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تـقـديـم

النشأة،  واقعية  إلى  املستند  احلالة،   ضرورات  من  النابع  العلمي  العقالني  املدخل  بأنه  التربوي  اإلصالح  يتصف 
الفلسطينية  اخلصوصية  محاكاة  في  الفلسطيني  التعليمي  للنظام  املطورة  الوطنية  الرؤية  على  انعكس  الذي  األمر 
واالحتياجات االجتماعية، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم املواطنة واملشاركة في بناء دولة القانون، من خالل 
صياغة  في  ويسهم  وأدواتها،  تراكيبها  ويعي  معها،  املواطن  يتفاعل  والواجبات،  احلقوق  على  قائم  اجتماعي  عقد 

برنامج إصالح يحقق اآلمال، ويالمس األماني، ويرنو لتحقيق الغايات واألهداف.   

وملا كانت املناهج أداة التربية في تطوير املشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة 
متكاملة عاجلت أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، مبا يسهم في جتاوز حتديات النوعية بكل اقتدار، 
عن  والبحث  العوملة  بني  التشتت  بإشكالية  التورط  دون  املعرفة،  عصر  متطلبات  مواجهة  على  قادر  جليل  واإلعداد 
األصالة واالنتماء، واالنتقال إلى املشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية 

في وطن نحمله ونعظمه.   

ومن منطلق احلرص على جتاوز منطية تلّقي املعرفة، وصوالً ملا يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار واٍع لعديد 
الفلسطينية  املناهج  تطوير  جاء  املتوّخاة،  والفكرّية  املعرفية  وللبنية  نريد،  الذي  للطالب  رؤيتنا  حتكم  التي  املنطلقات 
وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية 
والغايات  األهداف  التناغم بني  لوال  ليكون  له  كان  ما  واقعة، وهو  الرؤية حقيقة  الكفيلة بجعل حتقيق هذه  املتطلبات 

واملنطلقات واملرجعيات، فقد تآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة حتقق املطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثّمة مرجعيات تؤّطر لهذا التطوير، مبا يعّزز أخذ جزئية الكتب املقرّرة من املنهاج دورها املأمول في التأسيس؛ لتوازن 
إبداعي خاّلق بني املطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا اإلطار جاءت املرجعيات التي مت االستناد إليها، وفي 
طليعتها وثيقة االستقالل والقانون األساسي الفلسطيني، باإلضافة إلى وثيقة املنهاج الوطني األول؛ لتوّجه اجلهد، 

وتعكس ذاتها على مجمل املخرجات.

ومع إجناز هذه املرحلة من اجلهد، يغدو إزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التأليف واملراجعة، والتدقيق، 
واإلشراف، والتصميم، وللجنة العليا أقل ما ميكن تقدميه، فقد جتاوزنا مرحلة احلديث عن التطوير، ونحن واثقون 

من تواصل هذه احلالة من العمل.     

وزارة التربية والتعليم 
مركز املناهج الفلسطينية

آب / 2018 م



    مقدمة

الحمد الله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد، وبعد...

يسرنا أن نقدم لزمالئنا المعلمين ولطلبتنا األعزاء كتاب المحاسبة الفندقية للصف الحادي عشر الفرع 
الفندقي، الذي يأتي ضمن خطة المناهج الفلسطينية.

لقد حرصنا في إعداد هذا الكتاب على تقديم معلومات تتالءم والحياة العملية للطالب أثناء دراسته، 
وبعد تخرجه من المدرسة، وكذلك ليسهم في تزويد الطالب بسلسلة معلومات مترابطة تساعده على بناء 

المعرفة والمرتبطة بالمواضيع األساسية في المحاسبة.
المفاهيم  على  الطالب  يتعرف  أن  الكتاب  هذا  في  وروعي  العرض،  أثناء  والتربط  التدرج  التزم  لقد 
الفندقية، كما تم عرض األمثلة ومناقشتها بالتحليل، وكذلك تم  والمصطلحات  األساسية في المحاسبة 

وضع األسئلة واألنشطة التطبيقية لكل درس، وقد احتوى الكتاب على ثماني وحدات.
حيث تعرفنا على مدخل في المحاسبة الفندقية، وتحليل العمليات المالية وتسجيلها وتم التعرف على 
التموين  الطبق وحساب  التعرف على تكلفة  تم  المالية، وكذلك  التقارير  المراجعة، والتعرف على  ميزان 

والجرد والقوائم المالية.
في  الكتاب  رفع جودة  من  نتمكن  بالمالحظات، حتى  تزويدنا  والمشرفين  المعلمين  األخوة  من  نأمل 

الطبعات الالحقة إن شاء الله.

فريق التأليف
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مدخل إلى احملاسبة الفندقية
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الوحدة األولى: مدخل إلى المحاسبة الفندقية:

مقدمة:
يعتبر النشاط الفندقي اليوم من أهم األنشطة االقتصادية املتطورة في جميع أنحاء العالم، وقد اهتمت معظم 
الفندقية«  إلى أن أصبح يطلق عليه اصطالح »الصناعة  بلد  التقدم ألي  باعتباره أحد مظاهر  النشاط  بهذا  الدول 

وظهرت منشآت فندقية ضخمة تنتشر فروعها في جميع أنحاء العالم وتتجاوز رؤوس أموالها املليارات .
نستنتج مما سبق أن القطاع الفندقي يحتاج إلى نظام محاسبي دقيق حيث أن النظام احملاسبي في القطاع الفندقي 
يلعب دوراً هامًا في جناح العمل الفندقي حيث أنه يوفر للفندق سبل احلماية ملوجوداته و أصوله من خالل أساليب 
رقابة داخلية فعالة على جميع نواحي األنشطة في الفندق، حيث يجب إتباع نظم السجالت املالية واحملاسبية والتقارير 
التي متكن في نفس الوقت قياس نتيجة نشاط الفندق من ربح أو خسارة وحتديد املركز املالي احلقيقي في تاريخ معني .
واحملاسبة الفندقية تعرف بأنها نظام للمعلومات يقوم بترجمة وتسجيل وتصنيف وتلخيص وحتليل األحداث 
إلى  التوصل  في  أطراف عدة  تساعد  مفيدة  إلى معلومات  التوصل  بهدف  للفندق  املالية  االقتصادية واملعامالت 
الرقابة على جميع  املسؤولة عن  اجلهة  بالفندق هو  احلسابات  املالي. وقسم  الفندق ومركزه  نشاط  نتيجة  معرفة 
الوضع  بدفاتر وسجالت عن  املختلفة، واالحتفاظ  الفندق  وأقسام  إدارات  داخل  التي حتدث  املالية  التعامالت 
املالي، وتقدمي التقارير واملعلومات احملاسبية املالئمة التي تساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات املناسبة والتخطيط 
للمستقبل ومتكنها من الرقابة على األنشطة املختلفة في الفندق واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة للوصول 

إلى أعلى معدل ربحية للفندق. 

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن  حتقق األهداف التالية:
أن تدرك طبيعة وخصائص النشاط الفندقي وأثره على النظام المحاسبي.  1

أن تدرك مسؤوليات إدارة الحسابات بالفندق .  2
أن تتفهم النظام المحاسبي للفنادق ومفاهيم المحاسبة الفندقية .  3

أواًل: طبيعة وخصائص النشاط الفندقي وأثره على النظام المحاسبي:

النشاط الفندقي: 
الفندق هو املكان املعد إليواء النزالء وتقدمي الطعام والشراب مقابل الثمن ويلتزم الفندق بإمساك السجالت 
اإلدارة  على  ويتحتم  للفندق،  املالي  النشاط  توضح  منتظمة  محاسبية  دفاتر  هناك  يكون  وأن  بالنزالء  اخلاصة 
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الفندقية أن تعد في نهاية كل عام مالي قائمة للدخل وتقريراً عن املركز املالي، ويجمع النشاط الفندقي بني عدة 
أقسام هي: 

أقسام لها اتصال مباشر بالنزالء مثل المكاتب األمامية والمطاعم.  1
أقسام ليس لها اتصال مباشر بالنزالء ولكن خدمتها ضرورية وهامة لألقسام التي لها اتصال مباشر بالنزالء   2

مثل أقسام الحسابات والمشتريات والمطبخ وغيرها من األقسام الفندقية.

يعتمد النشاط الفندقي على أن الضيف هو أهم شخصية بالفندق وضرورة تقدمي كافة التسهيالت واخلدمات 
له فنسبة اإلشغال الفندقية تتأثر مبدى جودة اخلدمات واملنتجات التي تقدم للضيوف داخل غرفهم أو في املطاعم أو 
مناطق الفندق املختلفة، وتهدف اإلدارة الفندقية إلى حتقيق الرضا التام للضيف حملاولة جذبه مرة أخرى وحتقيق 
الربحية، واجلهاز املالي واإلداري بالفندق والذي تقع عليه مسؤولية ضبط وتنظيم رقابة النواحي املالية واإلدارية 

للفندق يضم وظائف احلسابات واملراجعة واملشتريات واملستودعات واألفراد .

طبيعة النشاط الفندقي:
يتميز النشاط الفندقي بطبيعة وخصائص تختلف عن غيره من األنشطة، فالعمل الفندقي يتمتع باملميزات التالية: 

االبتكار:   يمكن للموظف أن يبتكر ويطور من المنتجات والخدمات الفندقية.  1
اإلنجاز:    هو أداء األعمال على أكمل وجه وتحقيق رضاء الضيف.  2

اإلشراف: يتعلم الموظف كيفية متابعة وتقييم األعمال المختلفة.  3
الترقي:      ويعني التدرج في السلم الوظيفي وممارسة األعمال اإلدارية المتنوعة.  4

التنوع:        ليس هناك عمل روتيني وإنما تنوع في المهام في حدود كل وظيفة.  5

اختالف  الطويلة،  العمل  ساعات  في  متمثلة  العيوب  بعض  أيضًا  هناك  أن  إال  املميزات  هذه  وجود  ومع 
الورديات بني صباحية ومسائية وليلية ومعاناة بعض العاملني من ضغط العمل اليومي، وتسعى اإلدارة الفندقية 

ممثلة في فريق العمل اإلداري واملالي لتحقيق عدة أهداف على مدار العام وتتلخص تلك األهداف في اآلتي:
زيادة اإليرادات Increasing Revenues: ويتحقق ذلك من خالل مبيعات الغرف وزيادة متوسط سعر الغرفة   1

Average Room Rate وزيادة مبيعات الحفالت والمغسلة ...الخ.

تقليل التكاليف Reducing Costs: من خالل تنمية الوعي بأهمية تقليل التكاليف من خالل االلتزام بالموازنة   2
.Proposed Budget التقديرية

تحقيق رضاء النزالء.  3
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تحقيق رضاء الموظف.  4
إعطاء الصورة الحسنة للفندق.  5

خصائص النشاط الفندقي:
حساسية النشاط الفندقي لألحداث السياسية، فأي أحداث سياسية تقع في دولة ما قد تؤثر على المنطقة   1
كلها والمثال على ذلك الحروب المستمرة في الشرق األوسط والخالفات السياسية بين الدول، حيث 

أثرت هذه األحداث على نمو عملية السفر إلى هذه المنطقة بشدة أدت إلى صعوبة التنبؤ بها.
حساسية النشاط الفندقي للظروف االقتصادية للدول التي تصدر الزوار، فالعملة القوية تمكن مواطنها   2

وحاملها من السفر واإلنفاق بسخاء في الدول التي تعاني من انخفاض عملتها. 
العنصر البشري يشكل عنصر أساسي في النشاط الفندقي، فبالرغم من تطور اآللية والميكنة إال أن ذلك   3

لم يقلل من أهمية العنصر البشري ألن الخدمة الفندقية تتم من خالل التعامل المباشر مع النزالء.
الخدمات  بمدى جودة هذه  يقاس  الفندق  فنجاح  المستوى  عالية  تقديم خدمات ذات جودة  ضرورة   4

ومدى رضا النزالء وليس بتجهيزات الفندق.
رضا النزيل عن الخدمة الفندقية هو أساس السمعة الحسنة للفنادق.  5

هناك العديد من األنشطة المختلفة التي تتم داخل الفندق في نفس الوقت كخدمات اإلقامة وإعداد الطعام   6
وتقديم الشراب وهذا يتطلب المقدرة على التنسيق لضمان تقديم هذه الخدمات بكفاءة.

ساعات العمل 24 ساعة يوميًا و7 أيام في األسبوع، فالعاملون في هذه الصناعة يعملون بينما اآلخرون   7
في إجازة وفي حالة استرخاء، بمعنى آخر أن النشاط الفندقي يتميز بنظام الخدمة المستمرة على مدار 

اليوم.
العام وهذا إحدى مشاكله  ثابتًا على مدار  بأنه ليس  الفندقي  النشاط  يتسم  الفندقي :  النشاط  موسمية   8
األساسية ومن أمثلة ذلك فنادق المنتجعات السياحية التي تقع على الشواطئ والبحار. ولذلك يجب 
تصميم نظم محاسبية فندقية مرنة وضرورة إتباع أساليب علمية للتنبؤ بالتغيرات في حجم النشاط الفندقي.

ثانياً: تصميم النظام المحاسبي في الفنادق:
في  وتوضيحها  الفندقية  واألنشطة  املالية  العمليات  وحتليل  وتلخيص  وتصنيف  بتسجيل  الفندقية   احملاسبة  تهتم 
تقارير مالية وإرسالها لإلدارة الفندقية ملساعدتها على اتخاذ القرارات والتنبؤ ورسم السياسات املستقبلية ووضع اخلطط 
العام يختلف عن إمساك  طويلة وقصيرة املدى والعمل على تنفيذها ورقابتها، ومن املعروف أن احملاسبة في املفهوم 
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الدفاتر وهو تدوين للعمليات املالية للفندق في الدفاتر اليومية يومًا بيوم واستخراج نتائجها ويقوم بها حاليًا الكمبيوتر .
الذي  الفندقي  للنشاط  والرقابة  والتنظيم  التخطيط  في  الفندقية  اإلدارة  أدوات  أهم  من  الفندقية  واحملاسبة 

تلعب فيه املادة اخلام عنصراً بارزاً وتعتبر العامل األساسي واملؤثر على مدى ربحية الفندق .
ومن أهم أغراض احملاسبة الفندقية هي تسجيل اإليرادات واملصروفات وإمداد اإلدارة الفندقية باملعلومات 

من اجل تصحيح مسار النشاط الفندقي والتخطيط للمستقبل والرقابة على سير العمل داخل األقسام املختلفة .
ونظراً ألن طبيعة نشاط الفندق يشتمل على نشاط رئيس هو تأجير الغرف إلى جانب نشاطات أخرى مثل 
الفندق  حلجم  طبقًا  آخر  إلى  فندق  من  تتفاوت  التي  األنشطة  من  وغيرها  واملشروبات  الغذائية  الوجبات  تقدمي 

وطبقات عمالئه ونزالئه ونشاطه إن كان دائمًا أو موسميًا .
منها والقيام  املطلوب  الهدف  لتحقيق  الذي تعمل ضمنه احملاسبة  العام  بأنه االطار  النظام احملاسبي  يعرف 
بوظائفها بشكل فعال، فالنظام احملاسبي يشمل عمليات تسجيل وتبويب العمليات وتصميم املستندات والدفاتر 
وحتديد االجراءات التي تتبع في جمع املعلومات املختلفة املتعلقة باملعامالت املالية التي تعقدها الوحدة احملاسبية 
وطرق تسجيلها ووسائل الرقابة عليها وأساليب عرض نتائجها. وميكن أن نقول النظام احملاسبي املالئم لطبيعة 
الفندقي هو الذي يصمم على أساس محاسبة املنشآت ذات األقسام والتي يقصد بها تقسيم املنشأة إلى  النشاط 
عدة أقسام بحيث يخصص قسم مستقل لكل ناحية من نواحي النشاط والنظر إلى كل قسم على أن له شخصية 
حدة   على  الفندق  أقسام  من  قسم  لكل  ومصرفات(  إيرادات  )قائمة  نتيجة  حساب  إعداد  فيتم  مستقلة،  معنوية 
قسم الغرف، قسم الطعام، واملشروبات، قسم الهاتف،...الخ. ووفقًا للنظام احملاسبي الفندقي ميثل كل قسم 
من األقسام اإلنتاجية سالفة الذكر مركزاً ربحيًا بالنسبة للفندق، ثم بعد ذلك يتم إعداد قائمة دخل عامة للفندق 

تتضمن إيرادات ومصروفات كل األقسام اإلنتاجية في الفندق .
ومن املعلوم أن إيراد الفندق يتأثر بإجمالي اإليرادات احملققة في كل من بيع الغرف وبيع الوجبات ويقدر 
 % 2.5 التليفونات بنسبة  إجمالي إيرادات الغرف بنسبة 64.1% من إجمالي إيرادات الفندق وإليرادات قسم 
وإيرادات األغذية بنسبة 19.5% واملشروبات 5.1% واألقسام األخرى بنسبة 7 % ونسبة تأجير احملالت وغيرها 

بنسبة 1.8% أما املصروفات والتكاليف الفندقية فتكون نسبتها كالتالي: 
الرواتب والوجبات للعاملين ومميزات العاملين بنسبة %44.9 .  1

مصروفات التشغيل بنسبة 30 % .  2
تكاليف المبيعات بنسبة 11 % .  3

مصروفات اإلدارة وضرائب الفندق والـتأمين تبلغ 8.6 % .  4
تكاليف الطاقة 5.5 % .  5

أهم  كأحد  واملشروبات  األغذية  بيع  من  احملققة  اإليرادات  بإجمالي  يتأثر  الفندقي  اإليراد  أن  املعلوم  ومن 
حتقيق  هو  الفندقية  اإلدارة  هدف  أن  ومبا  الفندق،  دخل  إجمالي  من   %20 حوالي  متثل  حيث  الفندقية  األنشطة 
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الرقابة عليها عن طريق وضع معايير  أقصى ربحية ممكنة ومن هنا تبرز أهمية احلساب الدقيق للتكاليف وأهمية 
ومواصفات قياسية لألداء والتشغيل وتعتبر األغذية واملشروبات من أهم العناصر ذات التكلفة املرتفعة والتي تصل 
عناصر التكاليف املباشرة بها إلى أكثر من 75% بالنسبة لألغذية و 40% بالنسبة للمشروبات، ومن هنا تظهر أهمية 

الرقابة على املادة اخلام في إطار عملية التشغيل والتي تشمل املراحل التالية:
3    التخزين. 2    االستالم.    الشراء.    1

6    اإلنتاج. 5    التحضير واإلعداد.   الصرف.    4
8    البيع. الخدمة.    7

ضيوف  خدمة  في  الهام  لدورها  الفندقية  اإلدارات  أهم  أحد   Accounting Department احلسابات  إدارة  وتعتبر 
وعمالء الفندق ومسك احلسابات وتنظيمها .

مراحل العمل المحاسبي الفندقي:
مير العمل احملاسبي الفندقي باملراحل التالية :-

تجميع المستندات المؤيدة لألنشطة االقتصادية والمعامالت المالية المختلفة في الفندق .  1
تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية ودفاتر اليومية المساعدة .  2

ترحيل وتصنيف تبويب العمليات المالية في دفتر األستاذ العام ودفاتر األستاذ المساعدة .  3
التلخيص في ميزان المراجعة .  4

القيام بالتسويات الجردية في نهاية السنة المالية .  5
إعداد قوائم إيرادات ومصروفات األقسام اإلنتاجية في الفندق .  6

إعداد الحسابات الختامية للفندق والتي تشمل قائمة الدخل العامة للفندق والميزانية العمومية .  7

أهداف النظام المحاسبي في الفنادق: 
يجب أن يحقق النظام احملاسبي في الفنادق األهداف اآلتية:

الوقوف على مدى نجاح الفندق في ضوء البيانات المحاسبية واإلحصائية التي يوفرها هذا النظام وذلك   1
بإعداد قائمة الدخل لتحديد نتيجة األعمال من ربح أو خسارة، فضاًل عن تبصير اإلدارة بأي تقلبات في 

تكلفة الخدمات التي تقدم للعمالء والنزالء .
إمكانية إجراء المقارنات بين األقسام اإلنتاجية المختلفة في الفندق والتعرف على إيرادات ومصروفات   2

كل قسم، باإلضافة إلى معرفة صافي ربح أو خسارة كل قسم .
توضيح المركز المالي الحقيقي للفندق وذلك بإعداد قائمة المركز المالي للفندق في نهاية السنة المالية.  3
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توفير المعلومات الالزمة للتخطيط ورسم السياسات المستقبلية .  4
توفير المعلومات والبيانات الالزمة التخاذ القرارات المناسبة .  5

توفير المعلومات الالزمة للقيام بالرقابة الداخلية على أنشطة الفندق المختلفة .  6
توضيح العالقة بين الفندق والغير من دائنية ومديونية .  7

االحتفاظ بمجموعة متكاملة من الدفاتر والسجالت تحوي كل المعامالت والتصرفات المالية يمكن   8
الرجوع إليها في كل وقت.

ثالثاً: مسؤوليات إدارة الحسابات واألقسام الفرعية التابعة لها:
يرأس إدارة احلسابات املدير املالي Controller وتتضمن مسؤوليات إدارة احلسابات ما يلي:

تسجيل العمليات المالية في الدفاتر والسجالت المحاسبية .  1
. Accounts Payable سداد التزامات الفندق للدائنين  2

. Accounts Receivable تحصيل حقوق الفندق من المدينين  3
 .Payroll تجهيز وحساب مرتبات العاملين  4

. Profit and loss Account تجهيز التقارير الخاصة بالربح والخسارة  5
. Monthly Income Statement تجهيز قائمة الدخل الشهرية  6

. Balance Sheet إعداد الميزانية العمومية  7
. Proposed Budget عمل الميزانية التقديرية  8

إحكام الرقابة على اإليرادات .  9
إحكام الرقابة على التكاليف .  10

اعتماد مناقصات شراء الخامات المطلوبة للفندق .  11
تقديم التقارير المالية لإلدارة الفندقية .  12

تقديم المعلومات المحاسبية الالزمة للتخطيط والرقابة .  13

تتضمن إدارة احلسابات العديد من األقسام الفرعية مثل:
حسابات النزالء الجارية.      صرافو المكاتب األمامية.      صرافو المطاعم.  

خزينة الفندق العمومية.       قسم المشتريات.       المخازن بأنواعها وتشمل:   
مخزن المأكوالت.       مخزن المشروبات.       المخازن العامة.  

المخازن الهندسية.       مخزن الفضيات والصيني.      مخزن المطبوعات.  
مخزن المخلفات.  
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رصيف استالم الخامات.      حساب األجور.  
االئتمان Credit: ويقوم مدير االئتمان بجمع الديون المستحقة وتحصيلها ومعالجة أي مشاكل أو أخطاء   

في حساب االئتمان.
مراقب تكاليف األغذية والمشروبات F&B Cost Controller: ويقوم بمتابعة كل ما يتصل بتكاليف مراحل   

التشغيل مثل الشراء، االستالم، التخزين، الصرف، اإلنتاج، ومراقبة الفواتير.
محلل األغذية والمشروبات F&B Analyst: ويقوم بأعمال الرقابة على الخدمة وفواتير البيع وما تستلزمه   

من بيانات وتحليالت مختلفة.

المصطلحات المحاسبية الفندقية:
داخل  املالية  املعامالت  كل  وأساس  الفندقي  احملاسبي  العمل  ركيزة  الفندقية  احملاسبية  املصطلحات  تعتبر 

الفندق وتشمل:
 :Hotel الفندق  1

الغرف واألغذية واملشروبات للضيوف مقابل  بيع  الفندقي وتقوم بتقدمي خدمات  النشاط  هو منشأة تزاول 
سعر محدد وقد يكون الفندق مملوكاُ بكامله لفرد أو عدة أفراد أو شركة.

 :Operation دورة التشغيل  2
وهي متوسط الفترة الزمنية بني شراء اخلامات وتصنيعها وبيعها وحتصيل قيمة املبيعات .

:Transaction المعاملة المالية  3
هي معاملة تتم بني طرفني مثل الفندق والغير أو بني الغير والفندق أو بني الفندق واملالك وينتج عنها تدفقات 

مالية داخلة للفندق أو خارجة من الفندق . 

:Assets )األصول )الموجودات  4
هي جميع املوارد االقتصادية التي ميتلكها الفندق والتي ميكن قياسها وفقًا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها ، 

وتنقسم إلى ثالثة أقسام: 
األصول الثابتة Current Assets: هي مملكات يتم اقتنائها بهدف املساعدة في العمل وليس بهدف إعادة بيعها   أ 

والتي يتوقع أن يستفاد من خدماتها لفترة طويلة، مثل املباني والسيارات واألثاث. 
األصول المتداولة Fixed Assets: هي نقدية وممتلكات أخرى يتوقع حتويلها إلى نقدية أو بيعها أو استخدامها  ب 

خالل السنة، مثل النقدية والعمالء واملخزون واالستثمارات قصير األجل .
األصول غير الملموسة Intangible Assets: هي ممتلكات ليس لها كيان مادي ملموس ولكنها ذات قيمة أو  جـ 

فائدة لفندق مثل الشهرة.
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:Liabilities الخصوم  5
هي التزامات على الفندق جتاه الغير والتي ميكن قياسها وفقًا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها وتنقسم إلى قسمني:

خصوم قصيرة األجل Short-term Liabilities: هي التزامات على الفندق جتاه الغير التي يستحق سدادها خالل   أ 
السنة مثل الدائنني واألقساط املستحقة سنويًا على الديون طويلة األجل. 

هي التزامات على الفندق جتاه الغير والتي يستحق سدادها   :Long-term Liabilities خصوم طويلة األجل  ب 
خالل فترة أكثر من سنة مالية مثل القروض طويلة األجل.

:Expenses المصروفات  6
وهي تكلفة السلع واخلدمات املستخدمة في تنفيذ األنشطة التي يزاولها الفندق للحصول على اإليرادات مثل 

املرتبات واألجور، اإليجار، مصاريف الكهرباء، ...الخ.

 :Revenues اإليرادات  7
هي ثمن اخلدمات املقدمة من الفندق للنزالء والعمالء مثل اإليرادات تأجير الغرف، بيع املأكوالت واملشروبات وغيرها.

 :Owner’s Equity حقوق الملكية  8
هي التزمات على الفندق جتاه مالكها، وهي عبارة عن املوارد املستثمرة من قبل املالك أو املالك في الفندق 

وتساوي جميع األصول مطروح منها جميع اإللتزامات.

 :Financial Position Statement قائمة المركز المالي  9
وحقوق  واخلصوم  األصول  جلميع  ملخصًا  وتتضمن   . معني  تاريخ  في  للفندق  املالية  احلالة  تبني  قائمة 

امللكية للفندق.

 :Income Statement قائمة الدخل  10
قائمة تبني نتيجة نشاط املنشأة من ربح أو خسارة وذلك مبقابلة اإليرادات باملصروفات املرتبطة  بها خالل السنة 

أو السنة احملاسبية.

11  قائمة اإليرادات والمصروفات ألقسام الفندق:
اخلسارة خالل  او  الربح  الفندق وحتدد صافي  أقسام  من  لكل قسم  واملصروفات  اإليرادات  تبني  قائمة  هي 

الفترة.
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 :Profit الربح  12
ينتج الربح في الفنادق عند زيادة اإليرادات لكل قسم من أقسام الفندق عن املصروفات.

 :Loss الخسارة  13
تنتج اخلسارة في الفندق عند زيادة حجم النفقات عن اإليرادات.

 :Cash Flows Statement قائمة التدفقات النقدية  14
هي تقرير يوضح النقدية احملصلة والنقدية املنصرفة وعالقة ذلك بصافي الربح. 

األطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية:  15
أطراف داخل الفندق وهم إدارات وأقسام الفندق المختلفة.  أ 

أطراف خارجية وهم المالك والموردون والعمالء والمستثمرون والجهات الحكومية. ب 
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األسئلة

عرف المحاسبة الفندقية؟  1

عدد مراحل العمل المحاسبي الفندقي؟  2

ما هو النظام المحاسبي المالئم لطبيعة النشاط الفندقي؟  3

اذكر أهداف النظام المحاسبي في الفندق؟  4

أجب بـ »صح« أو »خطأ« على كل من العبارات التالية:  5
الفندق وحدة اقتصادية تهدف إلى الربح.  أ 

التخطيط  في  لمساعدتها  لإلدارة  الالزمة  المعلومات  تقديم  الفندقية  المحاسبة  أغراض  أهم  من  ب 
والرقابة.

تقدر إيرادات األغذية بنسبة 64.1% من إجمالي إيرادات الفندق. جـ 
تعتبر إدارة الحسابات أحد أهم اإلدارات الفندقية لدورها في خدمة الضيوف وعمالء الفندق ومسك  د 

الحسابات وتنظيمها.
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حتليل العمليات املالية وتسجيلها
Analysis of  Financial  Transact ions

2الـوحـــــــــدة
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الوحدة الثانية: تحليل العمليات المالية وتسجيلها:

مقدمة:
إن جوهر احملاسبة املالية يتلخص في أربع عمليات أساسية ورد ذكرها في تعريف احملاسبة في الوحدة السابقة، 
هي حتليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات املالية وتعتبر عملية التحليل املرتكز األساسي لعمل احملاسب مع 

وجوب التأكيد على أن العملية املالية التي يتم حتليلها وتسجيلها هي تلك العملية املؤكدة مبستند يؤيد صحتها.
ويتوقع منك عزيزي الطالب بعد انتهائك من دراسة هذه الوحدة أن حتقق األهداف التالية:

أن تتعرف على مفهوم العملية المالية.  1
أن تكون قادراً على تحليل العمليات المالية وفقًا إلسلوب معادلة الميزانية.  2
أن تكون قادراً على تحليل العمليات المالية وفقًا إلسلوب اآلخذ والعاطي.  3

أن تتعرف على ماهية القيد المزدوج )القيد المحاسبي(.  4
أن تكون قادراً على تمييز أنواع القيود المحاسبية.  5

أن تتعرف على مصادر القيود المحاسبية.  6
أن تتعرف على أنواع الدفاتر المحاسبية )اليومية العامة/ األستاذ العام(.  7

    :Accounting Transaction Definition تعريف العملية المالية
هي تلك العملية التي حتدث في املشروع ومتثل نشاط أو حادثة ميكن قياسها بشكل نقدي بحيث تؤثر على 

املركز املالي للمشروع كما ميكن وصفها بأنها عملية تبادل بني عنصرين أو طرفني.
هناك وقائع وأحداث ال تعتبر عمليات مالية مثل تعيني موظفني أو التفكير بشراء أرض أو مباني أو االتصال 

مع منشأة لالستفسار عن أسعار.

لذلك هناك أساسان للتمييز بني العمليات املالية وغير املالية وهما:
أن تكون العملية قابلة للقياس ويمكن التعبير عنها بشكل نقدي.  1

أن يكون لهذه العملية آثار على المركز المالي للمشروع.  2

:Analysis of  Financial Transaction تحليل العمليات المالية
هناك أسلوبان لتحليل العمليات املالية وهما:

2    أسلوب األخذ والعاطي. أسلوب معادلة الميزانية.    1
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:The Balance Sheet Equation أواًل: تحليل العمليات المالية وفقاً ألسلوب معادلة الميزانية
رغم أن القوائم املالية تعتبر اخلطوة اخلامسة من خطوات الدورة احملاسبية إال أنها تعتبر أنسب اخلطوات لبداية 

دراسة احملاسبة ومن أهم هذه القوائم )امليزانية العمومية، قائمة الدخل(.
وتعرف امليزانية بأنها كشف يتضمن جانبني أحدهما وهو األمين ميثل موجودات أو ممتلكات أو أصول املشروع 

واآلخر وهو األيسر وميثل التزامات أو مطلوبات أو خصوم املشروع.

وميكن أن يكون شكل امليزانية على شكل حرف T باللغة اإلجنليزية وذلك على النحو التالي:

اخلصومامليزانية العموميةاألصول
صندوق  XXقروض قصيرة األجل  XX

بنك  XXقروض طويلة األجل  XX

بضاعة  XXذمم دائنة  XX

ذمم مدينة  XXأ.دفع  XX

سيارات  XXرأس املال  XX

أثاث  XX

أراضي ومباني  XX

XXXX

يجب أن تكون امليزانية في كل األحوال متوازنة اجلانبني حيث نص معادلة امليزانية على أن:

األصول = الخصوم 

األصول = االلتزامات + حقوق الملكية

االلتزامات: هي التزامات ومطلوبات املشروع جتاه الغير.
حقوق امللكية: وهو التزامات املنشأة جتاه مالكي املشروع مثل رأس املال.

وبناًء على هذه املعادلة فإن أي عملية مالية حتدث في املشروع يجب أن حتلل مبا يحافظ على التوازن للميزانية ومن 
هنا جند أن العمليات املالية التي ميكن حتليلها وفقًا ألسلوب معادلة امليزانية تخضع ألحد االحتماالت األربع التالية:

زيادة في األصول يقابلها زيادة في الخصوم االحتمال األول: 
ويعني ذلك زيادة في أحد عناصر املوجودات يقابله زيادة في أحد عناصر اخلصوم وبنفس املقدار األمر الذي 

يحافظ على توازن معادلة امليزانية ومثال ذلك أخذ قرض قصير األجل نقداً بقيمة 4000 دينار.



16

نالحظ هنا أن أحد عناصر األصول قد زاد ) الصندوق ( مبقدار 4000 دينار.
على  نبقي  وبذلك  دينار   4000 مبقدار  األجل(  قصيرة  )قروض  زاد  قد  اخلصوم  عناصر  أحد  أن  كما 

توازن امليزانية.

نقص في األصول يقابله نقص في الخصوم االحتمال الثاني: 
ويعني ذلك نقص في أحد عناصر األصول يقابله نقص في أحد عناصر اخلصوم وبنفس املقدار.

مثال ذلك:
سداد القروض قصيرة األجل البالغة 4000 دينار نقدا.  

إن أحد عناصر األصول قد نقص )الصندوق( مبقدار 4000 دينار.  
وأحد عناصر اخلصوم قد نقص )قروض قصيرة األجل( مبقدار 4000 دينار.  

مما يبقى على توازن امليزانية.  

زيادة في األصول يقابلها نقص في األصول االحتمال الثالث: 
ويعني ذلك زيادة في أحد عناصر األصول يقابله نقص في عنصر آخر من عناصر األصول وبنفس املقدار.

مثال ذلك:
شراء سيارة نقداً بقيمة 6000 دينار.  

إن أحد عناصر األصول قد زاد ) السيارة ( مبقدار 6000 دينار.  
وإن أحد عناصر األصول قد نقص ) الصندوق ( مبقدار 6000 دينار.  

مما يبقي على توازن امليزانية.   

زيادة في الخصوم يقابلها نقص في الخصوم االحتمال الرابع: 
ويعني ذلك زيادة في أحد عناصر اخلصوم يقابلها نقص في عنصر آخر من عناصر اخلصوم وبنفس املقدار.

مثال ذلك:
حتويل قرض قصير األجل مدته 6 شهور بقيمة 2000 دينار إلى قرض طويل األجل مدته 3 سنوات.  

إن أحد عناصر اخلصوم قد زاد ) قروض طويلة األجل ( مبقدار 2000 دينار.  
وإن أحد عناصر اخلصوم قد نقص ) قروض قصيرة األجل ( مبقدار 2000 دينار .  

مما يبقي على توازن امليزانية.  
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مثال:
إليك ميزانية فندق الهدى في 2002/12/31 م.

امليزانية العمومية
اخلصوماألصول

سيارات دائنون )وائل(8000     6000
مدينون )سالم( قروض قصيرة األجل4000     4000

صندوق رأس املال12000     20000
بضاعة   6000  

 30000 30000
وإليك ما مت من عمليات في الفندق خالل الشهر األول من عام 2003م:

1  في 1/3 اشترى الفندق بضاعة )مواد غذائية( على الحساب بمبلغ 3000 دينار من وائل.
في 1/5 سدد الفندق نصف المبلغ المستحق لوائل نقداً.  2

في 1/7 استلم الفندق نصف المبلغ المستحق على سالم نقداً.  3
في 1/8 تعهد الفندق بسداد المبلغ المستحق لوائل بموجب كمبيالة تستحق بعد سنة.  4

في 1/10 عين الفندق سكرتيرة براتب شهري 200 دينار.  5
في 1/12 استلم الفندق باقي المبلغ المستحق على سالم نقداً.  6

في 1/14 زاد الفندق رأس ماله بمبلغ 6000 دينار نقداً.  7

المطلوب:

تأثير  امليزانية بعد كل عملية مظهراً  امليزانية مع تصوير  السابقة وفقًا ألسلوب معادلة  العمليات  حتليل 
العملية عليها.

الحل:
العملية األولى: زاد أصل وهو البضاعة بمقدار 3000 دينار وزاد خصم وهو دائنون )وائل( بنفس المقدار.  1

امليزانية في 1/3
اخلصوماألصول

سيارات دائنون )وائل(8000     9000
مدينون )سالم( قروض قصيرة األجل4000     4000

بضاعة رأس املال9000     20000
صندوق   12000

 33000 33000
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العملية الثانية: نقص أصل وهو الصندوق بمقدار 4500 دينار ونقص خصم وهو دائنون )وائل( بنفس المقدار.  2

امليزانية في 1/5
اخلصوماألصول

سيارات دائنون )وائل(8000     4500
مدينون )سالم( قروض قصيرة األجل4000     4000

بضاعة رأس املال9000     20000
صندوق   7500

 28500 28500

العملية الثالثة: زاد أصل وهو الصندوق بمقدار 2000 دينار ونقص أصل وهو مدينون )سالم( بنفس   3
المقدار.

امليزانية في 1/7
اخلصوماألصول

سيارات دائنون )وائل(8000     4500
مدينون )سالم( قروض قصيرة األجل2000     4000

بضاعة رأس املال9000     20000
صندوق   9500

 28500 28500

العملية الرابعة: زاد خصم وهو  أ.دفع )الكمبياالت( بمقدار 4500 ونقص خصم وهو دائنون )وائل(   4
بنفس المقدار.

امليزانية في 1/8
اخلصوماألصول

سيارات قروض قصيرة األجل8000     4000
مدينون )سالم( أ.دفع-كمبياالت2000     4500

بضاعة رأس املال9000     20000
صندوق   9500

 28500 28500

العملية الخامسة: ليست عملية مالية بل عملية إدارية.  5



19

العملية السادسة: زاد أصل وهو الصندوق بمقدار 2000 دينار ونقص أصل وهو مدينون )سالم( بنفس   6
المقدار.

امليزانية في 1/12
اخلصوماألصول

سيارات قروض قصيرة األجل8000     4000
بضاعة أ.دفع9000     4500

صندوق رأس املال11500     20000
 28500 28500

المال وبنفس  دينار وزاد خصم وهو رأس  بمقدار 6000  الصندوق  زاد أصل وهو  السابعة:  العملية   7
المقدار.

امليزانية في 1/14
اخلصوماألصول

سيارات قروض قصيرة األجل8000     4000
بضاعة أ.دفع9000     4500

صندوق رأس املال17500     26000
 34500 34500

ثانياً: تحليل العمليات المالية وفقاً السلوب اآلخذ والعاطي:
وفقًا لهذا األسلوب فإنه يتم حتليل كل عملية ماليه طرفيها حيث أن لكل عملية مالية طرفان أحدهما )آخذ( 
واآلخر )عاطي( ويتم حتليل العملية املالية متهيداً لتسجيلها في الدفاتر احملاسبية وعمومًا فإن احلسابات تخضع في 

حتليلها وفقًا ألسلوب اآلخذ والعاطي إلى القواعد االسترشادية التالية:
األصول والمصاريف : إذا زادت فهي آخذ وإذا نقصت فهي عاطي.  1
الخصوم واإليرادات : إذا زادت فهي عاطي وإذا نقصت فهي آخذ.  2

مثال:
والعاطي من خالل  االزدهار واملطلوب حتليلها وفقًا ألسلوب األخذ  فندق  لدى  يلي عمليات متت  فيما 

اجلدول املرفق:
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آخذ/عاطي طبيعة التأثيرطرفا العملية ونوعهماالعملية املاليةرقم العملية
بدأ الفندق أعماله برأس مال 1

قدره 20000 دينار نقداً
آخذ+ 20000الصندوق/أصول
عاطي + 20000رأس املال/خصوم

اشترى الفندق سيارة من 2
شركة عرابي على احلساب 

مببلغ 12000

آخذ+12000سيارات/أصول
عاطي+12000دائنون / خصوم

سدد الفندق نصف قيمة 3
السيارة نقداً

عاطي  -6000الصندوق/أصول
آخذ-6000دائنون / خصوم

اشترى الفندق أثاث مببلغ 4
2000 دينار نقداً

آخذ+ 2000أثاث/أصول
عاطي - 2000الصندوق/أصول

 سدد الفندق باقي قيمة 5
السيارة مبوجب كمبيالة

آخذ- 6000دائنون/خصوم
عاطي + 6000أ.دفع/خصوم

 سدد الفندق قيمة6
الكمبيالة نقداً

عاطي - 6000الصندوق/أصول
آخذ- 6000أ.دفع/خصوم

مثال:
حلل العمليات التالية إلى طرفيها اآلخذ والعاطي مبينًا نوع احلسابات علمًا أن هذه العمليات تخص 

فندق القدس:
اشترى الفندق بضاعة )مواد غذائية( بمبلغ 700 دينار نقداً.  1

باع الفندق إحدى السيارات القديمة بمبلغ 200 دينار على الحساب إلى فؤاد.  2
دفع الفندق إيجار المبنى 1200 دينار نقداً.  3

حصل الفندق إيراد من أحد العمالء بقيمة 1750 دينار نقداً.  4

 :Double Entry system نظام القيد المزدوج
ينص هذا النظام على أن كل عملية مالية لها طرفان أحدهما مدين وهو )اآلخذ( واآلخر دائن وهو )العاطي( 

وبنفس املقدار.
ويعتبر هذا النظام هو األكثر شيوعًا في تسجيل العمليات املالية، ومن تسمية هذا النظام يتضح أن القيد أو 

التسجيل سيكون مزدوج اجلانبني.
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مدين  يسمى  أحدهما  القيمة  في  متساويني  جانبني  يتضمن  أن  يجب  مالية  عملية  ألي  تسجيل  كل  أن  أي 
)اآلخذ( واآلخر يسمى دائن )العاطي( ولتوضيح ماهية القيد احملاسبي نورد املثال التالي:

في 11/5 اشترى فندق النزهة أثاثًا بقيمة 2000 دينار نقداً.
إن حتليل هذه العملية يوضح لنا ما يلي:

احلساب اآلخذ هو األثاث مببلغ 2000 دينار .
احلساب العاطي هو الصندوق مببلغ 2000 دينار .

وعند تسجيل هذه العملية فإننا سنستبدل كلمة اآلخذ بكلمة مدين ونستبدل كلمة العاطي بكلمة دائن حيث 
تصبح كما يلي:

احلساب املدين هو األثاث مببلغ 2000 دينار.
احلساب الدائن هو الصندوق مببلغ 2000 دينار.

ومبا أن للمحاسبة اختصاراتها اخلاصة بها فإن كلمة املدين تستبدل بحرف اجلر )من( وكلمة الدائن تستبدل 
بحرف اجلر )إلى( وكلمة حساب تستبدل بالرمز )حـ/( وعليه فإن العملية السابقة تأخذ الشكل التالي:

من حـ/ األثاث  2000 وهذا ما يسمى بالقيد احملاسبي  
إلى حـ/ الصندوق    2000   

مثال:
فيما يلي عمليات مالية حدثت لدى فندق الوحدة:

في 2/7 اشترى الفندق بضاعة ) مواد غذائية ( على الحساب من محالت خالد بقيمة 2000 دينار.  1
في 2/8 سدد الفندق فاتورة الهاتف البالغة 30 دينار نقداً.  2

في 2/10 باع الفندق جزءاً من أثاثه المستعمل بقيمة 1500 دينار نقداً.  3
في 2/12 حصل الفندق فاتورة من أحد الزبائن البالغة 120 دينار نقداً.  4

المطلوب:

حتليل العمليات السابقة وتسجيل قيودها احملاسبية.

الحل:
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رقم 
العملية

القيد احملاسبي )العاطي( الدائن)اآلخذ( املدينطرفا العمليةتاريخ العملية

2000 من  ح/ املشتريات-----البضاعةالبضاعة 12/7
دائنون

)محالت خالد(
دائنون-----

)محالت خالد(
2000 إلى  ح/ دائنون خالد
)البضاعة املشتراه تثبت في 

القيد احملاسبي كمشتريات( 
30 من  ح/ م.الهاتف------فاتورة الهاتففاتورة الهاتف2/8 2

30 إلى  ح/ الصندوقالصندوق-----الصندوق
1500 من  ح/ الصندوق-----الصندوقالصندوق32/10

1500 إلى  ح / األثاث األثاث-----األثاث
120 من  ح/ الصندوق-----الصندوقالصندوق42/12

120 إلى  ح/ اإليراداتاإليرادات-----اإليرادات

:Types of Entries أنواع القيود المحاسبية
تصنف القيود احملاسبية إلى نوعني أساسيني هما القيد البسيط والقيد املركب.

ويصنف القيد املركب بدوره إلى ثالثة أنواع ونعرض القيود بالتفصيل فيما يلي:

:Simple Entry القيد البسيط  1
وهو القيد الذي يتضمن جانبه املدين حساب واحد وكذلك جانبه الدائن.

مثال ذلك:
شراء سيارة نقداً مببلغ 9000 دينار.

تسجيل هذه العملية كالتالي:
9000 من حـ/ السيارات.   
9000 إلى حـ/ الصندوق.   

القيد المركب:         2
وهو الذي يتضمن أحد جانبه أو كالهما أكثر من حساب واحد وصنف إلى ثالثة أنواع وهي:

القيد المركب من الجانب المدين:  أ 
وهو الذي يتضمن جانبه املدين أكثر من حساب بينما اجلانب الدائن حساب واحد.

ومثال ذلك: شراء أثاث بقيمة 2000 دينار وسيارة بقيمة 9000 دينار ومت تسديد املبالغ نقداً.
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يسجل القيد كالتالي:
من مذكورين:

2000 حـ/ األثاث   
9000 حـ/ السيارة    

11000 إلى حـ/ الصندوق     
القيد المركب من الجانب الدائن: ب 

وهو الذي يتضمن جانبه الدائن أكثر من حساب واحد بينما جانبه املدين حساب واحد.
والباقي  القيمة نقداً  ومثال ذلك: شراء سيارة من شركة نيسان للسيارات بقيمة 10000 دينار سدد نصف 

على احلساب. يسجل القيد كالتالي:              
10000 من حـ/ السيارات    

إلى مذكورين:
5000 حـ/ الصندوق    

5000 حـ/ دائنون )شركة نيسان(   
القيد المركب من الجانبين: جـ 

وهو الذي يتضمن جانبه املدين أكثر من حساب وكذلك جانبه الدائن.
ومثال ذلك: شراء السيارة بقمة 8000 دينار وأثاث بقيمة 2000 دينار من شركة الوفاء وسدد ربع القيمة 

نقداً والباقي على احلساب. ويسجل القيد كالتالي:
من مذكورين:

8000 حـ/ السيارات   
2000 حـ/ األثاث    

إلى مذكورين:
2500 حـ/الصندوق   

7500 حـ/ دائنون )شركة الوفاء(   
مثال:

بتاريخ 2000/1/2 بدأ فندق الكرامة أعماله التجارية برأسمال قدرة 20000 دينار أودع نصفها في   1
الصندوق والباقي في البنك.

في 1/3 اشترى الفندق بضاعة )مواد غذائية( على الحساب من خالد بقيمة 2500 دينار.  2
في 1/4 دفعت إيجار مخازن تابعة للفندق بقيمة 1800 دينار نقداً.  3



24

في 1/5 بلغ مجموع فواتير النزالء 2400 دينار قبضت نصفها نقداً والباقي سجل على حساب شركة   4
االتصاالت الفلسطينية.

في 1/7 دفع الفندق مصاريف سفر وانتقال لموظف قسم التسويق مبلغ 200 دينار نقداً.  5
في 1/9 سدد الفندق لخالد 1000 دينار بشيك و 500 دينار نقداً.  6

في 1/10 استلم الفندق من شركة االتصاالت المستحق عليها نقداً.  7

المطلوب:
تسجيل القيود احملاسبية للعمليات السابقة.

الحل:
القيد احملاسبي  تاريخ العملية

من مذكورين:1/2
10000  حـ/ الصندوق

10000  حـ/ البنك 
20000 إلى حـ/ رأس املال 

2500  من حـ/ املشتريات 1/3
2500 إلى حـ/ دائنون )خالد(

1800  من حـ/ إيجار املخازن 1/4
1800  إلى حـ/ الصندوق 

من مذكورين:1/5
1200  حـ/ شركة االتصاالت الفلسطينية

1200  حـ/ الصندوق
2400  إلى حـ/ مبيعات الغرف

200  من حـ/ م.سفر وانتقال1/7
200  إلى حـ/ الصندوق

1500  من حـ/ خالد1/9
إلى مذكورين:

1000 حـ / البنك 
500 حـ/ الصندوق 

1200 من حـ/ الصندوق1/10
1200   إلى حـ/ شركة االتصاالت الفلسطينية
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:Journal دفتر اليومية العام
لقد جاءت تسمية هذا الدفتر من طبيعته فهو دفتر يوميه يسجل فيه العمليات املالية يومًا بيوم وحسب تسلسل 
حدوثها الزمني، ويتم تسجيل العمليات املالية فيه وفقًا لنظرية القيد املزدوج بعد حتليل العملية املالية إلى طرفيها 
املدين والدائن، وجرى العرف احملاسبي على تسطير هذا الدفتر وفق منوذج معني والشكل التالي ميثل صفحه من 

دفتر يومية عامة.

لهمنه
التاريخرقم صفحة األستاذرقم املستندالبيــــــــــان

دفدف

:Ledger دفتر األستاذ
وهو دفتر يخصص فيه صفحة مستقلة لكل بند أو حساب من األصول أو االلتزامات أو حق امللكية حيث 
يتم فيه حصر جميع التغيرات التي تؤثر على القوائم املالية فمثاًل يتم تخصيص صفحة حلساب الصندوق وأخرى 

للبنك وثالثة للمبيعات وغيرها، وفيم يلي منوذج لصفحة من صفحات دفتر األستاذ:

حساب/ 
لهمنه

املبلغ
البيــــــــــان

رقم صفحة 
اليومية

التاريخ
املبلغ

البيــــــــــان
رقم صفحة 

اليومية
التاريخ

دفدف

ويختلف شكل دفتر األستاذ من شركة ألخرى إال أنه في النواحي العملية يتم حتديد شكله كالتالي:

إسم احلساب
دائنمدين
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الترحيل لدفتر األستاذ:
يطلق اصطالح الترحيل على عملية نقل املعلومات التي يحتويها قيد اليومية العامة كما أثبت في دفتر اليومية 
إلى احلسابات املتعلقة بها في دفتر األستاذ بحيث يتم ترحيل الطرف املدين للقيد في دفتر اليومية إلى اجلانب املدين 

للحساب الذي ميثله في دفتر األستاذ وكذلك الطرف الدائن إلى اجلانب الدائن للحساب.

الترصيد:
ويكون من خالل جمع اجلانب املدين واجلانب الدائن وإيجاد الفرق بينهما للحساب الواحد ويسجل الرصيد       
)الفرق( في الطرف األقل باسم رصيد مدين أو رصيد دائن فإذا كان مجموع اجلانب املدين أكبر فيكون الرصيد 

مدينا ويدرج في اجلانب الدائن من احلساب على شكل متمم حسابي والعكس بالعكس.
مثال:

متت العمليات التالية ضمن أنشطة فندق الوحدة:
في 1/15 بلغ مجموع فواتير النزالء النقدية 5000 دينار.  1

في 1/20 بلغ مجموع فواتير شراء المواد الغذائية 2500 دينار نقداً.  2
في 2/1  تم شراء أثاث للفندق بمبلغ 10000 دينار بشيك على البنك.  3

في 2/10 دفع مصروف كهرباء بمبلغ 150 دينار ومصروف الهاتف 500 دينار وتنظيفات 250 دينار   4
دفعت جميعها نقداً.

في 2/25 سجل الفندق فاتورة نزيل بمبلغ 450 دينار وسجلت على حساب جامعة النجاح الوطنية.  5
في 3/1 بلغت مبيعات الطعام 1500 دينار نقداً.  6

في 3/10 اشترى أجهزة حاسوب بمبلغ 30000 دينار بشيك.  7
في 3/20 دفع مبلغ 200 دينار نقداً أجور مواصالت عدد من السياح.  8

المطلوب:

تسجيل هذه العمليات في دفتر اليومية العامة وفتح احلسابات الالزمة في دفتر األستاذ والترحيل إليها من 
واقع القيود في دفتر اليومية وترصيدها علمًا أن رصيد البنك في 1/1 بلغ 50000 دينار.
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الحل:
دفتر اليومية

التاريخرقم صفحة األستاذرقم املستندالبيــــــانلهمنه
1-15ــــــمن حـ/ الصندوق5000

إلى حـ/ مبيعات الغرف5000
1-20ــــــمن حـ/ مشتريات مواد غذائية2500

إلى حـ/ الصندوق2500
2-1ــــــمن حـ/ األثاث10000

إلى حـ/ البنك10000
2-10ــــــمن مذكورين:

حـ/ م.كهرباء150
حـ/ م.الهاتف500
حـ/ م.تنظيف250

إلى حـ/ الصندوق900
2-25ــــــمن حـ/ جامعة النجاح450

إلى حـ/ مبيعات الغرف450
3-1ــــــمن حـ/ الصندوق1500

إلى حـ/مبيعات الطعام والشراب1500
3-10ـــــمن حـ/ أجهزة احلاسوب30000

إلى حـ/ البنك30000
3-20ــــــمن حـ/ م.تنقالت200

إلى حـ/ الصندوق200
5055050550

دفتر األستاذ
حـ/ الصندوق

لهمنه
5000 إلى حـ/مبيعات الغرف
1500 إلى حـ/ مبيعات طعام

2500 من ح/ املشتريات
من مذكورين:

150   م.كهرباء 
500   م.هاتف

250   م.تنقالت
200  من ح/ م.تنقالت

2900 رصيد مدين
65006500

حـ/ مبيعات الغرف
لهمنه

5450 رصيد دائن

5000 من حـ/ الصندوق
450 من حـ/جامعة النجاح

54505450
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حـ/ مشتريات مواد غذائية
لهمنه

2500 إلى حـ/ الصندوق
2500  رصيد مدين

25002500

حـ/ األثاث
لهمنه

10000 إلى حـ/ البنك
10000 رصيد مدين

1000010000

حـ/ البنك
لهمنه

10000 من حـ/ األثاث50000 رصيد سابق
30000 من حـ/ أجهزة احلاسوب

10000 رصيد مدين 
5000050000

حـ/ كهرباء وهاتف وتنظيف
لهمنه

900  إلى حـ/ الصندوق

900 رصيد مدين
900900

حـ/ جامعة النجاح
لهمنه

450 إلى حـ/ مبيعات الغرف
450 رصيد مدين

450450

حـ/ مبيعات طعام وشراب
لهمنه

1500 رصيد دائن
1500 من حـ/ الصندوق

15001500

حـ/ احلاسوب
لهمنه

30000 إلى حـ/ البنك
30000 رصيد مدين

3000030000

حـ/ م.تنقالت
لهمنه

200  إلى حـ/ الصندوق
200 رصيد مدين

200200
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األسئلة والتمرينات:

عرف العملية المالية؟ ثم بين كيف تميز بين العملية المالية وغير المالية؟  1

وضح مفهوم نظام القيد المزدوج؟  2

اشرح أنواع القيود المحاسبية؟  3

حلل العمليات التجارية اآلتية إلى طرفيها، المدين والدائن:  4
بدأ أحد الفنادق أعماله برأس مال مقداره 100000 دينار أودعها البنك.  أ 

شراء أثاث بمبلغ 20000 دينار دفعت قيمة الفاتورة نقداً. ب 

متحصالت من العمالء قيمتها 3000 دينار نقداً. جـ 

استالم قيم فواتير النزالء البالغة 4000 دينار نقداً . د 

شراء مواد غذائية من الشركة الوطنية بمبلغ 1000 دينار نقداً. هـ 

التالية عمليات تمت في أحد الفنادق خالل شهر كانون الثاني:  5
في 1/3 تم سحب مبلغ من البنك بقيمة 5000 دينار، أودعت في صندوق الفندق.  أ 

في 1/5 تم شراء أثاث بمبلغ 50000 دينار بموجب فاتورة شراء رقم 1894، ودفع الثمن بموجب  ب 

شيك مسحوب على البنك.
في 1/10 بلغ مجموع فواتير شراء المواد الغذائية بناء على أوامر الشراء 500 دينار نقداً. جـ 

في 1/15 دفعت المصروفات اآلتية نقداً: 50 ديناراً ثمن قرطاسية، 30 ديناراً أجور تنقالت، 70  د 

ديناراً مصاريف تنظيف.
في 1/17 بلغ مجموع فواتير النزالء 3500 دينار استلمها نقداً. هـ 

في 1/18 بلغت فاتورة أحد النزالء 300 دينار، تم تسجيلها على حساب جامعة القدس كمؤسسة  و 

مضيفة لهذا النزيل.
في 1/20 دفع مبلغ 300 دينار نقداً قيمة فواتير الهاتف. ز 
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في 1/25 بلغ مجموع قيمة فواتير النزالء 2500 دينار منها: 1000 دينار سجلت على حساب  ح 

شركة سجائر القدس والباقي نقداً.
في 1/26 دفع مبلغ 2800 دينار بشيكات مسحوبة على البنك أجوراً ورواتب مستخدمين. ط 

المطلوب:  
تسجيل القيود الالزمة في دفتر اليومية.  أ 

ترحيل الحسابات إلى دفتر األستاذ العام وترصيدها في 1/31، علما بأن رصيد البنك في 1/1  ب 

80000 دينار.
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مـيــزان الـمراجعــة
Trial Balance

3الـوحـــــــــدة
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:)Trial Balance( الوحدة الثالثة: ميزان المراجعة

مقدمة:
ان الهدف الرئيس إلثبات القيود احملاسبية في دفتر اليومية وترحيلها الى دفتر األستاذ هو الوصول الى نتائج 
عمليات الفندق خالل فترة معينة سواء أكانت ربحا او خسارة عالوة على اعداد كشف امليزانية في نهاية الفترة 
املالية والغراض تسهيل عملية اعداد حسابات النتيجة )احلسابات اخلتامية( وامليزانية العمومية يتم اعداد كشف 

ميزان املراجعة وذلك من واقع أرصدة احلسابات املوجودة في دفتر األستاذ.

أهداف الوحدة:
أن تتعرف على مفهوم ميزان المراجعة ومتى يتم تحضيره.   1

أن تميز بين ميزان المراجعة باألرصدة وميزان المراجعة بالمجاميع.  2
ان تتعرف على اشكاله ميزان المراجعة.  3

ان تكون قادرا على إعداد ميزان مراجعة بمختلف اشكاله.  4
أن تتعرف على اعداد ميزان المراجعة.  5

ميزان المراجعة:
اكتشاف  الى  ويهدف  واملدينة  الدائنة  مجاميعها  او  احلسابات  بأرصدة  كشف  عن  عبارة  هو  املراجعة  ميزان 
األخطاء وتسهيل اعداد احلسابات اخلتامية وامليزانية العمومية كما ميكن تعريفة بأنه عبارة عن أداة قياس التوازن 

احلسابي للتأكد من صحة التسجيل بالدفاتر.

مالحظة:
اذا لم يدرج حساب راس املال من ضمن األرصدة املعطاة فيتم استخراجها من خالل طرح مجموع اجلانب 

الدائن من مجموع اجلانب املدين.

اشكال ميزان المراجعة:
.Trial Balance By Totals  ميزان المراجعة بالمجاميع  1

.Trial Balance By Balances  ميزان المراجعة باألرصدة  2
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ميزان المراجعة بالمجاميع: وهو عبارة عن كشف أو قائمة يظهر فيه مجموع الجانب المدين والجانب   1
الدائن لكل حساب من الحسابات المفتوحة والتي ظهرت بدفتر األستاذ.

منوذج مليزان املراجعة باملجاميع
لهمنه

اسم احلساب
رقم صفحة 

األستاذ ديناردينار

املجموع

ميزان المراجعة باألرصدة: وهو عبارة عن كشف أو قائمة تظهر في الجانب المدين منه أرصدة الحسابات   2
المدينة وفي الجانب الدائن أرصدة الحسابات الدائنة المختلفة بدفتر األستاذ العام.

منوذج مليزان املراجعة باألرصدة
لهمنه

اسم احلساب
رقم صفحة 

األستاذ ديناردينار

املجموع
كما ميكن الدمج بني ميزان املراجعة باملجاميع وميزان املراجعة باألرصدة.

منوذج مليزان املراجعة باملجاميع واألرصدة
األرصدةاملجاميع

اسم احلساب
رقم صفحة 

األستاذ لهمنهلهمنه

املجموع
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مثال:
ظهرت العمليات التالية املستخرجة من دفاتر فندق القدس بتاريخ 2018/12/31 ما يلي:

مشتريات 7.000 سيارات 10.000  أثاث 10.000   الصندوق 5.000  
كهرباء ومياه 1.000 رواتب وأجور 3500  ايرادات غرف 18.000 

موردون 18850 قرطاسية 150   هاتف 200   

المطلوب:

إعداد ميزان املراجعة باألرصدة.

الحل:
لهمنه

رقم صفحة األستاذاسم احلساب
ديناردينا ر

الصندوق5000
أثاث10000
سيارات10000
مشتريات7000

إيرادات مبيت18000
رواتب وأجور3500
كهرباء ومياه1000
هاتف200
قرطاسية150

موردين18850
املجموع3685036850

مثال للمراجعة:
ظهرت األرصدة التالية في سجالت فندق بيت نباال بتاريخ 2019/5/1م:

أرض 60000 بنك 90000    صندوق 220.000    
راس املال 500000 مباني 100000    معدات 30000     

2019/5/10 دفع مبلغ 30.000 دينار مبوجب شيك مستحق الدفع الى شركة األسد للمقاوالت لقاء 
قيامهم بصيانة مبنى الفندق.
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على  والباقي  نقداً  دينار   50.000 دفع  دينار   100.000 مببلغ  للفندق  اثاث  شراء  مت   2019/5/11
احلساب من شركة يافا:

2019/5/12 مت شراء مواد غذائية مببلغ 10.000 دينار دفعه نقداً
2019/5/26 دفع املبلغ املستحق لشركة يافا نقداً

2019/5/27 دفع مبلغ 2.000 دينار مصاريف هاتف نقداً
2019/5/28 دفع مبلغ 1.500 دينار مصاريف كهرباء نقداً

2019/5/30 دفع مبلغ 6.000 دينار مصاريف رواتب
علمًا انه كانت ايرادات الغرف خالل شهر أيار 22.000 دينار نقداً

المطلوب:
تسجيل القيود الالزمة في دفتر يومية الفندق  1

تصوير حسابات األستاذ المطلوبة   2
إعداد ميزان المراجعة بالمجاميع كما هو في 2019/5/31.  3

إعداد ميزان المراجعة االرصدة كما هو في 2019/5/31.  4

أواًل: القيود المحاسبية في دفتر اليومية:

البيانلهمنه
صفحة 
األستاذ

التاريخ

2019/5/1من مذكورين 
حـ/ الصندوق220.000
حـ/ البنك90.000
حـ/ ارض60.000
حـ/ معدات30.000

حـ/ مبنى100.000
     حـ/ رأس املال500.000

2019/5/10حـ/ مصاريف الصيانة30.000
     حـ/ البنك30.000

إلثبات دفع مصاريف مبوجب شيك
2019/5/11حـ/ األثاث100.000

    الى مذكورين
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      حـ/ الصندوق50.000
      حـ/ دائنون) شركة يافا (50.000

إلثبات شراء أثاث نقداً وعلى احلساب
2019/5/12حـ/ مشتريات مواد غذائية 10.000

      حـ/ الصندوق10.000
إلثبات دفع مصاريف نقداً )مواد غذائية(

2019/5/26حـ/ الدائنون )شركة يافا(50.000
      حـ/ الصندوق50.000

إلثبات دفع قيمة الدين لشركة يافا
2019/5/27حـ/ مصاريف هاتف2.000

      حـ/ الصندوق2.000
إلثبات دفع مصاريف هاتف

2019/5/28حـ/ مصاريف كهرباء1.500
         حـ/الصندوق1.500

إلثبات دفع مصاريف كهرباء
2019/5/30حـ/ مصاريف رواتب6.000

      حـ/ الصندوق6.000
إلثبات دفع مصاريف رواتب

حـ/ الصندوق22.000
       حـ/ ايرادات 22.000

إلثبات حتصيل ايرادات للفندق
ثانياً: دفاتر األستاذ:

حـ/ الصندوق
لهمنه

220.000  حـ/ رأس المال 
22.000   حـ/ ايرادات

50.000   حـ/ األثاث
10.000 حـ/ مصاريف مواد غذائية

50.000   حـ/ الدائنون
2.000 حـ/ مصاريف هاتف
1.500 حـ/ مصاريف كهرباء
6.000 حـ/ مصاريف رواتب

122.500  رصيد مدين
242.000242.000

حـ/ البنك
لهمنه

90.000   إلى حـ/ رأس 
المال 

30.000  من حـ/ م. صيانة

60.000   رصيد مدين
90.00090.000
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حـ/ أرض
لهمنه

60.000   إلى حـ/ رأس المال 

60.000   رصيد مدين
60.00060.000

حـ/ املعدات
لهمنه

30.000   إلى حـ/ رأس المال 

30.000   رصيد مدين
30.00030.000

حـ/ املباني
لهمنه

100.000 إلى حـ/ رأس المال 

100.000   رصيد مدين
100.000100.000

حـ/ رأس املال
لهمنه

500.000   رصيد دائن

500.000   من المذكورين 

500.000500.000

حـ/ إيرادات
لهمنه

22.000   رصيد دائن

22.000   من حـ/ الصندوق 

22.00022.000

حـ/ مصاريف الصيانة
لهمنه

30.000   إلى حـ/ البنك 

30.000   رصيد مدين
30.00030.000

حـ/ مصاريف مواد غذائية
لهمنه

10.000 إلى حـ/ الصندوق 

10.000   رصيد مدين
10.00010.000

حـ/ مصاريف الهاتف
لهمنه

2.000 إلى حـ/ الصندوق 

2.000   رصيد مدين
2.0002.000

حـ/ مصاريف كهرباء
لهمنه

1.500   إلى حـ/ الصندوق 

1.500   رصيد مدين
1.5001.500

حـ/ مصاريف رواتب
لهمنه

6.000  إلى حـ/ الرواتب 

6.000   رصيد مدين
6.0006.000
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حـ/ األثاث
لهمنه

100.000 إلى المذكورين 

100.000   رصيد مدين
100.000.00100.000.00

حـ/ الدائنون
لهمنه

50.000   إلى حـ/ الصندوق 

00   رصيد دائن

50.000   من حـ/ األثاث 

50.00050.000

ثالثاً: ميزان المراجعة:

ميزان املراجعة املجاميع - بتاريخ 2019/5/31
املجاميع

رقم صفحة األستاذاسم احلساب
لهمنه

الصندوق242.000119.500
البنك90.00030.000
األرض60.000
معدات30.000

املباني100.000
األثاث100.000
مصاريف الصيانة30.000
مصاريف مواد غذائية10.000
مصاريف كهرباء1.500
مصاريف هواتف2.000
مصاريف رواتب6.000

ايرادات22.000
رأس املال500.000

املجموع671.500671.500
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ميزان املراجعة باألرصدة - بتاريخ 2019/5/31
األرصدة

رقم صفحة األستاذاسم احلساب
لهمنه

الصندوق122.500
البنك60.000
األرض60.000
معدات30.000

املباني100.000
األثاث100.000
مصاريف الصيانة30.000
مصاريف مواد غذائية10.000
مصاريف كهرباء1.500
مصاريف هواتف2.000
مصاريف رواتب6.000

ايرادات22.000
رأس املال500.000

املجموع522.000522.000

توازن ميزان المراجعة:
توازن أرصدة حسابات دفتر األستاذ يعطي ذلك دلياًل مبدئيًا على مايلي: ان  

جميع األطراف المدينة والدائنة للعمليات المالية تم إثباتها.  1
ان رصيد كل حساب مدينًا أم دائنًا تم استخراجه على الوجه الصحيح.  2

ان تصنيف أرصدة الحسابات الى مدينة ودائنة وإيجاد حاصل جمعها في ميزان المراجعة قد تم على الوجه الصحيح.  3

اهداف إعداد ميزان المراجعة:
يعتبر وسيلة مرحلية للتأكد من توازن الحسابات دفتر األستاذ.  1

يعطي سجاًل تلخيصيًا لكافة حسابات دفتر األستاذ وأرصدتها في تاريخ معين مما يسهل إعداد القوائم   2
المالية والحسابات الختامية.

يساعد على اكتشاف األخطاء أوال بأول اذا تم إعداده أسبوعيا أو شهريًا.  3
يعتبر خطوه تمهيدية العداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية.  4
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اسئلة الوحدة الثالثة:

عرف ميزان المراجعة، وما هي اشكاله.   1

ما هو الغرض من إعداد وميزان المراجعة؟  2

ماذا يقصد بتوازن أرصدة حسابات دفتر االستاذ؟  3

ما هي أهداف  اعداد ميزان المراجعة؟  4

ظهرت أرصدة الحسابات التالية في دفتر األستاذ الخاص بفندق جنين بتاريخ 2018/12/1 علمًا بان   5
جميع الحسابات لها أرصدة عادية.

3000 دعاية واعالن 1000 مدينون      
500 مصاريف مياه وانارة  4000 دائنون      

600 مالبس عمال 500 مصاريف صيانة وإصالح    
1000 إيجار 500 مصاريف كهرباء     

3000 رواتب 4500 البنك      
2000 صندوق 9000 إيرادات الغرف     

500 قرطاسية 500 مصروف هاتف     
3000 م مباشرة على األقسام 7000 اثاث      

1500 م غير مباشرة على األقسام 18000 سيارات      
المطلوب إعداد ميزان المراجعة باألرصدة 2018/12/31.  

بتاريخ 1/1 /2019 بدأ فندق أسيد جرار أعمالة  برأسمال قدره 20000 دينار اودع منه 10000 دينار   6
في البنك  والباقي في الصندوق الفندق.

1/6 اشترى اثاث بمبلغ 5000 دينار دفعه منها 2500 دينار نقدأ والباقي بموجب شيك  من محالت   
ابو صبيح لألثاث.

في 1/7 اشترى اثات  بمبلغ 6000 دينار من شركة العال لالثاث المكتبي والمنزلي  دفعت منها   
4000 دينار نقدا والباقي على الحساب.
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في 1/10 اشترى مواد تموينية بمبلغ 1000 دينار بموجب شيك.  
في 1/12 سدد المبلغ المستحق لشركة العال لألثاث نقداً.  

في 1/14 اشترى مياه معدنية من مياه أريحا بمبلغ 1500 دينار نقداً.  
فاتورة  دينار،   800 املياه  فاتورة  دينار،   600 الهاتف  فاتورة  التالية:  المصاريف  دفعت   1/28  

الكهرباء 1200 دينار.
1/30 دفعت رواتب الموظفين عن راتب شهر 2019/1 بمبلغ 3000 دينار.  

1/31 بلغت إيرادات الغرف خالل الشهر 17000 دينار.  
المطلوب:  

إعداد القيود اليومية الالزمة وترحيلها الى دفتر األستاذ العام.  
ترصيد الحسابات واعداد ميزان المراجعة بالمجاميع واألرصدة كما هو في 2019/1/31.  
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تكلفـــة الطـبـــق
Cost Per Port ion

4الـوحـــــــــدة
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:Cost Per Portion الوحدة الرابعة: تكلفة الطبق
الفنادق، ملا لها من أهداف تسعى إلى حتقيقها، ووظائف  التكاليف أهمية خاصة في  تكتسب محاسبة   
النتائج،  السليمة للحصول على أفضل  القرارات  السياسات، واتخاذ  إذ تساعد اإلدارة في رسم  بأدائها،  تقوم 

وزيادة األرباح ويتم ذلك بـ:
تزويد اإلدارة بتقارير دورية تشتمل على بيانات التكاليف المختلفة، ومن أهمها:  1

تحديد تكلفة الطبق.  أ 
مراقبة عناصر التكاليف. ب 

مقابلة المصاريف باإليرادات. جـ 
مساعدة دائرة الطعام والشراب في وضع األسعار المناسبة لكل المواد المراد بيعها في المطاعم.  2

المساعدة في مراقبة عمليات شراء البضاعة واستالمها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة،   3
وتخزينها وفق األساليب الحديثة في أماكن مناسبة من حيث درجة الحرارة والهواء والرطوبة، حسب 

األنظمة والقوانين المرعية.

بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة يتوقع منك أن تكون قادر على القيام باألمور التالية: 
2    أن تحسب تكلفة الطبق الواحد. أن تقوم بعملية اختبار اللحوم.    1

4    أن تحضر قائمة التكلفة المعدة للبيع. أن تقوم بتحضير قائمة الطعام.    3

:Standard Recipe أواًل : نموذج وصفة الطعام القياسية
هو منوذج حتدد فيه أوزان املواد الغذائية لكل طبق مقدمًا، على أساس علمية سليمة، كاللحوم بعد تنظيفها.

:Butcher Meat Taste ثانياً: اختبار اللحوم
بإزالة  اللحام  يقوم  امللحة، وعند استالمها  إلى  )الفريزرات(  أو  التبريد  الالزمة من غرف  اللحوم  تنقل   
التجميد عنها دون استخدام املاء الساخن، وذلك بوضعها في غرفة التبريد ملدة ال تقل عن )12( ساعة، ثم تنقل 
إلى املطبخ في درجة حرارة عادية تتراوح بني )16 – 18( درجة مئوية، وبعد ذلك يقوم اللحام بتنظيفها وتصنيفها 

إلى األنواع اآلتية:
4   دهن. 3   عظام.    2   لحوم للفرم.  اللحوم النظيفة.    1

5   أعصاب ال يمكن استعمالها أو االستفادة منها.



44

ويطلق على هذه العملية: اختبار اللحوم )Butcher Meat Taste( كما وهو موضح في املثال التالي: 

مثال )1(:
قامت إدارة املشتريات في فندق الثقة بتاريخ 2-12 بشراء ثالثة خراف وزنها 49.6 كغم بسعر 2.600 

دينار للكيلو غرام الواحد، ثم قام اللحام بتصنيع اللحوم وتصنيفها إلى األنواع التالية:

الوزن ) كغم (نوع اللحمالرقم 
13.600كستليته1
15.200شقف2
13.400حلمة مفرومة3
3.500عظام4
2.500أعصاب5
1.400دم6

وأن  فلس،   200 والعظام  دينار،   2.000 املفرومة  للحمة  الواحد  غرام  الكيلو  سعر  أن  علمت  فإذا 
األعصاب والدم تعد عوادم )بدون ثمن(، فقم مبا يلي:

إيجاد سعر اللحمة النظيفة لكل من الكستليته والشقف، على اعتبار أن النوعين بسعر واحد.  1
إيجاد النسبة المئوية لكل صنف.  2

الحل:
 Butcher Meat Taste اختبار اللحوم

الوزن: 49.6 كغم التاريخ: 12-2      
سعر الكيلو غرام: 2.600 دينار املادة: خروف )3 خراف(    

النسبة %القيمة بالدينارسعر الوحدة )دينار(الوزن )كغم(املادة
كستليته
شقف

حلمة مفرومة
عظام

أعصاب
دم

13.600
15.200
13.400
3.500
2.500
1.400

3.523
3.523
2.000
0.200

-
-

47.910
53.550
26.800
0.700

-
-

27.4
30.7
27.0
7.1
5.1
2.8

100%49.6002.600128.960املجموع
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ومن املثال السابق نستطيع وضع املالحظات اآلتية:
أسعار اللحمة المفرومة والعظام تؤخذ من واقع أسعار السوق المحلية.  1

إليجاد السعر الفعلي للحوم النظيفة الجاهزة للبيع نتبع الخطوات اآلتية:  2
األعصاب والدم قيمتها صفر.  أ 

العظام. ب 
3.500 × 0.200 = 0.700 دينار

اللحمة المفرومة . جـ 
13.400 × 2.00 = 26.800 دينار

الكستليته والشقف . د 
27.500 – 128.960 = )26.800 + 0.700( – 128.960          

= 101.460 دينار قيمة الكستليته والشقف       
          13.600 + 15.200 = 28.800 كغم مجموع أوزان كل من الكستليته والشقف.

          101.460 ÷ 28.800 = 3.523 دينار تكلفة الكيلو غرام الواحد من الكستليته والشقف.

مثال )2(:
استلم رئيس الطهاة في فندق الرويال مبوجب سند صرف بتاريخ 1/15 ثمانية قطع من الفيليه وزنها 18.4 

كغم بسعر 6 دنانير للكيلو غرام الواحد. ثم قام اللحام بتصنيع اللحوم وتصنيفها إلى األنواع اآلتية:

الوزن ) كغم (نوع اللحم الرقم 
9.800فيليه نظيفة1
1.800قطع ) ستروجونوف(2
3.900حلمة مفرومة3
1.900أعصاب4
1.000دم5

فإذا علمت أن سعر الكيلو غرام الواحد للحمة املفرومة 2.000 دينار، وأن األعصاب والدم تعد عوادم 
)بدون ثمن( فقم مبا يلي:

إيجاد سعر اللحمة النظيفة لكل من الفيليه والقطع )ستوجونوف(، على اعتبار أن النوعين بسعر واحد.  1
إيجاد النسبة المئوية لكل صنف.  2
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الحل:
النسبة %القيمة بالدينارسعر الوحدة )دينار(الوزن )كغم(املادة

فيليه نظيفة
قطع )ستروجونوف(

حلمة مفرومة
أعصاب

دم

9.800
1.800
3.900
1.900
1.000

8.845
8.845
2.000

-
-

86.680
15.920
7.800

-
-

53.3
8.9

21.2
10.3
5.4

100%18.4006.000110.400املجموع

سعر اللحمة النظيفة لكل من الفيليه والقطع )ستروجونوف( 8.845 دنانير.  1
النسب كما هي واردة في االختبار.  2

وبعد االنتهاء من عمليات اختبار اللحوم بأنواع، يتم وضع األوزان الثابتة لكل طبق في كل دائرة في إطار 
منوذج وصفة الطعام القياسية، كما هو مبني في الشكل اآلتي:

وصفية الطعام القياسية
التاريخ: .................................

نوع املادة
األقسام

مالحظات
حفالتخدمة غرفمطعم فرنسيكفتيريا

فيله
كستليته
قريدس

160 غم
180 غم
4 قطع

200 غم
225 غم
5 قطع

160 غم
180 غم

-

160 غم
180 غم

حجم كبير-

اجلدول السابق يحتوي على املعلومات اآلتية:
نوع المادة: من نوع األطعمة الموجودة في األقسام.  1

األقسام: يجب أن تكتب أوزان اللحوم بالحروف واألرقام بخط واضح، ثم توضع في األقسام ليلتزم   2
بها في الوحدة التي توزع فيها األطعمة.
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:Cost Per Portion ثالثاً: حساب تكلفة الطبق الواحد
حتسب تكلفة الطبق بإيجاد إجمالي القيمة الفعلية للمواد النظيفة الداخلة فيه، كما هو مبني في الشكل اآلتي:

Standard Recipes منوذج بطاقة املقادير املستعملة في الطبق
التكلفة اإلجمالية: 4.521 دنانير عدد احلصص: 5 أشخاص  الطبق: كستليته خاروف 
كلفة الطبق الواحد: 0.904 دينار وزن القطعة: 900 غم   التاريخ: 2019/12/2 

القيمة بالدينارسعر التكلفة بالدينارالكميةاحملتويات
كستليته
بطاطا

خضروات مشكلة
زبدة قطع
حتضيرات

0.900 كغم
0.500 كغم
0.400 كغم

10 عدد

3.523
0.400
1.400
0.034

3.171
0.200
0.560
0.340
0.250
املجموع الكلي              4.521

مسؤول املطبخ            مراقب حسابات التكاليف

تكلفة الطبق الواحد = القيمة اإلجمالية ÷ عدد احلصص = 4.521 ÷ 5 = 0.904 دينار

:Menu رابعاً: قائمة الطعام
هي قائمة معدة من قبل اإلدارة تتضمن أنواع الطعام والشراب، مقرونة بأسعار بيعها. واجلدول التالي يوضح 

قائمة الطعام إلحدى الفنادق.

قائمة طعام
احلساء

حساء البندورة
حساء الهيليون

حساء الفطر 
حساء العدس 

حساء اخلضروات

1.000
1.000
1.000
1.150
1.000

1.000

1.000

1.000

1.150

1.000

POTAGES

Cream of Tomato

Cream of Asparagus

Mushroom Soup

Lentil Soup

Farm House Vegetables
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الساندويشات
كلوب ساندويش

روست بيف
دجاج

جبنة

2.200
1.600
1.600
1.250

2.200

1.600

1.600

1.250

SANDWICHES

Club House

Roast Beef

Chicken

Cheese

أطباق رئيسية
أوملت إسباني مع مشروم

سباغيتي أو غربتان
تشيزبرغر

سكالوب عجل كوردون بلو
فيليه منيون

ستيك بالفلفل
دجاج مشوي مع الثوم واملشروم

شيش طاووق
شيش كباب

كباب كفته
مشاوي عربية مشكلة

املقبالت
حمص، متبل، بابا غنوج
لبنة، جزر، خيار، مخلل

زيتون، بطاطا، بندورة
باذجنان مع ثوم، فتوش

سلطة عربية، جبنة بيضاء
جبنة صفراء، تبولة

سلطة روسية، سلطة يونانية
تونافيش، مشروم، اسبراغوس

1.850
2.000
1.850
3.900
4.500
4.900
3.250
3.800
4.500
4.300
4.900

0.800
0.800
0.800
0.800
0.850
1.200
1.100
1.100

1.850

2.000

1.850

3.900

4.500

4.900

3.250

3.800

4.500

4.300

4.900

0.800

0.800

0.800

0.800

0.850

1.200

1.100

1.100

MAIN COURSE

Spanish Omelette With Mushroom

Spagetti Au Gratin

Grilled Cheese Burger

Escalope of Veal Cordon Blue

Filet Mignon

Pepper Steak

Grilled Chicken With Garlic & Mushroom

Shish Tawouk

Shish Kebab

Kebeb Kifta

Mixed Grills

APETIZERS

Hommos, Mutabbal, Babaghannoug

Labaneh, Carrots, Cucumber, Pickles

Olives, Potatoes, Tomato

Egglant with Garlic, Fattoush

Oriental Salad, Oriental Cheese

Processed Cheese, Tabbouleh

Russian Salad, Greek Salad

Tuna fish, Mushroom, Asparagus



49

األسئلة والتمرينات:

اذكر ثالث وظائف لمحاسبة التكاليف في الفنادق.  1

ما المقصود بنموذج وصفة الطعام القياسية؟ بّين أهميته.  2

صمم نموذجا لوصفة الطعام القياسية في أحد الفنادق مبينًا محتوياته.  3

ما المقصود بتكلفة الطبق؟ وكيف يتم استخراجها؟  4

عرف قائمة التكاليف.  5

استلم لحام فندق الوحدة من المستودع مجموعة من افخاذ الخروف وكانت زنتها 12 كغم بسعر 3 دنانير   6
للكيلو غرام الواحد. ثم قام بتصنيفها إلى األنواع التالية:

6.100 كغم. لحم نظيف للشقف   أ 

3.200 كغم. لحمة مفرومة  ب 

1.600 كغم. عظام   جـ 

0.800 كغم. أعصاب   د 

0.300 كغم. دم    هـ 
فإذا علمت أن سعر الكيلو غرام الواحد للحمة المفرومة 2.000 دينار، والعظام 200 فلس وأن الدم   

واألعصاب بدون ثمن. فقم بإيجاد سعر اللحمة النظيفة والنسبة المئوية لكل صنف.

اشترى لحام فخذ عجل مع الكستليته زنتها 66.500 كغم بسعر 2.100 دينار للكيلو غرام الواحد،   7
ثم قام بعملية التصنيف إلى األنواع التالية:

3.100 كغم. فيليه عجل    أ 

8.850 كغم. ستريلوين   ب 
38.380 كغم. تب سايد   جـ 

2.500 كغم. لحمة مفرومة  د 
13.590 كغم. عظم   هـ 

0.080 كغم. دم    و 
فإذا علمت أن سعر الكيلو غرام الواحد للفيليه 3.500 دنانير، وسعر العظم 100 فلس وسعر التب سايد   

واللحمة المفرومة 2.400 دينار للكيلو غرام الواحد، والدم بدون ثمن، فقم بإيجاد سعر الستريلوين 
النظيف والنسب المئوية لكل صنف.
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حضر ثالثة ضيوف لمطعم الثقة، وكان طلبهم شيش طاووق، لم يكن الدجاج مصنعًا إذ أخذ اللحام   8
ثالث دجاجات زنتها 3.960 كغم، بواقع 1.128 دينار للكيلو غرام الواحد. ثم قام بتنظيفها وتصنفها 

على النحو التالي:
1.320 كغم. شيش طاووق   أ 

0.300 دينار. سعر الكيلو غرام  2.610 كغم.    عظم   ب 
عوادم بدون ثمن. 0.030 كغم.   دم وأعصاب  جـ 

بعد ذلك قام الطباخ بوضع كمية الدجاج )شيش طاووق( في أسياخ لتقديمها إلى الضيوف بعد أن زين   
األطباق الثالثة بما يلي:

0.600 دينار. سعر الكيلو غرام  0.500 كغم  بطاطا  أ 

1.000 دينار. سعر الكيلو غرام  0.400  كغم  بازالء  ب 

0.498 دينار. سعر الكيلو غرام  0.400 كغم  جزر  جـ 
0.850 دينار تحضيرات لألطباق الثالثة     

فقم بما يلي:  
إيجاد سعر الكيلو غرام الواحد من الشيش طاووق والنسب المئوية لكل صنف.  أ 

إيجاد تكلفة الطبق الواحد من الشيش طاووق. ب 

أحضر النادل )السفرجي( الذي يعمل في مطعم فندق الرويال طلبية سلمها غلى رئيس الطهاة، لتحضير   9
ثالثة أطباق فيليه منيون فكانت محتويات األطباق وأسعارها كما يلي: 

8.500 دينار. سعر الكيلو غرام الواحد   480 غم  فيليه نظيفة    1

0.400 دينار. سعر الكيلو غرام الواحد   300 عم  بطاطا    2

1.500 دينار. سعر الكيلو غرام الواحد   120 غم  فطر    3

3.000 دينار. سعر الكيلو غرام الواحد   90 غم   اسبراغس    4

1.400 دينار. سعر الكيلو غرام الواحد   240 غم  خضار مشكلة   5

0.034 دينار. سعر القطعة   6 عدد   زبدة قطع    6

0.150 دينار. تحضيرات لالطباق الثالثة، ملح وفلفل وخبز وكاتشب    7
فقم بإيجاد تكلفة الطبق الواحد من الفيليه.  
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حســـاب التمويـــن
Catering  Account
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:Catering Account الوحدة الخامسة: حساب التموين

مقـدمة:
قبل التعرف على محاسبة تكلفة الطعام والشراب البد من التعرف على آلية العمل بني املستودعات وباقي األقسام 
في الفندق كما أنه البد من أن تعرف أن بعض انواع التكلفة تتحقق عند اصدار بعض املواد من املستودعات الى االقسام 
وبعضها األخر يتم حتميله مباشرة للقسم كما يجب علينا تتبع اساليب التدقيق املناسبة ووضع التحاليل والضوابط للحصول 

على التكلفة الفعلية حلسابات التموين احملولة من املستودعات لألقسام أو احملولة بني األقسام من بعضها البعض.

وعند اإلنتهاء عزيزي الدارس من دراسة هذه الوحدة سوف حتقق االهداف التالية:
أن تتعرف على طريقة تسجيل تكلفة المواد المحولة من دائرة الى أخرى.  1

أن تتعرف على طريقة تسجيل تكلفة المواد المحولة من المستودعات للدوائر.  2
أن تتعرف على طريقة احتساب تكلفة المواد الداخلة في وجبات.  3
أن تتعرف على طريقة احتساب تكلفة المواد الداخلة في الضيافة.  4

أن تكون قادراً على اعداد بيان تكلفة الطعام.  5

أواًل: تكلفة المواد التموينية المحولة من دائرة إلى أخرى:
يقوم  الذي  املطبخ(  )مسؤول  املصدر  خالل  من  أخرى  إلى  دائرة  من  واملشروبات  األغذية  حتويل  يتم 
بتسجيل املواد التموينية بشكل تفصيلي)الكمية والنوع( في سجل الدائرة التي خرجت اليها املواد عند تسليم 

املادة لدى الدائرة.  

ثانياً: تكلفة المواد التمونية الخاصة بالموظفين و التي تقسم إلى: 
.Employees Meals وجبات الموظفين  1

.Cooks Meals وجبات الطباخيين  2
.Officers Meals وجبات مدير الدوائر  3

:Employees Meals وجبات الموظفين  1
مباشرة مبوجب سند  املستودع  من  استالمها  يتم  التي  مواد غذائية ومشروبات  من  التموينية  املواد  تكلفة  ان 
والوجبات  وااللبان  الطازجة  والفواكة  اخلضروات  باستثناء  املوظفني  طعام  حساب  على  وتخرج  مواد  صرف 
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التي تدخل في  التحويل  يتم تسجيلها مبوجب مناذج  التكلفة حيث  يتم احتسابها بسعر  املطبخ والتي  املتوفرة في 
وجبات االدارة )املوظفني الذين يعملون في الفندق( وهم:

مدير دائرة الطعام والشراب.  1
مسؤول المطبخ.  2

مراقب الحسابات الخاصة بالتكاليف.  3
المسؤول عن اعداد البرنامج الخاص بطعام الموظفين بحيث تكون مفيدة وكافية لجميع الموظفين.   4

احتساب تكلفة الوجبة الواحدة للموظفين:

القيمة اإلجمالية لتكلفة وجبات املوظفني
عدد املوظفني تكلفة الوجبة الواحدة للموظفين = 

مثال:
اذا علمت ان القيمة االجمالية لتكلفة وجبات املوظفني هي 50 دينار وان عدد املوظفني 5، فكم هي تكلفة 

الوجبة الواحدة للموظفني.
50 = 10 دنانير تكلفة الوجبة الواحدة للموظفني.

5
تكلفة الوجبة الواحدة للموظفني = 

فيقوم  بالطباخيين  خاصة  وجبة  الفنادق  بعض  في  اإلدارة  تخصص   :Cooks Meals الطباخيين  وجبات   1
مسؤول المطبخ بتعبئة نموذج تحويل المواد التمونيية الذي يتضمن الكميات المستعملة لحساب طعام 

الطباخيين بسعر التكلفة حيث يتم احتساب معدل تكلفة الوجبة الواحدة وفقًا لما يلي:

تكلفة طعام الطباخيني اإلجمالية
عدد الطباخيني معدل تكلفة الوجبة الوحدة = 

وجبات مدير الدوائر Officers Meals: كما هو الحال وجبات الطباخيين فقد تخصص اإلدارة العليا للفندق   2
وجبات معينة ومشروبات لمديري الدوائر يتم تناولها في مطاعم الفندق ويتم تسجيلها بموجب فواتير 
مخصصة لمديري الدوائر بأسعار المبيعات الواردة في قائمة الطعام وفي نهاية اليوم يتم عمل ملخص 

يومي لتلك الفواتير حيث يتم احتساب كلفة فواتير مديري الدوائر كما يلي:

القيمة التقديرية لتكلفة طعام مديري الدوائر= مجموع قيمة فواتير مديري الدوائر × النسبة المئوية بتكلفة الشهر السابق
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مثال:
من اجل تقدمي بعض التسهيالت ملوظفني الفندق فقد قرر مجلس ادارة فندق فلسطني ان يخصص وجبات 
طعام ومشروبات شهريًا لكل مدير فاذا علمت ان فواتير مديري الدوائر الشهرية بلغت 200 دينار وان نسبة 

التكلفة الفعلية للشهر السابق %20 فما هي القيمة التقديرية لتكلفة طعام مديري الدوائر.

القيمة التقديرية لتكلفة طعام مدير الوائر 200 ×20 % = 40 دينار

وفي نهاية الشهر تبني ان نسبة التكلفة الفعلية لهذا الشهر هي 15%

قيمة تكلفة طعام مديري الدوائر الفعلية = 200 × %15 = 30 دينار
10 = 30-40

تخصم من قيمة التكلفة التقديرية لطعام مديري الدوائر.

:Complimentary ثالثاً: الضيافة
  تشبه فاتورة الضيافة فاتورة النزالء وتكون موقعة من اجلهة املسؤولة بالفندق او املفوض بذلك حيث تنقسم 

فاتورة الضيافة الى ما يلي:
A&P األطعمة  Advertising and Promotion: ويقصد بالدعاية واالعالن التي يرمز لها بالرمز  دعاية واعالن   1
واالشربة التي تعطى مبوافقة اجلهات العليا بالفندق يكون الهدف منها زيادة مبيعات الفندق واما الضيافة 

تتم  من دائرة االستقبال ضمن مناذج معينة يرسل مبوجبها سلة فواكه الى غرفة معينة . 
طعام الى مديري الفندق التنفيذيين Advertising and Ggeneral: حيث يرمز لها بالرمز A&G وبموجبها يصرف   2
الطعام للمديرين التنفيذيين من المستودع مباشرة ويتم خصم قيمة الضيافة المقدمة ووضعها تحت خانة 

»حمود« الخصومات.

:Banques رابعاً: الحفالت
يتم  حيث  بوفيه(  ام  )استقبال  احلفلة  نوع  حسب  باحلفالت  اخلاصة  واملشروبات  الطعام  وجبات  جتهيز  يتم 
تسجيل هذه املواد بكمياتها واوزانها قبل بداية احلفلة وبعد انتهاء احلفلة حتسم قيمة املواد التمونيية التي ميكن اعادة 

استعمالها التي تكون جيدة من القيمة اإلجمالية اما املواد املعادة فانها ال تدخل ضمن تكلفة احلفل.
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:Waste Food خامساً: الطعام التالف
في  املوجودة  التمونيية  املواد  أنواع  لكافة  يومي  البضاعة بشكل  تفقد  املستودع  املناط مبسؤول  املهام  اهم  من 
املستودع ورفع تقارير عن وضع املواد إلى مسؤول املطبخ مع مراعاة أن أي مواد تالفة يتم اتالفها من خالل سند 
يقوم  حتى  قليلة  بكميات  تستهلك  التي  املواد  بعض  تلف  احتمال  الى  املطبخ  مسؤول  نظر  ولفت  املواد  صرف 

باستعمالها بأسرع ما ميكن قبل تلفها.

:Flat and Borken سادساً: المواد الكاسدة او المكسورة
يتم تســـجيلها سواء كســـرت داخل املستودع او داخل اقســـام الفندق بهدف تعويضها من املستودعات املركزية 

للفندق.

:Direat Store  Rrom Lssues سابعاً: تكلفة المواد التمونيية المصروفة مباشرة من المخازن
ان جميـــع ســـندات صـــرف الطعام تطلب مباشـــرة من املســـتودع الى الدوائـــر عدا املطابـــخ او املطاعم وهذه 
الســـندات تســـجل في خانات خاصة وحتتسب في دفتر مراقب حسابات التكاليف حتت عنوان  سندات الصرف 

املباشر من املستودع.

:Food Cost  Reconciliation ثامناً: بيان تكلفة الطعام
من ضمن اساليب التدقيق والتحاليل والضوابط للحصول على التكلفة الفعلية هي بيان تكلفة الطعام. هدفها 
اعطاء بيانات واضحة الى االدارة العليا ومدير دائرة الطعام والشراب عن سير العمل في دائرة الطعام والشراب 

حيث حتتوي هذه البيانات على ما يلي: 
كشف تفصيلي يحتوي على قيمة المشتريات التي تم شراؤها من داخل السوق المحلي ام تم استيرادها   1

من الخارج. 
جرد المواد التمونيية في بداية المدة وفي نهايتها.  2

الخصومات التي تمت في اثنائها.  3
الحصول على صافي التكلفة ونسبتها.  4
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Food Cost Reconciliation منوذج بيان تكلفة
كليجزئيالتاريخ:      /      /   200

جرد بداية املدة
مستودعات ........................................................
دوائر املطابخ ......................................................
املجموع ............................................................

املشتريات
احمللية ...............................................................
مستوردة ............................................................

املجموع ............................................................
جرد نهاية املدة

مستودعات ........................................................

دوائر )املطابخ( ...................................................
املجموع ............................................................

إجمالي التكلفة ...................................................

إجمالي نسبة التكلفة ............................................
اخلصومات

تكلفة طعام املوظفني ............................................

بيع بسعر التكلفة .................................................
................................................................ A&P

ضيافة دعاية وإعالن ............................................
................................................................ A&G

املجموع ............................................................
صافي التكلفة

إجمالي املبيعات .................................................
احلسميات ..........................................................
صافي املبيعات ....................................................
صافي نسبة التكلفة ..............................................
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حيث يتم احتساب تكلفة الطعام وفقا للقانون التالي:
إجمالي التكلفة = ) بضاعة أول المدة + المشتريات ( - بضاعة آخر المدة  1

نسبة إجمالي التكلفة = )إجمالي التكلفة /إجمالي المبيعات( × 100 %  2
نسبة صافي التكلفة = )صافي التكلفة /صافي المبيعات( × 100 %   3

بضاعة أول المدة: المواد التموينية التي يملكها الفندق في نهاية الفترة السابقة، سواًء أكانت موجودة   4
في المخازن أم لدى الدوائر.

يضاف إليها المشتريات: من واقع ملخص المشتريات في أثناء المدة.  5
يطرح منها بضاعة نهاية المدة: وهي الجرد الفعلي في نهاية الشهر الحالي )مستودعات ودوائر(.  6

مثـال:
قام مراقب حسابات التكاليف في فندق الثقة في نهاية يوم 1/31 بجرد البضاعة املوجودة في مستودعات 
والدوائر، ثم عمل ملخص للمشتريات التي متت في كانون الثاني، وملخص للخصومات التي متت في 

ذلك الشهر، فكانت النتائج على النحو اآلتي:
25.000 دينار. المشتريات المحلية      1
16.000  دينار. قيمة البضاعة الموجودة في المستودعات   2

3.500   دينار. قيمة البضاعة الموجودة في الدوائر   3

الخصومات:

1.500 دينار. تكلفة طعام الموظفين    1
100  دينار. بيع بسعر التكلفة    2

50  دينار.   A+P سلة فواكه  3
350 دينار.   A+P    ضيافة  4
100 دينار.   A+G    ضيافة  5

فاذا علمت أن قيمة بضاعة أول املدة في املستودعات 15.000 دينار، وفي الدوائر 3.000 دينار، وان 
اجمالي املبيعات 70.000 دينار واحلسميات 5.000 دينار.

المطلوب:

اعداد بيان تكلفة الطعام.
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الحـل:
Food Cost Reconciliation بيان تكلفة الطعام

جرد بداية اللمدة
15.000مستودعات

3.000دوائر )املطبخ(
18.000املجموع

املشتريات
25.000محلية

25.000مستوردة
43.000املجموع الكلي

جرد نهاية املدة
16.000مستودعات

3.500دوائر )املطبخ(

-)19.500(املجموع

23.500اجمالي التكلفة
اخلصومات

1.500تكلفة طعام املوظفني
100بيع بسعر التكلفة

A+P 50سلة فواكه
A+P 350ضيافة
A+G 100ضيافة

-)2.100(املجموع

21.400صافي التكلفة
70.000اجمالي املبيعات

)5.000(احلسميات

65.000صافي املبيعات

إجمالي نسبة التكلفة 23.500 / 70.000 × 100 % = 33.6 %
صـــــافي نسبة التكلفة 21.400 / 65.000 × 100 % = 32.9 %
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أسئلة الوحدة:

كيف يتم احتساب تكلفة حفلة ما؟  1

ما هي الطريقة التي يتم بها استالم وجبات الموظفين؟  2

اذكر اقسام فاتورة الضيافة؟  3

متى يتم تسجيل المواد التي تدخل في حسابات الحفالت؟  4

أين يتم تسجيل صرف الطعام الخاص بالمطاعم؟  5

تم استخراج البيانات الموضحة أدناه من فندق محمد ناظر في نهاية شهر2018/12:  6
المشتريات المحلية 35.000.  

قيمة البضاعة الموجودة في المستودعات 20.000.  
قيمة البضاعة الموجودة في الدوائر 5.000.  

تكلفة طعام الموظفين )لشهر 12( 2000.  
بيع بسعر التكلفة في )لشهر 12( 150.  

سلة فواكه 100.  

.220 A+P ضيافة  

.130 A+G ضيافة  
فإذا علمت أن قيمة البضاعة في بداية المدة في المستودعات 18.000 دينار، وفي الدوائر 3800 دينار   

وأن اجمالي المبيعات89500 دينار والحسميات 4500 دينار.
المطلوب: إعداد بيان تكلفة الطعام.  
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الـجــــــرد

6الـوحـــــــــدة
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الوحدة السادسة: الـجـــرد:
:)Introduction( المقدمة

لقد مر معنا في الفصل االول من هذا الكتاب كيفية تسجيل العمليات املالية في دفتر اليومية ومن ثم ترحيلها 
العمومية  امليزانية  واعداد   Final Accounts اخلتامية  احلسابات  الى  وصوال  املراجعة  ميزان  واعداد  االستاذ  دفتر  الى 

Balance Sheet وفقا للمباديء احملاسبية املتعارف عليها . 

احلقيقية  القيم  التعكس  انها  لوجدنا   Trial Balance املراجعة  ميزان  في  املوجودة  النهائية  االرقام  تفحصنا  ولو 
نقوم  أن  للفندق  املالية احلقيقية  احلالة  الضروري لضبط االرباح والظهار  لهذا كان من  الفندق  والصادقة لوضع 
بجرد كل مفردة من مفردات االصول واخلصوم جردا فعليا وتعديل ارصدة حساباتها الواردة في الدفاتر مبا يتفق 
مع اجلرد الفعلي . وايضا من الضروري ان نحمل الفترة املالية للفندق بكافة املصروفات وااليرادات التي تخص 

الفترة املالية احلالية فقط .

ويتوقع منك عزيزي الطالب بعد انتهاءك من دراسة هذه الوحدة ان حتقق االهداف التالية:
1  أن تكون قادرا على التميز بين اإليرادات المستحقة والمقبوضة مقدمًا.

إن تكون قادرا على التميز بين المصاريف المستحقة والمدفوعة مقدمًا.  2
أن تكون قادرا على  القيام بعمليات الجرد لألصول المستخرجة من ميزان المراجعة.  3

أن تتعرف على أصول الفندق.  4

:Definition Of Adjustment تعريف الجرد
القيمة  التحقق من  املالية بقصد  الفترة  القيام باجراءات عملية ومحاسبية ختامية تتم في نهاية  هو عبارة عن 
او  ربح  من  الفندق  ألعمال  احلقيقية  النتيجة  ملعرفة  وذلك  والشخصية  واحلقيقية  االسمية  للحسابات  الصحيحة 

خسارة وبيان مركزه املالي.
وميكن تعريف اجلرد ايضا انه )حصر اصول وخصوم الفندق من حيث القيمة والكمية في نهاية كل مدة مالية(.

 :Objectives of Adjustment أهداف الجرد
معرفة ربح الفندق او خسارته خالل كل سنة مالية بصورة صحيحة ودقيقة.  1

معرفة المركز المالي للفندق في نهاية كل سنة مالية بصورة صحيحة ودقيقة وحقيقية.  2
 Entries التحقق الفعلي من ارصدة الحسابات في ميزان المراجعة وعمل قيود التسويات الجردية الالزمة  3

Adjustment والتي بموجبها يتم تعديل االرصدة الظاهرة بميزان المراجعة.
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التاكد من ان االيرادات والمصروفات تخص السنة المالية الحالية عن طريق مقارنة االرصدة الظاهرة   4
في ميزان المراجعة مع القيم الحقيقية.

تقسيمات حسابات ميزان املراجعة ألغراض عملية اجلرد:
أواًل: جرد احلسابات الوهمية.

ثانيًا: جرد األصول.
ثالثًا: جرد الصندوق.

:)Nominal Accounts Physical Count( أواًل: جرد الحسابات الوهمية
االيرادات  على  تشتمل  والتي  االسمية  احلسابات  اسم  عليها  يطلق  والتي  الوهمية  احلسابات  تتضمن 
واملصروفات حيث أنها متثل أرصدة حسابات عير ملموسة أي مفردات ال ميكن عدها أو وزنها أو قياسها ومن األمثلة 
والقرطاسية  والتلغراف  والبريد  والتيلكس  والتليفون  واخلصومات  واملرتبات  واملهايا  )اإليجار  حسابات  عليها 
والكهرباء واملياه والضرائب والديون املعدومة( حيث يتم جردها عن طريق املراجعة احلسابية واملستندية ملفردات 
تلك احلسابات باتباع االساليب املناسبة، وتهدف عملية اجلرد هذه الى معرفة ما يخص الفترة احملاسبية من هذه 

االيرادات واملصروفات وهنا نواجه احد االحتماالت التالية:
ان تكون القيمة الدفترية للحساب مساوية للقيمة الفعلية المستحقة للفترة المحددة.  1
ان تكون القيمة الدفترية للحساب أكبر من ألقيمة الفعلية المستحقة للفترة المحددة.  2

ويسمى الفرق: ايرادات مقبوضة مقدما اذا كان الحساب ايرادا . ويسمى مصروفات مدفوعة مقدما اذا   
كان الحساب مصروفًا.

ان تكون القيمة الدفترية للحساب أقل من ألقيمة الفعلية المستحقة للفترة المحددة.  3
ويسمى الفرق: ايرادات مستحقة اذا كان الحساب ايراداً. ويسمى مصروفات مستحقة اذا كان الحساب مصروفًا.  

مثال )1(:
الغرف  قسم  ملوظفي  الرواتب  حسابات  رصيد  أن  تبني  الزيتونة  فندق  من  املستخرجة  البيانات  خالل  من 

10000 دينار و الرواتب الشهرية 1000 دينار ملوظفي قسم الغرف.
المطلوب:

تسجيل قيود التسوية الالزمة.  1
تصوير الحسابات التي تأثرت بالجرد.  2

بيان أثر ذلك في الحسابات الختامية والميزانية العمومية.  3
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الحل:

الرواتب الفعلية لقسم الغرف 1000 × 12 = 12000دينار.
الرواتب املستحقة = 12000 - 10000 = 2000 دينار.

2000 من حـ/ الرواتب )لقسم الغرف(.    
2000 إلى حـ/ الرواتب املستحقة.    

إلثبات الرواتب املستحقة
12000 من حـ/ املتاجرة.    

12000 إلى حـ/ الرواتب )لقسم الغرف(.    

إقفال الرواتب الفعلية بحساب املتاجرة

حـ/ الرواتب )لقسم الغرف(
لهمنه

الرصيد  10000
إلى حـ/ الرواتب املستحقة  2000

من حـ/ املتاجرة  12000

1200012000

حـ/ الرواتب املستحقة
لهمنه

الرصيد دائن  2000
 

من حـ/ الرواتب )قسم الغرف(  2000

20002000

حـ/ املتاجرة
لهمنه

إلى حـ/ الرواتب )قسم الغرف( 12000 رصيد مدين12000 

امليزانية العمومية
خصومأصول

رواتب مستحقة   2000
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مثال )2(:
الغرف  قسم  ملوظفي  الرواتب  حسابات  رصيد  أن  تبني  االمل  فندق  من  املستخرجة  البيانات  خالل  من 

10000 دينار و الرواتب الشهرية 800 دينار ملوظفي قسم الغرف.
المطلوب:

تسجيل قيود التسوية الالزمة.  1
تصوير الحسابات التي تأثرت بالجرد.  2

بيان أثر ذلك في الحسابات الختامية والميزانية العمومية.  3
الحل:

الرواتب الفعلية لقسم الغرف = 800 × 12 = 9600 دينار.
الرواتب املدفوعة مقدمًا = -10000 9600 = 400 دينار.

400 من حـ/ الرواتب املدفوعة مقدمًا.       

400 الى حـ/ الرواتب )قسم الغرف(.       
إثبات الرواتب املدفوعة مقدمًا

9600 من حـ/ املتاجرة.      
9600 الى حـ/ الرواتب )قسم الغرف(.      

إقفال الرواتب الفعلية حلساب املتاجرة

حـ/ الرواتب )لقسم الغرف(
لهمنه

الرصيد من حساب املتاجرة10000   9600
من حـ/ الرواتب املدفوعة مقدمًا  400

1000010000

حـ/ الرواتب املدفوعة مقدماً
لهمنه

الى حـ/ الرواتب )قسم الغرف(  400
 

رصيد مدين  9600

400400
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حـ/ املتاجرة
لهمنه

الى حـ/ الرواتب )قسم الغرف(  9600

امليزانية العمومية
خصومأصول

رواتب مدفوعة مقدمًا.  400

مثال )3(:
أظهرت األرصدة املستخرجة من فندق القدس ان ايراد الغرف السنوي كان 8000 دينار وان االيراد الغرف 

الشهري 500 دينار.
المطلوب:

تسجيل قيود التسوية الالزمة.  1
تصوير الحسابات الالزمة.  1

بيان أثرها في الحسابات الختامية والميزانية العمومية.  2
الحل:

اإليراد الفعلي للغرف500 × 12 = 6000 دينار.
 اإليراد املقبوض مقدمًا = 8000 - 6000 = 2000 دينار.

2000 من حـ/ ايرادات الغرف.       
2000 إلى حـ/ االيرادات املقبوضة مقدمًا.       

إثبات االيرادات املقبوضة مقدمًا  
6000 من حـ/ ايرادات الغرف.       

6000 إلى حـ/ األرباح واخلسائر.       
إقفال االيراد الغرف في حـ / أخ  

حـ/ ايراد الغرف
لهمنه

الى حـ/ إيراد مقبوض مقدمًا  2000
الى حـ/ االرباح واخلسائر  6000

رصيد  8000

80008000
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حـ/ إيراد مقبوض مقدماً
لهمنه
رصيد دائن من حـ/ إيراد الغرف2000   2000

20002000

حـ/ اإلرباح واخلسائر
لهمنه
رصيد دائن من حـ/ إيراد الغرف2000   6000

امليزانية العمومية
خصومأصول

إيراد الغرف مقبوض مقدمًا  2000

مثال )4(:
أظهرت األرصدة املستخرجة من فندق باب اخلليل ان ايراد الغرف السنوي كان 8000 دينار وان االيراد 

الغرف الشهري 1000 دينار.

المطلوب:

تسجيل قيود التسوية الالزمة.  1
تصوير الحسابات الالزمة.  2

بيان أثرها في الحسابات الختامية والميزانية العمومية.  3

الحل: 

اإليراد الفعلي املطلوب قبضه = 1000 × 12 = 12000 دينار
اإليراد املستحق = 12000 - 8000 = 4000

4000 من حـ/ االيرادات املستحقة   
4000  الى حـ/ ايرادات الغرف   

إثبات املستحق من إيراد الغرف
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12000 من حـ/ إيراد الغرف   
12000 الى حـ/ األرباح واخلسائر   
إقفال إيراد الغرف في حساب األرباح واخلسائر

حـ/  ايرادات الغرف
لهمنه

الى حـ/ األرباح واخلسائر رصيد12000   8000
من حـ/ إيراد مستحق  4000

20002000

حـ/ إيراد مستحق
لهمنه

الى حـ/ إيراد الغرف رصيد مدين4000   4000

40004000

حـ/اإلرباح واخلسائر
لهمنه

من حـ/ إيراد الغرف12000 رصيد دائن  12000

امليزانية العمومية
خصوماصول

4000 ايراد مستحق
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:)Assets Physical Count( ثانياً: جرد األصول
جرد األصول: أ 

ثانية  مرة  بيعها  إعادة  بهدف  وليس  إيرادات  وتوليد  نشاطه  مزاولة  بهدف  الفندق  يقتنيها  التي  هي  االصول 
وألغراض اجلرد فإنه ميكن تقسيم االصول في ثالث مجموعات:

المهمات واالدوات الفندقية:  1
ويقصد بها االصول الثابتة الفندقية أو املتخصصة والتي ال توجد إال في املشروعات الفندقية فقط مثل أدوات 
العمال وتتميز هذه  الفندقية ومالبس  املائدة باشكالها املختلفة )الصيني والبلور( والبيضات واألغطية واملفروشات 
االصول بقابليتها للكسر أو التلف أو الضياع حيث ميكن استهالكها باسلوب اعادة تقدير في نهاية الفترة حيث تعد 
هذه الطريقة من أنسب الطرق الستهالك هذه املجموعة من اصول الفندق بحيث يتم حتميل الغرف  في قيمتها في أول 
املدة وفي آخر املدة الى حساب املتاجرة حيث ميثل هذا الفرق بالقسط السنوي لالستهالك لهذه املهمات بعني االعتبار 

تعديل القيمة الدفترية لهذه االصول في نهاية الفترة املالية حتى تظهر قيمتها في الدفاتر متفقة مع القيمة املقدرة.

مثال )5(:
بعد إعداد ميزان املراجعة لفندق محمد القاروط تبني أن رصيد الشراشف والبياضات 6000 دينار وبعد 

القيام بعملية اجلرد وجد أن القيمة املقدرة لها 4000 دينار 

المطلوب:
اعداد حساب الجرد.  1
قيود التسوية لالزمة.  2

تصوير الحسابات.  3

الحل: 
قسط االستهالك لألغطية = 6000-4000 = 2000 دينار

قيود التسوية
2000 من حـ/ استهالك الشراشف والبياضات   

2000 الى حـ/ الشراشف والبياضات   
إثبات تنزيل قيمة االستهالك من حـ / الشراشف والبياضات  

2000   من حـ / املتاجرة   
2000  الى حـ/ استهالك الشراشف والبياضات    

اقفال حـ/ االستهالك الشراشف والبياضات في حـ/ املتاجرة
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حـ/ الشراشف والبياضات
لهمنه

رصيد 2000     من حـ/ استهالك الشراشف والبياضات6000 
4000     رصيد مدين

60006000

حـ/ املتاجرة
لهمنه

رصيد مدين2000    الى حـ/ استهالك الشراشف والبياضات  2000

20002000

حـ/ استهالك الشراشف والبياضات
لهمنه

الى حـ/ الشراشف والبياضات من حـ/ املتاجرة2000      2000

20002000

األثاث والمفروشات والديكورات:  2
األثاث  استهالك  مبعدل  مقارنة  أكبر  هو  الفنادق  في  والديكورات  واملفروشات  األثاث  استهالك  معدل  ان 
واملفروشات والديكورات في املشروعات األخرى وذلك بسبب كثرة استخدامها من قبل النزالء والعاملني في الفندق.

العوامل احملددة لقسط استهالك األثاث واملفروشات والديكورات:
تكلفة األصل وتتضمن:  1

ثمن الشراء األصلي.  
مصاريف النقل والشحن والتامين والتنزيل والتحميل.  

مصاريف الرسوم الجمركية إذا كان األصل مستورد.  
أي مصاريف أخرى تنفق على االصل حتى وصوله الى الفندق وجعله مهيئًا لإلستعمال.  

العمر اإلنتاجي لألصل، وهي المدة التي يكون فيها األصل قادراً على تقديم الخدمات المطلوبة منه   2
بكفاءة وفاعلية.
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قيمة األصل في نهاية عمره اإلنتاجي )الخردة(.  3
ويتم إحتسابها وفقًا ملا يلي:  

تكلفة األصل – قيمة اخلردة
عدد سنوات العمر اإلنتاجي قسط اإلستهالك الثابت = 

مثال )6(: 
نقل  مصاريف  بدفع  وقام  دينار   30000 بقيمة  أثاث  بشراء  عليان  أحمد  فندق  قام  بتاريخ 2018/1/1 
العمر  نهاية  في  األثاث  قيمة  وقدرة  سنوات   5 االثاث  لهذا  اإلنتاجي  العمر  وكان  دينار   2000 وتنزيل 

اإلنتاجي لألثاث 5000 دينار.
المطلوب:

2    قيود التسوية الالزمة. احتساب قيمة اإلستهالك.   1

الحل:

قيمة األثاث = 30000 + 2000 = 32000 دينار

3200 – 5000 = 5400 دينار
5 قسط اإلستهالك = 

قيود التسوية
5400 من حـ/ استهالك األثاث   

5400 الى حـ/ األثاث   
تخفيض قيمة االستهالك من حـ/ االثاث

5400  من حـ/ األرباح واخلسائر   
5400  الى حـ/ استهالك األثاث   

إقفال حـ/ االستهالك في حـ/ األرباح واخلسائر.

جرد المواد الغذائية )المخزون السلعي(:  3
تعتبر املواد الغذائية املوجودة في املخازن واملستودعات من بني عناصر األصول املتداولة الغير نقدية، حيث 
أن تغير قيمتها الى نقد يتطلب فترة طويلة نسبيًا حيث يجب ان يتم البيع اوال ثم تليه عملية التحصيل ويتم جردها 
بحصر الكميات املوجودة فعاًل في أثناء عملية اجلرد الفعلي ومطابقة ذلك بالقيمة الدفترية لها، حيث تعمل كثير 
من الفنادق على جرد البضاعة في مواعيد دورية منتظمة في اثناء املدة احملاسبية وذلك بهدف أحكام الرقابة عليها.

طريقة احتساب القيمة احلقيقية للمواد الغذائية املتبقية في املخازن في نهاية املدة:
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حصر كمية المواد الغذائية الموجودة في المخازن الفندقية او المشتراة ومازالت في مخازن الغير في   أ 
الطريق أي المواد الغذائية التي  تعود ملكيتها للفندق.

تسعير المواد الغذائية: ويتم تقييم المواد الغذائية المتبقية بسعر التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل آخذاً بمبدأ  ب 
الحيطة والحذر وال يجوز تقيمها بسعر اعلى من تكلفتها ويتضمن سعر التكلفة ثمن الشراء ومصاريف  النقل 

والرسوم الجمركية أما سعر السوق فهو الثمن الواجب دفعه لشراء مواد غذائية مماثلة في تاريخ الجرد.

مثال )7(:
كانت الكميات من األصناف اآلتية في مستودع فندق توسونامي كما يلي:  

الكمية الصنف
سعر الوحدة

السوقالتكلفة
201011أرز شوال 30 كيلو

102021سكر شوال 50 كيلو
776عدس شوال 50 كيلو

12108حمص شوال 50 كيلو
املجموع

المطلوب:
2    إعداد قيود التسوية الالزمة. تقيم البضاعة في نهاية المدة.   1

الحل: 

الكمية الصنف
تقييم املواد الغذائية القيمةسعر الوحدة

حسب السعر األقل سوقتكلفة السوقالتكلفة
201011200220200أرز شوال 30 كيلو

102021200210200سكر شوال 50 كيلو
776494242عدس شوال 50 كيلو

121081209696حمص شوال 50 كيلو
538املجموع

538 من حـ/ بضاعة آخر املدة )املواد الغذائية(   
538 الى حـ/ املتاجرة   

قيد اثبات بضاعة اخر املدة.
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:)Cash Box Physical Count/Reconciliation( ثالثاً: جرد الصندوق
املتعلقة  العمليات  صحة  من  للتأكد  معينة  إجراءات  باتخاذ  اإلدارة  تهتم  الفندق  في  النقدية  ألهمية  نظراً 
بحاجة  فهو  الصندوق  في  تالعب  أو  خطأ  أي  تكتشف  حتى  مدفوعات  أو  مقبوضات  كانت  سواء  بالصندوق 
أمني  باشتراك  قبل مراقب احلسابات  املستمر واملفاجئ من  بواسطة اجلرد  الرقابة  الى مراقبة مستمرة وتتم عملية 
الصندوق والغاية من اجلرد معرفة الرصيد الفعلي للنقود املوجودة في الصندوق ومقارنتها برصيد الصندوق في 
الدفاتر وقد تتم عملية اجلرد من قبل مدقق خارجي حيث يتم تثبيت نتيجة اجلرد في محضر يسمى )محضر جرد 

الصندوق( يوقع عليه أمني الصندوق ومن قام بعملية اجلرد.
حلساب  الدفتري  الرصيد  فإن  اختالس  أو  تالعب  أي  يوجد  ولم  صحيحة  احملاسبية  العملية  كانت  واذا 
فيتم  اختلفا  اذا  أما  قيود  أي  تسجيل  يتم  ال  وهنا  للصندوق  الفعلي  اجلرد  نتيجة  مع  يتطابق  أن  يجب  الصندوق 
البحث عن أسباب اإلختالف فإن وجدت يتم تصحيحها أما إذا لم يتم تفسير أسباب اإلختالف فيجب اثبات قيود 
محاسبية خاصة في الدفاتر حتى نصل الى املطابقة بني الرصيد الدفتري واجلرد الفعلي للصندوق وهناك حالتني.

العجز في الصندوق:
ويقصد بالعجز في الصندوق أي أن الرصيد الفعلي للصندوق نتيجة اجلرد أقل من الرصيد الدفتري للصندوق 
في تاريخ اجلرد وقد ينشأ العجز نتيجة خطأ أمني الصندوق في استالم أو تسليم النقدية التي في عهدته بسبب تعدد 

عمليات الصندوق كما قد ينشأ نتيجة تالعب في العهدة.

مثال )8(:
في 2018/12/31 كان الرصيد الدفتري حلساب الصندوق في فندق هاني قشوع 22000 دينار وكانت 

نتيجة اجلرد الفعلي للصندوق 21500 دينار.

المطلوب:

اثبات قيود التسوية الخاصة بالصندوق.  1
تصوير حسابات الصندوق.  2

الحل:
22000 - 21500 = 500 العجز في الصندوق عند عملية اجلرد.

500 من حـ/ أمني الصندوق   
500  الى حـ/ الصندوق   

إثبات حتميل أمني الصندوق بقيمة العجز في الصندوق
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حـ/ الصندوق
لهمنه

رصيد من حـ/ أمني الصندوق22000   500
رصيد مدين  21500

2200022000

الزيادة )الفائض( في الصندوق:
ويقصد بالزيادة في الصندوق أن يكون الرصيد الفعلي للنقود أكثر من الرصيد الدفتري عند اجلرد ويسمى 

الفرق فائضًا وتنشأ الزيادة في النقدية نتيجة خطأ في استالمها أو تسليمها وكانت عملية التسجيل صحيحة.

مثال )9(:
في 2018/12/31 كان الرصيد الدفتري حلساب فندق خالد عودة 15000 دينار وأسفرت نتيجة اجلرد 

الفعلي للصندوق عن وجود 15600 دينار فيه.
المطلوب:

اثبات قيود التسوية الخاصة بالصندوق.  1
تصوير حساب الصندوق والحسابات األخرى.  2

الحل:
15600-1500=600 الزيادة في الصندوق   

الطريقة االولى للحل في حالة اعتبار الزيادة حساب معلق يتم اجراء قيد التسوية اآلتي  
600 من حـ/ الصندوق    

600 الى حـ/ معلق     
اثبات الزيادة في الصندوق بحساب املعلق.   

حـ/ الصندوق
لهمنه

رصيد  15000
الى حـ/ املعلق  600

رصيد مدين  15600

1560015600
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حـ/ ااملعلق
لهمنه
رصيد دائن من حـ/ الصندوق600   600

600600

الطريقة الثانية للحل في حالة اعتبار الزيادة ربحًا يتم إجراء قيود التسوية الالزمة اآلتية  
600 من حـ/ الصندوق    

600 الى حـ / الزيادة في الصندوق    
اثبات الزيادة في الصندوق   

600 من حـ/ الزيادة في الصندوق    
600 الى حـ/ األرباح واخلسائر    

اقفال الزيادة في الصندوق بحـ/ أخ   

حـ/ الصندوق
لهمنه

رصيد  15000
600    الى حـ/ الزيادة في الصندوق

رصيد مدين  15600

1560015600

حـ/ الزيادة في الصندوق
لهمنه

الى حـ / األرباح واخلسائر من حـ/ الصندوق600   600

600600
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أسئلة الوحدة:
عرفي مايلي:  1

الجرد.  أ 

األصول. ب 

المهمات واألدوات الفندقية. جـ 

العمر اإلنتاجي. د 

ما هو الهدف من عملية الجرد؟  2

على ماذا تشتمل عملية الجرد بشكل عام؟  3

ما هي الصعوبات التي تواجه القيام بعملية الجرد؟  4

على ماذا تشتمل الحسابات االسمية؟  5

لماذا يتم جرد المواد الغذائية في مواعيد دورية منتظمة؟  6

ما هي طرق احتساب القيمة الحقيقية للمواد الغذائية المتبقية في المخازن؟  7

ماذا نقصد بجرد الصندوق؟  8

لماذا يختلف الرصيد الفعلي للصندوق عن الرصيد الدفتري له؟  9

ما المقصود بعجز الصندوق والزيادة في الصندوق؟  10

هل أمين الصندوق دائمًا مسؤول عن عجز الصندوق؟  11

ما هي الشروط التي يجب اتباعها لكي يعطي الجرد نتيجة فعالة؟  12

ما هي عناصر تكلفة األصل؟  13

ما افضل الطرق لحساب استهالك المهمات واالدوات الفندقية؟  14

ما هو المقصود باإلستهالك؟  15

ما المقصود بمبدأ الحيطة والحذر عند تقدير قيمة المواد الغذائية  الموجودة في المخازن؟  16
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ظهرت األرصدة التالية في ميزان المراجعة لفندق رائد طوقان في نهاية عام 2018:  17
12000 رواتب موظفين.  

24000 ايرادات غرف.  
10000 رواتب اإلدارة العليا.  

فإذا علمت ما يلي:   
الرواتب الشهرية لقسم الغرف 1500 دينار.  أ 

أن ايرادات الفندق الشهري 1500 دينار. ب 
رواتب االدارة العليا الشهري 1000. جـ 

املطلوب:    
تسجيل قيود التسوية الالزمة.  أ 

تصوير الحسابات التي تأثرت بالجرد. ب 
بيان أثر ذلك في الحسابات الختامية والميزانية العمومية. جـ 

اظهر ميزان المراجعة لفندق محمد خروب في 2018/12/31 األرصدة التالية:  18
البياضات 6000.  أ 

مالبس العمال 1000. ب 

ادوات المائدة 1500. جـ 
االثاث والمفروشات والديكورات 60000.  د 

فاذا علمت:   
عند جرد البيضات   تبين أن القيمة المقدرة 5000 دينار  أ 

عند جرد مالبس العمال تبين أن القيمة المقدرة 800 دينار ب 
عند جرد أدوات المائدة تبين أن القيمة 1500 دينار  جـ 

قيمة الخردة لالثاث والمفروشات والديكورات 6000 دينار مع افتراض العمر اإلنتاجي  د 
10 سنوات لها.

املطلوب إحتساب:   
اعداد حساب الجرد.  أ 
قيود التسوية الالزمة. ب 

تصوير الحسابات. جـ 
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كانت الكميات في االصناف التالية موجودة في فندق منير حمادنة:  19

الكمية البيان الرقم
سعر الوحدة

السوقالتكلفة 
2021.5 بكيتشاي1
1999 شوالرز 30 كيلو2
152122 شوالسكر 50 كيلو3
21516 شوالقهوة 10 كيلو4

املطلوب:   
تقيم البضاعة في نهاية المدة.   أ 

إعداد قيود التسوية الالزمة. ب 

الجرد  دينار وعند  فندق معروف صافي 1000  في  الدفتري في 2019/1/31  الصندوق  كان رصيد   20
الفعلي للصندوق افترض ما يلي نتيجة الجرد:

القيمة الدفترية  1005 دينار.  أ 
القيمة الدفترية 993 دينار. ب 

املطلوب:   
اجراء قيود التسوية الالزمة لمطابقة الصندوق.  

تصوير الحسابات التالية:  
الصندوق.  أ 

المعلق. ب 
الزيادة في الصندوق. جـ 

ظهرت األرصدة التالية في ميزان المراجعة لفندق  بيسان في نهاية عام 2018:  21
12000 رواتب موظفين.  

24000 ايرادات غرف.  
10000 رواتب اإلدارة العليا.  

فإذا علمت ما يلي:   
الرواتب الشهرية لقسم الغرف 700 دينار.  أ 

أن ايرادات الفندق الشهري 2200 دينار. ب 
رواتب االدارة العليا الشهري 1000. جـ 
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املطلوب:   
تسجيل قيود التسوية الالزمة  أ 

تصوير الحسابات التي تأثرت بالجرد ب 
بيان أثر ذلك في الحسابات الختامية والميزانية العمومية جـ 

ظهرت األرصدة التالية في ميزان المراجعة لفندق  حيفا في نهاية عام 2018:  22
12000 رواتب موظفين.  

24000 ايرادات غرف.  
10000 رواتب اإلدارة العليا.  

فإذا علمت ما يلي:   
الرواتب الشهرية لقسم الغرف 1000 دينار.  أ 

أن ايرادات الفندق الشهري 2000 دينار. ب 
رواتب االدارة العليا الشهري 1000. جـ 

املطلوب:   
تسجيل قيود التسوية الالزمة.  أ 

تصوير الحسابات التي تأثرت بالجرد. ب 
بيان أثر ذلك في الحسابات الختامية والميزانية العمومية. جـ 



79

احلسابات اخلتامية
Final  Accounts

7الـوحـــــــــدة



80

:Final Accounts الوحدة السابعة: الحسابات الختامية

المقدمة:
من املتعارف عليه ان لكل نشاط جتاري فندقي  نتيجة وهذه النتيجة تتمثل بالربح الذي يحدث بسبب زيادة 
تساوي  االيرادات  فان  وهنا  تعادل  او  اإليرادات  عن  املصاريف  زادت  اذا  وخسارة  املصاريف  عن  اإليرادات 
املصاريف فال يحدث ال ربح وال خسارة بنتيجة النشاط التجاري الفندقي. ويتم  قياس نتيجة النشاط التجاري 

الفندقي من خالل اعداد احلسابات اخلتامية املتمثلة بقائمة األرباح واخلسائر واملتاجرة وامليزانية العمومية.

اهداف الوحدة:
معرفة طبيعة الحسابات الختامية.  

فهم محتوى عناصر السحابات الختامية.  
اعداد الحسابات الختامية.  

تقيم واستخرج نتيجة أعمال الفندق.  

ان الهدف الرئيس من اعداد احلسابات اخلتامية يتمثل في اآلتي:
معرفة نتجية نشاط الفندق من ربح او خسارة خالل فترة زمنية معينة.  

معرفة المركز المالي للفندق في نهاية تلك الفترة.  

ويتم ذلك من خالل القيام باالجراءات التالية:
اثبات العمليات المالية في دفتر اليومية العامة.  

التسجيل بدفتر االستاذ.  
التحقق من الصحة الحسابية عن طريق اعداد ميزان المراجعة.  
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وبعد عمل ميزان املراجعة يبدأ احملاسب باستخراج نتجة عمل الفندق وذلك بتصوير القوائم املالية التالية:

:Statement of Operations أواًل: قائمة نتيجة االعمال
ان الهدف من اعداد هذة القائمة هو استخراج نتيجة نشاط الفندق خالل فترة زمنية معينة حسب طبيعة نشاط 

الفندق )سنة، ستة أشهر، أو غير ذلك(. وتنقسم هذه القوائم الى احلسابات التالية:

:Trading Account المتاجرة  1
النتجية  اظهار  بهدف  وذلك  املالية  الفترة  نهاية  في  اعدادة   يتم  حساب  اول  وهو  احلساب  هذا  اعداد  يتم 

االجمالية العمال الفندق:
مجمل الربح Gross Profit )زيادة ثمن المبيعات على تكلفتها نتج ربح اجمالي بمقدار هذه الزيادة(.  

مجمل خسارة Trading Loss )انخفاص ثمن المبيعات على تكلفتها نتج اجمالي خسارة بمقدار هذا االنخفاض(.  

ونظرا لطبيعة السلع التي تباع واخلدمات التي تقدم في الفندق فان جميع االيرادات الناجمة عن نشاط اقسامة 
االنتاجية وما يتبقى في مستودعاتة عند اجلرد من مواد اولية )غذاء وشراب( تظهر في اجلانب الدائن من حساب 
املتاجرة بينما يظهر في اجلانب املدين منه قيمة املواد االولية املتوفرة لديه في بداية السنة املالية وهي ما يطلق عليه بضاعة 
اول املدة وقيمة املشتريات من املواد الغذائية وانواع الشراب في اثناء العام وكذلك كافة املصروفات املباشرة التي 
تؤثر تأثرا مباشرا في نشاط الفندق، كرواتب املوظفني في االقسام واستهالك البياضات والزخارف واملفروشات.

منوج حساب املتاجرة
حساب املتاجرة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ:    /    /    20

له منه
البيان كلي البيان جزئيكلي 

    
 XXX )بضاعة اول املدة )طعام وشرابXXXمن حـ / مبيعات قسم الغرف
 XXX )الى حـ/ مشتريات )طعام وشرابXXXمن حـ / مبيعات قسم الطعام والشراب

XXX XXXمن حـ / مبيعات قسم الغسيل والكي
  XXXمن حـ / مبيعات قسم الهاتف
  الى حـ/ رواتب واجور وملحقاتها   
 XXقسم الغرف  
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 XXقسم الطعام والشراب  
 XXقسم الغسيل والشراب  
 XXقسم الهاتف  

XX XXX)من حـ/ بضاعة اخر املدة )طعام وشراب
  الى حـ/ مصروفات مباشرة اخرى  
 XXاضاءة وتدفئة  
 XX غسيل وكي  
 XXمصاريف هواتف  
 XXاستهالك االدوات واملهمات  
 XXاستهالك البياضات  

XX   
XXX  الى حـ/ أ . خ مجمل الربح  

XXXX XXXX 

القيود احملاسبية حلساب املتاجرة
من حـ/ المتاجرة  

الى مذكورين   
حـ/ بضاعة اول املدة   

حـ/ املشتريات   
حـ/ االجور والرواتب   

اقفال احلسابات املذكورة اعاله بحساب املتاجرة  

من مذكورين  
حـ/ بضاعة اخر املدة   

حـ/ املبيعات   
حـ/ مردودات املشتريات   

حـ/ مسموحات املشتريات   
حـ/ خصم مكتسب   

إلى حـ/ املتاجرة   
اقفال احلسابات املذكورة اعاله بحساب املتاجرة  
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من حـ/ المتاجرة  
الى حـ/ أ.خ     

اقفال مجمل الربح في حـ/ أ.خ في حالة كون نتيجة االعمال ربح  
من حـ/ أ.خ  

الى حـ/ املتاجرة   
اقفال مجمل خسارة في حـ/ أ.خ في حالة كون نتيجة االعمال خسارة  

:Profit and Loss Account االرباح والخسائر  2
حساب االرباح واخلسائر هو احلساب اخلتامي الثاني واالخير الذي يعد في نهاية الفترة احملاسبية والغرض 

من اعداده:
.Net Profit بيان صافي الربح  

.Net Loss بيان صافي خسارة  

السندات،  فوائد  املعدومة،  )الديون  املصروفات  كافة  املدين  جانبة  في  واخلسائر  االرباح  حساب  يتضمن 
الضرائب، مكافات اعضاء مجلس االدارة( التي لم تدخل في حساب املتاجرة ويتضمن اجلانب الدائن فيه مجمل 
خسارة  او  ربح  من  الفندق  انشطة  لنتيجة  الصافية  القيمة  ويظهر  اخرى  ايرادات  واي  الفندق  في  املختلفة  ارباح 
ونالحظ هنا اذا زاد مجموع الطرف الدائن عن مجموع الطرف املدين فان الرصيد يسمى صافي ربح، اما اذا زاد 

الطرف املدين عن الطرف الدائن فيسمى الفرق صافي خسارة .

حـ/ االرباح واخلسائر
لهمنه

حـ/ مكافأة االدارة
حـ/ عموالت وفوائد دائنةحـ/ فوائد السندات

حـ/ ايرادات اروراق ماليةحـ/ مخصص استهالك االثاث
حـ/ ارباح بيع اصول ثابتةحـ/ مخصص استهالك االجهزة واملعدات

حـ/ ايرادات استثمارحـ/ مخصص استهالك املباني
حـ/ اخلصم املكتسبحـ/ مخصص الضرائب

حـ/ املتاجرةحـ/ اتعاب مراقب احلسابات
) مجمل إرباح الفندق(حـ/ ديون معدومة

حـ/ مصروفات قضائية
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حـ/ الدعاية واالعالن
حـ/ اخلصم املسموح به

حـ/ قرطاسية  ولوازم مكتبية
حـ/ مصاريف اصالح وصيانة
حـ/ توزيع أ.خ )صافي خسارة(حـ/ توزيع أ.خ )صافي ربح(

القيود احملاسبية حلساب االرباح واخلسائر
من حـ/ االرباح والخسائر  

الى مذكورين   
حـ/ مكافأة االدارة   

حـ/ فوائد السندات   
حـ/ مخصص استهالك االثاث   

حـ/ مخصص استهالك االجهزة واملعدات   
حـ/ مخصص استهالك املباني   

حـ/ مخصص الضرائب   
حـ/ اتعاب مراقب احلسابات   

حـ/ ديون معدومة   
حـ/ مصروفات قضائية   
حـ/ الدعاية واالعالن   

حـ/ اخلصم املسموح به   
حـ/ قرطاسية ولوازم مكتبية   

اقفال املصاريف في حـ/االرباح واخلسائر  

من مذكورين  
حـ/ عموالت وفوائد دائنة   
حـ/ ايرادات اروراق مالية   
حـ/ ارباح بيع اصول ثابتة   

حـ/ ايرادات استثمار   
حـ/ اخلصم املكتسب   

الى حـ/ االرباح واخلسائر   
اقفال االيرادات واالرباح في حـ/االرباح واخلسائر  
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من حـ/ أ.خ  
الى حـ/ توزيع أ.خ   

اقفال صافي الربح في حـ/توزيع االرباح واخلسائر  

اذا كانت نتجة نشاط الفندق خسارة يكون قيد االقفال كمايلي:
من حـ/ توزيع أ.خ  

الى حـ/ أ.خ   
اقفال صافي خسارة في حـ/توزيع االرباح واخلسائر  

ويتم توزيع صافي الربح الناجت من حساب االرباح واخلسائر حسب االصول القانونية املتبعة في حساب يطلق 
عليه حساب توزيع االرباح واخلسائر.

منوذج حساب توزيع االرباح االرباح واخلسائر
    

XX الى حـ / احتياطي اجباريXX) من حـ/ أ .خ ) صافي الربح
XXالى حـ / احتياطي اختياري  
XXالى حـ / توزيعات على املساهمني  

   
   
   
   

XX  
    

:Balance Sheet ثانياً: الميزانية العمومية
اعداد احلسابات  بعد  املراجعة  ميزان  املتضمنة في   او  دفتر االستاذ  املتبقية في  اذ تفحصنا احلسابات  نالحظ 
اخلتامية الثالث ) املتاجرة واالرباح واخلسائر وتوزيع االرباح واخلسائر ( واثبات اثرها على حـ/ راس املال جند انها 
متثل عناصر امليزانية العمومية التي هي عبارة عن قائمة حتدد القيم لبعض البنود التي تتفاعل وتعتمد على حتديد قيم 

بعض البنود االخرى التي تظهر في قائمة الربح وحقوق امللكية والتغيرات في املركز املالي.
الموجودات )االصول(.  

االلتزامات وراس المال )الخصوم(.  
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 اخلصوم وحقوق املليكةاالصول
اخلصوم املتداولة   االصول املتدولة    
         
 XXX 1نقدية في الصندوق XXX1دائنون
 XXX 2نقدية في البنكXXX2ايراد غرف محصل مقدما
 XXX 3مدينونXXX3اوراق دفع
 XXX 4ايراد الغرف املستحق 
 XXX 5 : بضاعة اخر املدة    
  XX سكرXXXX  مجموع اخلصوم املتداولة
  XX  مياة معدنية    
  XX اخلصوم الثابتة   شراب
  XX  شاي XXX1)قروض طويلة االجل )سندات

  XX  رز    
  XX حمصXXXX  مجموع اخلصوم الثابتة
  XX  قهوة    
         

XXXX   حقوق امللكية    مجموع االصول املتداولة
      XXX1راس املال
احتياطياتXXX2 االصول الثابتة    
  XXْْ1 مباني    
 XXX)XX(  مخصص استهالك املبانيXXXX   مجموع حقوق امللكية
  XXْْ2االثاث    
 XXX)XX( مخصص استهالك االثاث    

XXXX  مجموع االصول الثابنة    
         
    خاصة فندقية     
 XXX 1ادوات مائدة    
 XXX 2صيني وبلور    
 XXX 3اغطية ومفروشات    
 XXX 4ديكورات وزخارف    
         

XXXX   مجموع االصول الثابنة اخلاصة     
         

XXXX   مصروفات مدفوعة مقدما    

XXXXX    مجموع االصولXXXXXْ  مجموع حقوق امللكية واخلصوم
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اخلتامية  اعداد احلسابات  بعد  دفتر االستاذ  او  املراجلعة  مبيزان  املتبقية  ارصدة جميع احلسابات  اقفال  ويتم 
بالقيد التالي:

من مذكورين
حـ/ دائنون   

حـ/ إيراد غرف محصل مقدما   
حـ/ أوراق دفع   

حـ/ قروض طويلة االجل )سندات(   
حـ/ راس املال   

حـ/ احتياطيات   
الى مذكورين   

حـ/ الصندوق    
حـ/ البنك    

حـ/ مدينون   
حـ/ ابراد الغرف مستحق   

حـ/ بضاعة اخر املدة   
حـ/ مباني   
حـ/ اثاث    

حـ/ خاصة فندقية    
وفي بداية العام يتم تسجيل قيد االفتتاح بقيد بعكس القيد السابق.

مثال:
فيما يلي أرصد احلسابات املستخرجة من دفاتر فندق الياسمني عن السنة املنتهية في 2018/12/31:

أرصدة دائنةأرصدة مدينة
مبيعات األقسام اإلنتاجية 

الغرف37500
الطعام والشراب25000
الهاتف 5000
غسيل وكي8000
إيرادات متنوعة 6000

بضاعة أول املدة )طعام وشراب( 1000
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مشتريات )طعام وشراب(6000
األجور والرواتب وملحقاتها

الغرف10000
الطعام والشراب4000
الهاتف 3000
غسيل وكي2000

املصروفات املباشرة األخرى
غسيل وكي600

وقود وإضاءة1500
استهالك األدوات واملهمات1000
استهالك الشراشف400

مصروفات هاتف2500
املصروفات غير مباشرة

ضرائب مستحقة1200
أدوات كتابة300

مصروفات عمومية وإدارية1000
مصروفات دعاية وإعالن200
مصروفات فوائد السندات500
ديون معدومة200

أصول
أثاث 35000
أراضي12000
مباني 40000
صندوق وبنك11000
عدد ومهمات8000
مدينون3300

خصوم
رأس مال50000
احتياطات10000
سندات )قرض طويل األجل( 5000

146500146500
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فاذا علمت ما يأتي:
قدرت بضاعة أخر المدة من الطعام والشراب بقيمة 3000 دينار حسب سعر التكلفة و 4000 دينار   1

حسب سعر السوق.
يستهلك األثاث بنسبة 10% والمباني بنسبة %2.  2

يتم توزيع 80% من صافي الربح على الشركاء والباقي احتياطي.  3

المطلوب:

تصوير حــ / المتاجرة عن السنة المنتهية في 12/31.  1
تصوير حــ / أ . خ عن السنة المنتهية في 12/31.  2

تصوير الميزانية العمومية للفندق في 12/31.  3
الحل:

حــ / املتأجرة عن السنة املالية املنتهية في 12/31
لهمنه

البيـــــــــــــــــــــــــانجزئيكليالبيــــــــــــــــــــــانجزئيكلي
من حــ / املبيعاتإلى حــ / بضاعة أول املدة )طعام وشراب(1000
قسم الغرف37500الى حــ / املشتريات )طعام وشراب(6000

الطعام والشراب25000الى حــ / األجور والرواتب
قسم الهاتف5000قسم الغرف10000
قسم الغسيل والكي8000قسم الطعام والشراب4000
75500قسم الهاتف3000
من حــ/ بضاعة أخر املدة3000قسم الغسيل والكي2000

)طعام وشراب(
1900

إلى حــ / املصروفات املباشرة
غسيل وكي600

هاتف2500
وقود وإضاءة1500
استهالك وأدوات ومهمات1000
استهالك شراشف وبياضات400

6000
إلى حــ / أ. خ )مجمل البيع(46500
7850078500
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ويتم إقفال مجمل الربح في حساب األرباح واخلسائر بالقيد اآلتي:
من حــ / املتاجرة   46500  

إلى حــ / أ . خ   46500  
إقفال مجمل الربح في حــ / األرباح واخلسائر

حــ / األرباح واخلسائر عن السنة املالية املنتهية بتاريخ 12/31
لهمنه

1200
300

1000
2000
500
200

3500
800

43000

إلى حــ / ضرائب مستحقة
إلى حــ / أدوات كتابية

إلى حــ / م . عمودية وإدارية
إلى حــ / م . دعاية وإعالن

إلى حــ / فوائد السندات
إلى حــ / ديون معدومة

إلى حــ / مخصص استهالك األثاث
إلى حــ / مخصص استهالك املباني 

إلى حــ / توزيع أ . خ )صافي الربح(

46500
6000

من حــ/ املتاجرة
من حــ / إيرادات الغرف

5250052500

ويقفل حــ / صافي الربح في حــ / توزيع أ . خ بالقيد اآلتي:
من حــ / األرباح واخلسائر   43000  

إلى حــ / توزيع أ . خ   43000  
إقفال صافي الربح في حساب توزيع األرباح واخلسائر 

حــ / توزيع أ . خ
لهمنه

34400
8600

إلى حــ / أرباح قابلة للتوزيع
إلى حــ / االحتياطي

من حــ / أ . خ43000

4300043000
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امليزانية العمودية في 12/31
البيــــــانجزئيكليالبيــــــانفرعيجزئيكلي

82700

25300

12000

39200

31500

40000
)800(

أصول ثابتة 
أراضي

مباني
مخصص استهالك املباني

أثاث
مخصص استهالك األثاث

مجموع األصول الثابتة
أصول متداولة

مدينون
عدد ومهمات

صندوق وبنك
بضاعة أخر املدة 

مجموع األصول املتداولة

68600
34400

5000

50000
18600

حقوق ملكية 
رأس املال 
احتياطات

للتوزيع  قابلة  أرباح 
على الشركاء

طويلة  قروض 
األجل )سندات( 

35000
3500

3300
8000

11000
3000

108000108000

مالحظات على احلل:
تم تقويم بضاعة أخر المدة بسعر التكلفة )3000( دينار، آخذاً بمبدأ الحيطة والحذر.  1

تم توزيع صافي الربح كما يأتي:  2

80 × 43000 = 34400 دينار صافي الربح القابل للتوزيع.
100  

20 × 43000 = 8600 دينار احتياطي.
100  

أصبح رصد االحتياطات  3
10000 + 8600 = 18600 دينار.  
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أسئلة الوحدة:

عرف اآلتي:  1
مجمل الربح، مجمل الخسارة، قائمة حساب األرباح والخسائر، قائمة حساب المتاجرة.  

ما هو الهدف الرئيس من اعداد الحسابات الختامية؟ وكيف يتم تحقيقها؟   2

من البيانات المستخرجة من ميزان المراجعة لفندق حيفا ظهرت البيانات التالية في 2018/12/31:   3

أرصدة دائنةأرصدة مدينة

12000
16000

22000
7500
3000
2000

8001
2700
5000
2400
2500

100000
25000
7000
2000
1000

مبيعات األقسام اإلنتاجية 
الغرف

الطعام والشراب
الهاتف 

غسيل وكي
إيرادات الغرف 

بضاعة أول املدة )طعام وشراب(
مشتريات )طعام وشراب(

األجور والرواتب وملحقاتها
الغرف

الطعام والشراب
الهاتف 

غسيل وكي
املصروفات املباشرة األخرى

غسيل وكي
وقود وإضاءة

استهالك األدوات واملهمات
استهالك الشراشف

مصروفات هاتف
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2400
300

4000
500
500
200

1500
3000
600

50000
38000
12999
17000
50000
3000

28000

30100
90000
30000
10000

املصروفات غير مباشرة
ضرائب مستحقة

أدوات كتابة
عمومية وإدارية

دعاية وإعالن
فوائد السندات

ديون معدومة
اتعاب مراقب احلسابات

مكافآت 
اجور نقل

أصول
أثاث 

أراضي
مباني 

صندوق وبنك
السيارات 

عدد ومهمات
مدينون

خصوم
دائنون

رأس مال
احتياطات

سندات )قرض طويل األجل(
295100295100
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فاذا علمت ما يلي:
قدرت بضاعة اخر المدة 14000 دينار حسب سعر التكلفة و14500 دينار حسب سعر السوق.  

قيمة نسبة استهالك االثاث 12 % واالبنية 3% سيارات %12.  
يتم توزيع 70 % من صافي الربح على الشركاء والباقي احتياطي.  

المطلوب:

تصوير حــ / المتاجرة عن السنة المنتهية في 12/31.  أ 
تصوير حــ / أ . خ عن السنة المنتهية في 12/31. ب 

تصوير الميزانية العمومية للفندق في 12/31. جـ 

فيما يلي األرصدة المستخرجة من دفاتر فندق يافا عن المدة المنتهية في 12/31 /2018:  4
المبيعات:  

35000 دينار. قسم الغرف       

18000 دينار. قسم الطعام والشراب      
6000 دينار. قسم الغسيل والكي      

23000 دينار. قسم الهاتف       
1500 دينار. رصيد أول المدة من المواد الغذائية والشراب   
1400 دينار. المشتريات من المواد الغذائية والشراب    

مصروفات مباشرة:  
4500 دينار. قسم الغرف    
2500 دينار. قسم الطعام والشراب   
4000 دينار. قسم الغسيل والكي   

11250 دينار. قسم الهاتف    
الرواتب واألجور:  

12500 دينار. قسم الغرف    
3500 دينار. قسم الطعام والشراب   
1250 دينار. قسم الغسيل والكي   
3750 دينار. قسم الهاتف    
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مصروفات غير مباشرة:  
1800 دينار. مصروفات ادارية وعمومية   
8500 دينار. مصروفات دعاية واعالن   
1500 دينار. مصروفات كهرباء ومياه لالدارة   
2000 دينار. ضرائب     
1000 دينار. ديون معدومة     
1200 دينار. مصروفات قضائية    
6000 دينار. مكافأة أعضاء مجلس االدارة   

وعند اجلرد تقرر ما يأتي:
بــ 3000 دينار ، وتكوين مخصص استهالك المباني بقيمة  تقدير قيمة استهالك األدوات والمهمات   أ 

3000 دينار.
قدرت بضاعة أخر المدة من المواد الغذائية والشراب بقيمة 6000 دينار حسب سعر السوق و4500  ب 

دينار حسب سعر التكلفة.
المطلوب:

تصوير حــ/ المتاجرة لبيان مجمل الربح.  أ 
تصوير حــ األرباح والخسائر لبيان صافي الربح. ب 

المنتهية في  ظهرت األرصدة اآلتية في ميزان المراجعة المستخرجة من دفاتر فنادق ملبس عن السنة   5
:2018/ 12/31
أرصدة دائنة:  

المبيعات:  
100000 دينار. قسم الغرف    

80000 دينار. قسم الطعام والشراب   
2000 دينار. قسم الغسيل والكي   
1000 دينار. ايرادات متنوعة    

75000 دينار. رأس مال    

15000 دينار. احتياطات    

25000 دينار. دائنون     
1000 دينار. قرض طويل األجل   
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أرصدة مدينة:  
تكلفة المبيعات:  

5000 دينار. بضاعة أول المدة   قسم الطعام والشراب:   
22000 دينار. مشتريات        

1200 دينار. قسم الغرف   الرواتب واألجور:   
18000 دينار. قسم الطعام والشراب       

7000 دينار. قسم الغسيل والكي       
مصروفات مباشرة:  

10000 دينار. قسم الغرف    
8000 دينار. قسم الطعام والشراب   
7000 دينار. قسم الغسيل والكي   

مصروفات غير مباشرة:  
مصروفات عمومية 15000 دينار، ضرائب 2600 دينار، مصروفات دعاية واعالن 8500 دينار،   
أتعاب مراقب الحسابات 2000 دينار، مكافأة المديرين 12500 دينار، أدوات كتابية 300 دينار، 

فوائد سنوات 1000 دينار، تنقالت مديرين 2700 دينار، ديون معدومة 400 دينار.
أرصدة مدينة أخرى:  

أراضي 50000 دينار، مباني 80000 دينار، أدوات ومهمات 10000 دينار، مدينون 5000   
دينار، أثاث 20000 دينار، صندوق وبنك 30000 دينار.

وعند اجلرد تبني ما يأتي:
أعيد تقدير األدوات والمهمات 6000 دينار وقدرت بضاعة أخر المدة من الطعام والشراب حسب سعر   أ 

التكلفة بــ 5000 دينار، وحسب سعر السوق بــ 7000 دينار.
تقرر تكوين مخصص استهالك المباني بنسبة 5% ومخصص استهالك األثاث بــ 5% ومخصص ديون  ب 

مشكوك فيها بــ %10.
املطلوب:  

تسجيل قيود التسوية الالزمة.  1
تصوير حساب/ المتاجرة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 12/31.  2

تصوير الميزانية العمومية بتاريخ 12/31.  3
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قوائم إيرادات ومصروفات أقسام الفندق
VARIOUS SECTION INCOME STATMENT

8الـوحـــــــــدة
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VARIOUS SECTION INCOME STATMENT الوحدة الثامنة: قوائم إيرادات ومصروفات أقسام الفندق

مقدمة:
نظرا لطبيعة النشاط الفندقي وتعدد األنشطة الفندقية والتي تختلف من فندق ألخر باختالف حجم الفندق أو 
العمالء الذين يترددون عليه لذلك البد من إتباع نظاما محاسبيا يتناسب مع أنشطة الفنادق حيث تتم املعاجلة احملاسبية 
لكل قسم من أقسام الفندق اإلنتاجية على حدة بحيث ينظر إلى كل قسم على أن له شخصية معنوية مستقلة يقوم بأداء 

نشاط معني داخل الفندق وبالتالي يتم إعداد قائمة بإيرادات ومصروفات كل قسم من أقسام الفندق على حدة .

ويتوقع منك عزيزي الطالب بعد انتهاء دراستك لهذه الوحدة أن حتقق األهداف التالية:
معرفة طبيعة اإليرادات والمصروفات المتعلقة بكل قسم.  1

فهم محتوى كل قائمة والهدف من إعدادها.  2
إعداد قوائم إيرادات ومصروفات األقسام اإلنتاجية في الفندق.  3

إعداد قوائم إيرادات ومصروفات األقسام غير اإلنتاجية في الفندق.  4
تقييم أداء األقسام اإلنتاجية في الفندق.  5

  :ROOM'S INCOME STATEMENT أواًل:- قائمة إيرادات ومصروفات قسم الغرف
يعتبر قسم الغرف أهم األقسام اإلنتاجية في الفندق لذا يحظى بنسبة كبيرة من إيرادات الفندق ومصروفاته 

وميكن توضيح عناصر إيرادات ومصروفات هذا القسم على النحو التالي:

:REVENUES اإليرادات  1
وتتمثل إيرادات الغرف فيما يلي: 

إيرادات غرف النزالء: وهي األجرة التي تتقاضاها إدارة الفندق لقاء المبيت في الغرف يوميا أو أسبوعيا   أ 
أو شهريا وقد تمنح اإلدارة خصما معينا للنزالء الذين يمكثون مدة أطول في الفندق وهذا الخصم يحسم 
من إيرادات الغرف وتكون قيمة إيرادات الغرف التي تظهر في القائمة تمثل صافي اإليرادات بعد إجراء 

الخصم.
إيرادات تأجير القاعات والصاالت: التي تستخدم إلقامة المعارض والمؤتمرات وإلقاء المحاضرات  ب 

أو الحفالت.
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:Expenses المصروفات  2
وتتكون مصروفات قسم الغرف من اآلتي:

المرتبات واألجور وملحقاتها salaries & wages وتشمل:  أ 
رواتب وأجور الموظفين والعمال الذين يعملون في قسم الغرف.  1

التأمينات االجتماعية التي تدفعها إدارة الفندق عن عمال وموظفي القسم.  2
وجبات موظفي قسم الغرف وتحسب بسعر التكلفة.  3

مصروفات أخرى other expenses وتشمل: ب 
مصروفات النظافة ومهماتها: مثل صابون الغسيل وشمع األرضيات والمنظفات الصناعية وغيرها.  1

عموالت وكالء السياحة: ويتضمن قيمة العموالت المستحقة لوكالء السياحة نظير الغرف التي   2
تم حجزها عن طريقهم.

وورق  الوجه  وصابون  كالزهور  بها  النزالء  غرف  تزويد  يتم  التي  اللوازم  وهي  النزالء:  لوازم   3
التواليت  وغيرها.

الغسيل والكي: يحمل هذا الحساب بقيمة الغسيل والكي طبقا للفواتير الواردة من متعهدي هذه   4
الخدمات أو بقيمة مواد تنظيفها إذا تم ذلك داخل الفندق.

العمال  يرتديه  الذي  الزي  بتكاليف  البند  هذا  يحمل  الغرف:  بقسم  والموظفين  العمال  مالبس   5
والموظفين بقسم الغرف.

القرطاسية واألدوات الكتابية التي يستخدمها موظفي قسم الغرف.  6
البياضات: يحمل هذا الحساب بقيمة العجز الفعلي من واقع قوائم الجرد الفعلي للبياضات والذي   7
يجري على فترات في الغالب ربع سنوية ويتم تحديد العجز الفعلي في البياضات وفق المعادلة التالية:

قيمةالبياضات أول المدة باالستعمال والمخازن + المشتريات - قيمة البياضات أول المدة باالستعمال والمخازن

ولتوضيح ما سبق إليك املثال التالي:

مثال:
املدة  خالل  واملشتريات  دينار   10000 بلغ  واملخازن  باالستعمال  املدة  أول  البياضات  رصيد  أن  افرض 
4000 دينار ورصيد البياضات أخر املدة باالستعمال 9000 دينار وباملخازن 3500 دينار احسب تكلفة 

العجز الفعلي في البياضات ؟
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الحل:
رصيد البياضات أول املدة

+ املشتريات خالل املدة 
اإلجمالي

- رصيد البياضات أخر املدة باالستعمال
- رصيد البياضات أخر املدة باملخازن

إجمالي اجلرد الفعلي أخر املدة
العجز الفعلي في البياضات

9000
3500

10000
4000

14000

)12500(
1500

مستلزمات  مثل  السابقة  الحسابات  ضمن  تدرج  لم  مصروفات  أي  وهي  أخرى:  مصروفات   8
اإلسعافات األولية أو مصاريف شراء جداول مواعيد الطائرات والقطارات.

مثال:
فيما يلي األرصدة املستخرجة من دفاتر فندق القدس عن السنة املنتهية في 2019/12/31

وذلك عن نشاط قسم الغرف )القيمة بالدينار(
150000  إيرادات غرف النزالء  80000  إيرادات الصاالت العامة  10000 مسموحات وخصومات 
مهمات   12000 للعاملني  غذائية  وجبات   5000 اجتماعية  تأمينات   15000 وأجور  رواتب   25000
البياضات  تكلفة  النزالء 3000 غسيل وكي 5000  لوازم  السياحة 4000  النظافة 6000 عمولة وكالء 

7000 مصروفات أخرى.
المطلوب:

تصوير قائمة إيرادات ومصروفات قسم الغرف لفندق القدس عن السنة املنتهية في 2019/12/31
الحل: 

فندق القدس
قائمة إيرادات ومصروفات قسم الغرف عن السنة املنتهية في 2019/12/31

اإليرادات :
غرف النزالء

الصاالت العامة
إجمالي اإليرادات

- املسموحات واخلصومات
= صافي اإليرادات

150000
80000

230000
)10000(

220000
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املصروفات:
الرواتب واألجور وملحقاتها  .1

      الرواتب واألجور
      التأمينات االجتماعية

      الوجبات الغذائية للعاملني
      إجمالي الرواتب واألجور وملحقاتها

املصروفات األخرى:  .2
      مهمات النظافة

      عمولة وكالء السياحة
      لوازم النزالء

      الغسيل والكي
      تكلفة البياضات 

مصروفات أخرى
       إجمالي املصروفات األخرى

      إجمالي مصروفات قسم الغرف
      صافي أرباح الغرف

25000
15000

5000
45000

 

12000
6000
4000
3000
5000
7000

37000

)82000(
138000

:Food & Beverage Income Statement ثانياً:- قائمة إيرادات ومصروفات قسم الطعام والشراب
يوجد العديد من البنود املشتركة بني نشاط قسم الطعام وقسم الشراب ويصعب حتديد نصيب كل قسم من 
بعض هذه اإليرادات واملصروفات املشتركة لذلك تتم معاجلة هذين القسمني معا في قائمة واحدة .وميكن توضيح 

عناصر إيرادات ومصروفات هذا القسم على النحو التالي:
:Revenues اإليرادات  1

وتتكون إيرادات هذا القسم من: 
مبيعات الطعام والشراب: ويمكن تصنيفها إلى مبيعات صاالت الطعام ومبيعات خدمة الغرف ومبيعات   أ 
الحفالت والمؤتمرات ومبيعات المقاهي ...الخ وينزل منه الخصم والمسموحات للنزالء وال تدرج 
قيمة وجبات الموظفين ضمن المبيعات بل يجب خصمها من تكلفة الطعام والشراب وال تدرج كذلك 
قيمة مبيعات الدهون والعظام  والمخلفات األخرى التي تبقى من عمليات الطبخ ضمن المبيعات وإنما 

تنزل قيمة تلك المبيعات من تكلفة الطعام المستهلك.
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اإليرادات األخرى: ويتضمن هذا البند إيرادات حسابات أخرى خالف مبيعات الطعام والشراب  ب 
وأهمها ما يلي:

إيجار الصاالت العامة التي تستخدم في إعداد الوالئم وتقديم المشروبات.  1
رسوم الدخول التي تحصل من رواد الحفالت والمالهي وغيرها )بعد خصم الضرائب المستحقة(.  2

إيرادات متنوعة لم تدخل ضمن أي من البنود السابقة.  3

:Expenses المصروفات  2
وتتكون مصروفات قسم الطعام والشراب من األتي:

تكلفة المبيعات: وتشمل مبيعات هذا القسم تكلفة الطعام والشراب المستهلكة مخصوما منها تكلفة   أ 
بتكلفة  الطعام ويقصد  المتخلفة من عمليات إعداد  الدهن والعظام  الموظفين وقيمة مبيعات  وجبات 
الطعام والشراب ) تكلفة المشتريات ( قيمة فواتير الشراء مضافا إليها مصروفات النقل والرسوم الجمركية 

ومصروفات اللف والحزم وأي مصروفات أخرى حتى يتم تسليم البضاعة إلى مخازن الفندق.
الرواتب واألجور وملحقاتها: ويتضمن هذا الحساب: ب 

رواتب وأجور الموظفين والعاملين في قسم الطعام والشراب.  1
التأمينات االجتماعية للموظفين العاملين في قسم الطعام والشراب.  2

وجبات الموظفين والعاملين في قسم الطعام والشراب وبسعر التكلفة.  3

مصروفات أخرى:  3
وتتضمن ما يلي:

الصيني والزجاج والفضيات التي تستخدم في قسم الطعام والشراب كاألطباق والصحون والفناجين   1
والسكاكين وغيرها ويتم تحميل هذا الحساب بتكلفة إهالك هذه األدوات والمهمات وكذلك مقدار 

العجز الفعلي في نهاية المدة والذي يحسب وفق المعادلة التالية: 

النقص أو العجز الفعلي = بضاعة أول المدة + المشتريات – بضاعة اخرالمدة

مهمات قسم الطعام والشراب: ويمثل هذا الحساب قيمة المهمات كالخالطات وأواني خلط المشروبات   2
والعصائر والعصارات وفتاحات الزجاج والمالعق ...الخ.

الزينة واسماك وطيور  الفازات والزهور ونباتات  قيمة  الطعام والشراب ويتضمن  تزيين صاالت   3
الزينة ...الخ.
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الوقود المستخدم في المطابخ كالسوالر والغاز.  4
قوائم الطعام والشراب.  5

الموسيقا وبرامج التسلية من برامج ترفيهية وأشرطة التسجيل والفيديو ...الخ.  6
مهمات الورق من فوط ورقية وصحون ورقية.  7

أواني المطابخ وأدواتها من سكاكين وأواني طبخ ومغارف ...الخ.  8
مهمات النظافة كالصابون والمنظفات.  9

مالبس عمال وموظفي القسم.  10
الغسيل والكي المتعلق بهذا القسم.  11

البياضات والشر اشف المستخدمة في القسم.  12
األدوات الكتابية والمطبوعات المستخدمة في القسم.  13

مثال:
فيما يلي األرصدة املستخرجة من دفاتر فندق فلسطني عن السنة املنتهية في 2019/12/31

وذلك عن نشاط قسم الطعام والشراب ) القيمة بالدينار (.
العامة  الصاالت  إيجار   50000 املبيعات  على  خصم   800000 والشراب  الطعام  مبيعات  إجمالي 
150000 رسوم الدخول 20000 إيرادات متنوعة 10000 تكلفة الطعام والشراب املستهلك 200000 
التأمينات االجتماعية  الرواتب واألجور 120000 مالبس عمال 55000  بياضات وشراشف 45000 
األقسام  في  للموظفني  الغذائية  الوجبات  تكلفة  أن  .فاذاعلمت   10000 متنوعة  مصروفات   30000

املختلفة 60000 منها 10000 ملوظفي قسم الطعام والشراب.

المطلوب:

تصويـــر قائمـــة إيـــرادات ومصروفـــات قســـم الطعـــام والشـــراب لفنـــدق فلســـطني عـــن الســـنة املنتهيـــة فـــي 
2019/12/31

الحل : 

قائمة إيرادات ومصروفات قسم الطعام والشراب عن السنة املنتهية في 2019/12/31
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مبلغ كليمبلغ جزئيالبيــــــــــــان 
اإليرادات:

مبيعات الطعام والشراب
- اخلصم على املبيعات

صافي املبيعات
+إيرادات الصاالت العامة

+رسوم الدخول
+اإليرادات املتنوعة

إجمالي اإليرادات
نطرح تكلفة املبيعات:
تكلفة الطعام والشراب
تكلفة وجبات املوظفني

صافي تكلفة املبيعات
= مجمل الربح

نطرح املصروفات: 
1. الرواتب واألجور وملحقاتها

      الرواتب واألجور
      التأمينات االجتماعية

      الوجبات الغذائية للعاملني
      مجموع الرواتب واألجور وملحقاتها

2. املصروفات األخرى
      بياضات 

      مالبس عمال
      مصروفات متنوعة

      مجموع املصروفات األخرى
      مجموع كافة املصروفات

      صافي أرباح قسم الطعام والشراب

800000
)50000( 

930000

)140000(

750000
150000

20000
10000

200000
)60000(

120000
30000
10000

790000

)270000(

160000

45000
55000
10000

110000

520000
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:Telephone , Telex, Fax Income Statement ثالثاً:- قائمة إيرادات ومصروفات قسم االتصاالت
على عكس املنشات التجارية والصناعية يعتبر قسم االتصاالت من األقسام اإلنتاجية في الفنادق والتي 
الالزمة  التسهيالت  للنزالء وتقدمي  اخلدمة  الفندق عن طريق حتسني مستوى هذه  إيــرادات  زيــادة  في  تساهم 
إيــرادات  قائمة  في  الـــواردة  للحسابات  شرحا  يلي  وفيما  واخلارجية  والداخلية  احمللية  االتــصــاالت  ألجــراء 

ومصروفات هذا القسم:

:Revenues اإليرادات  1
وتتكون إيرادات هذا القسم من: 

اإليرادات الناتجة من المكالمات المحلية والداخلية والدولية التي يطلبها النزالء.  أ 
العمولة التي يضعها الفندق مقابل تقديم هذه الخدمات. ب 

مالحظة: يجب تنزيل )طرح( قيمة اخلصومات واملسموحات التي مينحها الفندق للنزالء من هذه اإليرادات.

:Expenses المصروفات  2
وتتكون مصروفات قسم االتصاالت من األتي:

تكلفة المكالمات Cost Of Calls: ويتضمن هذا الحساب قيمة فواتير المكالمات التلفونية الواردة من شركة   أ 
االتصاالت والتي تشتمل على:

تكلفة المكالمات المحلية والداخلية والدولية.  
االشتراكات الدورية.  

صيانة األجهزة المستخدمة.  

مالحظة: يجب أن يخصم من تكلفة مكاملات قسم الهاتف  ويحمل على املصاريف اإلدارية والعمومية كل 
من تكلفة مكاملات اإلدارة  وتكلفة املكاملات الداخلية بني األقسام.

الرواتب واألجور وملحقاتها: وتشمل: ب 
الرواتب واألجور لموظفي وعمال القسم.  

التأمينات االجتماعية القسم.  
وجبات العاملين في القسم.  

المصروفات األخرى: وتشمل مصروف األدوات الكتابية والمطبوعات الخاصة بالقسم وأي مصروفات  جـ 
أخرى لم تدرج ضمن أي من الحسابات السابقة.



106

مثال:
فيمـــا يلـــي األرصـــدة املســـتخرجة مـــن دفاتـــر فنـــدق رام اللـــه عـــن قســـم االتصـــاالت عـــن الســـنة املنتهية في 

2019/12/31  ) املبالغ بالدينار (.

اإليرادات:

10000 أجور مكاملات محلية.
50000 أجور مكاملات داخلية.

90000 أجور مكاملات دولية.
20000 عموالت على املكاملات.

املسموحات:
10000 اخلصم واملسموحات على أجور املكاملات.

املصروفات:
8000 اشتراكات دولية.

7000 تكلفة مكاملات محلية.
25000 تكلفة مكاملات داخلية.

65000 تكلفة مكاملات دولية.
15000 الرواتب واألجور.

10000 التأمينات االجتماعية.
5000 وجبات غذائية ملوظفي القسم.

2000 أدوات كتابية ومطبوعات.
3000 مصروفات متنوعة.

للفندق  الداخلية  األقسام  بني  واملكاملات   10000 بلغت  للفندق  العامة  اإلدارة  مكاملات  أن  علمت  وإذا 
بلغت 5000.

المطلوب: 

تصوير قائمة إيرادات ومصروفات قسم االتصاالت عن السنة املنتهية في 2019/12/31
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الحل: 
مبلغ كليمبلغ جزئيالبيــــــــــــان

اإليرادات : 
أجور املكاملات احمللية

أجور املكاملات الداخلية
أجور املكاملات الدولية
العمولة على املكاملات

إجمالي اإليرادات
نطرح : املسموحات واخلصومات 

صافي اإليرادات
نطرح : املصروفات 

تكلفة املكاملات :  )1
مكاملات محلية
مكاملات داخلية

مكاملات دولية
االشتراكات الدورية

إجمالي تكلفة املكاملات
يخصم  : مكاملات اإلدارة

          مكاملات األقسام
صافي تكلفة املكاملات 

مجمل الربح لقسم االتصاالت
الرواتب واألجور وماحقاتها :   )2

الرواتب واألجور
التأمينات االجتماعية

الوجبات الغذائية للعاملني
إجمالي الرواتب وملحقاتها
املصروفات األخرى :  )3

األدوات الكتابية
مصروفات متنوعة

 إجمالي املصروفات األخرى

إجمالي الرواتب وماحقاتها واملصروفات األخرى

صافي الربح لقسم االتصاالت 

10000
50000
90000
20000

170000
)10000(

7000
25000
65000

8000

160000

)90000(

105000
)10000(

)5000(

15000
10000

5000

70000

)35000( 

30000

2000
3000
5000

35000
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:Other Operations Income Statement رابعاً:- قائمة إيرادات ومصروفات األقسام اإلنتاجية األخرى
 يوجد في الفندق أقسام إنتاجية أخرى غير تلك التي أتينا على ذكرها بالتفصيل وذلك بسبب األهمية النسبية 
حلجم نشاطها وحتقيقها لإليرادات وقد ميلك فندق معني أقسام إنتاجية ال تتوفر في فندق أخر وفيما يلي بعض 

األقسام اإلنتاجية التي ميكن توفرها في بعض الفنادق:
2    بركة السباحة. مغسلة الفندق.     1

4    محل لبيع الصحف. صالون الحالقة والتجميل.   3
محل لبيع الزهور.  5

ومبا أن هذه األقسام اإلنتاجية ذات أهمية نسبية اقل من األقسام اإلنتاجية األخرى من حيث حجم النشاط 
ومدى حتقيق اإليرادات ارتأينا أن يتم دمجها معا ضمن قائمة واحدة توضح إيرادات ومصروفات كل قسم من هذه 

األقسام وكذلك توضح نتيجة أعمالها مجتمعة مع بعضها البعض.

مثال:
األرصدة آالتية مستخرجة من دفاتر فندق جنني عن السنة املنتهية في 2019/12/31 )املبالغ بالدينار(

اإليرادات:
8500 بركة السباحة  9900  محل بيع الزهور 11000املغسلة.

الرواتب واألجور:
2100 بركة السباحة 4100 محل بيع الزهور 6300 املغسلة.

املطبوعات واألدوات الكتابية:
50 بركة السباحة 60 محل بيع الزهور 30 املغسلة.

مهمات النظافة: 
80 بركة السباحة  40 محل بيع الزهور 100 املغسلة.

التأمينات االجتماعية: 
150 بركة السباحة 180 محل بيع الزهور 200 املغسلة.

مصروفات متنوعة: 
 30 بركة السباحة 50 محل بيع الزهور 60 املغسلة.

فإذا علمت أن الوجبات الغذائية للموظفني بلغت 900 دينار موزعة بالتساوي بني األقسام الثالث  وان 
املسموحات واخلصومات كانت  لبركة السباحة 500 وحملل الزهور 900 وللمغسلة 1000.
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 المطلوب: 
تصوير قائمة إيرادات ومصروفات األقسام اإلنتاجية السابقة عن السنة املنتهية في 2019/12/31

الحل:
اإلجمالياملغسلةمحل بيع الزهوربركة السباحةالـبـيــــــــــــــــان

 اإليرادات : 
إجمالي اإليرادات 

- اخلصومات واملسموحات
صافي اإليرادات 

الرواتب واألجور وملحقاتها :
الرواتب واألجور

التأمينات االجتماعية
الوجبات الغذائية للعاملني

مجموع الرواتب واألجور وملحقاتها
املصروفات األخرى : 

املطبوعات واألدوات الكتابية 
مهمات النظافة

مصروفات متنوعة 
مجموع املصروفات األخرى

مجموع املصروفات
ربح األقســـــام 

8500
)500(

9900
)900(

11000
)1000(

29400
)2400(

8000

2100
150
300

9000

4100
180
300

10000

6300
200
300

27000

12500
530
900

2550

50
80

150

4580

60
40

180

6900

30
100
200

13930

140
220
530

280
)2830( 

5170

280
)4830( 

4170

330
)7230( 

2770

890
)14820( 

12180

:Non-Operational Revenue Statement خامساً:- قائمة اإليرادات من األقسام غير اإلنتاجية في الفندق
من القوائم السابقة أمكن حصر إيرادات أهم األقسام اإلنتاجية للفندق والتي تساهم بقدر كبير في ربحية 
الفندق ولكن في كثير من الفنادق العاملية والتي يكون موقعها في أماكن متميزة تتحقق بعض اإليرادات التي 
قسمني  إلى  اإليرادات  هذه  تقسيم  وميكن   . الذكر  السابقة  اإلنتاجية  األقسام  غير  أخرى  مصادر  مكن  تنشا 

رئيسيني كما يلي:

إيرادات إيجار المحالت:   1
املؤجرة  واملكاتب  الصيدليات  مثل  للغير  املؤجرة  واحملالت  أالماكن  إيجار  قيمة  احلساب  هذا  ويتضمن 

للخطوط اجلوية وإيجار محالت الذهب واملجوهرات ومحالت بيع التحف ...الخ.
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اإليرادات المتنوعة:  2
انه ميكن  ويضم هذا احلساب اإليرادات األخرى خالف إيرادات إيجار احملالت كما جتدر اإلشارة إلى 
إفراد حساب مستقل لكل نوع منها تبعا ألهميته وتشمل اخلصم املكتسب والديون املعدومة املستردة والفوائد 

الدائنة ...الخ.

مثال:
األرصدة آالتية ظهرت في دفاتر فندق أريحا في 2019/12/31 )املبالغ بالدينار(.

20000 إيجار املكاتب  5000 إيجار محل املجوهرات 8000 إيجار الصيدلية 3000 إيجار محل بيع 
الزهور 6000 إيجار محل بيع التحف  2000 إيجار صالون احلالقة 500 فوائد دائنة 300 خصم مكتسب 

1000 ديون معدومة مستردة 600 إيرادات متنوعة .
المطلوب: 

تصوير قائمة اإليرادات من األقسام غير اإلنتاجية عن السنة املنتهية في 2019/12/31
الحل: 

مبلغ كليمبلغ جزئيالــــــــبـيـــــان 
1. إيجار احملالت : 

       إيجار املكاتب
       إيجار محل بيع املجوهرات

       إيجار الصيدلية
       إيجار محل بيع الزهور
       إيجار محل بيع التحف

       إيجار صالون احلالقة 
       مجموع اإليجارات 

2. إيرادات متنوعة : 
       فوائد دائنة 

       خصم مكتسب
       ديون معدومة مستردة

       إيرادات متنوعة 
       مجموع اإليرادات املتنوعة 

       مجموع اإليرادات األخرى من األقسام غير اإلنتاجية

20000
8000
5000
3000
6000
2000

45000

2400

500
300

1000
600

47400
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األسئلة والتمرينات:

اذكر عناصر قائمة إيرادات ومصروفات قسم الغرف؟  1

اذكر عناصر قائمة إيرادات ومصروفات قسم االتصاالت؟  2

اذكر عناصر قائمة إيرادات ومصروفات األقسام غير اإلنتاجية في الفندق؟  3

األرصدة التالية مستخرجة من دفاتر فندق حيفا عن السنة المنتهية في 2018/12/31.  4
وذالك عن نشاط قسم الغرف )املبالغ بالدينار(:  

40000 مبيعات غرف النزالء.  
10000 إيرادات الصاالت والقاعات العامة.  

6000 الرواتب واألجور.  

1500 تأمينات اجتماعية.  
800  عمولة وكالء السياحة.  

2500 غسيل وتنظيف.  
2000 وجبات غذائية للعاملني في القسم.  

600 الشراشف والبياضات.  
500 مالبس العمال.  

املطلوب: تصوير قائمة إيرادات ومصروفات قسم الغرف عن الفترة املنتهية في 2018/12/31.  

ظهرت األرصدة التالية في دفاتر فندق عكا عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 وذالك عن نشاط   5
قسم الطعام والشراب )المبالغ بالدينار(:

60000 مبيعات الطعام والشراب.  
20000 إيرادات صاالت تقدمي الطعام والشراب.  

2500 رسوم دخول.  
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35000 تكلفة الطعام والشراب.  
1000 بياضات وشرا شف.  

13000 الرواتب واألجور للعاملني في القسم.  
400 مالبس العمال.  

3000 تأمينات اجتماعية للعاملني في القسم.  
700 برامج تسلية وموسيقى.  

600 مهمات ونظافة.  
350 قرطاسية.  

200 محروقات  للقسم.  
فإذا علمت أن تكلفة الوجبات الغذائية للعاملني في األقسام املختلفة بلغت 6500 دينار وان تكلفة الوجبات 

للعاملني في قسم الطعام والشراب بلغت 1500 دينار.
املطلوب: إعداد قائمة إيرادات ومصروفات قسم الطعام والشراب عن الفترة املنتهية في 2018/12/31.

من البيانات أدناه المطلوب تحديد صافي تكلفة مبيعات الطعام:  6
40000 مخزون أول املدة من املواد الغذائية       

100000 مشتريات مواد غذائية خالل العام       
6000 مصاريف نقل املشتريات        
2000 مصاريف التخزين        

20000 مخزون أخر املدة من املواد الغذائية       
3000 مبيعات الدهون والعظام        

15000 تكلفة الوجبات الغذائية للعاملني بأقسام الفندق املختلفة    
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استخرجت األرصدة التالية من دفاتر فندق يافا عن نشاط قسم االتصاالت في 2018/12/31 )المبالغ   7
بالدينار(:

30000 ايرادات مكاملات محلية وداخلية.  
45000 مكاملات دولية.  

5000 عمولة على املكاملات.  
2000 الرواتب واألجور.  
1000 تأمينات اجتماعية.  
1500 اشتراكات دورية.  

16000 تكلفة املكاملات احمللية والداخلية.  
25000 تكلفة املكاملات الدولية.  
2000 خصومات ومسموحات.  

3000 مصاريف متنوعة.  
500 وجبات غذائية للعاملني في القسم.  

1300 تكلفة مكاملات اإلدارة.  
املطلوب: إعداد قائمة إيرادات ومصروفات قسم االتصاالت عن الفترة املنتهية في 2018/12/31.  

األرصدة التالية مستخرجة من دفاتر فندق غزة عن السنة المنتهية في 2003/12/31 والمتعلقة ببعض   8
األقسام اإلنتاجية في الفندق بالدينار األردني:

اإليرادات:  
8000 بركة السباحة 6000 محل بيع الصحف واملجالت 12000 املصبغة 10000 محل بيع الزهور.  

املصروفات:  
الرواتب واألجور )2000 بركة السباحة، 1000 محل بيع الصحف، 3000 المصبغة، 1500   أ 

محل بيع الزهور(.
بيع  محل   80 المصبغة،   60 الصحف،  بيع  محل   100 السباحة،  )150بركة  النظافة  مهمات  ب 

الزهور(.
التأمينات االجتماعية 4000 دينار موزعة بالتساوي على األربع أقسام. جـ 
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القرطاسية 200 موزعة بالتساوي على األربع أقسام. د 
الخصومات والمسموحات )100بركة السباحة، 200 محل بيع الصحف، 50 المصبغة(. هـ 

المصبغة،   300 الصحف،  بيع  محل   400 السباحة،  بركة   500( للعاملين  الغذائية  الوجبات  و 
600محل بيع الزهور(.

املطلـــوب: إعـــداد قائمـــة اإليـــرادات واملصروفـــات عـــن األقســـام اإلنتاجيـــة الســـابقة عـــن الســـنة املنتهية في 
.2003/12/31

ظهرت األرصدة اآلتية في دفاتر فندق صفد في 2018/12/31:  9
5000 فوائد دائنة  

12000 إيجار مكاتب   
3000 محل بيع الزهور  

4000 إيجار محل بيع التحف  
2000 إيجار الصيدلية  

6000 إيجار محل بيع املجوهرات  
2500 إيجار صالون احلالقة  

1500  خصم مكتسب  
1000 ديون معدومة محصلة  

1400 إيرادات متنوعة  
املطلوب: إعداد قائمة اإليرادات لألقسام غير اإلنتاجية في الفندق عن الفترة املنتهية في 2018/12/31.



115

جامعة  التجارة  كلية  المحاسبة،  أستاذ  ضيف  د.خيرت  الفنادق،  محاسبة  والفروع  األقسام  محاسبة   1
بيروت العربية، مكتبة دار النهضة العربية، 1979.

محاسبة الفنادق والمطاعم، د. خالد مقابلة إدارته الفنادق جامعة العلوم التطبيقية، مكتبة وائل للنشر   2
والتوزيع عمان/رام الله، الطبعة األولى 2000.

مبادئ المحاسبة المالية، د.خليل الدليمي أستاذ المحاسبة المشارك رئيس قسم المحاسبة جامعة إربد   3
األهلية و د.عبد الرزاق الساكني أستاذ مساعد جامعة إربد األهلية واألستاذ د.نواف فخر أستاذ مساعد 

جامعة دمشق وإربد األهلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى 2018.
أصول المحاسبة، د.خالد أمين د.سليمان حسن د. نعيم حسني د. فوزي عبد الرحيم د.هاني محمد،   4

مركز الكتب األردني، الطبعة األولى 1990.
مقدمة في المحاسبة المالية، د.يوسف عوض العادلي د.محمد أحمد العظمة د. صادق محمد البسام،   5

منشورات ذات السالسل الكويت، الطبعة األولى 2001.
محاسبة المؤسسات الفندقية، د.رضوان حلوة حنان أستاذ المحاسبة المشارك جامعة حلب وعمان   6

األخلية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع عمان، الطبعة األولى 2001.
المحاسبة األساسية وإعداد البيانات المالية، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، مطابع الشمس   7

األردن، الطبعة األولى 2001.
محاسبة الفنادق، د.بيس عباس الكملى، دائرة المكتبة الوطنية، الطبعة األولى 1996.  8

عالم محمد نبيل، محاسبة المؤسسات الفندقية، الرياض دار المريخ للنشر، الطبعة األولى 1992.  9
ضيف خيرت، النظم المحاسبية الخاصة في محاسبة األقسام والفروع ومحاسبة الفنادق بيروت، دار   10

النهضة للطباعة والنشر، الطبعة األولى 1984.
موسى عالوين وآخرون، الحسابات الفندقية، وزارة التربية والتعليم األردنية، الطبعة األولى 1995.  11
حسام الدين الخداش وآخرون، أصول المحاسبة المالية، دائرة المكتبة الوطنية، الطبعة األولى 1995.  12

الـمـراجــــــــع:



116

جلنة املناهج الوزارية :

مت بحمد الله

م. فواز مجاهد د. بصري صالح    د. صبري صيدم   
أ. عبد احلكيم أبو جاموس أ. ثروت زيد    أ. عزام أبو بكر   

م. جهاد دريدي د. سمية النخالة    د. شهناز الفار   


