
 

 

 الثالثة المحاضرة

 والمصاريف في النشاط الفندق اإليرادات

 سوف نتطرق الى :

 إعداد قائمة إيرادات ومصروفات قسم الغرف. .1

 إعداد قائمة إيرادات ومصروفات قسم الطعام والمشروبات. .2

 ومصروفات قسم الهاتف.إعداد قائمة إيرادات  .3

 إعداد قائمة إيرادات ومصروفات قسم المغسلة. .4

 إعداد قائمة إيرادات ومصروفات قسم الخدمية األخرى. .5

 إعداد قائمة إيرادات ومصروفات الشاملة. .6

 

 : المقدمة

بحيث ينظر الى  كل  ىحدعلى  الخدمية االيراديةالفندق   أقساملكل قسم  من   المحاسبية المعالجةيتم 

نشاط معين داخل الفندق يتم تقييمه من خالل مدى ما  بأداءمستقل يقوم  معنويةقسم على انه شخصيه 

 المقدمةفي معرفه التقلبات في تكلفه الخدمات  اإلدارةوفير المعلومات التي تفيد ت إرباحيحققه من 

 للزبائن.

 ) االيرادية ( اإلنتاجية األقسامومصروفات  إيرادات. قوائم أوال

 ومصروفات قسم الغرف إيراداتقائمه  .1

 : اإليراداتأ. 

 سياحية. أفواجغرف النزالء سواء عاديين  او حكومة او نزالء دورات تدريبية او  إيراد -

 او المؤسسات. لإلفرادالمؤجرة  ةاالجنح إيراد -

 قاعات التي تستعمل ألغراض إقامة المعارض والمؤتمرات. إيراد  -

الصاالت التي تستعمل في تقديم الطعام والمشروبات في المعادن فإنها تدرج في قائمه  إيراد -

النزالء لطول الفترة السياحية او موظفي  ألحدالطعام والمشروبات مع مالحظة يمنح خصم  

تنزل قيمة الخصومات  إنشركة الطيران والرحالت الجماعية للشركات وغيرها يجب 

ادات الغرف وتكون قيمة إيرادات الغرف التي تظهر في قائمة والمسموحات من إجمالي إير

 الخصم . إجراءبعد  اإليراد بالصافيإيرادات والمصاريف  

 :ب. المصروفات

 :األتيويتكون مصروفات اسم الغرف من البنود  

 لموظفي قسم الغرف.  واألجورالرواتب   -

 التأمينات االجتماعية والمعاشات  لموظفي قسم الغرف.  -

 ت الغذائية للموظفين تقدم مجانا لموظفين.وجبا -

 عموالت وكالء السياحة.   -

 مستلزمات تنظيف الغرف. -

 لوازم  النزالء مثل الزهور وصابون الوجه ورق التواليت وشماعات المالبس وغيرها.  -

 .الكتابية وأدواتمطبوعات  -

 مالبس العمال والموظفين.  -



 

 

 الغسيل والكوي .  -

وهي عبارة عن األقمشة التي تضع على السرير ويحمل  في هذا الحساب بقيمة   البياضات -

العجز الفعلي من واقع قوائم الجرد الفعلي للبياضات والتي يجري على فترات في الغالب كل 

 ربع سنة .

اللف والحزم والربط  وأدواتمثل شراء جداول مواعيد الطائرات والقطارات  أخرىمصروفات  -

 صروفات التي يتم ذكرها في أعاله.وغيرها من الم

 الغرف الفندقية وإيراداتمصروفات قائمة 

 

    :  االيراداتأوال
   ×× غرف النزالء 
    ×× الصاالت والقاعات العامة 

   ××  اإليرادات=  إجمالي 
  ××     المسموحات والخصومات  -

 ××   اإليرادات= صافي 
    ثانيا: المصروفات

    وملحقاتها  واألجورالرواتب   .1
   ××  األجورالرواتب و 

   ×× التأمينات االجتماعية والمعاشات 
   ×× الوجبات الغذائية للعاملين 

  ××  إجمالي الرواتب واألجور وملحقاتها 
    المصروفات األخرى  -2

  ××  مهمات النظافة 
  ××  عمولة وكالء السياحة 

  ××  لوازم النزالء 
  ××  الغسيل والكي 

  ××  مصروفات أخرى 
  ××  مصاريف البياضات  

  ××   األخرىالمصروفات  جمالىأ
 ××   اجمالى المصروفات قيم الغرف 

 ××   صافى أرباح الغرف الفندقية 

 

  مثال توضيحي

 2020 /12 /31بدفاتر فندق العراق في  والظاهرةقسم الغرف بالتالي ارصده المتعلقة  

 يراداتالإ        

 دينار.  546000إيرادات غرف النزالء   -

 دينار. 134000إيرادات صالة المؤتمرات   -

 دينار. 120000إيرادات صالة العرض   -

 المصروفات:         

 دينار لقسم الغرف والباقي لقسم اتصاالت. 90000دينار منها  150000الرواتب واألجور  -

 .العينية% من الرواتب والمزايا 10الضمان االجتماعي   -

 دينار. 75000للعاملين لقتل الغرف في الفندق  غذائيةوجبات   -

 دينار. 35000 السياحةوكالء  عمولة  -

 دينار. 5000لوازم النزالء في الفندق   -

 دينار. 8000غسل وكوي للمالبس والبياضات    -



 

 

دينار  30000دينار  وتم شراء بقيمه  50000 = 1 /1البياضات كان رصيد البياضات في   -

 دينار. 65000 المدة أخركان رصيد  12/  31وعند جرد في 

 دينار. 7000 متنوعة أخرىمصاريف  -

 :المطلوب 

 بها. المتعلقةاستخراج مبلغ استهالك البياضات وتصوير الحسابات   -

  31/12/2020المنتهية في  السنةوالمصروفات بقسم الغرف عن  اإليراداتاب الجواب:  -

  

 الجواب : 

 ةحول االجاب مالحظات

 سوف نعد القوائم.  المحاسبيةالقيود  إجراءهنا لن يطلب   .1

 التركيز علي محتوى كل قائمه الن المحتوى ثابت .  .2

 

 

 : الجواب

 (1ح / البياضات       )

 

 البيان المبلغ البيان المبلغ

 ح/ استهالك البياضات  15000 1/1رصيد المخزون  50000

 12/31ح/رصيد المخزون  65000 الموردين )المشتريات( 30000

 المجموع  80000 المجموع 80000

 

 

 (2قسم الغرف     ) وإيراداتح/ مصروفات 

  

 البيان   المبلغ   البيان  المبلغ

 النزالء إيرادات   546000   واألجورالرواتب   150000

 صاله المؤتمرات إيرادات  134000  االجتماعيالضمان  15000

 المعارض صالة إيرادات  120000  مزايا عينيه  وجبات الغذاء  75000   

  
100,000 

مصاريف تنظيف الغرف  
 والصاالت

  

   السياحةوكالء  عمولة   35000 

   لوازم النزالء   5000

   غسيل وكوي   8000

   استهالك البياضات    15,000

   متنوعةمصاريف   7000

   صافي الربح  390000 

 المجموع  800000 المجموع  800000 

 



 

 

 (3الغرف الفندقية   ) وإيراداتقائمة مصروفات 
 
 المبلغ المبلغ المبلغ اإليرادات: أوال

   546000 غرف النزالء 

    134000 الصاالت والقاعات العامة 

   120000  الصاالت والمعارض

  800000   اإليرادات إجمالي= 

  المسموحات والخصومات  -
  

   

  800000   اإليرادات= صافي 

    ثانيا: المصروفات

    وملحقاتها  واألجورالرواتب   .2

   150000  األجورالرواتب و 

   15000  التأمينات االجتماعية والمعاشات 

   75000  الوجبات الغذائية للعاملين 

  240000  إجمالي الرواتب واألجور وملحقاتها 

    المصروفات األخرى  -2

   100,000 مهمات النظافة 

   35000  عمولة وكالء السياحة 

    5000 لوازم النزالء 

   8000   الغسيل والكي 

   7000 مصروفات أخرى 

    15000  استهالك  البياضات  

  170000   األخرىاجمالى المصروفات 

 410000   اجمالى المصروفات قيم الغرف 

 390000    صافى أرباح الغرف الفندقية 

  

 (4ح/  استهالك  البيضات         )

 

 البيان  المبلغ  البيان  المبلغ

 ومصروفات إيراداتح/   15000  12 /31رصيد بياضات في   15000 

 المجموع   15000  المجموع  15000 

 

 

 ومصروفات قسم الطعام والمشروبات إيراداتقائمه .2

 اإليرادات أ. 

  مبيعات الطعام 

بيع الطعام بعد خصم التنزيالت والمسموحات وغيرهما والخصومات التي  إيراداتيشمل هذا الحساب  

تتاح للزبائن ويمكن تصنيف مبيعات الطعام الى مبيعات صاالت الطعام ومبيعات خدمات الغرف 

يجب حسابها  إذ  المختلفة األقسامقيمه وجبات الموظفين في  أدراجما يجب عدم ومبيعات الحفالت ك

تحت بند   المختلفة أقساموتحميلها على  المستهلكةوخصمها من تكلفه الطعام  التكلفة أساسعلى 

 الوجبات الغذائية.



 

 

 مبيعات المشروبات 

والشاي والحليب وكما في  والقهوةيتضمن البند قيمه المبيعات المشروبات ومتطلبات والعصائر  

طعام فانه يمكن تصنيف مبيعات المشروبات الى مبيعات صاالت الطعام ومبيعات الحفالت المبيعات 

قيمه مشروبات  إدراجوالمؤتمرات ومبيعات المقاهي ومبيعات خدمات الغرف وغيرهما كما يجب عدم 

 .تكلفةالبقيمه سعر  الضيافةتحميل على مصاريف  وإنمافي حساب  الضيافة

 بقسم الطعام والمشروبات األخرى اإليرادات 

 يأتيخالف مبيعات الطعام والمشروبات وهي كما  أخرىيتضمن البند حسابات  

 التي تقدم فيها االطعمه والمشروبات. ألعامهالصاالت  إيجار  -

عن تحصيل الرسوم على دخول  الناتجة اإليراداترسوم الدخول تدرج في هذا الحساب قيمه   -

 والمالهي وغيرها من المحالت التي يفرض رسوم على دخولها في الفندق. التسليةالت الصا

 بيع البضائع والهدايا وغيرها أخرى إيراداتمتنوعة  تدرج في هذا الحساب   إيرادات -

 ثانيا: تكلفه المبيعات

 تكلفه الطعام المستهلك  .1

يتضمن هذا البند تكلفه مشتريات الطعام في السعر الصافي بعد الخصم التجاري كما تضاف  

للمخازن  البضاعةحتى يتم تسليم  األخرىقيمه النقل للداخل وكافه المصاريف  التكلفةالى هذه 

 المتخلفة األخرىتنزيل من ذلك قيمه مبيعات الدهون والعظام والمخلفات  إنالفندق كما يجب 

ينزل من تكلفه الطعام  إنالطعام ولتحديد  تكلفه المبيعات الطعام فانه يجب  إعدادليه عن عم

 .المختصة األقساموغيرهما الخاص بالموظفين وتحميلها على  الغذائيةالمستهلك تكلفة الوجبات 

 

 المصروفات   .2

العاملين في قسم الطعام  أجورمرتبات و  إجماليويتضمن الحساب قيمه  :واألجورالرواتب  -

 أليوميهالعمال  وأجور والمكافآت اإلضافي األجربدل  إليهوالمشروبات مضاف 

بعمال  الصلةوغيرها  ذات  االجتماعية التأميناتويشمل هذا الحساب قيمه  :مزايا العاملين  -

 والمعاشات .

ق للعاملين في قسم الطعام من هذا الحساب قيمه تكلفه الوجبات التي يقدمها الفند:وجبات العاملين  -

 والمشروبات.

التي تستعمل  واألدواتالمهمات  كاهالو يتضمن الحساب قيمه   :الصحون والزجاجات والفضيات   -

والسكاكين والسوق والمعالق  واألكوابوالصحون والفناجين والكؤوس  اإلطباقفي القسم والتي تشمل 

 . المائدة األدواتوغيرها من 

الخالطات و اوانى والمهمات التي تستعمل في المقهى  إهالكيمثل الحساب قيمه   المقهى:مهمات  -

 وفتحات الزجاجات  والعصارةخلط المشروبات والعصائر 

يتضمن الحساب من المهمات التي تستعمل في تزيين الصاالت الطعام  الصاالت:مهمات تزيين  -

 . الزينةاك اسمو الزينةوالزهور  مزهرياتتكلفه ال ي تشملوالمقهى والت

أو  لألطفال ليةالكثير من الفنادق تقوم بتشغيل الموسيقى برنامج تس الموسيقى وبرامج التسلية: -

 وأطفالهم نزالءمطاعم او الطعام للترفيه عن الفي المطاعم او الالمعتدلة  الفضائيةبعض القنوات 

القنوات  اتواشتراكالموسيقى  اسطوانات لية أوالحصول على البرامج التسمايدفع في وبالتالي تعد قيمه 

 .من مصروفات القسم  الفضائية



 

 

والشاي ويتضمن  القهوةالطعام في  إعداديحمل حساب تكلفه الوقود المستخدم في مطابخ الوقود: -

 اإلفران والمواقد.في  المستهلكةالغاز والفحم و قيمه الكهرباء 

 يحمل الحساب تكلفه الشراء او طبع قوائم الطعام والمشروبات. قوائم  الطعام والمشروبات :  -

وعلب  الورقيةوالصحون  األوانيو حمل على هذا الحساب مدينا بتكلفه  :الورقية األوانيالمهمات   -

 الو رقيه وغيرها. 

 طوالفووأدوات وأواني الطبخ مثل الصابون  النظافةيتضمن الحساب تكلفه مهمات مهمات النظافة :  -

 . الورقيةو المناديل 

في المطابخ  المستعملة األدواتويحمل على هذا الحساب تكلفه  :المطبخ والمقهى  وأدوات أواني -

 القهوةوتجهيز  إعدادفي  الضرورية واألوانيوالمقاهي مثل والسكاكين العصارات والفتحات العلب 

 والشاي.

 .الغسيل والكوي  -

 مالبس العمال والموظفين.  -

في ماكينات تحصيل قيمه الطعام والشراب  الورقيةمثال الشرائط  : الكتابية واألدواتالمطبوعات   -

 وفواتير الطعام.

في هذا الحساب جميع المصروفات التي لم يدخل في تصنيف حسب ماجاء  :متنوعةمصروفات    -

 في اعاله .

 :المالحظات العامة  على قائمه الطعام والشراب   

 .الطعام والشراب يومصروفات مشتركه بين قسم إيراداتوجود   .1

 .وجود قسمين معا و كل قسم مستقل يعتمد على نظام حجم الفندق  .2

والمصروفات بين القسمين ففي حاله استقاللهما  اإليراداتنسب توزيع  أياذا كانت هنالك   .3

 بشكل دوري. النسبةالنظر في هذه  أعادهيجب 

 لشراب في قسم واحد.سمى الطعام واكال قيكون   إنممكن   .4

 .وينزل الخصم والمسموحات من مبيعات الطعام والشراب .5

الطعام ومبيعات الطعام لقسم الغرف ومبيعات  صاالتيمكن تفصيل المبيعات الى مبيعات   .6

 الطعام للحفالت وغيرها من المناسبات.

ام المبيعات )يجب خصمها من تكلفة الطعتكلفه   تدرج قيمه وجبات الموظفين ضمن ال  .7

 (.المختلفة األقسامتحميلها على و

 اإليراديجب توزيع  الحالةوفي هذه  أكثراو  غذائيةقيمه تقديم وجبه  إيجار الغرفقد يتضمن  .8

 بين الغرف والطعام.

تتمثل اإليرادات األخرى من إيراد أيجار الصاالت التي تقدم فيها األطعمة والمشروبات ورسوم  .9

 الليلية وأي إيرادات متنوعة .الدخول الى الصالة والنادي 

 ثانيا:  تكلفه المبيعات

 األتيمن خالل حاصل جمع كل من  المستهلكةيحسب تكلفه الطعام والمشروبات  

مبيعات الدهن  -البضاعةحتى تاريخ استالم  األخرىالمشتريات +  مصاريف النقل+ المصاريف 

 والعظام وغيرها من بقايا الطعام.

 األتيمن  األخرىتشمل المصاريف   -

  واألجورالرواتب   -



 

 

 االجتماعية التأمينات  -

 الوقود والزيوت  -

 تحفياتالوتزيين طاوالت الطعام   -

 والتسليةبرامج الموسيقى   -

 المتنوعةوالعصارات والخالطات  األكلمهمات ولوازم   -

 الزجاج الصيني والفضيات  -

 مهمات ولوازم الورق و فوط الورق  -

 الطبخ والسكاكين أدوات  -

 والغسيل النظافةخدمات   -

 األخرىالمتنوعات   -

 

 مثال توضيحي  

في  المنتهية السنةعن  األوسطالخاص بفندق الشرق  المراجعةفيما يلي البيانات التي ظهرت في ميزان 

 .فيما يخص قسم الطعام والشراب 2016 /12 /31

 

 المبلغ  البيان

  1700000  مبيعات الطعام والشراب 

 15000  خصم مسموحات على المبيعات 

 60000   الصاالت المخصص الطعام والشراب إيجار إيراد 

 7000  رسم الدخول النادي الليل

 9000  لقسم الطعام والشراب متنوعة إيراد 

موظفين  10واقع بقسم الطعام والشراب  واألجوريطرح:  الرواتب  
 دينار لشخص واحد  250بمبلغ 

 

  الرواتب إجمالي% من 10 االجتماعية التأمينات

 6000  المطعم لصالةشراشف مستعمله  

 1550 مالبس العاملين 

  3000  مطبخ وأدواتالزجاج الصيني والفضيات  

 20000   األخرىالمصاريف  

 

ما دينار وان  120000جميع الموظفين في الفندق بلغت ل المقدمة الغذائيةعلم  بان الوجبات   فإذا 

لحوم الشراء الطعام وشراب من  فاتورة إندينار وكما  25000يخص قسم الطعام والشراب منها مبلغ 

النار  10,000المشتريات  الكليةدينار وبلغ مصاريف النقل  766000والمواد الخام بلغت 

دينار وقد لغت  قيمه المبيعات من الدهن والعظام وبقايا الطعام مبلغ  6000 أخريوالمصاريف 

 دينار 30000

 :المطلوب 

 2016 المنتهية السنةومصروفات قسم الطعام والشراب عن  إيراداتتصوير قائمه  

 

 



 

 

 

  :لجوابا

 2016 السنةومصروفات الطعام والشراب عن  إيراداتقائمه 

 

 البيان   المبلغ  المبلغ  المبلغ

 اإليرادات   

 المبيعات من الطعام والشراب  1700000  

 يطرح:  الخصم والمسموحات على المبيعات  15000   

 المبيعات بالصافي   1685000 

 يطرح:  تكلفه المبيعات    

 المشتريات  766000   

 مصاريف النقل  10,000   

 األخرىالمصاريف   6000   

 يطرح:  مذيعات الدهن العظام وبقايا الطعام  30000   

 للموظفين في الفندق المقدمة الغذائيةالوجبات   120000   

 صافي تكلفه المبيعات    632000  632000 

 مجمل الربح من المبيعات   1053000  

 األخرى اإليراداتيضاف:      

  الصالة إيجار  60000   

 رسوم الدخول 7000   

 أخرى إيرادات   9000  

 األخرى اإليرادات إجمالي   76000  

 الربح إجمالي    1129000

  واألجوريطرح:  مصروفات الرواتب    30000   

 االجتماعية التأمينات 3000  

 الغذائيةالوجبات   25000   

 األخرىالمصروفات     

 الشراشف  6000   

 المالبس   1550   

 استهالك الزجاج الصيني 3000  

 األخرىالمصروفات   20000   

 المصروفات إجمالي    88550

 طفل الطعام والشراب إرباح    1040450

 

 :المالحظات 

 . 30000= 12× 25×  10=  واألجورالرواتب   -

 دينار. 3000%=  10×  30000االجتماعية=   التأمينات  -

 يتحمل القسم ما يخص العاملين في قسم الطعام والشراب فقط.  -



 

 

 ها علىتحميلتم يوجبات الموظفين و تخصدينار  12000تم تخصيص تكاليف الطعام في مبلغ   -

 الذي يخصه. قسم الطعام فقط بالمبلغ

 سم الهاتفق ومصروفات إيراداتقائمه   .3

 :اإليرادات .1

المحلية و الداخلية والدولية يطلبها النزالء الفندق   المكالمةمن   اإليراداتيشمل الحساب كافة  

  ةيجب طرح  قيم اللي التي يضعها الفندق مقابل تقديم هذه والخدمات،  العمولة إليهامضافا 

 .اإليراداتالخصومات والمسموحات التي يمنحها الفندق للنزالء من هذه 

 :تكلفة مكالمات  .2

من الحساب قيمة فواتير المكالمات الهاتفية الواردة من شركة االتصاالت مقابل تكلفة المكالمات  

 أجهزه إيجارالهاتف خطوط  إيجارالمحلية والداخلية والدولية وكذلك االشتراكات الدورية مقابل 

 الهاتف اذا كانت مستأجرة من شركة االتصاالت.

تخصم من تكلفة المكالمات اقسم الهاتف وتقيد  إنيجب  اإلدارةكما يجب مالحظة انا متعلمات  

العامة(  او ضمن  اإلدارةللفندق)   ةاإلداريفي حساب مصاريف الهاتف ضمن المصاريف 

 تسويق( )  قسم الواإلعالنمصاريف الدعاية 

 :المصروفات القسم .3

 .واألجورالرواتب   -

 .االجتماعية التأمينات  -

 .وجبات العاملين بالقسم  -

 .والمطبوعات الكتابية أدوات  -

 .أخرىمصروفات   -

 مثال توضيحي  

 .2016 /12/ 31الصابرين فندق  المراجعةالتي ظهرت في ميزان  فيما يلي ارصده

 اإليرادات  .1

 .250000 ةمكالمات محلي إيراد  -

 .370000خارجية مكالمات  إيراد  -

 .100,000العموالت على المكالمات   -

 المصروفات  .2

 .1000 الشهريةاالشتراكات   -

 .67000المكالمات  أجورالخصم والمسموحات على   -

 .100000 المحليةالمكالمات    -

 .170000 الخارجيةالمكالمات   -

 .100,000اندثار االجهزه   -

 .20000 واألجورالرواتب   -

 .2000 االجتماعية تأمينات  -

 . 6000للموظفين   غذائيةوجبات   -

 .4000مصاريف اوراق وقرطاسيه  -

 1400 متنوعةمصاريف   -



 

 

 44000علمت انه مكالمات االداره بلغت تكلفتها  فإذا  -

 

 :مطلوبال

 2016 /12/  31المنتهية  في  المدةوالمصروفات لقسم الهاتف عن  اإليراداتتصوير قائمه  

 

 :الجواب

 2016-12-31في  المنتهية السنةومصروفات قسم الهاتف عن  إيراداتقائمه 

 

 البيان المبلغ المبلغ المبلغ

 اإليرادات   

 مكالمات محليه أجور 250000  

 صور مكالمات خارجية 370000  

 على المكالمات عمولة 100000  

 اإليراداتمجموع   720000 

 يطرح: الخصم والمسموحات  67000 

 اإليرادات=  صافي    653000

 تكلفه المكالمات   

 12×1000االشتراك    12000  

 ثمن المكالمات المحلية 100,000  

 الخارجيةثمن المكالمات  170000  

 مصاريف اندثار االجهزه 100,000  

 تكلفه المكالمات إجمالي=   382000 

 يطرح : مكالمات االداره  44000 

 تكلفة المكالمات صافي    338000

 = مجمل الربح   315000

 واألجورالرواتب  20000  

 اجتماعيه تأمينات 2000  

 غذائيةوجبات  6000  

 واألجورالرواتب  إجمالي  28000 

 األخرىالمصروفات    

 قرطاسيه مصاريف 4000  

 متنوعةمصاريف  1400  

 مجموع المصاريف  5400 

المصاريف   واألجورمجموع الرواتب    33400
 المتنوعة

 القسم إرباحصافي    281600

 

 

 



 

 

 

 

  المغسلةومصروفات غسل  إيراداتقائمه    .3

للنزالء الفندق او الزبائن المترددين على  المؤدىةهو قيمه خدمات الغسيل والكوي :  اإليرادات  .1

 والمسموحات التي يمنحها الفندق. مالخصالفندق مع مالحظه يجب تنزيل 

 :المصروفات  .2

 .النظافةمواد   -

 .مهمات الغسيل مثال شمعات المالبس و غيرها  -

 .واألجورالرواتب  -

 مثال توضيحي 

في  المنتهية السنةعن  المغسلةبقسم   وخاصةمن دفاتر احد الفنادق  المستخرجةفي ما يلي الحسابات  

31 /12 /2016 

 

 المبلغ التفاصيل

 35000 غسيل وكوي المالبس النزالء إيرادات

 2500 خصم المسموح للنزالء

 3000 المغسلةعمال قسم  أجورالرواتب و 

 1500 اجتماعيه تأمينات

 2000 المغسلةللعاملين بقسم  الغذائيةالوجبات 

 500 كتابيه ومطبوعات أدوات

 5000 مهمات  و مواد حافظه

 1000 مالبس العاملين

 2000 مصروفات متنوعة

 

 

 :المطلوب 

  2016 12 31في  المنتهية السنةعن  المغسلةوالمصروفات بقسم  اإليراداتحساب  إعداد .1

  2016 12 31في  المنتهية السنةعن  المغسلةوالمصروفات بقسم  اإليراداتقائمة  إعداد .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :الجواب

 2016 /12/ 31في  المنتهية السنةعن  المغسلةوالمصروفات بقسم  اإليراداتحساب 

 

 المبلغ البيان  المبلغ  البيان

 2500  خصم ممنوح للزبائن   35000 المغسلة إيرادات 

 3000  العمال وأجوررواتب    

 1500 اجتماعيه تأمينات   

 2000  غذائيةوجبات    

 500  كتابيه أدوات   

 5000  النظافة أدوات   

 1000  مالبس عاملين    

 2000  متنوعةمصروفات    

 17500 صافي الربح   

 35000  المجموع  35000  المجموع 

 

 2016 12 31في  المنتهية السنةعن  المغسلةوالمصروفات بقسم  اإليراداتقائمة 

 

 البيان   المبلغ  المبلغ المبلغ

 اإليرادات   

 قسم المغسلة إيرادات إجمالي  35000   

 يطرح:  الخصم الممنوح للنزالء  2500  

 المغسلةفي قسم  اإليرادات=  صافي    32500

 وملحقاتها واألجورالمرتبات     

 واألجور  3000  

 االجتماعية التأمينات  1500   

 الغذائيةوجبات   2000  

 واألجورالرواتب  إجمالي  6500 

 المصروفات    

 كتابيه أدوات  500   

 النظافةمواد    5000   

 مالبس العاملين  1000   

 متنوعةمصروفات   2000   

 األخرىالمصروفات   إجمالي   8500 

 األخرىوالمصروفات  واألجورالرواتب  إجمالي   15000 

 المغسلةصافي الربح اسم     17500 

 

 



 

 

 

 

  الخدميةالفندق  أقساموالمصروفات  اإليراداتقائمه  .ثانيا

 اإليرادات 

 المحالت إيجار إيرادات 

في منى الفندق  الموجودةوالمحالت المؤجر يغير مثل الصيدليات  األماكن إيجاروتشمل قيمه  

 للشركات محالت بيع المجوهرات والذهب محالت بيع التحف المؤجرةوالمكاتب 

  المتنوعة اإليرادات 

محالت اعاله  وتشمل الخصم المكتسب  إيجارخالف  ىاألخر إيراداتيضمن هذا الحساب 

 الخ… لدائنةاالفوائد  المستردةالمعدومة 

 :مثال توضيحي

 اإلنتاجيةغير  األقسام عنالمستخرجة من دفاتر فندق بغداد  األرصدةبعض  األتي

 

صالون  اإلجمالي
 الحالقة
 والتجميل

مغسله 
 الفندق

بيع الصحف 
 والكتب

حمام 
 السباحة

 البيان

22600
0 

 اإليرادات إجمالي 36000 60000 90000 40000

 الخصم المسموح به - 1000 1500 2000 1600 6100

 واألجورالرواتب  20000 12000 15000 6000 53000

 قرطاسيه ومطبوعات 200 100 150 100 

 النظافةمصاريف  1400 500 2000 3000 

 رسوم ومصاريف الترخيص 100 60 140 100 

 االجتماعية التأمينات 2000 1200 1500 600 

 للموظفين الغذائيةالوجبات  400 300 200 100 

 متنوعةمصروفات  100 100 100 100 

 

 : المطلوب

في  المنتهيةبالفندق وذلك عن  األخرى اإلنتاجية أقساموالمصروفات لكل  اإليراداتعداد قائمه ا

31-12-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الجواب:

 

 اإلنتاجية أقساموالمصروفات لكل  اإليراداتقائمه 

 

صالون   اإلجمالي
الحالقة 

 والتجميل

مغسلة 
 الفندق

بيع  
الصحف 

 والكتب

حمام 
 السباحة

 البيان

22600
0 

4000
0 

 اإليرادات إجمالي 36000 60000 90000

يطرح الخصم   1000 1500 2000 1600 6100
 المسموح به

21990
0 

3840
0 

 اإليرادات= صافي  35,000 58500 88000

يطرح الرواتب   20000 12000 15000 6000 53000
 واألجور

 االجتماعية التأمينات  2000 1200 1500 600 5300

 الغذائيةالوجبات   400 300 200 100 1000

مجموع الرواتب   22400 13500 16700 6700 59300
 2 واألجور

 األخرىالمصروفات       

 قرطاسيه ومطبوعات 200 100 150 100 550

 النظافةمصاريف   1400 500 2000 3000 6900

رسوم و مصاريف   100 60 140 100 400
 الترخيص

 متنوعةمصروفات   100 100 100 100 400

مجموع المصروفات   1800 760 2390 3300 8250
 3 األخرى

67550 1000
0 

مجموع مصروفات   24200 14260 19090
 3+2=4 األقسام

15235
0 

2840
0 

 األقسام إرباحصافي   10800 44240 68910
 4-1=5النهائي  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 في الفندق األخرى اإلنتاجية األقساموالمصروفات  باإليراداتكشف تحليل 

 

صالون   اإلجمالي
الحالقة 

 والتجميل

مغسلة 
 الفندق

بيع  
الصحف 

 والكتب

حمام 
 السباحة

 البيان

 1 اإليرادات= صافي  35,000 58500 88000 38400  219900

مجموع الرواتب  22400 13500 16700 6700 59300
 2 واألجور

مجموع المصروفات   1800 760 2390 3300 8250
 3 األخرى

مجموع  مصروفات   24200 14260 19090 10000 67550
 3+2= 4االقسام

 األقسام إرباحصافي   10800 44240 78910 28400 152350
 4-1= 5النهائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مثال توضيحي 

 2016 /12 /31ميزان  المراجعة من دفاتر فندق المنصور على السنة  المنتهية في  األتي 

 

 البيان   المدينةاالرصده  الدائنةاالرصده 

 تكلفه المبيعات  

 قسم الطعام  300000 

 قسم الشراب  350000 

 قسم الغرف والنزالء  450000 

 قسم الغسيل  200000 

 واألجورالرواتب    

 قسم الطعام  66000 

 قسم الشراب  57000 

 قسم الغرف والنزالء  34000 

 قسم الغسيل  20000 

 األخرىالمصاريف   

 مصاريف عموميه  10,000 

 وإعالن دعاية  10000 

 المباني صيانة  11000 

 وقوى محركة أناره  9000 

 األخرى المدينةاالرصده    

 المباني  2000000 

 األراضي  1000000 

 والمعدات  آالت  250000 

 األثاث 600000 

 بالصندوق النقدية  170000 

 بالمصارف النقدية  200000 

  اإليرادات   

 قسم الطعام   500000

 قسم الشراب   450000

 قسم الغرف والنزالء   800000

 قسم الغسيل   350000

 األخرى اإليرادات   

 المحل إيجار إيراد  30000

 الدائنون  50000

 اوراق الدفع   5000

 رأس المال     3000000



 

 

 االحتياطيات  400000

 األجل طويلةقروض    200000

 المجموع  5785000 5785000

 

 البيانات االضافيه االتيه: أعطيتوقت 

 %.10والمعدات  اآلالتاندثار   -

 %.8اندثار المباني     -

 %7 األثاثاندثار  -

 المطلوب:

في  المنتهية السنةفندق المنصور الحديث عن  الشاملةوالمصروفات  اإليراداتقائمه  إعداد  .1

31/ 12/ 2016. 

 .31/12/2016تصوير قائمه المركز المالي كما في   .2

 

 الجواب :

 المنتهية السنةفندق المنصور الحديث عن  الشاملةوالمصروفات  اإليراداتقائمه 

 .2016 /12 /31في 

 

مجموع   الربح
 المصاريف

مصاريف  
 مباشره

الرواتب  
 واألجور

تكاليف  
 المبيعات

 القسم  المبيعات 

295000 505000  43000  12000  
450000 

 الغرف  800000

124000 376000 2000  10,000  
300000 

 
500000 

 الطعام 

33000 417000  4000  10000 350000  
450000 

 الشراب 

123000 327000  1000 7000  
200000 

 
350000 

 الغسيل 

537500  
 اإلرباحمجمل  

 المباشرةيطرح  المصاريف غير  

 الثابتة األصولاندثار   

 آالالت  25,000  

  
160000 

 المباني

 األثاث  42000  

 األخرىيطرح المصاريف  

 العموميةالمصاريف   10,000 



 

 

 واإلعالن الدعاية  10000 

 الصيانة  11000 

 المحركةاالناره والقوى    9000 

 الكلى المباشرةوغير  المباشرةالمصاريف  إجمالي 267000

 
338000 

 الكلي اإلرباحصافي 

 

 2016 12 31قائمه المركز المالي فندق المنصور  كما في 

 

 البيان المبلغ  البيان  المبلغ المبلغ

  50000 الدائنون أراضي   1000000  

 5000 اوراق الدفع   التكلفةالمباني هي   2000000 

 طويلةقروض   يطرح : االندثار 160000 
 األجل

200000 

    المباني بالصافي   1840000

   بتكلفه اآلالت 250000 

   يطرح االندثار 25000 

   بالصافي اآلالت  225000

   بالتكلفة األثاث 600000 

   يطرح االندثار 42000  

   بالصافي األثاث  558000

مجموع المطلوبات   الثابتةمجموع الموجودات    3065000
قصيرة وطويلة 

 األجل

 

 3000000 المال رأس بالصندوق النقدية  170000

صافي   + بالمصارف النقدية  200000
 الربح

338000 

مجموع الموجودات   370000
 المتداولة

 400000 احتياطيات

 3993000 مجموع المطلوبات الكليةمجموع الموجودات   2993000

 

 توجد عدد من األمثلةأدناه كتاب ال مالحظة : في 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 انتهت



 

 الفصل الثاني

 في النشاط الفندقي المحاسبيةالسجالت والدفاتر 

الفندق  نشطةاألاختالف درجه وحجم وتنوع  الفندقية المحاسبيةتختلف السجالت والدفاتر  

الفندق وتختلف  أنشطهيختلف باختالف  المحاسبيةومن البديهي انه عند تصميم السجالت 

تصلح في  االيطالية بالطريقة الفندقية المحاسبةفي  المستعملة المحاسبيةبالتالي الطرق 

الفنادق  ألنشطهتصلح  واالنجليزية الفرنسيةو طريقه  الصغيرةفي الفنادق  طهألنش

بدك الدفاتر والسجالت  فأكثرنجوم  ثالثة المصنفةالفنادق  لزمتألقد  والكبيرة ألمتوسطه

اختالف و وفئةودرجه التحليل  بحسب درجه الفندق  وإعدادهاتختلف في تصميمها  الفندقية

 لالتي : قافتكون و أنيجب  أنها إالللنزالء  ه  وخدماته التي يقدمهاتاالنشط

 سجل الحجز :أوال 

 والغرف و جوزةمعلومات عن الغرف المحبزود يحيث  المعلوماتيةويعتبر من السجالت  

 .أسمائهممده الحجز و اسماء الزبائن الذين تم حجز الغرف في  المحجوزة و

 والمغادرةتسجيل الوصول  :ثانيا 

فيها فضال عن  جوزةالمالية للغرف المح اإليراداتعلى   ألرقابهسجل احد طرق يعد  

 المهمةات بمعلومات عن اسماء المقيمين في الغرف وعددهم وغيرها من المعلوم زويدهت

 النزالء اليومي أستاذدفتر :ثالثا  

على النزالء نظير الخدمات  المترتبةالتي تبين كافه التزامات  المحاسبيةيعتبر من الدفاتر  

 األيسرالجانب  أما األيمنوكل هذا يظهر في الجانب  الغرفة أجرهالى  أضافهلهم  ألمقدمه

من حيث  اإلحصائيةمن السجالت  أيضاالذي قام  النزالء بدفعها ويعتبر  لغظهر المباي

 نوعيه وغيرهما  مقدمه للنزالء وحجمها

 دفتر ملخص العمليات اليوم :رابعا  

النزالء اليومي والهدف منه  األستاذفي دفتر  والمقيدة اليوميةيتضمن ملخص العمليات  

 األمورالء وغيرها من على النز ةالمستحق ونيدالالفندق و بإيراداتمعرفه كل مايتعلق 

يتم تسجيل الى ل العامة اليوميةالعمليات في هذا الدفتر يتم تثبيته في دفتر  يوإجمال المهمة

 العام  األستاذالمساعد ومنه الى دفتر  األستاذفي دفتر  المعنيةالحسابات 

 العامة اليوميةخامسا: دفتر  

 خاصةيتيم التسجيل فيه كافه العمليات التي ليس لها دفاتر  

 المشترية ةيوميالدفتر  ا:سادس 

 يأجمالكل يوم يتم عمل قيد  نهايةوفي  باألجليتعلق هذا الدفتر بالمشتريات على الحساب  

 كمايلي العامة اليوميةفي دفتر 

 منح/  المشتريات××× 

 الح/  اجمالى الدائنين××× 



 

المساعد  األستاذالعام وكذلك دفتر  األستاذفي دفتر  القيد الى الحسابات و من ثم يتم ترحيل  

 االلتزام اتجاههم إلثباتللدائنين 

 النقدية ةيوميالدفتر سابعا:

 والمدفوعات فيه المقبوضانيتم التسجيل كافه  

 النثريةالصندوق والمصروفات  يوميةدفتر  تاسعا:  

 المساعد المدينين األستاذدفتر :تاسعا  

من النزالء بحيث يتم فتح صفحه لكل نزيل في  المدفوعةيقيد في هذا تسجل المبالغ غير  

 الفندق

 المساعد الدائنين األستاذدفتر  :عاشرا 

 خاصةتجاه الموردين وكل مورد له صفحه ايتم قيد االلتزامات  

 العام األستاذدفتر  :حادي عشر 

 اليه العامةيتم ترحيل كافه القيود  

 

 في النشاط الفندقي الماليةثانيا القوائم  

 -:عده قوائم ماليه للفنادق يتم تقسيمها كما يلي هنالك  

 المختلفة.   قوائم الدخل 1 

مبيعات الغرف  إيراداتهي  ألقائمهلهذه  اإليراداتأ.  قائمه الدخل لقسم الغرف وتشمل   

 العامةمثل صاالت  أخرى إيرادات وأيللنزالء  ممنوحةخصومات  أيمطروح منها 

 األمورالمؤتمرات وغيرها من  إلغراض المستخدمة

عمال  واألجورقسم ال لموظفيمثل الرواتب  المباشرةر وغي المباشرةالنفقات فتشمل  أما 

 ف والعاملينغربالغرف وكل ما يتعلق  تنظيفوتكاليف 

نفس التي ذكرت في قائمه الدخل  إدراجقائمه الدخل لقسم المطعم والمشروبات يتم ب.  

 والمأكوالتاستغالل الغرف و لكن بما يتعلق بقسم المطعم 

 ج.  قائمه الدخل لقسم الهاتف والفاكس.

 .المغسلةد.  قائمه الدخل لقسم 

 .األخرىاالنتاجيه  لألقسامه.  قائمه الدخل 

 العمومية الميزانيةمل .  قائمه الدخل الشا2

بها بل هناك عناصر  محدودةليست  العمومية والميزانيةفي القوائم  المذكورةالعناصر  أن 

ولكن الهدف من هذه  أخرفي فندق  متوفرةفي فندق ما غير  متوفرةربما تكون  أخرى

او مصروف غير  إيراد أيبيان تيبها محاسبيا والقوائم هو معرفه طريقه ظهور ها وتر

 الميزانيةفي قوائم وكذلك بخصوص عناصر  سيظهر نمعروفا اي أصبحاشر او مباشر مب

تعامالت التي تحدث داخل الفندق  على ال ألرقابهقسم الحسابات هو المسؤول عن وأن 

دفاتر وسجالت عن الوضع المالي وتقديم التقارير والمعلومات باالحتفاظ   عنفضال



 

 ألرقابهمستقبليه من خالل  إحداثرارات والتخطيط في اتخاذ الق أدارهتساعد  المحاسبية

المخطط بما يوفر  األداءالوصول لمستوى  اإلجراءاتفي الفندق واتخاذ  األنشطةعلى 

 الفندق اعليمعدالت ربحيه 

 النشاط الفندقي يعتمد على تصنيفين هما: طبيعة أن 

 .لمطعم مثالوا األماميةلمكاتب ر بالنزالء مثل الها اتصال مباش سامأق األول 

الحسابات  أقساممثل  األولنوع لللها اتصال مباشر و تقدم خدمات  ليس سامأقالثاني   

 والمشتريات.

 محاسبه الفنادق  أهداف

متوسط استهالك في غرفه من  وزيادةمن خالل مبيعات الغرف  اإليرادات زيادة 1 

 خدمات الفندق

يتم التخطيط لها ومراقبه االلتزام  نهمر التقديريةن خالل الموازنات .  تقليل التكاليف م2

 بتنفيذها.

 إرضاءمن  الفندقية األقساملتمكين  الماليةمن خالل توفير التقارير  رضا النزالء.  تحقيق 3

 النزالء

الموظفين  إمام. تحقيق رضا الموظفين من خالل نظام محاسبي سليم يعالج كافه العقبات 4

 األداءفي  مرونةجوده في البيانات ناهيك طبعا عن من تاديه مهام عمله بسهوله وسرعه و

 عرضها و السابقةلعناصر االربعه صوره حسنه عن الفندق من خالل اجتماع ا إعطاء.  5

 .العمل الفندقي منظومةالترابط داخل  إيجادمن  الماليةالتي يتضح منها دور االداره 

 .النظام المحاسبي في الفندق  المراحل األساسية في عمل 

 في الفندق أالقتصاديهتجميع المستندات  المؤيد االنشطه  .أ

 اآلليبالدفاتر او البرامج الحاسب  الماليةتسجيل العمليات  .ب

 للفنادق الماليةترحيل و تصنيف وتبويب العمليات  .ج

 خيص في موازين مراجعهلالت .د

 القيام بالتسويات الجرديه .ه

 االنتاجيه في الفندق األقساموالمصروفات في  اإليراداتقوائم  إعداد .و

 للفندق الختاميةالحسابات  إعداد .ز

 ثالثا طرق  التنظيم المحاسبي في النشاط الفندقي  

 هنالك طريقتان في التنظيم المحاسبي الفندقي بخصوص مسك الدفاتر والسجالت وهي 

مع فنادق  وتالئمالنشاط  المحدودةللفنادق  سبواألن األقدمو هي  :االيطالية ألطريقه  .1

وغيرهما من الخدمات التي تقدمها وفي  ومحدوديةمن حيث حجمها  الثالثة درجةال

 تختصر على المبيت فقط األحوالمعظم 

ت بات أنها إال االيطالية ألطريقهوهي وان جرى العمل بها بعد : الفرنسية ألطريقه .2

في استخراج  والسرعة التحليليةالى بيانات  الحاجةمع الفنادق الكبرى حيث  مالئمة



 

 الدفترية ألمجموعهالنزالء فيها فان  إعدادوضبط ورقابه ارصده وحسابات النزالء 

 الى مجموعتين تنقسمو

 للفندق الفنية الوظيفةالتي تحت  الفندقيةدفاتر اليوميات  :األولى ألمجموعه 

الذي تكون ملزمه بموجب  واألستاذ العامة اليوميةدفاتر والسجالت  :الثانية ألمجموعه 

  الدوليةانظمه وتشريعات 

 

الدفاتر واليوميات  أوال
 الفندقية

ثانيا الدفاتر واليوميات  
 التقليدية العامة

 األستاذسجالت ثالثا:  

 العام األستاذسجل   المركزية العامة اليومية  النزالء بطاقة

 المساعد األستاذسجل   يوميه المشتريات  النزالء األستاذ 

دفتر ملخص العمليات  
 الفندقية

  يوميه مردودات المشتريات 

  يوميه اوراق الدفع  

  النقديةيوميه   

  النثريةيوميه المصروفات   

   األخرىيوميه العمليات   

 

 

 

 انتهت
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