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 :مفهوم النظام الفندقي

يواء وا   هوالفندقي بصفة عامة  النشاط نزالء الفندق من  طعامذلك النشاط الذي يرتبط بإقامة وا 

بصرف النظر عن وسيلة هذه اإلقامة أو اإلعاشة من فنادق قرى سياحية القادمين والمقيمين 

منشأة تقوم بتقديم الطعام والشراب والخدمات  ومنه يمكن القول: ان الفندق هو ,شقق مفروشة

ع التسهيالت الضرورية الالزمة للمبيت مقابل الحصول على أجر يتناسب مع األخرى وجمي

  .الخدمات والتسهيالت التي يقدمها الفندق

التي تتكون من مدخالت ومعالجة ومخرجات وتغذية  الفندقي كغيره من األنظمةفالنظام 

 ,لزبائنل هي البيانات الشخصيةيعد أكثر تعقيدًا من غيره إذ ان مدخالته , إال أن عكسية

 :باتجاهين المعالجة  وتتموالمستلزمات األساسية لتقديم الخدمات الى هؤالء الزبائن, 

, ترفيه, , إطعام(مبيتإيواء)األول ذات الصلة ببيانات الزبائن من حيث تصنيفها الى  االتجاه -

أما المخرجات فهي جودة الخدمات المقدمة ورضا  ندوات ومؤتمرات, الخ من الخدمات المقدمة,

  الزبون عنها.

ألساسية لتقديم الخدمات, ويتم معالجتها من خالل الثاني ذات الصلة بالمستلزمات ااالتجاه  -

المتعلقة بالمواد  التكاليفقوائم ي هف مخرجاتال, أما والعمليات الحسابيةعمليات التصنيف والقياس 

    .ونتائج األعمال المباشرة وغير المباشرة وأجور العاملين في الفندق

 ,الزراعة والصناعة ,قطاع الفنادق من القطاعات اإلنتاجية المهمة بعد قطاعات البتروليعتبر    

ومجال لتشغيل العمالة الفنية واإلدارية, ويرتبط قطاع الفنادق بالقطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى 

, فالطلب على أي من األنشطة أو التسهيالت التي تقدمها الفنادق القات قويةفي االقتصاد القومي بع

اعات الصناعات يحفز أنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بالنشاط الفندقي, فهناك ارتباط قوي بقط

كما أن زيادة طاقة االستيعاب الفندقية تعني تنشيط  الغذائية تعود بآثار بنائه على القطاع الغذائي,
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من أهم القطاعات القادرة  فضاًل عن كونهوالبناء  قطاع آخر في االقتصاد القومي هو قطاع التشييد

تعتبر صناعة الفنادق  إذات للدولة وللفنادق عالقة وثيقة بميزان المدفوع .على خلق فرص عمل جديدة

من الصناعات التي يمكن بواسطتها التأثير على متحصالت الدولة من النقد األجنبي كما أن هذه 

 .الصناعة تشجع رجال األعمال على إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات

 

  النشاط الفندقي:ومميزات خصائص 

 النشاط الفندقي:خصائص  . أ

 األنشطة التجارية والصناعية والخدمات األخرى عن باقيتميزه بخصائص النشاط الفندقي  يتميز

  :أهمها

حجم النشاط السياحي من فترة زمنية الى فترة أخرى  وأأوال: موسمية النشاط: نتيجة الختالف درجة 

قبال السائحين على االقامة بالفنادق في  طوال العام وارتباط ذلك بالظروف المناخية والطبيعية للدولة وا 

نظرا النخفاض نسب مما أوجد بعض اآلثار السلبية مثل زيادة التكاليف الثابتة فترات ومواسم محددة 

   .االشغال الفندقي في بعض األحيان

خدمات كالمبيت أو الثانيا: نشاط خدمي: األصل في النشاط الفندقي أيا كان حجم الفندق هو تأدية 

 ,حجز الطائرات ,األخرى ات الترفيهيةالخدم ,مشروباتوال الغذائية اإلعاشة كتقديم الوجبات ,االقامة

   .حجز الفنادق للرحالت المقبلة

 يتركزفي النشاط الفندقي ثالثا: تركيز االستثمار في األصول الثابتة: إن الجزء الرئيسي من االستثمار 

االستثمارات فإنها % من رأس المال, أما باقي 90في اإلنشاءات والتجهيزات حيث تصل نسبته الى 

   .وغيرها ه الى مصروفات التشغيل والعمالةتوج

رابعا: اعتماد النشاط الفندقي على العنصر البشري: مهما تقدمت اآلالت وتعددت استخداماتها فسيظل 
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اعتماد النشاط الفندقي أساسا على استخدام العنصر البشري في تحقيق األهداف العامة حيث يتوقف 

على مدى كفاءة وقدرة وتميز العاملين في حسن معاملة الضيف وتأدية األعمال  نجاح هذا النشاط

اإلخالص في و المطلوبة بروح عالية ونشاط مع توافر المقومات الشخصية للعنصر البشري كاألمانة 

  .الى غير ذلك العمل والصدق

   ان من أهم مميزات النشاط الفندقي هي: :الفندقي مميزات النشاط . ب

 في مجاالت تكسب الفرد المعرفة المتنوعة , والتيتعدد اإلدارات واألقسام العاملة في الفندق.  1

   .وغيرها الحسابات والعالقات العامة ,األمن ,شؤون العاملين اإلطعام, ,اإلسكان

يتطلب العمل  إذ ة للزبائن,الخصائص والطبائع المختلفالتدريب على كيفية التعامل مع .  2

األميين والمثقفين وما يتطلبه تقديم  ,المشاهير الفخورين بأنفسهم ,الفقراء ,التعامل مع األغنياء

   .وكذا عودته الى الفندق مرة أخرىالخدمة التي يمكن بها بقاء الضيف لفترة أطول 

فهو متغير  ,البهجة على دقنمحيط العمل في الفيبعث  المتغير, إذ ينبغي أنمحيط العمل .  3

ال يخضع للروتين اليومي كما تعتبر أجواء العمل بالفندق من أحسن األجواء مقارنة بأجواء 

  .االحتفاالتو التدفئة والتبريد  ,األلوان ,عمال األخرى من حيث الديكوراتاأل

مسؤوليات العاملين في الفندق على أدائهم ألعمالهم تتوقف  إذ ال ,مسؤولية العاملينعدد ت . 4 

الترحيب بالضيوف  اداء أعمال الروتينية في تقديم الخدمات داخل الفندق, بل تتعدى ذلك الى

وهذا بدوره يوفر للعاملين فرصة جيدة للخروج من الروتين اليومي بالتعامل  ,االبتسامةبوجوه ملؤها 

   .والوظيفة مع البشر

يفقد الفندق الذي ال  , حيثتأثر العمل الفندقي بالتغير المستمر ألساليب العمل المتطورة.  5

    .ئهيتمتع بهذا التغيير والتطوير عمال

, إذ على بعضها في تقديمها لخدماتهاالسياحية  األنشطة تعتمد: األنشطة السياحية تكاملخامسا: 
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ل السياحية بطاقة وسعة المنشآت الفندقية كما أن بقاء االثنين مرتبط تتحدد حجم مشروعات النق

بمدى جاذبية المعالم السياحية مما يقتضي ضرورة تعاون هؤالء المنتجين في رسم البرامج 

  .التسويقية

 

الى عوامل خارجية  العوامل المؤثرة في النشاط الفندقي تقسيم :العوامل المؤثرة في النشاط الفندقي

 :وعوامل داخلية وعوامل ذاتية

إذ يمتد تأثير هذه العوامل  ,دورا مهمًا في النشاط السياحي والفندقيوتلعب  العوامل الخارجية -

العالم المختلفة وكلما كانت درجة تأثير هذه العوامل  امتدادًا مباشرًا الى السائحين أنفسهم في دول

  :قوية انعكس ذلك على فعالية وكفاءة النشاط السياحي والفندقي ومن هذه العوامل

 . درجة نشاط المكاتب السياحية بالخارج( 1)

 .درجة نشاط الدول السياحية المنافسة (2)

 .العالقات السياسية بين الدول (3)

 

رتبط بالبيئة الداخلية أي ما يدور داخل الدولة من إجراءات ونظم تهي ما و  الداخليةالعوامل  -

  :وأساليب وظروف تؤثر في حركة النشاط السياحي والفندقي ومن أهمها

 .وسائل اإلعالم المحلية المرئية والمسموعة( 1)

. والمواصالتاألنشطة السياحية المحلية للشركات السياحية واألنشطة المكملة كالنقل  (2)

 .الوضع االقتصادي للدولة وتوازن ميزانها التجاري (3)

 .والفندقي النظم واإلجراءات والقواعد والقوانين المنظمة للنشاط السياحي( 4)

 .األهمية السياحية للدولة ووزنها السياحي بين الدول السياحية األخرى (5)
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 .الوضع األمني في المنطقة(6)

  

  :هي العوامل التي تتصل اتصاال وثيقًا بالقطاع الفندقي نفسه من حيثو  العوامل الذاتية -

تتأثر درجة النشاط الفندقي بارتفاع مستوى  إذالخدمات التي يمكن أن يؤديها الفندق لنزالئه (1)

 .هذه الخدمات والتسهيالت

التصميم و  توفير الوقت والراحة للنزالء ,القرب من المدن ,موقع الفندق من حيث الهدوء(2) 

اإلدارة  الفندقي حيث يوفر التصميم الجيد التشغيل الجيد واألمن واألمان والراحة واالستجمام,

الجيدة التي يمكنها بناء سمعة طيبة للقطاع الفندقي من خالل تطبيق األساليب العلمية الحديثة 

  .مما ينعكس على ارتفاع مستوى الكفاءة الفندقية

 

تهتم المحاسبة الفندقية بتسجيل وتصنيف وتلخيص وتحليل العمليات  :المحاسبة الفندقيةمهام 

رسالها لإلدارة الفندقية لمساعدتها على اتخاذ  المالية واألنشطة الفندقية وترجمتها في تقارير مالية وا 

القرارات والتنبؤ ورسم السياسيات المستقبلية ووضع الخطط طويلة وقصيرة المدى على تنفيذها 

في مفهومها العام يختلف عن إمساك الدفاتر وهو  الفندقية المعروف أن المحاسبة ومن ومراقبتها,

تدوين العمليات المالية للفندق في الدفاتر اليومية يومًا بيوم واستخراج نتائجها ويقوم بها حاليًا 

  .الكمبيوتر

 اإلقامة فيخدمات الفندقية هو تعظيم الربح بزيادة إيرادات بيع  لإلدارةيعتبر الهدف الرئيس    

  .الغرف والوجبات والمشروبات والحفالت أو بتخفيض تكاليف هذا البيع أو بهما معاً 

للنشاط الفندقي  والمحاسبة الفندقية من اهم ادوات االدارة الفندقية في التخطيط والتنظيم والرقابة

 .مدى ربحية الفندقالذي تلعب فيه المادة الخام عنصرًا بارزًا وتعتبر العامل االساسي والمؤثر على 
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مداد االدارة الفندقية بالمعلومات  فيالمحاسبة الفندقية  ويتمثل دور تسجيل االيرادات والمصرفات وا 

من أجل تصحيح مسار النشاط الفندقي والتخطيط للمستقبل والرقابة على سير العمل داخل االقسام 

  .المختلفة

نشاطات الرئيس هو تاجير الغرف إلى جانب ونظرا الن طبيعة نشاط الفندق يشتمل على نشاط 

التي تتفاوت من فندق إلى  ةخرى مثل تقديم الوجبات الغذائية والمشروبات وغيرها من االنشطاأل

النظام  فإن لذا ,أو موسمياً  مستمراً ونشاطه إن كان  ئهطبقًا لحجم الفندق وطبقات عمال آخر

لذي يصمم على اساس محاسبة المنشآت ذات المحاسبي المالئم لطبيعة النشاط الفندقي هو ا

االقسام والتي يقصد بها تقسيم المنشاة إلى عدة أقسام بحيث يخصص قسم مستقل لكل ناحية من 

 فيتم اعداد حساب نتيجة  ,نواحي النشاط والنظر إلى كل قسم على ان له شخصية معنوية مستقلة

قسم الطعام  لى حدة ) قسم الغرف,) قائمة ايرادات ومصروفات ( لكل قسم من أقسام الفندق ع

قسم الهاتف ( ووفقًا للنظام المحاسبي الفندقي يمثل كل قسم من االقسام االنتاجية  والمشروبات,

دخل عامة للفندق تتضمن قائمة سالفة الذكر مركزًا ربحيًا بالنسبة للفنادق ثم بعد ذلك يتم إعداد 

 .قإيرادات ومصروفات كل االقسام االنتاجية في الفناد
 

 


