
 



تتطلب معظم برامج نظم الفنادق في الواليات المتحدة وجود دورات عديدة للمحاسبة 

مقررات المحاسبة تعتبر هامـة، حيـث   أن كجزء من المقرر الدراسي ، وعلى الرغم من 

أنها توفر المعرفة والمهارات التي يحتاجها كل مدير بالفنـادق ، إال أن الطـالب بصـفة    

. أن يكون لديهم مستويات مرتفعه مـن اإللمـام بالمحاسـبة    عامة يخافون وال يحبون 

وغالبا ما تكون النتيجة أنهم يحاولون مجرد اإلبقاء في المحاضرة بدون محاولـة فهـم   

وتعلم مفاهيم المحاسبة والتمويل والتي تساعدهم في مستقبلهم المهني في مجال الفنادق 

 . 

ء الطلبة عن طريـق التركيـز   أن ذلك الكتاب يسعى إلى تخفيض مخاوف وقلق هؤال

على أساسيات استخدام األرقام في تشغيل الفنادق ، ويعني ذلك التركيز على األساسـيات  

تعلـيم هـؤالء   إلـى  ذلك أيضا  ويشيرالجوهرية التي تكون أسهل في الفهم والتطبيق ، 

ة الطالب على استخدام األرقام في عمليات الفندقة ، فهو ال يتضمن التفاصيل المحاسـبي 

والتعقيد الذي يحيط باستخدام مديروا التمويل والمحاسـبون القـانونيين لتلـك األمـور     

المحاسبية ، حيث ينصب التركيز هنا على استخدام التقارير المالية في تشـغيل األقسـام   

 . بشكل أكثر من مجرد إعداد التقارير المحاسبية 

مثل مهارات هامة للطـالب  أن المفاهيم المحاسبية األساسية وطرق التحليل المالي ت

المتخرجين عموما والتي يتعين عليهم فهمها وامتالكها عند البدء في مستقبلهم المهني في 

مجال الفندقة ، حيث يتعين أن يكون لديهم أساس قوي ومتـين بالمعرفـة المحاسـبية    

واألساسيات التي سوف تمكنهم من التعلم وتطبيق السياسات واإلجـراءات المحاسـبية   

صة بالشركات التي تعمل في مجال الفنادق ، وغالبا ما يعني ذلك الفهم استخدام األرقام الخا

المالية ، أن ذلك الكتاب يهتم بصـفة أساسـية    اوتحليل قوائمهم الفندق في تشغيل أقسام

  -: عن الفنادقوالتركيز على األهداف الهامة التالية عند دراسة المحاسبة  بتحقيق

اسبية من شأنها تقديم أساس قوي ومتين للمفاهيم المحاسبية توفير معلومات مح) ١

 . األساسية وطرق التحليل المالي 



 

تدريب الطالب على فهم األرقام واكتساب القدرة على اسـتخدامها لمسـاعدتهم   ) ٢

 . على أداء مسئولياتهم اإلدارية بفعالية أكبر 

يات المشروع تتضـمن  المساعدة على فهم استخدام التحليل المالي لتصميم عمل) ٣

 . ال يتطلب أن تكون معقدة بسيطة معادالت حسابية وأساسية 

التدريب على فهم األرقام الناتجة من العمليات والتي يتم استخدامها كأداة إدارية ) ٤

 . كوسيلة لقياس األداء المالي 

تمكين الطالب من تطبيق المفاهيم المحاسبية وطرق التحليل المـالي فـي إدارة   ) ٥

 . وتقييم القوائم المالية  األعمال

أن ذلك المؤلف يوفر للطالب أو المديرين في مجال الفنادق أساس قـوي للمفـاهيم   

المحاسبية وطرق التحليل المالي التي سوف يتطلب استخدامها في أداء وظـائفهم فـي   

 . صناعة الفندقة 

أن يصـبح مـن    والشك أن ذلك الكتاب يعتبر وسيلة مفيدة بصفة خاصة لمن يرغب في

يري العمليات بالفنادق أكثر من مجرد كونهم مديرين ماليين أو مراقبي حسـابات ،  أعضاء مد

لذلك فهو في غاية األهمية لمديري الفنادق حتى يتمكنوا من كسب المقدرة على فهم األرقـام  

ومن ثم فإن األساسيات المحاسبية والتطبيقـات  . واستخدامها في العمليات اليومية ألقسامهم 

 . ة بالعمليات هي الموضوعات الرئيسية لذلك الكتاب المحاسبية الخاص

يوفر الفصل األول مقدمة عامة عن الفنادق وخصائصها وانعكاسـاتها   وتحقيقا لذلك

 . على النظم المحاسبية التي تحكم عمليات الفنادق وقوائمها المالية 

سـاس  أ والتحليل المالي تقـوم كما يقوم الفصل الثاني بتوفير مقدمة عن المحاسبة 

متين للمفاهيم المحاسبية وطرق التحليل المالي ، حيث يتمثـل التركيـز األساسـي فـي     

أساسيات استخدام األرقام في عمليات الفنادق ، كما يشرح كل من الفصل الثالث والرابع 

تنظيم وتشغيل أقسام التشغيل والمحاسبة في الفنادق ، والهدف من ذلك هـو مسـاعدة   

يف تحقيق التناسق عمليات قسم المحاسبة مع عمليات الفندق مديري الفنادق على فهم ك

 . ، وكيف يمكن أن يتم مساعدة هؤالء المديرين على تشغيل أقسامهم 



 

بينما يناقش الفصل الخامس حتى الفصل التاسع القوائم المالية الثالثة المستخدمة فـي  

كأدوات إدارية باإلضافة إلـى  التحليل المالي ، باإلضافة إلى تقارير إدارة الفنادق المستخدمة 

قياس األداء المالي ، أن الغرض هنا يتمثل في إدخال مديري الفنادق في مجـال االسـتخدام   

والتطبيق الفعلي للتقارير المالية في عمليات األقسام داخل الفنـادق أو المطـاعم، وينصـب    

رفـة واكتسـاب   التركيز هنا في تقديم معلومات مالية ومحاسبية يحتاجها المـديرون فـي مع  

 . القدرة على استخدامها في إدارة أقسامهم بالفنادق 

بينما يؤكد كل من الفصلين العاشر والحادي عشر على أهمية التنبؤ وإعداد الموازنة كأداة 

إدارية وكطريقة لقياس األداء المالي ، حيث يمثل كل من التنبؤ باإليرادات وجدولـة األجـور   

الفنادق ، كما يركز هذين الفصلين على أهمية قدرة المـديرين   المسئوليتين الهامتين لمديري

على مراجعة العمليات الحالية وإعداد التنبؤات األسبوعية التي تساعد على تحديث الموازنـة  

 . باإلضافة إلى عكس الظروف السوقية الجارية 

في حين يستهدف الفصل الثاني عشر في تزويد المديرين بمعرفة إضافية ومهـارات  

الية وفهم شامل بالتقرير المالي السنوي ، وتفسير وتحليل المعلومات التي يتضـمنها ،  م

 . ومغزى الرسالة إلى المساهمين وأصحاب المصالح 

يأمل المؤلف أن يكون قد حقق األهداف التي سعى مـن  وختاما بعد الشكر الدائم هللا  

ل إلى دائرة النور ويتوجه إلى كل من ساعد وأسهم في خروج ذلك العمأجلها ، كما يتقدم 

لهم بالدعاء ليجزيهم اهللا خير الجزاء ، وأسأل اهللا العلي القدير أن يجعـل ذلـك العمـل    

 . خالصا لوجهه الكريم وهو من وراس القصد وهو الموفق 
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