دينار 33111=  3111+  31111
 األرباح الصافية الجديدة بالقائمة التالية9 إظيارويمكن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيرادات المبيعات دينار 011111
 ثابتة(تكاليف  31111تكاليف متغيرة +  01111+  33111( إجمالي التكاليف)-دينار)  83111
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دينار صافي األرباح   5111 
 

 صافي الربح القديم  –مقدار التغير في صافي األرباح =  صافي الربح الجديد 
 دينار 3111 -=  01111 - 5111=                                           

دينار، وعمومًا فأن  3111بمقدار التغير بالسالب، أي أن األرباح قد انخفضت  يالحظ ىنا أن مقدار
  حيث ال تأثير ليا عمى نتائج التحميل. ىمالياإاإلشارة يمكن 

 %31=   011×  01111÷  3111نسبة التغير في صافي األرباح = 
 %31نسبة التغير في صافي الربح                               

 3ـ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    = مضاعف الربح = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 %01   نسبة التغير في عامل التحكم                            
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الزيادة في تكمفة األجور المتغيرة لن تؤثر سوى عمى األجور المتغيرة فقط عمى  ر المتغيرة:األجو  -3
 النحو التالي9

 الزيادة في األجور المتغيرة =
 دينار %0111 = 01×  01111

 تكمفة األجور المتغيرة الجديدة =
 دينار 00111=  0111+  01111
 األرباح الصافية الجديدة في القائمة التالية9 إظيارويمكن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المبيعاتدينار إيرادات  011111
 (ثابتةتكاليف  31111تكاليف متغيرة +  00111+ 31111( إجمالي التكاليف)-دينار)  80111
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دينار األرباح الصافية   8111

 
 صافي الربح القديم  –مقدار التغير في صافي األرباح =  صافي الربح الجديد 

 دينار 0111 -=  01111 - 8111=                                           
دينار، وعمومًا فأن  0111يالحظ ىنا أن مقدار التغير بالسالب، أي أن األرباح قد انخفضت بمقدار 

 ىماليا حيث ال تأثير ليا عمى نتائج التحميل. إاإلشارة يمكن 
 %01=   011×  01111 ÷ 0111نسبة التغير في صافي األرباح = 

 %01نسبة التغير في صافي الربح                               
  0ــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    = مضاعف الربح = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 %01  نسبة التغير في عامل التحكم                             
 
اإلدارية لن تؤثر سوى عمى المصروفات اإلدارية في المصروفات  9 الزيادةالمصروفات اإلدارية -5

 فقط عمى النحو التالي9
 = الزيادة في المصروفات اإلدارية

 دينار %2111 = 01×  21111
 اإلدارية الجديدة =المصروفات 

 دينار 22111=  2111+  21111
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 ويمكن إظيار صافي األرباح الجديدة بالقائمة التالية9
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دينار إيرادات المبيعات 011111
 تكاليف ثابتة( 01111+  22111يرة + تكاليف متغ 41111( إجمالي التكاليف)-دينار)  82111
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دينار صافي األرباح   6111

 
 صافي الربح القديم  –مقدار التغير في صافي األرباح =  صافي الربح الجديد 

 دينار 2111 -=  01111 - 6111=                                           
ينار، وعمومًا فأن د 2111ار التغير بالسالب، أي أن األرباح قد انخفضت بمقدار يالحظ ىنا أن مقد

 ىماليا حيث ال تأثير ليا عمى نتائج التحميل. اإلشارة يمكن إ
 %21=   011×  01111÷  2111نسبة التغير في صافي األرباح = 

 %21نسبة التغير في صافي الربح                               
  2=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ربح = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مضاعف ال

 %01نسبة التغير في عامل التحكم                               
 
الزيادة في المصروفات العمومية لن تؤثر سوى عمى المصروفات  9عموميةالمصروفات ال -6

 العمومية فقط عمى النحو التالي9
 الزيادة في المصروفات العمومية =

 دينار %0111 = 01×  01111
 المصروفات العمومية الجديدة =

 دينار 00111=  0111+  01111
 
 التالية9ويمكن إظيار صافي األرباح الجديدة بالقائمة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دينار إيرادات المبيعات 011111
 تكاليف ثابتة( 00111+  21111كاليف متغيرة + ت 41111( إجمالي التكاليف)-دينار)  80111
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دينار صافي األرباح   8111
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 صافي الربح القديم  –مقدار التغير في صافي األرباح =  صافي الربح الجديد 
 دينار 0111 -=  01111 - 8111=                                           

دينار، وعمومًا فأن  0111يالحظ ىنا أن مقدار التغير بالسالب، أي أن األرباح قد انخفضت بمقدار 
 اإلشارة يمكن أىماليا حيث ال تأثير ليا عمى نتائج التحميل. 

 %01=   011×  01111÷  0111نسبة التغير في صافي األرباح = 
 %01    نسبة التغير في صافي الربح                           

  0=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       =مضاعف الربح = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 %01نسبة التغير في عامل التحكم                               

 

 (2المطموب )
تحكم رقم مضاعف الربح الخاص بكل عامل مترتيب العوامل المتحكمة حسب أىميتيا في ضوء 

 حسب الشكل التالي9
 مضاعف الربح       العامل المتحكم                      الترتب                      

 01              متوسط القوة اإلنفاقية              األول  
 4عدد النزالء                                        الثاني
 3المواد المتغيرة                                     الثالث
 2المصروفات اإلدارية                               الرابع

 0األجور المتغيرة                                 الخامس
 0  صروفات العمومية           الم               السادس

 
 عمى الرغم من أنيا قد تمتومن الشكل السابق يمكن أن نالحظ أن التغيرات في العوامل المتحكمة 

بنسبة ثابتة، إال أنيا ولدت مضاعفات أرباح ذات قيم مختمفة، بعضًا منيا ذا تأثير قوي عمى  جميعا
 المضاعفات يمكن إليضاح درجة تأثير تمك ثم ومن، الصافية والبعض اآلخر ذا تأثير محدود األرباح

 أن نرتب العوامل المتحكمة من حيث درجة أىميتيا بحيث نبدأ بأكثر العوامل عمى صافي الربح
 المتحكمة أىمية وتأثيرًا عمى األرباح الصافية، وتنتيي بأقل تمك العوامل أىمية وتأثيرًا.

كثرىا تأثيرًا عمى األرباح الصافية، ىي متوسط القوة ومن النتائج السابقة يتضح أن أقوى العوامل وأ
 ) ومضاعفو خمسة (. اإلنفاقية لمنزيل ) ومضاعفيا عشرة (، وعدد النزالء
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ومعنى وتفسير أن مضاعف ربح عامل متوسط القوة اإلنفاقية لمنزيل ىو عشرة، أنو لو فرضنا زيادة 
رباح ىو زيادة في األ لمنزيل، فإن تأثير ىذه الزيادة % مثاًل في متوسط القوة اإلنفاقية1معدليا 

% في متوسط القوة 4، وبالمثل إذا فرضنا زيادة قدرىا ( 01% × 1)  %11الصافية لمفندق قدرىا 
(، وبالنسبة 01% ×4) %41اإلنفاقية لمنزيل فإن تأثير ىذه الزيادة عمى األرباح الصافية سيكون 

د النزالء ومضاعف الربح الخاص بذلك العامل ىو ) خمسة (، فإذا لمعامل التالي في األىمية وىو عد
% في عدد النزالء فإن ذلك يعني أن أرباح الفندق الصافية سوف تتضاعف 11ما فرضنا زيادة قدرىا 

( في  4% × 7% ) 31% في عدد النزالء تؤدي إلى 7(، وزيادة قدرىا  %4 × %11 ) 011
 صافي أرباح الفندق.
متوسط القوة اإلنفاقية لمنزيل، وعدد النزالء ىي عوامل متحكمة تتصل بإيرادات  ومن المالحظ أن

ن باقي العوامل األخرى ىي عوامل متحكمة فيما يتصل بتكاليف الفندق، ومن الواضح أن الفندق ، وا 
 والتأثير عمى أرباح الفندقىي عوامل ذات الثقل واألىمية  العوامل المتحكمة في توليد إيرادات الفندق

الفندق عمى صافي أرباحو، أو بعبارة الصافية بدرجة أكبر من تأثير العوامل المتحكمة في تكاليف 
أخرى، أن العوامل المتحكمة في تكاليف الفندق ىي عوامل ذات تأثير عمى صافي أرباحو، ولكن ذلك 

 ىو بدرجة أقل من تأثير العوامل المتحكمة في إيرادات الفندق عمى صافي أرباحو. التأثير
ذا ما كانت ىذه الحالة التي نحن بصددىا في الحياة العممية، فإن الفندق يوصف بانو حساس  وا 

مجموعة العوامل ذات الثقل والتأثير عمى اإليرادات، أما إذا كانت عوامل التكاليف المتحكمة ىي 
 التكاليف. رباح، فإن الفندق يوصف بأنو فندقًا حساسصافي األ

ذا كان الفندق حساس باإليرادات فأن تمك الصفة ومعنى محدد لدى يجب أن يكون ليا مضمون  وا 
إدارة الفندق جيودىا بصفة  إدارة الفندق، وترجمة ذلك المضمون والمعنى تصبح عمميًا ىي أن تركز

، وال يعني ذلك إىمال العوامل المتصمة ية توليد اإليراداتأساسية عمى كل العوامل المتصمة بعمم
نما يعني أن االىتمام بالعوامل المتصمة بجانب اإليرادات يجب أن تحظى بعناية  بجانب التكاليف، وا 

  دات. ااإلير ألن الفندق حساس المتصمة بجانب التكاليف،  أكبر واىتمام من العوامل
 
 
 


