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 الفندقي:النظام المحاسبي 

 كل نشاط من فن تجميع وتسجيل وتبويب وتلخيص وتحليل تكاليف يه :الفندقية محاسبة التكاليف
 واالستفادة منها في ترشيد القرارات اإلدارية . الرقابة عليها ةأو الخدمي ةاالنتاجي األنشطة

  أهداف نظام التكاليف:
 إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة هي:تسعى  الفندقية التكاليفمحاسبة من خالل التعريف أعاله نجد ان 

  أ( تحديد التكاليف الفعلية للمنتج أو للنشاط. 
 .ب( الرقابة على التكاليف 
  ج( توفير البيانات الالزمة لخدمة أغراض التخطيط. 
  د( المساعدة في رسم السياسات وترشيد القرارات اإلدارية. 

 
 ينبغي أن يتوفر في نظام التكاليف: مقومات نظام التكاليف:

 مجموعات رئيسة وفرعية . ى: يتم حصر جميع أنواع التكاليف بالمنشأة و تقسيمها إل دليل عناصر التكاليف -1
تتكامل وتتفاعل  ,مركز تجميع مجموعة من عناصر التكاليف ;: يمثل مركز التكلفة دليل مراكز التكاليف -2

 .فيما بينها إلخراج منتج معين
  مثل :تكلفة مراكز  ىفي محاسبة التكاليف تقسيم المنشأة إل ومن المتعارف عليه

 المطبخ(مركز  –)مركز المغسلة                مثل: مراكز االنتاج        -أ
 المطعم(مركز  -)مركز الصيانة        :مراكز خدمات عامة مثل       -ب
 المعارض( –شطة الدعاية )أن      :مراكز خدمات تسويقية مثل        -د
 ون قانونية(ؤ مراكز ش –عاملين الون ؤ )مراكز خدمات ش                :مراكز إدارية مثل       -ه
 تصنيع االثاث الالزم( –)إقامة مبني جديد    :مراكز العمليات الرأسمالية مثل        -و
 .تحديد الخطة الرئيسة والفرعية داخل المنشاة في: يتطلب إعداد هذا الدليل  دليل وحدة النشاط -3
العمليات والمعامالت المختلفة مثل  إلثبات: المستند هو الدليل المادي الملموس  المجموعات المستندية -4

 اذون االرتجاع ..........الخ . –أذون اإلضافة واالستالم  -الفواتير 
شكل  بموجب: المجموعات الدفترية التي يشملها نظام التكاليف  المجموعات الدفترية والسجالت التحليلية -5

 .العالقة بين نظام التكاليف ونظام المحاسبة المالية بالمنشأة
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وتتنوع هذه المخرجات بحسب الغرض من اعدادها  .: مخرجات نظام معلومات التكاليف القوائم والتقارير -6
 . الدخلالتكاليف وقائمة  واهم هذه القوائم قائمة .عة النشاطوطبي

 اساسيات النظام المحاسبي في الفنادق :
 .إبراز الصفات والخصائص المميزة للنشاط الفندقي -1
كفاءة االدارة  ىإجراء التحليل المالي للبنود المحاسبية للنشاط الفندقي بالقوائم المالية للتعرف علي مد -2

 لديها  في استغالل الموارد المتاحة
 .تأكيد أهمية الجانب الرقابي للنظم المحاسبية -3
 جنب مع اهداف المحاسبة ىالمحاسبة اإلدارية في ذلك القطاع جنبًا إل ألساليبإعطاء عناية خاصة  -4

 المالية. 
  .إلي جنب مع البيانات الماليةاالهتمام بتوفير البيانات االحصائية وتأكيد أهميتها جنبا  -5

 االنشطة والوظائف الفندقية :
ائف الفنية التي تتميز وتنفرد بها المؤسسات الفندقية عن غيرها من الوحدات االقتصادية ظهي تلك الو 

 :رئيسة هي أقسامثالثة  لىويمكن تقسيم الوظائف الفندقية إ
 .الغرف واإلقامة -1
 .األطعمة والمشروبات -2
 األخرى. خدمات النزالء والتسهيالت -3

الفنية االساسية وتنقسم الوظائف  هقيام الفندق بمزاولة وظائفلوالالزمة  الوظائف اإلدارية )المساعدة(وهناك 
 :الىاإلدارية بالفندق 

 الصيانة والطاقة : -1
 التسويق والعالقات العامة : -2
 ريالجهاز المالي واالدا -3

 
 تهدف اإلدارة من خالل استخدامها لمحاسبة التكاليف الفندقية الى: الفنادق:التكاليف الفندقية اهداف محاسبة 

 ة.الفندقي الخدمات عنالغرف  إيرادمتوسط  زياده الغرف و مبيعات ويتحقق ذلك من خالل;االيرادات زياده .1
 .بتنفيذها مااللتزايتم إعدادها و التخطيط اليها و مراقبه  ةمرن ةموازنات تقديري وذلك من خالل ;التكاليف تقليل .2
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التقارير  تقديم ييتمثل ف كمحاسبين ماليين ولكن دورنا نحن ةعديد يويتحقق من توفير نواح ;النزالء تحقيق رضا .3
 .من الوصول الى ارضاء النزالء ةالمختلف ةلتمكين االقسام الفندقي ةزماال ةالمالي

 ةديأالعقبات امام الموظفين من ت ةيعالج كاف سليم ينظام محاسب ويتحقق من خالل  ;الموظفين تحقيق رضا .4
 .االداء في المرونةعن  فضالً البيانات  في ةودق ةوجود ةو سرع ةعملهم بسهول مهام

يتضح منها  يالسابق عرضها و الت االربع العناصر اجتماعمن خالل  ;الفندق عن ةحسن ةإعطاء صور  .5
 ي.العمل الفندق ةمن ايجاد الترابط داخل منظوم ةالمالي ةاالدار  دور

 

 مراحل النظام المحاسبي في الفنادق:

 :الفنادق يتكون من سبعة مراحل اساسية نوجزها كما يلى في يالنظام المحاسب

 .الفندق في ةاالقتصادي ةلألنشط ةالمؤيد المستندات تجميع -1

 ي.االلالحاسب  او بالدفاتر ةتسجيل العمليات المالي -2

 .للفندق ةالعمليات المالي تبويب و تصنيف و ترحيل   -3

 .ةموازيين المراجع فيالتلخيص   -4 

 ة.زمالال ةبالتسويات الجردي القيام  -5 

 .الفندق في ةاالنتاجي لألقسام االيرادات و المصروفات إعداد قوائم  -6 

 .للفندق الختامية الحسابات إعداد -7 

 :الفنادقعناصر التكاليف في 
 :أهم تبويبات عناصر التكاليف في الفنادق 

 : ىاوال :تبوب عناصر التكاليف الفندقية من حيث طبيعتها أو نوعها إل

: وتتمثل في المؤن باختالف أنواعها والمواد المساعدة في أعمال الفندق كمواد النظافة واالطعمة  المواد -1
 .والمشروبات

 يتحمله الفندق في سبيل الحصول على الجهد اإلنساني.االجور: وتتمثل في كل ما  -2
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مباشرة او عناصر تكاليف غير  تكاليفقد تكون عناصر التي : وتتمثل في كافة عناصر التكاليف  الخدمات -3
 .مباشرة

 .:تبويب التكاليف حسب عالقتها بحجم النشاط نياً ثا

عناصر تكاليف ثابتة  ىبمستوي النشاط بالفندق اليمكن تبويب عناصر التكاليف الفندقية من حيث عالقتها 
 .وعناصر تكاليف متغيرة

  (1مثال محلول )

 .2015المالية لسنة فترة المستخرجة من سجالت فندق الرشيد وفندق سومر في نهاية  اآلتيةالبيانات 

 

 بيــــــــــــان
 فندق سومر فندق الرشيد

 كلي جزئي كلي جزئي

            المبيعاتإيرادات 

 عناصر التكاليف :         -

 تكاليف متغيرة         -

 تكاليف ثابتة         -

 إجمالي التكاليف

 الربح مجمل

 
 
 

40000 

20000 

 

80000 

 
 
 

 

60000 

20000 

 
 
 

20000 

40000 

80000 

 
 
 

 
 

60000 

20000 

 

وبسبب الظروف واألحوال االقتصادية السائدة فإن إدارة كل فندق تتوقع انخفاضا في حجم المبيعات 
 .%20 بمقدارنشاط الفندق  في مستوي

 في مستوي النشاط . المتوقع حدوثهالمطلوب : اعادة تصوير القائمة السابقة في ضوء التغير 

 

 

 الحــــــل

  دينار 16000 =       %20×  80000 =                           مقدار االنخفاض في المبيعات

 دينار64000  =     16000 – 80000 =                                      المبيعات المتوقعة

 دينار  8000=         %20×  40000=  مقدار االنخفاض في التكاليف المتغيرة في فندق الرشيد

 دينار 32000=       8000  – 40000=              في فندق الرشيد المتوقعةالتكاليف المتغيرة 
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 دينار   4000=          % 20×20000مقدار االنخفاض في التكاليف المتغيرة في فندق سومر = 

 دينار 16000=                 4000 -   20000التكاليف المتغيرة المتوقعة في فندق سومر = 

 دينار 20000=                                  تة في فندق الرشيد كما هي بدون تغيرالتكاليف الثاب

 دينار 40000=                                 التكاليف الثابتة في فندق سومر كما هي بدون تغيير

**************** 

 

  :2مثال محلول 

 خالل فترة زمنية معينة :  الفنادقمستخرجة من سجالت أحد  اآلتيةالبيانات 

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع االول الفترة الزمنية

 2000 900 600 1000 عدد النزالء

 البيانات الخاصة بالتكاليف واإليرادات علي النحو التالي :  وكانت 

المبيت والطعام والشراب والخدمات الفندقية االخري  ىمتوسط القوة االتفاقية للنزيل الواحد يوميا عل -1
 . دينار 100هو 

 % من إيرادات المبيعات يوميا40للنزيل الواحد تبلغ   التكلفة المتغيرة -2

 دينار 60000التكاليف الثابتة للفندق لكل ربع سنوي 

 
 

 :  والمطلوب

 .لعام بيان أثر التقلبات في مستوي نشاط الفندق علي ربحته علي مدار ا

 
 

 الحـــــــل

 الفترة الزمنية
 بيــــان

 اإلجمالي الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 4500 2000 900 600 1000 عدد النزالء

 إيرادات المبيعات

 عناصر التكاليف

 تكاليف متغيرة

 تكاليف ثابتة

 إجمالي التكاليف

 صافي الربح أو الخسارة

100000 

 

40000 

60000 

6000 

 

24000 

60000 

90000 

 

36000 

60000 

20000 

 

80000 

60000 

450000 

 

180000 

24000 

100000 84000 96000 140000 420000 

 30000 60000 (6000) (24000) صفر

 


