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 التحميل المالي لممشروع الفندقي                                

فإن أسموب التحميل إذا كان أسموب تحميل الحساسية ىو آخر أساليب التحميل ظيورًا وأحدثيا نسبيًا، 
 المالي ىو أقدم أساليب التحميل المستخدمة في دراسة المركز المالي لممشروع.

لنتائج أداء الفندق ومركزه المالي الواردة بالحسابات الختامية في نياية فترة  وتعتبر األرقام المطمقة
ن كانت تفيد في إظيار  ىي أرقام ذات فائدة أو داللة محدودة لمغاية، زمنية معينة فتمك األرقام وا 

ال ذلك المركز المالي في تمك المحظة، إال أنيا من ناحية أخرى وكنتائج أعمال الفترة المعدة عنيا، 
تفيد في إظيار االتجاىات العامة ألداء الفندق أو توضيح معنى وداللة تمك النتائج في ضوء نتائج 

 الفنادق المماثمة.
أداء الفندق وتحقيق االستفادة القصوى من األرقام المطمقة ومن ثم فإن من أحدى وسائل تقييم نتائج 

سواء في نفس  النتائج واألرقام بأخرى مرتبطة بيا،، ىي مقارنة تمك الظاىرة بحسابات الفندق الختامية
الفترة أو فترات سابقة لمفندق نفسو، أو بالفنادق المماثمة، ذلك األسموب ىو ما يطمق عميو أسموب 

 التحميل المالي.
، ولمتحميل المالي أساليبو المتعددة، وتعد النسب المحاسبية ىي األداة األولى من أدوات التحميل المالي

لكل منيما معنى محدد،  ب المحاسبية يمكن تعريفيا بانيا العالقة التي تنشأ بين رقمين أو أكثروالنس
، أو ىي عممية توضيح لعالقات متباينة بين األرقام الواردة بالقوائم المالية أحدىما منسوب إلى اآلخر

لعامة لسير ، بغرض تقييم نتائج األداء والتعرف عمى االتجاىات اوالتي ترتبط ببعضيا البعض
 ، أو أن النسبة المحاسبية ببساطة شديدة ىي رقم معبر عنو باستخدام رقم آخر.النشاط

 

 :أهمية التحميل المالي واتجاهاته
النسب أحد األدوات الرئيسية التي يعتمد عمييا المحاسب في التحميل المالي باستخدام أسموب  يعتبر

تخطيط والرقابة واتخاذ الفندق لمساعدتيا في وظائف التوفير البيانات والمعمومات الالزمة إلدارة 
 القرارات.

والتحميل المالي باستخدام أسموب النسب يعتمد عمى تحميل المفردات والعناصر المختمفة الواردة بقوائم 
تائج األعمال والمركز المالي، ومن الممكن أن يكون التحميل المالي من حيث اتجاىاتو أفقي أو ن

 نين معًا في نفس الوقت.رأسي، أو األث
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ويقوم ىذا التحميل عمى دراسة سموك كل بند بالقائمة من حيث التغيرات التي تطرأ : األفقيالتحميل 
عمى البند بالزيادة أو بالنقص بمرور الوقت، ويتصف ىذا االتجاه من التحميل بالديناميكية ألنو يأخذ 

 في االعتبار التغيرات التي تمت.
ىذا التحميل عمى دراسة العالقات الكمية القائمة بين العناصر المختمفة في  ويقوم التحميل الرأسي:

ألنو يتم في لحظة معينة بذاتيا وليس عبر فترة  تأريخ معين، ولذلك فيو يتصف بالسكون والثبات،
 زمنية.

ألن كل وكل من النوعين األفقي أو الرأسي يشكالن معًا أساس وأسموب التحميل المالي بمفيومو اليوم 
 ليذا فأن المحمل المالي البد وأن يكون مممًا بيما وبأىمية كل منيما وصفاتو. منيما يتمم اآلخر

ما ىو في النياية إال وحدة اقتصادية ىادفة لمربح شأنيا شأن أي وحدة  الفندق أنواع النسب المالية:
المشروعات  وليذا فإن الفنادق تستخدم بعض النسب المحاسبية التي تستخدميا اقتصادية أخرى،

األخرى لقياس اتجاىات نتائج أدائيا، مثل العائد عمى رأس المال المستثمر، وصافي الربحية والسيولة 
 ب المحاسبية العامة ) التقميدية(.بالنسوغيرىا، ويمكن أن نطمق عمى ىذه المجموعة من النسب 

غيره من الوحدات أنو نظرًا لما يتسم بو النشاط الفندقي من طبيعة خاصة متميزة عن أنشطة إال 
نتائج أداء النشاط الفندقي  االقتصادية األخرى، فإن ىناك مجموعة أخرى من النسب لقياس اتجاىات

رىا، وغي ومتوسط القوة اإلنفاقية لمنزيل، وتشكيمة المبيعات عمى وجو الخصوص مثل نسبة األشغال،
 ) التشغيمية(. نسب المحاسبية الفندقية الخاصة أوبالويمكن أن نطمق عمى ىذه المجموعة من النسب 

وىذه المجموعة من النسب خاصة بالفنادق وال تشاركيا فييا  النسب الفندقية الخاصة ) التشغيمية(:
متعمقة ومتصمة بالنشاط الفندقي، والمصدر الذي تستقى منو ىذه النسب  أي وحدة أخرى، فيي نسب

تكون السجالت والدفاتر األحصائية، وأن كان ذلك ال يمنع من استخدام بعض بياناتيا، غالبًا ما 
، وذلك بعكس المجموعة الخاصة بالنسب المحاسبية )التقميدية( البيانات المالية في حساب كل النسب

 ل بياناتيا من السجالت المحاسبية.والتي تستقي ك
وتختمف وتتنوع النسب التشغيمية بالفنادق بحسب ظروف كل فندق وموقعو ونوع البيانات التحميمية 

  ، ومن أىم النسب التشغيمية النسب التالية6التي يمكن الحصول عمييا من سجالتو اإلحصائية
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من النسب لقياس العالقة بين ستخدام ىذه يمكن ا مجموعة نسب اإلشغال ) االستغالل( الفندقي: -1
الطاقات اإليوائية أو الخدمية المتاحة، وبين الطاقات اإليوائية أو الخدمية المستغمة فعاًل خالل فترة 

الطاقات المتاحة ليا، وتفيد ىذه النسب في التعرف عمى مدى كفاءة إدارة الفندق في استغالل زمنية، 
    التالية6وتشمل ىذه المجموعة النسب 

 111× عدد الغرف المشغولة                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نسبة إشغال الغرف =    -

 عدد الغرف القابمة لإلشغال                                 
 
 

 111× عدد األسرة المشغولة                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نسبة إشغال األسرة =    -

 عدد األسرة القابمة لإلشغال                                 
 
 

 111× عدد األجنحة أو ) الفيالت( المشغولة                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نسبة إشغال األجنحة أو ) الفيالت( =   -

 عدد األجنحة أو ) الفيالت( القابمة لإلشغال                                              
 
 

 111× الوجبات المقدمة بالمطعم عدد                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عم =   نسبة إشغال المط -

 ماكن الجموسالطاقة المتاحة لممطعم ممثمة في عدد أ                                 
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 مثال:

 بيانات التالية مستخرجة من سجالت أحد الفنادق في نياية فترة زمنية معينة6ال   

 البيان العدد
 متوسط عدد الغرف المشغولة غرفة 011
 متوسط عدد الغرف القابمة لإلشغال غرفة 011
 متوسط عدد األجنحة المشغولة جناح 11
 القابمة لإلشغالمتوسط عدد األجنحة  جناح 01
 متوسط عدد الفيالت المشغولة فيال 01
 متوسط عدد الفيالت القابمة لإلشغال فيال 01
 متوسط عدد األسرة المشغولة سرير  011
 متوسط عدد األسرة القابمة لإلشغال سرير 1111
 عدد الوجبات المقدمة وجبة 0111
 طاقة المطعم القصوى مقعد 10511

 

 في ضوء البيانات السابقة.المطموب: حساب نسب اإلشغال ) االستغالل( الفندقي      

 الحل:

 111× 011      111× عدد الغرف المشغولة                         
 %00.00 =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=         ـــــــــــــــــــــــنسبة إشغال الغرف =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 011          عدد الغرف القابمة لإلشغال                         
 

 111×  011     111× عدد األسرة المشغولة                           
 %01=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ = األسرة =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة إشغال 

 1111  ة لإلشغال      األسرة القابم عدد                           
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  111×  11    111× عدد األجنحة المشغولة                           
 %51=    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــ =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =نسبة إشغال األجنحة 

 01 ألجنحة القابمة لإلشغال      عدد ا                           
 

 111×  01           111× المشغولة  عدد الفيالت                          
 %00.00=  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة إشغال الفيالت = 

 01             القابمة لإلشغال عدد الفيالت                            

 

 111×0111           111× دمة بالمطعم عدد الوجبات المق                     
   %50=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة إشغال المطعم = 

  10511 سالجمو مطعم ممثمة في عدد أماكن الطاقة المتاحة لم                    

 

يمكن استخدام ىذه المجموعة لقياس متوسط إنفاق النزيل الواحد مجموعة نسب إنفاق النزالء:  -2
المختمفة مجتمعة، وعمى كل خدمة من الخدمات عمى حده، وتفيد ىذه النسب في  عمى خدمات الفندق

في تسويق انتاجيا لمنزالء كما تفيد في رسم وتخطيط سياسات  التعرف عمى مدى كفاءة إدارة الفندق
 التسعير لمختمف تمك الخدمات، وتشمل ىذه المجموعة عمى النسب التالية6

 إجمالي إيرادات الفندق من جميع خدماتو                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتوسط العام لمقوة اإلنفاقية لمنزيل الواحد = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 عدد النزالء                                                         
 

 المبيتإجمالي إيرادات                                           
 ـــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنفاق النزيل عمى المبيتمتوسط  -

 عدد النزالء                                                
 

 إجمالي إيرادات األطعمة والمشروبات                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط إنفاق النزيل عمى األطعمة والمشروبات = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 عدد النزالء                                                                
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 إجمالي إيرادات الخدمات الفندقية األخرى                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط إنفاق النزيل عمى الخدمات الفندقية =  -

 ءعدد النزال                                                               
 

 إجمالي إيرادات األطعمة والمشروبات                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط إنفاق النزيل عمى الوجبة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 إجمالي عدد الوجبات                                                    
 

 إجمالي عدد الميالي التي أمضاىا النزالء                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط مدة إقامة  النزيل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 عدد النزالء                                               

 مثال:

 معينة6 البيانات التالية مستخرجة من سجالت أحد الفنادق في نياية فترة زمنية

 إيرادات الفندق من جميع خدماتو وىي عبارة عن6          دينار 010111
 .دينار إيرادات خدمات المبيت 010411                           
 .دينار  إيرادات الخدمات الفندقية األخرى 40011                           
 دينار إيرادات األطعمة والمشروبات وىي عبارة عن6  010011                           

 .دينار وجبة اإلفطار  54111                                         
 .دينار وجبة الغذاء 000511                                         

 .دينار وجبة العشاء    0111                                         
 دينار             إجمالي التكاليف اإلدارية والعمومية. 05011
 دينار             تكاليف تنشيط المبيعات.   0111

 ليمة. 5411فإذا عممت أن6 إجمالي عدد الميالي التي أمضاىا النزالء في الفندق ىي 
ن إجمالي عدد الوجبات المقدمة ليم كانت نزيالً  1051عدد النزالء في الفندق خالل الفترة بمغ  ، وا 

 عمى النحو التالي6
 وجبة عشاء. 1111وجبة غذاء،  0111، وجبة إفطار 0111
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 تكاليف الفندق خالل الفترة كانت موزعة عمى النحو التالي6أن إجمالي 
 دينار إجمالي تكاليف المبيت. 141111
 والمشروبات.دينار إجمالي تكاليف األطعمة  004111
 دينار إجمالي تكاليف الخدمات الفندقية األخرى. 00111

 المطموب: حساب نسب إنفاق النزالء
 الحل:

 العام لمقوة اإلنفاقية لمنزيل الواحد = المتوسط

 010111   خدماتوإجمالي إيرادات الفندق من جميع         
 دينار 010=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

      1051                                 عدد النزالء        
                                            

 010411       إجمالي إيرادات المبيت                               
 دينار 100ـــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط إنفاق النزيل عمى المبيت = 

 1051                  عدد النزالء                                 
                                             

 لنزيل عمى األطعمة والمشروبات = متوسط إنفاق ا
 

 010011   إجمالي إيرادات األطعمة والمشروبات                        
 دينار 141ـــــــــــــــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 1051                       عدد النزالء                              
                                               

 = األخرى متوسط إنفاق النزيل عمى الخدمات الفندقية 
 40011        األخرى الفندقية الخدمات إيرادات إجمالي                         

 دينار 04ـــــــ = =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 
 1051                          عدد النزالء                              

 
 010011    إجمالي إيرادات األطعمة والمشروبات                             

 دينار 05ــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط إنفاق النزيل عمى الوجبة =
 0111             إجمالي عدد الوجبات                                          

                                                                   (0111  +0111  +1111 ) 
 

 5411      إجمالي عدد الميالي التي أمضاىا النزالء                      
 ليمة 0.0ــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط مدة إقامة  النزيل = 

 1051                     عدد النزالء                                          
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 تستخدم ىذه المجموعة لقياس العالقة بين أرباح وتكاليف كل  مجموعة ربحية األنشطة الفندقية: -3
من األنشطة الرئيسية الثالثة، وتفيد ىذه النسب في التعرف عمى مدى كفاءة الفندق في إدارة  نشاط

اإلسيام العالية والمنخفضة في ربحية نشطة، وتحديد األنشطة ذات معدالت كل نشاط من ىذه األ
 ، وتشمل ىذه المجموعة النسب التالية6الفندق

 
 111× إجمالي تكاليف المبيت(  –) إجمالي إيرادات المبيت                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة ربحية نشاط المبيت = 

 إجمالي تكاليف المبيت                                          
 

 111( × األطعمةإجمالي تكاليف  – األطعمة) إجمالي إيرادات                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  األطعمةنسبة ربحية نشاط 

 األطعمةإجمالي تكاليف                                           
                                   

 الخدمات األخرى=نسبة ربحية نشاط 
 

 111× إجمالي تكاليف الخدمات األخرى(  –) إجمالي إيرادات الخدمات األخرى                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 الخدمات األخرىإجمالي تكاليف                                           

 

 مثال:
 .بالرجوع إلى بيانات المثال السابق

 حساب نسب ربحية األنشطة الفندقية. المطموب:
 الحل:

                           
 نسبة ربحية نشاط المبيت =  
 

 111×(141111 –010411)   111×تكاليف المبيت(إجمالي  –) إجمالي إيرادات المبيت
 %    04=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 141111                                     إجمالي تكاليف المبيت         
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 =  والمشروباتاألطعمة نسبة ربحية نشاط 
 

 111(×004111-010011)    111×إجمالي تكاليف األطعمة(–) إجمالي إيرادات األطعمة
 %04 = = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 004111                         مة  األطعإجمالي تكاليف                  
 

 الخدمات األخرى=نسبة ربحية نشاط 
 

    111 × إجمالي تكاليف الخدمات األخرى(  –)إجمالي إيرادات الخدمات األخرى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخدمات األخرىإجمالي تكاليف                         
                                              (40011 – 00111  × )111 

                    %11ـــــــــــــــــــــــــ =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             
                                                     00111 

 

بموجب ىذه النسب تم تبويب عناصر  التشغيل الفندقي:مجموعة نسب إيرادات وتكاليف  -4
 التكاليف الفندقية إلى عناصر تكاليف مباشرة وعناصر تكاليف غير مباشرة.

6 وتستخدم ىذه المجموعة في قياس العالقة مجموعة نسب التكاليف المباشرة لمتشغيل الفندقي  -أ
الرئيسية وبين إيرادات كل نشاط من ىذه بين تكاليف التشغيل المباشرة لكل نشاط من أنشطة الفندق 

وتفيد ىذه النسب في التعرف عمى مدى كفاءة تشغيل كل نشاط، وتشمل ىذه المجموعة  األنشطة،
 عمى النسب التالية6

 111× إجمالي تكاليف المبيت                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة تكاليف المبيت =  -

 إجمالي إيرادات المبيت                                 
 

 111× إجمالي تكاليف األطعمة والمشروبات                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف األطعمة والمشروبات = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة تكالي -

 األطعمة والمشروباتإجمالي إيرادات                                               
 

 



78 
 

 111× إجمالي تكاليف الخدمات الفندقية األخرى                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة تكاليف الخدمات الفندقية األخرى = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 الخدمات الفندقية األخرىإجمالي إيرادات                                                
 
 
ىذه المجموعة لقياس العالقة  وتستخدم عة نسب التكاليف غير المباشرة لمتشغيل الفندقي:مجمو  -ب

، وبين إجمالي التشغيل غير المباشرة لكل نشاط من األنشطة المساعدة ) اإلدارية ( بين تكاليف
إيرادات الفندق، وتفيد ىذه النسب في معرفة مدى كفاءة تشغيل تمك األنشطة المساعدة، وتشمل ىذه 

 المجموعة عمى النسب التالية6
 111× العمومية واإلدارية إجمالي التكاليف                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة التكاليف العمومية واإلدارية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 الفندقإجمالي إيرادات                                                

 

 111× إجمالي تكاليف تنشيط المبيعات                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة تكاليف تنشيط المبيعات = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 الفندقإجمالي إيرادات                                                
 

 111× إجمالي تكاليف الطاقة واإلنارة                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة تكاليف الطاقة واإلنارة =  -

 الفندقإجمالي إيرادات                                                
 
 

 111× إجمالي تكاليف الصيانة واإلصالحات                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة تكاليف الصيانة واإلصالحات  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 الفندقإجمالي إيرادات                                               
 

 مثال:
 بالرجوع إلى بيانات المثال السابق.

 المطموب:
 حساب نسب تكاليف التشغيل المباشرة. -1
 مباشرة.حساب نسب تكاليف التشغيل غير ال -2
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 الحل: 

 ( نسب تكاليف التشغيل المباشرة1المطموب )

 111×  141111     111× جمالي تكاليف المبيت إ                       
 %55  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         = ــــــــــــــــــــــــــــــنسبة تكاليف المبيت = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 010411             إجمالي إيرادات المبيت                        
 

  111×  004111   111×جمالي تكاليف األطعمةإ                               
 %0020 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ف األطعمة والمشروباتنسبة تكالي

 010011       األطعمة إجمالي إيرادات                                  
 

      111× ي تكاليف الخدمات الفندقية األخرى إجمال                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ =      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكاليف الخدمات الفندقية األخرى= نسبة

 الخدمات الفندقية األخرى إجمالي إيرادات                                      
           

                                                                00111   ×111 
 %51=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              

                                                                   40011   
       

 ( نسب التكاليف غير المباشرة2حل المطموب )

 111×05011   111×العمومية واإلداريةإجمالي التكاليف                               
 %5= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ــــــــــــــــــــــــــــنسبة التكاليف العمومية واإلدارية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 010111                     الفندقإجمالي إيرادات                                 
 

 111×0111    111× إجمالي تكاليف تنشيط المبيعات                             
 %1= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة تكاليف تنشيط المبيعات = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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