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ملخ�ص
يهدف هذا البحث �إلى معرفة كيفية �إعداد املوازنات التخطيطية يف القطاع الفندقي باملدينة املنورة والعوامل
امل�ؤث ��رة فيه ��ا .وكذلك معرفة الأ�س� ��س التي ت�ؤخذ يف االعتبار عن ��د �إعداد املوازنة التخطيطي ��ة� ,إ�ضافة �إلى
معرف ��ة �أ�سالي ��ب التنب�ؤ بالإيرادات والتكاليف وكيفية مقارنة النتائج الفعلية مع املخطط يف املوازنة .مت جمع
البيانات لهذه الدرا�سة من خالل ت�صميم ا�ستبانة حتتوي على كثري من العوامل يف جمال حما�سبة ال�سياحة
والفندقة .تلك البيانات مت حتليلها و�صفي ًا واختباري ًا .خل�صت الدرا�سة �إلى عدد من النتائج �أهمها �أن معظم
الفن ��ادق التي مت م�سحها تقوم ب�إع ��داد موازنات تخطيطية ,ويعتمد معظمها عل ��ى الأ�ساليب الإح�صائية يف
التنب� ��ؤ بالإيرادات والتكاليف ,كما يعت�ب�ر النزيل (العميل) من �أهم الأ�س�س التي تبنى عليها املوازنة يف �أكرث
م ��ن ن�صف الفنادق حتت الدرا�سة .من النتائ ��ج ال�سلبية التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن املوظفني يف الغالبية
العظم ��ى من الفنادق ال ي�شارك ��ون يف �إعداد املوازنة وال يطلعون عليها وال تو�ضح لهم .حوايل ن�صف الفنادق
ال تق ��وم مبقارن ��ة الفعلي مع املخطط .كما �أو�ضحت الدرا�سة �أن هناك عدد ًا من العوامل ت�ؤثر ب�شكل جوهري
يف نوعي ��ة املوازن ��ة و�أ�س� ��س وكيفية �إعداده ��ا وامل�شاركني فيها وم ��دى مرونتها ومطابق ��ة الفعلي مع املخطط
ومع ��دالت االنحرافات و�أ�سبابها ونتائجها� .أهم ه ��ذه العوامل :عمر الفندق ,حجم الفندق مقا�س ًا بر�أ�سماله
و�إيرادات ��ه وعدد موظفي ��ه ,عدد املحا�سبني عموم ًا وحما�سب ��و التكاليف خ�صو�ص ًا ,نوعي ��ة الفندق من حيث
درجته وملكيته ,نوعية املوازنة املعدة من حيث تكاملها وتفا�صيلها والوقت امل�ستغرق يف �إعدادها وامل�شاركون
فيها وامل�صادقة عليها وفرتاتها.
الكلمات املفتاحية :املوازنات التخطيطية� ،إعداد املوازنة ،الفنادق.
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Abstract
The aim of this study is to examine the factors that may affect the preparation of budgets in hotels
sector in Almadina Alnunawara, and to highlight the principles which are considered when preparing
the budget. The predicting methods for estimats revenues and expenses and the comparison
between actual figures and estimations are also investigated. The data for this study were collected
using a questionnaire which was distributed to the large hotels in Almadina Almunawara, Saudi
Arabia.
The results of this study suggest that most hotels prepare their budgets annually and also most
hotels use statistical methods for predicting their revenues and expenses. The guest (customer)
of the hotel was found to be the basic element for preparing the budget in more than half of hotels
surveyed. On the other hand, the study revealed some negative findings regarding budgets. The
most noticeable ones are that staff do not participate in preparing the budget in most hotels and
about half of the hotels do not compare actuals with budgets.
The study also pointed out other factors which significantly affect the types and the preparation
process of budgets in hotels. These factors include hotel age, hotel size, number of accountants especially cost accountants, hotel ranking (number of stars), ownership, participation in the budget
process, approval procedures, and the budget time span.
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مقدمة
�أظه ��رت الدرا�س ��ات العاملية �أن ال�سياحة يف ع�صرنا احلا�ضر �أ�صبحت �صناعة رئي�سية ت�ستثمر فيها مليارات
ال ��دوالرات وله ��ا ت�أثرياته ��ا املبا�شرة ومكانته ��ا املركزية يف اقت�صادي ��ات معظم دول العامل مب ��ا تقدمه من
م�ساهم ��ة فعال ��ة يف زيادة الدخ ��ل القومي وحت�سني ميزان املدفوع ��ات كما �إنها تعد م�ص ��در ًا هام ًا للعمالت
ال�صعب ��ة وفر�صة لت�شغيل الأي ��دي العاملة وهدف ًا لتحقي ��ق برامج التنمية امل�ستدامة (عب ��د العزيز .)2008
وفق� � ًا ملا قرره املجل�س العاملي لل�سياحة وال�سف ��ر ( )WTT, 2003ف�إن عدد ًا من امل�ؤ�شرات الإقت�صادية املهمة
ت�ؤك ��د عل ��ى �أن �صناعة ال�سياحة تعترب هي ال�صناع ��ة الأكرث رواج ًا يف العامل� .أ�ش ��ار تايلور (� )2002إلى �أن
ال�سياح ��ة �سوف تك ��ون �أحد ثالث �صناعات عظم ��ى تقود الإقت�ص ��اد العاملي �إلى النم ��و والإزدهار يف القرن
احلادي والع�شرين .من جانب �آخر � ,أظهر تقرير املنظمة العاملية لل�سياحة (� )OMT, 2006أن عدد ال�سياح
يف العامل يف عام  2005بلغ  842مليون �سائح و�صلت قيمة نفقاتهم �إلى  680مليار دوالر ,كما تتوقع املنظمة
�أن ي�ص ��ل ع ��دد ال�سياح يف عام � 2020إل ��ى  1,6مليار �سائح ينفقون حوايل  2000ملي ��ار دوالر .على امل�ستوى
الإقليمي ,قدر خرباء ال�سياحة حجم �إنفاق دول جمل�س التعاون على ال�سياحة يف اخلارج بنحو  27مليار دوالر
�سنوي ًا (زرمان .)2008
م ��ن املعلوم �أن �أح ��د مقومات ال�سياحة الأ�سا�سية هو وجود الفنادق الالزمة لإيواء ال�سائحني .وتعترب �صناعة
الفندقة من �أكرث ال�صناعات تكلفة يف البنية التحتية والإن�شاءات ,وحتى يتم حتقيق العائد املنا�سب على هذه
اال�ستثمارات ال�ضخمة البد من بناء موازنة تخطيطية �سليمة يف الفندق ت�ساعد الإدارة على حتقيق الأهداف
الرئي�سية والفرعية للفندق وحتقيق التوازن بني تلك الأهداف والإمكانيات املادية والب�شرية املتاحة ,كما �إنها
ت�ساع ��د يف التنب� ��ؤ بامل�شاكل التي قد تعيق حتقيق الأهداف املر�سوم ��ة وحماولة �إيجاد �أف�ضل احللول املنا�سبة
لها.
املوازن ��ات التخطيطي ��ة يف الفنادق مازالت من املوا�ضي ��ع التي مل ت�أخذ حظ ًا كافي ًا م ��ن الدرا�سة حتى الآن,
ولكن هناك اهتمام من الباحثني يف املوازنات التخطيطية يف املجاالت الأخرى .تعترب املوازنات التخطيطية
ذات �أهمي ��ة كب�ي�رة ملختلف امل�شروعات وامل�ؤ�س�سات مهما تنوعت واختلف ��ت طبيعة ن�شاطها ,فكل امل�شروعات
الت ��ي ت�ستخدم الأ�ساليب العلمية وتدار �إدارة ر�شيدة تع ��د موازنة تخطيطية �شاملة لتكون مبثابة خطة للعمل
يف امل�ستقب ��ل ,ومر�ش ��د ًا لتحقيق الأه ��داف املختلفة ,ومعي ��ار ًا لتقييم ما يتم �إجن ��ازه (.)Akintoye, 2008
فاملوازنات التخطيطية ه ��ي �أكرث الأ�ساليب امل�ستعملة لأغرا�ض التخطيط والرقابة(,)Hilton et al., 2002
كما �أنها ظلت و�ستظل جزء ًا مهم من النظام املايل يف معظم امل�شروعات الإ�ستثمارية (Clarke and Toal,
. )1999
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ذك ��ر بريثوي ��ت (� )2007أن تبن ��ي تقييم م�ستق ��ل يف نهاية فرتات معين ��ة خالل العام ي�ؤدي �إل ��ى �أن ال�شركة
ميك ��ن �أن حتقق تغي�ي�رات �إيجابية خالل ميزانياتها الت�شغيلية .ت�ستعم ��ل املوازنات التخطيطية يف ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات لأغرا�ض خمتلفة ت�شمل التخطيط واملفا�ضلة بني الأن�شطة املختلفة ,قيا�س وتقييم الأداء ,حتفيز
العاملني ,الرقابة على التكاليف ,وقرارات الت�سعري( . )Ahmed et al., 2003ومن جهة �أخرى �أ�شار بلو�شر
و�آخ ��رون (� )2002إل ��ى �أن املوازنات التخطيطية حتقق عدد ًا من الأهداف املهم ��ة للمن�ش�أة منها على �سبيل
املث ��ال �أنها ت�ساع ��د على توزيع املوارد املتاحة للمن�ش�أة على الأن�شطة والربامج املختلفة ,تفيد يف التن�سيق بني
الن�شاط ��ات املختلف ��ة يف املن�ش�أة ,كما �أنها توف ��ر الأدوات الالزمة لقيا� ��س الأداء .و ي�ؤكد بيفر ( )2002على
�ضرورة �صحة املعلومات امل�ستخدمة يف بناء املوازنات التخطيطية حتى ت�صبح �أداة لتقييم الأداء ,و�أن العك�س
قد ي�ؤدي �إلى انحراف يف امليزانيات كما �أنه قد ي�ؤدي �إلى تقليل الأرباح .وتو�صلت الرملي (� )1998إلى وجود
عالقة طردية بني الأداء وامل�شاركة يف �إعداد املوازنات التخطيطية.
يف الآونة الأخرية هناك عدد من ال�شركات بد�أت تتحول من املوازنات التخطيطية �إلى التخطيط الإ�سرتاتيجي
يف املوازن ��ة والتي تكون فيها ال�شركات �أكرث قدرة عل ��ى قيا�س النتائج ب�صورة �أكرث دقة (.)Whiting, 2000
املوازن ��ة التخطيطية وتب ��د�أ بالإعتماد على �أرقام العام املا�ضي ,كما �إن �إعداده ��ا يبد�أ من امل�ستويات الأدنى
حيث ي�سلم ر�ؤ�ساء الأق�سام ميزانيات �أق�سامهم والتي تدرج بدورها يف ميزانيات الإدارات وامل�ستويات العليا,
بينم ��ا يهتم التخطي ��ط الإ�سرتاتيجي للموازنة �أوال بتحديد �أهداف املن�ش�أة ث ��م تبنى املوازنة التي حتقق تلك
الأهداف.
بالرغ ��م م ��ن �أهمية املوازنات التخطيطي ��ة اال �أن هناك عدد ًا من الإنتقادات توج ��ه �إليها ,منها �أنها مل تعد
و�سيل ��ة فعال ��ة للتخطيط والرقابة يف مناخ الإ�ستثمار والأعمال احلايل املعق ��د واملتقلب وذي املخاطر العالية
( .)McNally, 2002بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ذل ��ك جن ��د �أن املوازن ��ة تركز عل ��ى التخطيط والرقابة وتغف ��ل �أ�شياء
مهم ��ة مث ��ل اجلودة وخدمات العمالء ,كما �أنها ت�صبح غري دقيق ��ة بالن�سبة للمنتجات ذات الدورة احلياتية
الق�صرية� ,أو يف املناخ الإ�ستثماري �سريع التقلب (.)Stewart, 1990; Prendergast, 2000
ولذا ف�إننا يف هذه الدرا�سة نهدف �إلى التعرف على كيفية �إعداد املوازنات التخطيطية يف القطاع الفندقي يف
املدينة املنورة وامل�ؤثرات فيها وكيفية تقييم الأداء الفعلي من خالل املوازنة .مت اختيار املدينة املنورة لكونها
�إح ��دى الوجهات الرئي�سي ��ة لل�سياحة الدينية يف اململك ��ة العربية ال�سعودية وعلى م�ست ��وى العامل الإ�سالمي.
حيث يبلغ عدد الفنادق يف املدينة املنورة ( )64فندق ًا منها  13فندق ًا �سل�سلة فنادق عاملية ــ خالف تلك التي
مازالت حتت الت�شييد (وزارة التجارة وال�صناعة فرع املدينة املنورة� ,إدارة الفنادق.)2008 ,
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جمتمع الدرا�سة ومنهجية البحث
يتك ��ون القطاع الفندقي باملدين ��ة املنورة وامل�سجل لدى وزارة التجارة وال�صناعة ف ��رع املدينة املنورة ــ �إدارة
الفنادق ــ للعام  1429( 2008هـ) من  64فندق ًا موزعة كالتايل:
جدول رقم ()1
الفنادق امل�سجلة يف وزارة التجارة وال�صناعة  -فرع املدينة املنورة
درجة الفندق

املمتازة

العدد

13

الأولى (�أ) الأولى (ب) الثانية (�أ) الثانية (ب)
13

18

8

12

الإجمايل
64

تنتم ��ي معظم فنادق الدرجة املمتازة �إلى �سل�سل ��ة فنادق عاملية والتي من املفرت�ض منطقي ًا �أن تكون يف نف�س
م�ست ��وى دق ��ة التخطيط وج ��ودة الأداء يف �إداراتها كالتي تقدمها مثيالتها يف اخل ��ارج ,وتتبنى �إلى حد كبري
نف� ��س الربام ��ج واملفاهيم ,وتدار بنف�س النظام املحا�سبي والأ�سل ��وب الإداري املطبق يف الفروع الأخرى التي
تنتم ��ي لنف�س �سل�سلة الفن ��ادق يف الدول الأجنبية .وبالتايل فمن املتوقع واملنطق ��ي �أن تبني �سيا�ساتها املالية
عل ��ى �أحدث الطرق املحا�سبية والتي متثل فيها املوازن ��ة التخطيطية ركن الأ�سا�س .ومن هذا املنطلق حر�ص
الباحثان على �أن ت�شمل الدرا�سة كل فنادق الدرجة املمتازة ( )13فندق ًا ,بالإ�ضافة �إلى باقي فنادق الدرجة
الأولى والثانية (�أ) و (ب) وعددها  51فندق ًا كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)1
مت جم ��ع بيان ��ات البحث من خالل ا�ستبانة مكونة من ثالثة �أجزاء .الأول :معلومات عامة عن الفندق وحجم
ا�ستثمارات ��ه� ,إيراداته وم�صروفات ��ه ال�سنوية� ,إجمايل موظفيه وعدد املحا�سب�ي�ن فيه ( 10عوامل) ,الثاين:
كيفي ��ة �إعداد املوازن ��ة التخطيطية يف الفندق والعوامل املتحكمة فيها ( 15عام�ل ً�ا) ,الثالث :مقارنة الفعلي
م ��ع املخطط والأ�سب ��اب الرئي�سية يف االنحرافات ( 6عوامل) .بعد ت�صمي ��م الإ�ستبانة والت�أكد من �سالمتها
مت توزيعه ��ا عل ��ى  53فندق ًا بن�سبة  % 82,8من �إجم ��ايل الفنادق يف املدينة املنورة ومل يكن ممكنا التوزيع
عل ��ى  11فندق� � ًا ل�صعوبة التو�صل �إليه ��ا �أو لعدم وجود من يق ��وم بتعبئة اال�ستبان ��ة ,ومت ا�ستالمها بالكامل.
ه ��ذا الع ��دد  - 53بن�سب ��ة  % 83من املجتمع  -يعترب مالئم ًا وكافي ًا لتحلي ��ل البيانات يف مثل هذا النوع من
الدرا�س ��ات (�صالح  .)2002ل�ضمان �إرج ��اع �أكرب ن�سبة ممكنة من اال�ستبانات مت توزيع اال�ستبانات وجمعها
ب�ش ��كل �شخ�صي .بعد جم ��ع اال�ستبانات �أدخلت البيانات يف برنامج  SPSSحي ��ث �أجريت عليها الإختبارات
الإح�صائية.ومت حتليل البيانات �إلى ق�سمني :حتليل و�صفي وحتليل اختباري.
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التحليل الو�صفي
حول ال�س�ؤال املتعلق بتاريخ ت�أ�سي�س الفندق يت�ضح �أن خم�سة من الفنادق التي مت م�سحها ون�سبتها  % 9يزيد
عمره ��ا عل ��ى � 20سنة يف حني �أن التي عمرها يرتاوح من � 10سنوات �إيل � 20سنة عددها  16فندق ًا (% 30
) والتي عمرها يرتاوح من � 5سنوات حتى � 10سنوات عددها �أقل ويبلغ  11فندق ًا ( .) % 21امللفت للنظر
�أن  % 40من الفنادق حتت الدرا�سة ( 21فندق ًا) عمرها ال يزيد عن خم�س �سنوات وهذا يدل على التوجه
نحو ال�سياحة الفندقية يف املدينة املنورة وهو نوع من توجيه اال�ستثمار �إلى هذا املجال الذي يدل على انتعا�ش
ال�سياحة الدينية والتي بالطبع لها ت�أثري كبري على النمو االقت�صادي.
�أم ��ا حجم ر�أ�س املال امل�ستثم ��ر والذي يقي�س حجم املن�ش�أة (حجم الأ�ص ��ول) فيت�ضح من حتيل اال�ستبيانات
�أن الغالبي ��ة م ��ن الفن ��ادق ( ) % 55هي من ال�صغرية التي ال يزيد ر�أ�سمالها عن  50مليون ريال يف حني �أن
الكبرية فقط  3فنادق �أما البقية والتي متثل  % 39فيمكن اعتبارها من الأحجام املتو�سطة (من  50مليون
حتى  500مليون ريال).
وفيم ��ا يتعل ��ق بالإي ��رادات وامل�صروفات ال�سنوي ��ة ففي الغالبي ��ة العظمى من ال�شركات (�أك�ث�ر من ) % 70
فامل�صروف ��ات ال�سنوي ��ة وكذلك الإيرادات ال�سنوية تقل عن  50مليون ري ��ال �أما البقية فتزيد م�صروفاتها �أو
�إيراداته ��ا �أو كالهم ��ا عن  50مليون ريال �سنويا .وهناك فندق واحد فقط تزيد �إيراداته ال�سنوية عن ن�صف
مليار ريال يف حني �أنه يف  6فنادق ترتاوح الإيرادات ما بني  100و 500مليون ريال .ويف املقابل فندق واحد
فقط التي تزيد م�صروفاته عن  100مليون ريال �سنويا� .أما نوعية الإيرادات فت�شمل� :إيجار غرف  ,مطعم
 ,مغ�سلة  ,ات�صاالت (هاتف ,انرتنت )... ,وم�صادر �أخرى( .انظر اجلدول رقم .)2
جدول رقم ()2
عدد م�صادر الإيرادات يف الفنادق
الن�سبة

عدد م�صادر الإيرادات

معدل التكرار

1
2
3
4
5

9
18
8
5
13

17.0
34.0
15.1
9.4
24.5

الإجمايل

53

100

%

84
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اما عدد املوظفني ف�إنه يزيد عن  200موظف يف  6فنادق ( ) % 11يف حني يرتاوح ما بني  50و 200موظف
يف  % 39من الفنادق ويف  17فندق ًا يبلغ عدد املوظفني ما بني  10و  49موظف ًا ويقل عدد املوظفني العاملني
يف الفن ��دق ع ��ن  10موظف�ي�ن يف  % 15من الفنادق .وفيم ��ا يتعلق بت�صنيف الفندق ف� ��إن  13فندق ًا من فئة
اخلم�س جنوم و  6متثل الأربع جنوم يف حني �أن  3من فئة الثالث جنوم� .أما نوعية ملكية الفندق فهي �شركة
م�ساهمة يف  5فنادق وت�ضامنية يف  11فندق ًا يف حني �أن الغالبية ( ) % 69من الفنادق مملوكة لأفراد.
�أم ��ا ع ��دد املحا�سبني فيزيد عن  10حما�سبني يف  4فنادق ويرتاوح م ��ن � 5إلى  9يف  % 13من الفنادق ويبلغ
عددهم ثالثة �أو �أربعة يف  15فندق ًا ( )% 21واثنني �أو واحد يف بقية الفنادق ( .)% 58يف حني �أن حما�سبي
التكاليف ال يقلون عن خم�سة حما�سبني يف  3فنادق وثالثة �أو �أربعة يف  6فنادق ( )% 11وواحد �أو اثنان يف
 21فندق� � ًا ( )% 40يف ح�ي�ن �أنه ال يوجد حما�سب تكالي ��ف يف  11فندق ًا ( .)% 21من تلك البيانات يت�ضح
�أن م ��ا يقارب  % 80من الفنادق لديه ��ا حما�سبة تكاليف وهذا قد يدل على الوعي الإداري ب�أهمية حما�سبة
التكالي ��ف يف الأن�شطة الفندقية حل�ساب تكلف ��ة وحدة الن�شاط (النزيل,الغرف ��ة )... ,والإ�سهام املبا�شر يف
�إعداد املوازنة.
البيانات املتعلقة باملوازنة
ح ��ول ال�س� ��ؤال املتعلق مبا �إذا كان يتم و�ضع موازنة تخطيطية للفندق يت�ضح �أن الغالبية العظمى من الفنادق
( 45فندق ًا =  )% 85قد �أجاب بـ “نعم ب�صفة دورية” .وهذا يدل على ا�ست�شعار �أهمية املوازنة التخطيطية
يف الأن�شطة الفندقية �أما بقية الفنادق حتت الدرا�سة وعددها  7ف�أربعة منها �أ�شارت �إلى �أنه يتم و�ضع موازنة
تخطيطي ��ة ولك ��ن لي�س ب�شكل دوري منتظم .و�أ�ش ��ار  % 83من امل�ستجيبني �إل ��ى �أن املوازنة ت�شمل الإيرادات
وامل�صروفات يف حني ذكر  7فنادق �أن املوازنة يتم و�ضعها للإيرادات فقط.
�أ�سالي ��ب التنب�ؤ بالإيراد كما يو�ضحه ��ا اجلدول رقم ( )3ت�ستخدم يف الدرجة الأول ��ى الأ�ساليب الإح�صائية
يف  39فندق� � ًا ( )% 75ث ��م البيان ��ات التاريخي ��ة وت�ستخدم يف  28فندق� � ًا ( )% 68وقريب ��ا منها املعلومات
ال�سوقي ��ة والتناف�سي ��ة والت ��ي ي�ستخدمها  % 53من الفن ��ادق� .أما التحليالت ال�سعري ��ة فت�ستخدم ب�شكل �أقل
بحي ��ث ت�ستخ ��دم فقط يف  21فندق ًا ( .)% 46تلك الأ�ساليب التنب�ؤية كذلك ت�ستخدم مع التكاليف مع فارق
ب�سيط بحيث هناك ا�ستخدام �أكرث للمعلومات ال�سوقية والتحليالت ال�سعرية مع التكاليف مقارنة بالإيرادات
كما يت�ضح من اجلدول �أدناه.
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جدول رقم ()3
الأ�ساليب امل�ستخدمة للتنب�ؤ بالإيرادات وامل�صروفات
�أ�ساليب التنب�ؤ
بالإيرادات:
�أ�ساليب �إح�صائية
بيانات تاريخية
معلومات �سوقية (تناف�سية)
حتليالت �سعريه
بامل�صروفات:
�أ�ساليب �إح�صائية
بيانات تاريخية
معلومات �سوقية (تناف�سية)
حتليالت �سعريه

عدد الفنادق

الن�سبة

39

0.74

28
27
21
38
26
31
24

0.53
0.51
0.40
0.72
0.49
0.58
0.45

ال �شك �أن التحديد الدقيق لتكلفة الغرفة �أو النزيل ي�ساعد يف عملية الت�سعري والتي ت�ساعد يف التقدير الأكرث
دقة للإيرادات .وحول ال�س�ؤال املتعلق بالوحدة التي تُبنى املوازنة على �أ�سا�سها فقد �أ�شار  17فندق ًا ()% 30
�إل ��ى �أن الأ�سا� ��س هو العميل (النزيل) يف حني �أو�ض ��ح  25فندق ًا (� )% 44إلى �أن الأ�سا�س امل�ستخدم يف بناء
املوازن ��ة ه ��و الغرفة �أما يف  11فندق� � ًا ( )% 19فاملوازنة يتم �إعدادها بناء على �أكرث م ��ن �أ�سا�س (الغرفة ,
النزيل  )... ,يف حني مل يف�صح البقية ( )% 7عن الأ�سا�س امل�ستخدم.
و يت�أث ��ر الوق ��ت امل�ستغرق يف �إعداد املوازنة بعاملني هما� :أوال ,نوعية املوازنة والتف�صيل املطلوب فيها وثانيا,
معرف ��ة وخ�ب�رة من يعدها �أو ي�ش�ت�رك يف �إعدادها .يف حني �أن بع�ض املوازن ��ات ال حتتاج �سوى ب�ضع �ساعات
لإعداده ��ا ,ت�ستغرق �أنواع �أخ ��رى منها مئات ال�ساعات .و�أ�شار ربع املجيبون �إل ��ى �أن �إعداد املوازنة اخلا�صة
بال�سنة احلالية ( )1429-1428قد ا�ستغرق ما يزيد على � 100ساعة وهو ال �شك جهد كبري وتكاليف عالية.
ومن جهة �أخرى �أ�شار  % 47ممن �أجريت عليهم الدرا�سة �إلى �أن �إعداد املوازنة ا�ستغرق �أقل من � 21ساعة
والباقون ( )% 28احتاج �إعداد املوازنة ما بني  21و� 100ساعة.
�أم ��ا الربامج امل�ستخدم ��ة يف �إعداد املوازنة فقد حاز برنامج الإك�سل ( )Excelعلى �أكرث من  % 90يف حني
�أن الربام ��ج الأخ ��رى م�ستخدمة فقط يف �أقل من  % 10من عين ��ة الدرا�سة .ال �شك �أن برنامج الإك�سل فيه
من الإمكانات ما يجعله فعاال يف �إعداد املوازنات التخطيطية �إ�ضافة �إلى �سهولة تعلمه وتوفره و�سعة انت�شاره.
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يعت�ب�ر التخطيط م ��ن �أهم مهام الإدارة لذا يجب اط�ل�اع املدير العام على املوازن ��ة التخطيطية وم�صادقته
عليها.ا�شارت الدرا�سة �إلى �إن م�صادقة املدير العام على املوازنة تتم يف  % 90يف حني �أنه يف � % 10إما �أن
املوازنة غري م�ستخدمة �أ�صال �أو ال تتم م�صادقة املدير العام عليها .كذلك ال �شك ب�أهمية �إ�شراك املوظفني
يف حتم ��ل م�سئولية تنفيذ املوازنة .فيم ��ا يتعلق بال�س�ؤال اخلا�ص مبا �إذا كان املوظف ��ون يطلعون على املوازنة
وتو�ض ��ح له ��م �أ�شارت الغالبية العظم ��ى ( )% 85من الفنادق حتت الدرا�سة ب�أن الأم ��ر لي�س كذلك .كما �أن
م ��ن املفيد اطالع جهات خارجية على املوازن ��ة واال�ستفادة من خرباتهم .ويف هذا ال�صدد �أ�شار  % 54من
الفنادق ب�أن جهات خارجية (كاملراجع القانوين) تطلع على املوازنة.
وفيم ��ا يتعل ��ق بالفرتة التي تعد لها املوازنة فيو�ضح اجلدول رق ��م ( )4ب�أنها يف الغالب �إما تعد ب�شكل �شهري
(� )% 30أو ب�ش ��كل �سن ��وي ( .)% 48وقلي ��ل من الفن ��ادق ( )% 22الذي يعد املوازن ��ة لفرتات تختلف عن
ال�شه ��ر �أو ال�سن ��ة .وم ��ن حيث ن ��وع املوازنة فجميع الفن ��ادق التي ت�ستخ ��دم املوازنة تعده ��ا للإيرادات لكن
موازن ��ة امل�شرتي ��ات تعد يف عدد �أقل ( ) % 70وموازنة الرواتب تعد يف عدد �أكرث قليال (� )% 72أما موازنة
امل�صروفات (الأخرى) فتعد يف عدد �أكرب بكثري (.)% 87
جدول رقم ()4
نوع املوازنة من حيث الفرتة التي تغطيها
�أ�سبوعية
عدد الفنادق
الن�سبة

1

0.02

�شهرية
17

0.30

ربع �سنوية
2

0.04

ن�صف �سنوية
3

0.05

�سنوية

مو�سمية
(بح�سب املو�سم)

0.48

0.11

27

6

وح ��ول ال�س� ��ؤال املتعل ��ق بـ “اجله ��ة التي تتولى �إع ��داد املوازنة” فقد كان ��ت الإجاب ��ة يف  % 34ب�أن موظفي
ال�شرك ��ة املالكة للفندق هم الذين يقومون ب�إعداد املوازن ��ة ,ويف  % 25يتولى �إعداد املوازنة موظفو الفندق
�أنف�سهم ,يف حني �أنه يف  % 16يوكل �إعداد املوازنة �إلى جهة خارجية كاملحا�سب القانوين ,كما �أنه يف % 25
يتم �إعداد املوازنة بوا�سطة خليط من موظفي ال�شركة (�أو الفندق) وجهة خارجية� .سواء مت �إعداد املوازنة
بوا�سط ��ة موظفي ال�شرك ��ة املالكة للفندق �أو موظفي الفندق �أنف�سهم �أو غريهم فمن ال�ضروري �أن يكون لدي
فري ��ق �إع ��داد املوازنة املهارات الالزمة .قد يكون من غ�ي�ر املت�صور �أن ال يكون حما�سب �أو �أكرث �ضمن فريق
العمل املكلف ب�إعداد املوازنة .كذلك من الأجدر �إ�شراك �أكرب قدر من املوظفني (�إداريني وفنيني) يف �إعداد
املوازن ��ة وذلك �أوال لإ�شعارهم ب�أهميتهم و�أنهم عن�صر مه ��م يف املن�ش�أة وثانيا ليكونوا �أكرث اهتماما وحما�سا
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وحر�ص ��ا عل ��ى الأداء .وحول ال�س�ؤال املتعلق بـ “من ي�شارك يف و�ض ��ع املوازنة” يت�ضح �أن املحا�سبني عن�صر
�أ�سا�س ��ي يف �إع ��داد املوازنة يف جمي ��ع الفنادق �أما االداريون (الآخرون) فذك ��ر  37فندقا ب�أنهم �ضمن فريق
العمل املكلف ب�إعداد املوازنة يف حني �أن الفنيني ال ي�شاركون �إال يف حدود �ضيقة جدا ( 4فنادق فقط) كما ال
ي�شرتك �أحد من العاملني على الإطالق.
تختل ��ف �أهداف �إع ��داد املوازنة فبالرغم م ��ن �أنها �أداة مهم ��ة للتخطيط فهي ت�ستخدم للرقاب ��ة وللم�ساءلة
كذل ��ك .الذي ��ن �أجابوا على ال�س� ��ؤال املتعلق بالهدف الأ�سا�سي م ��ن �إعداد املوازنة ذك ��ر �أغلبهم ب�أن مراقبة
التكالي ��ف ه ��و الهدف الأ�سا�سي من �إعداد املوازن ��ة �أما الأهداف الأخرى ف�أقل �أهمي ��ة� .أحيانا يتطلب الأمر
�إدخ ��ال تعدي ��ل على املوازنة بع ��د �إعدادها ل�سبب ما“ .ه ��ل يتم تعديل املوازنة خالل الف�ت�رة �إذا حدث �أمر
مفاج ��ئ (غ�ي�ر متوق ��ع)” �أحد الأ�سئل ��ة التي طرحت عل ��ى عينة الدرا�سة بحي ��ث كانت الإجاب ��ات كما يلي:
( )% 62نع ��م ُتع ��دل  )% 23( ,ال تُعدل والت�أثري فقط عل ��ى املوازنات القادمة  ) % 15( ,ال تُعدل وال ت�أثري
على املوازنات القادمة.
تختل ��ف امل�ستوي ��ات التي تعد املوازنة لها  ,فقد يت ��م �إعداد موازنة �إجمالية للمن�ش� ��أة ككل وقد تعد للإدارات
املختلف ��ة �أو للأق�س ��ام �أو للأن�شطة �أو بح�سب نوع التكلفة �أو غري ذل ��ك .على م�ستوى الفنادق كذلك قد تكون
�إجمالي ��ة للفندق ككل كما �أ�شار  % 85من الفن ��ادق وقد تكون بالإ�ضافة �إلى كونها �إجمالية كذلك تف�صيلية
عل ��ى م�ست ��وى الأق�س ��ام (اخلدمات) وق ��د �أ�شار �إل ��ى ذل ��ك � ,% 25أو تف�صيلية بح�سب ن ��وع التكلفة (مواد,
�أجور )...,وقد �أ�شار �إلى ذلك . % 42
ُت�ؤت ��ي املوازن ��ة ثماره ��ا عن ��د مقارنة املخط ��ط مع الفعل ��ي وحتديد الف ��روق والبحث ع ��ن �أ�سبابه ��ا واتخاذ
الإج ��راءات املنا�سب ��ة ملعاجل ��ة االنحرافات .ح ��ول ال�س�ؤال املتعلق بالف�ت�رة التي تتم خالله ��ا مقارنة الفعلي
م ��ع املخط ��ط كان ��ت الإجابات ب�ش ��كل �أ�سبوع ��ي يف  % 18من الفن ��ادق ,وب�شكل �شه ��ري يف  , % 43وب�شكل
رب ��ع �سن ��وي يف  , % 12وب�ش ��كل ن�صف �سن ��وي يف فندق واحد فق ��ط ,وب�شكل �سن ��وي يف  .% 24على الرغم
م ��ن �أن ��ه عندما تت ��م عملية مقارن ��ة الفعلي مع املخطط لف�ت�رات �أقل تك ��ون فائدتها �أك�ب�ر �إذ ميكن مراقبة
الإي ��رادات والتكاليف ب�شكل �أدق وحماولة معاجلة امل�شاكل ب�شكل �أ�س ��رع� ,إال �أن القيام مبثل تلك الإجراءات
التحليلي ��ة له ��ا تكاليفها �أي�ضا .ولهذا فال بد م ��ن التوازن  ,وبالطبع فحجم الفن ��دق وكثافة عملياته ي�ؤثران
يف الف�ت�رة التي يتم اختيارها ملقارنة الأداء الفعلي مع املخط ��ط .بدون اتخاذ �إجراءات ملعاجلة االنحرافات
ب�ي�ن الفعل ��ي واملخط ��ط ت�صبح فائ ��دة املوازن ��ة التخطيطية �أقل .ح ��ول �س�ؤال عين ��ة الدرا�سة ع ��ن الإجراء
املتب ��ع يف حال ��ة ظهور انحراف � ,أج ��اب  40فندقا ( )% 75ب�أنه يتم عقد اجتم ��اع ملناق�شة تلك االنحرافات
 ,كم ��ا �أج ��اب  27فندق� � ًا ( )% 51ب�أنه يتم البحث ع ��ن �أ�سباب االنح ��راف وم�ساءلة امل�سئ ��ول  ,و�أجاب 39

املجلة العربية للمحا�سبة ،يونيو

88

2013

فندق ��ا ( )% 74ب�أن ��ه يتم اتخ ��اذ الإجراء املنا�سب لتجن ��ب مثل ذلك االنحراف م�ستقب�ل�ا .لالقرتاب �أكرث
م ��ن الواق ��ع ,مت �س�ؤال عين ��ة الدرا�سة عما �إذا كان هن ��اك مقارنة بني بيانات املوازن ��ة والبيانـات الفعليــة يف
العـ ��ام املا�ضـ ��ي (ال�سنـ ��ة املنتهيـ ��ة) ,و�أجـــاب ما ال يقــ ��ل عـن  % 90مـ ��ن الفنــادق بــ “نعـ ��م” .واجلدول
رق ��م ( )5يب�ي�ن لن�س ��ب االنحراف ��ات فيم ��ا يخ� ��ص التكالي ��ف والإي ��رادات وع ��دد الفن ��ادق يف كل ن�سب ��ة.
جدول رقم ()5
ن�سب االنحراف بني الفعلي واملخطط يف الإيرادات والتكاليف
نوع االنحراف
االنحراف يف الإيرادات
عدد الفنادق
%

االنحراف يف التكاليف
عدد الفنادق
%

�أقل من
%5

من % 5
% 10

�إلى

من % 11
% 25

�إلى

�أكرث من
% 25

ال �إجابة

20

19

7

2

5

38

36

13

4

9

27

17

1

3

5

51

32

2

6

9

كم ��ا يب�ي�ن اجلدول رقم (� )6أ�سباب تل ��ك االنحرافات بحيث يت�ضح �أن “تقلب ��ات الأ�سعار” ت�أتي يف مقدمة
�أ�سب ��اب انحراف الفعلي عن املخطط متبوعة بحالة ال�سوق (املناف�سة) ثم وجود �أحداث خمتلفة �-سيا�سية,
اقت�صادي ��ة� ,أو �سياحية -خارجة عن حتكم الفندق� .أما الأ�سباب الأخرى مثل )1 :عدم الدقة وبذل العناية
الالزمة عند �إعداد امليزانية  )2 ,تغري يف ال�سيا�سات الإدارية  )3 ,تغري يف اخلدمات  ,فت�أثرياتها �أقل.
جدول رقم ()6
�أ�سباب ظهور انحرافات بني الفعلي واملخطط
ال�سبب (�أو الأ�سباب) الرئي�سية يف االنحرافات:
عدم الدقة وبذل العناية الالزمة عند �إعداد امليزانية
وجود �أحداث (�سيا�سية ,اقت�صادية� ,أو �سياحية) خارج عن حتكم الفندق
حالة ال�سوق (املناف�سة)
تقلبات الأ�سعار
تغري يف ال�سيا�سات الإدارية
تغري يف اخلدمات

عدد الفنادق
12
25
33
35
16
8

الن�سبة
0.23
0.47
0.62
0.66
0.30
0.15
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التحليل الإح�صائي
م ��ن حتلي ��ل االرتباط يت�ضح �أن هن ��اك عالقة جوهرية موجبة ب�ي�ن تاريخ ت�أ�سي�س الفن ��دق وعدد املوظفني ,
مبعنى �أن الفنادق اجلديدة فيها �أعداد �أقل من املوظفني .كذلك هناك عالقة جوهرية موجبة – ولكن �أقل
ق ��وة – م ��ا بني عمر الفندق وحج ��م اال�ستثمار فيه �إذ �أن الفنادق الأق ��دم ذات دالله �أكرب من الأحدث .ومن
الوا�ضح �أن حجم الفندق مقا�سا بر�أ�س ماله ذو ارتباط قوي وجوهري مع عدد املوظفني ( )% 63وجوهري
ولك ��ن �أق ��ل قوة مع ع ��دد املحا�سب�ي�ن ( )% 33وحما�سبي التكالي ��ف ( .)% 41من جهة �أخ ��رى ي�ؤثر حجم
الفندق ب�شكل كبري ( )< % 62على حجم الإيرادات وت�أثري مماثل لكن �أقل قوة على حجم امل�صروفات
( .)% 49م ��ن جان ��ب �آخر يرتبط عدد املحا�سبني مبا فيهم حما�سب ��و التكاليف ب�شكل كبري وجوهري بعدد
املوظف�ي�ن والذي بدوره يعك�س حجم الفندق وحجم ن�شاطه .لكن عدد املحا�سبني يرتبط بعدد املوظفني (59
 )%ب�ش ��كل �أك�ب�ر من ارتباط عدد حما�سبي التكاليف بعدد املوظف�ي�ن ( .)% 29من هذا التحليل يت�ضح �أن
نوعية الإدارة و�سيا�ستها ت�ؤثر على وجود حما�سبة للتكاليف ولي�س حجم الفندق بحد ذاته.

املوازنة وكيفية �إعدادها
ال يت�ضح �أن هناك �أي ت�أثري لعمر الفندق �أو درجته �أو حجمه �أو دخله �أو نوعيته �أو عدد املوظفني �أو املحا�سبني
�أو حما�سبي التكاليف لديه على ما �إذا كان يعد موازنة تخطيطية �أو ال  ,لكن هناك ت�أثري ًا لبع�ض تلك العوامل
عل ��ى الأ�سل ��وب امل�ستخدم يف �إعداد املوازنة كم ��ا �سيت�ضح من التحليل الالحق .هن ��اك ت�أثري جوهري لعمر
الفن ��دق على االعتماد على الأ�ساليب الإح�صائي ��ة يف �إعداد املوازنة بحيث �أن الفنادق الأحدث �أكرث اعتماد ًا
عل ��ى الأ�سالي ��ب الإح�صائية يف �إعداد موازن ��ة الإيرادات والتكالي ��ف من الفنادق الأق ��دم .وقد يكون �سبب
ذل ��ك �أن الفنادق احلديثة لديها �إدارات (وحما�سبون) �أك�ث�ر وعيا ب�أهمية البيانات الإح�صائية كما �أنها من
جان ��ب �آخ ��ر قد ال تتوفر لديها البيانات التاريخية التي ميكن االعتم ��اد عليها يف �إعداد املوازنة .كذلك ي�ؤثر
عم ��ر الفن ��دق ب�شكل جوهري على درجة االعتماد عل ��ى املعلومات ال�سوقية وا�ستخدامه ��ا عند �إعداد موازنة
الإي ��رادات �إذ ت�ؤثر تلك املعلومات يف عملي ��ة �إعداد املوازنة يف الفنادق احلديثة �أكرث من ت�أثريها يف الفنادق
الأقدم .وقد يكون ال�سبب خلف ذلك �أن الفنادق احلديثة �أكرث ت�أثرا يف املناف�سة من الفنادق الأقدم .كذلك
ت�أخ ��ذ الفنادق الأحدث بالتحليالت ال�سعرية عند �إعداد موازن ��ة التكاليف ب�شكل يختلف جوهريا عن درجة
اعتم ��اد الفن ��ادق الأقدم على ذلك النوع م ��ن التحليل .كما ي�ؤثر ت�صنيف الفن ��دق ب�شكل جوهري على درجة
االهتم ��ام باملعلومات ال�سوقية والتحلي�ل�ات ال�سعرية .من جانب �آخر ي�ؤثر حجم الفن ��دق مقا�س ًا بر�أ�س ماله
ب�ش ��كل جوهري يف درجة االعتماد على البيانات التاريخية يف �إعداد املوازنة �إذ يت�ضح من حتليل املتو�سطات
�أن الفنادق الأ�صغر حجما �أكرث –ب�شكل جوهري -اعتمادا على البيانات التاريخية يف و�ضع موازنة الإيرادات
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وكذل ��ك التكالي ��ف� .أما حجم الفندق مقا�سا بعدد املوظفني فالت�أث�ي�ر اجلوهري ينح�صر يف درجة االعتماد
عل ��ى التحلي�ل�ات ال�سعرية عند �إع ��داد موازنة الإي ��رادات بحيث �أن هن ��اك اهتمام ًا �أكرب م ��ن قبل الفنادق
الأك�ث�ر يف ع ��دد موظفني .م ��ن جانب �آخر يت�أث ��ر ا�ستخدام املعلوم ��ات ال�سوقية عند بناء موازن ��ة الإيرادات
ب�ش ��كل جوه ��ري بعدد املحا�سبني بحث عندما ال يزيد عدد املحا�سبني ع ��ن اثنني يقل الرتكيز على املعلومات
ال�سوقي ��ة واال�ستف ��ادة منها يف �إعداد موازنة الإيرادات وقد يكون ال�سبب يف ذلك عدم توفر الوقت �أو اخلربة
الالزم ��ة .كذل ��ك من مقارن ��ة املتو�سطات يت�ضح بفارق جوه ��ري ( � )p < 0.001أن الفنادق التي لي�س فيها
�س ��وى حما�سب تكاليف واحد لي�س لديها اهتم ��ام بالتحليالت ال�سعرية عند �إعداد كال من موازنة الإيرادات
والتكاليف وكذلك لي�س هناك اهتمام باملعلومات ال�سوقية (التناف�سية) عند �إعداد موازنة الإيرادات� .أي�ضا
هناك اختالفات جوهرية فيما يتعلق باالهتمام بالأ�ساليب الإح�صائية والتحليالت ال�سعرية يف �إعداد موازنة
الإي ��رادات وكذل ��ك التكاليف بني الفنادق التي تتعدد فيها م�صادر الإيراد (ال تقل عن ثالثة) وبقية الفنادق
�إذ �أن الأولى �أكرث اهتمام ًا بتلك الأ�ساليب .ويف الفنادق التي ي�شرتك فيها الإداريون مع فريق �إعداد املوازنة
تعتم ��د عل ��ى البيان ��ات التاريخية �أكرب ب�ش ��كل جوه ��ري (  )p < 0.001من الفنادق التي يق ��ل فيها ا�شرتاك
الإداريني يف �إعداد املوازنة.

�أهداف املوازنة
ال تختلف �أهداف املوازنة ب�شكل جوهري باختالف �أحجام الفنادق و�أعمارها وال باختالف درجة الفندق لكن
ي�ؤث ��ر فيها نوعي ��ة ملكية الفندق .فالفنادق اململوكة ل�شركات فردية تعاين من عدم و�ضوح الهدف من �إعداد
املوازن ��ة �إن كانت تعد موازنة بعك�س الفن ��ادق اململوكة ل�شركات م�ساهمة �أو ت�ضامنية �إذ �أن �أهدافها من وراء
�إع ��داد املوازن ��ة �أكرث و�ضوحا وحتديد ًا والفارق بني املجموعتني جوه ��ري ( .)0.059من جانب �آخر الفنادق
التي لديها عدد �أكرب من حما�سبي التكاليف (اثنني على الأقل) لديها �أهداف �أكرث و�ضوحا وحتديد ًا للموازنة
�أكرب ب�شكل جوهري من الفنادق التي لديها حما�سب تكاليف واحد فقط �أو لي�س لديها حما�سب تكاليف.
لي� ��س هن ��اك ت�أثري يذكر لكيفية �إع ��داد املوازنة �أو نوعي ��ة امل�شاركني يف �إعدادها علي درج ��ة و�ضوح �أهداف
املوازن ��ة لك ��ن الفن ��ادق التي يقوم املدي ��ر العام فيها بامل�صادقة عل ��ى املوازنة – وكما ه ��و متوقع – �أهداف
املوازنة فيها �أكرث و�ضوحا وحتديدا من بقية الفنادق ,والفرق بني متو�سطي املجموعتني جوهري عند م�ستوى
 .% 1كذل ��ك الفن ��ادق التي تعد موازنتها عل ��ى �أ�سا�س واحد (الغرفة �أو النزي ��ل) �أهدافها من و�ضع املوازنة
�أك�ث�ر وب�شكل جوه ��ري(  )p < 0.001و�ضوحا وحتديدا من الفنادق التي موازنتها تعد على �أكرث من �أ�سا�س.
ولهذا فقد يكون من الأن�سب �إعداد املوازنة على �أ�سا�س واحد فقط يحدد بناء على هدف املوازنة ويف الوقت
نف�سه يخت�صر التكاليف.
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الوقت امل�ستغرق يف �إعداد املوازنة
الوق ��ت امل�ستغ ��رق يف �إع ��داد املوازنة يختلف ب�ش ��كل جوه ��ري (  )p < 0.02بني الفنادق القدمي ��ة الت�أ�سي�س
واجلدي ��دة ن�سبي ��ا بحيث ي�ستغ ��رق �إعداد املوازنة يف الفن ��ادق الأقدم وقت ًا طوي ًال مقارنة مب ��ا ي�ستغرقه وقت
�إع ��داد املوازنة يف الفنادق احلديثة .م ��ن جهة �أخرى ,ي�ستغرق �إعداد املوازنة يف الفنادق كبرية احلجم وقت ًا
�أط ��ول ب�ش ��كل جوهري عما ي�ستغرقه �إع ��داد نف�س املوازنة يف حالة الفنادق الأ�صغ ��ر حجما .من جهة �أخرى
 ,يف الفن ��ادق الت ��ي ال تعد موازنة متكاملة تختلف ب�شكل جوهري عن املوازن ��ات املتكاملة فيما يتعلق بـالوقت
امل�ستغرق يف �إعدادها يف �صالح الأولى.
م ��ن نتائ ��ج التحلي ��ل الغريبة �أن الوق ��ت امل�ستنفذ لإعداد املوازن ��ة ذو عالقة طردية وب�ش ��كل جوهري مع عدد
حما�سب ��ي التكاليف بحيث �أنه عندما يكون هناك عدد �أكرب من حما�سبي التكاليف يكون الوقت امل�ستخدم يف
�إع ��داد املوازن ��ة �أكرب والعك�س بالعك�س .قد يكون �سبب هذه النتيجة �أنه يف حالة وجود عدد قليل من حما�سبي
التكاليف ال يكون لديهم وقت كاف لإعداد املوازنة �إذ �أنهم يقومون ب�أعمال �أخرى .من جانب �آخر يت�أثر الوقت
امل�ستغ ��رق يف �إع ��داد املوازنة ب�شكل جوهري (  )p < 0.001بنوعية ال�شركة املالكة للفندق بحيث عندما تكون
ال�شركة املالكة م�ساهمة �أو ت�ضامنية يكون الوقت طوي ًال ولكن عندما تكون امللكية فردية يكون الوقت ق�صريا.

امل�شاركة يف �إعداد املوازنة وامل�صادقة عليها
ال يب ��دو �أن هناك �أي ت�أثريات جوهرية لعمر الفندق �أو نوعية ملكيته على نوعية الأطراف امل�شاركة يف �إعداد
املوازن ��ة بعك� ��س حجم الفندق .ففي الفنادق الكبرية يف الغال ��ب ي�شرتك طرف خارجي يف �إعداد املوازنة يف
ح�ي�ن �أنه تق ��ل م�شاركة الأطراف اخلارجية يف الفن ��ادق الأ�صغر حجما والفرق بينهم ��ا جوهري .من جانب
�آخرالفن ��ادق الت ��ي فيه ��ا عدد قليل م ��ن املحا�سبني تك ��ون م�شاركة الإداري�ي�ن يف �إعداد املوازن ��ة �أكرب ب�شكل
جوه ��ري م ��ن م�شاركة �إداريي الفنادق الت ��ي فيها عدد كبري من املحا�سبني .تل ��ك امل�شاركة قد تكون لتغطية
النق�ص يف معدي املوازنة من املحا�سبني .كذلك الفنادق التي تعد موازنة جزئية تكون م�شاركة الإداريني يف
�إع ��داد تل ��ك املوازنة �أكرب ب�شكل جوهري من م�شاركة �إداريي الفنادق الت ��ي يتم فيها �إعداد موازنة متكاملة.
ق ��د يك ��ون ال�سبب يف م�شارك ��ة الإداريني هو تركيز املوازنة على جزئيات حم ��ددة كما قد ال يتوفر عدد كاف
من املحا�سبني .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,الفنادق ذات التكاليف وامل�صروفات العالية تكون م�شاركة الإداريني يف
�إعداد موازنتها �أكرب ب�شكل جوهري من م�شاركة �إداريي الفنادق ذات امل�صروفات الأقل.
فيم ��ا يتعل ��ق مب�صادقة املدير العام عل ��ى املوازنة – بعد اكتماله ��ا -فيتم ذلك يف جميع الفن ��ادق املتو�سطة
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وال�صغ�ي�رة لك ��ن لي� ��س كل الفن ��ادق الكبرية يعتم ��د املدير الع ��ام املوازنة والف ��رق ب�ي�ن املتو�سطني جوهري
( .)0.000من جهة �أخرى ,الفنادق التي ال تعد موازنة متكاملة تختلف ب�شكل جوهري عن الفنادق التي تعد
موازنات متكاملة فيما يتعلق مب�صادقة املدير العام عليها يف �صالح الأولى.
بع ��د االنته ��اء من جتهيز املوازن ��ة وما يرتبط بها  ,غالبي ��ة الفنادق ذات الت�صنيف (ث�ل�اث جنوم �أو �أعلى)
تتي ��ح جلهات خارجي ��ة (كاملراجع وغريه) االطالع عليه ��ا يف حني �أن قلي ًال من موازن ��ات بقية الفنادق التي
تطلع عليها جهات خارجية .الفرق بني املتو�سطني جوهري عند م�ستوى  .% 5الفنادق احلديثة تتبع �سيا�سة
تثقي ��ف املوظفني فيما يتعلق باملوازن ��ة و�إطالعهم عليها يف حني ال ت�ستخدم الفن ��ادق القدمية تلك ال�سيا�سة
والف ��رق ب�ي�ن املتو�سطني جوهري عند م�ستوى  .% 2عالوة على ذلك ,يف الفنادق التي ال تعد موازنة متكاملة
تختل ��ف ب�ش ��كل جوهري عن الفنادق التي موازنتها �أكرث تكامال فيما يتعلق بـتوزيعها على املوظفني من عدمه
يف �صالح الأولى.

�أ�سا�س �إعداد املوازنة
لي� ��س هناك �أي ت�أث�ي�ر جوهري لعمر الفندق وال حلجم ��ه على الأ�سا�س امل�ستخدم يف �إع ��داد املوازنة .كذلك
ال يت�أث ��ر الأ�سا� ��س يف �إعداد املوازنة بنوعية اخلدمات املقدمة وال بدرج ��ة الفندق �أو دخله �أو نوعيته .العامل
الوحي ��د ذو الت�أثري القوي على عدد الأ�س�س امل�ستخدمة يف بناء املوازنة هو عدد املحا�سبني ,بحيث �أنه عندما
يكون هناك عدد كاف من املحا�سبني ف�إن املوازنة تعد على �أ�سا�سني (الغرفة والنزيل) لكن عندما يقل عدد
املحا�سب�ي�ن يتم �إعداد املوازنة غالب ��ا �إما على �أ�سا�س الغرفة �أو النزيل ,والفرق بني املجموعتني جوهري عند
.% 1

نوعية املوازنة
فيم ��ا يتعل ��ق بت�أثري درجة الفندق على نوعي ��ة املوازنة املعدة يظهر ما يدعو �إل ��ى اال�ستغراب وذلك بحيث �أن
الفن ��ادق الت ��ي مل حت�ص ��ل على ت�صني ��ف ولي�ست �ضمن الفنادق م ��ن  3حتى  5جنوم لديه ��ا اهتمام �أكرب يف
املوازن ��ة �إذ حتر� ��ص على �إعداد موازنة متكاملة �أكرث من حر�ص بقي ��ة الفنادق والفرق جوهري (< .)0.05
ق ��د يك ��ون ال�سبب الأ�سا�سي وراء ذلك ه ��و حر�ص تلك الفنادق يف احل�صول عل ��ى الت�صنيف والذي قد يكون
من �شروطه �إعداد موازنة مبوا�صفات معينة .من جانب �آخر ي�ؤثر حجم الدخل ال�سنوي ب�شكل جوهري على
درجة ا�ستخدام التحليالت ال�سعرية يف �إعداد موازنة التكاليف.
فيم ��ا يتعل ��ق مبوازنة امل�شرتيات مت التو�ص ��ل �إلى �أن الفنادق التي تعد موازنة متكامل ��ة تهتم بامل�شرتيات �أكرث
– ب�شكل جوهري – من الفنادق التي تعد موازنة جزئية .وهذا قد يعني �أن املوازنة اجلزئية غالبا ما
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تهمل امل�شرتيات وتركز على جوانب �أخرى� .إ�ضافة �إلى ذلك ,الفنادق ذات الإيرادات الكبرية تهتم مبوازنة
امل�شرتي ��ات �أكرب ب�شكل جوهري من الفنادق ذات الإيراد الأقل .كذلك الفنادق ذات التكاليف وامل�صروفات
العالية تهتم مبوازنة امل�شرتيات �أكرب ب�شكل جوهري من الفنادق ذات امل�صروفات الأقل� .أي�ضا الفنادق التي
لديه ��ا ع ��دد من حما�سبي التكالي ��ف تهتم مبوازنة امل�شرتي ��ات �أكرب ب�شكل جوهري من الفن ��ادق ذات العدد
الأق ��ل م ��ن حما�سبي التكاليف� .أما موازنة املرتبات فالفن ��ادق التي فيها عدد كبري من املوظفني -ال يقل عن
 50موظف� � ًا  -تهت ��م بها �أكرب ب�شكل جوهري من الفنادق التي يقل عدد موظفيها عن  50موظف ًا� .أي�ضا تهتم
الفن ��ادق ذات التكاليف وامل�صروفات العالية مبوازنة املرتبات �أكرب ب�شكل جوهري من اهتمام الفنادق ذات
امل�صروفات الأقل.
هناك فرق جوهري ( )0.000بني الفنادق التي تعتمد على البيانات التاريخية والتي ال تعتمد علي البيانات
التاريخي ��ة فيما يتعل ��ق مبوازنة املرتبات وامل�صروفات الأخرى� ,إذ �أن الفنادق التي تهتم مبوازنة امل�صروفات
مبا فيها املرتبات تعتمد على البيانات التاريخية .الفنادق ذات التكاليف وامل�صروفات العالية تهتم مبوازنة
امل�صروف ��ات �أك�ب�ر ب�شكل جوهري من الفن ��ادق ذات امل�صروفات الأقل ,يف ح�ي�ن �أن الفنادق ذات الت�صنيف
(ث�ل�اث جن ��وم �أو �أعل ��ى) تهتم �أكرث – وب�ش ��كل جوهري  -من بقي ��ة الفنادق ب�إعداد موازن ��ات للم�شرتيات
واملرتبات وامل�صروفات الأخرى.

فرتة املوازنة
حجم الفندق وعمره ونوعية ملكيته ال ت�ؤثر يف الفرتة التي تغطيها املوازنة لكن وبفارق جوهري (عند م�ستوى
 )% 1الفنادق ذات الت�صنيف (ثالث جنوم �أو �أعلى) تعد موازنتها لفرتات ق�صرية (�أقل من �سنة) يف حني
تعد بقية الفنادق موازنتها لفرتات �أطول .اي�ضا هناك فرق جوهري ( )0.000بني الفنادق التي تعتمد على
البيانات التاريخية والتي ال تعتمد علي البيانات التاريخية فيما يتعلق بفرتة املوازنة� ,إذ �أن الفنادق التي تعد
موازنته ��ا لف�ت�رات ق�صرية (�أقل من �سن ��ة) اعتمادها على البيانات التاريخية �أك�ب�ر والعك�س بالعك�س .وقد
يك ��ون املربر لذلك �أن البيانات التاريخية تكون فائدته ��ا �أكرب عندما تكون الفرتة �أق�صر �أما �إذا طالت فرتة
التنب�ؤ (املوازنة) عند ذلك تقل فائدة البيانات التاريخية �إذ �أن هناك عوامل �أخرى ذات ت�أثري �أكرب.
من جانب �آخر ف�إن الفنادق التي فيها عدد كبري من املحا�سبني يتم �إعداد املوازنة لفرتات خمتلفة (�أكرث من
ف�ت�رة) تختلف ب�شكل جوهري عن الفنادق التي فيها ع ��دد �أقل من املحا�سبني .وبالطبع كلما تعددت فرتات
املوازنة كلما كانت �أكرث دقة وفائدة.
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�إعادة النظر باملوازنة
هل يتم تعديل املوازنة خالل الفرتة �إذا حدث �أمر مفاجئ (غري متوقع)؟ هناك فرق جوهري ( )0.000بني
�إجاب ��ات الفنادق الأقدم والفنادق الأحدث ,بحي ��ث �أن الفنادق ذات العمر الأطول ال تقوم يف الغالب بتعديل
املوازن ��ة لكن الفنادق الأحدث �أكرث مرونة يف تعديل املوازن ��ة .كذلك الفنادق التي تُعد موازنة متكاملة �أكرث
قابلية لتعديل املوازنة خالل الفرتة �إذا حدث �أمر مفاجئ (غري متوقع) على خالف الفنادق التي تعد موازنة
جزئية .الفرق بني متو�سطي املجموعتني جوهري عند م�ستوى . % 1
الفن ��ادق الت ��ي ي�ستغرق فيها �إع ��داد املوازنة وقت ًا طويال (�أكرث من � 20ساعة) غالب ��ا ال تقوم بتعديل املوازنة
خ�ل�ال الفرتة �إذا ح ��دث �أمر مفاجئ (غ�ي�ر متوقع) بعك�س الفنادق الت ��ي مل ي�ستغرق �إع ��داد موازنتها وقت ًا
طوي�ل ً�ا .الف ��رق بني متو�سطي املجموعتني جوه ��ري ( .)0.000قد يكون ال�سبب وراء ذل ��ك �أن الفنادق التي
تب ��ذل جه ��دا كبريا يف �إعداد موازنتها لي�س لديها الرغبة يف تعديله ��ا حتى لو تطلب الأمر ذلك وهذا بالطبع
قد يكون له نتائج �سلبية عند حتديد وحتليل االنحرافات.

�إجمال وتف�صيل املوازنة
تختل ��ف املوازنات من حي ��ث كونها �إجمالية �أو تف�صيلية بح�سب التكالي ��ف �أو الأق�سام �أو غريها .من مقارنة
املتو�سط ��ات يت�ض ��ح �أن الفنادق الت ��ي فيها عدد قليل من املحا�سب�ي�ن (اثنني ف�أقل) تك ��ون موازنتها �إجمالية
عل ��ى م�ست ��وى الفندق بفارق جوهري عن الفنادق ذات العدد الأكرب من املحا�سبني .وعندما ن�أخذ حما�سبي
التكالي ��ف فقط يف االعتب ��ار نتو�صل �إلى نتيجة م�شابهة بحيث �أن الفنادق التي لديها عدد �أكرب من حما�سبي
التكالي ��ف (اثنني على الأقل) تكون موازنتها تف�صيلية على م�ستوى الأق�سام وكذلك على �أنواع التكلفة ب�شكل
�أك�ب�ر ويختل ��ف جوهري ��ا (<  )0.02ع ��ن الفنادق الت ��ي لديها حما�سب تكالي ��ف واحد فق ��ط �أو لي�س لديها
حما�سب تكاليف.
الفن ��ادق الأح ��دث حتر� ��ص �أكرث  -وب�شكل جوه ��ري  -من الفن ��ادق القدمية على �أن تك ��ون املوازنة مف�صلة
بح�س ��ب ن ��وع التكلفة (مواد� ,أجور .)... ,كذلك وبفارق جوهري (عن ��د م�ستوى  )% 2جند �أن الفنادق غري
ذات الت�صنيف (ثالث جنوم �أو �أعلى) حتر�ص على �أن تعد موازنتها على م�ستوى الأق�سام يف حني �أن الغالبية
العظم ��ى م ��ن الفنادق امل�صنفة ال تع ��د موازنتها على م�ستوى الأق�سام مع �أن املتوق ��ع هو العك�س لكن يبدو �أن
الفنادق غري امل�صنفة �أكرث دقة يف �إعداد موازناتها �أو متنوعة الن�شاط.
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�أغلب الفنادق التي تُعد موازنة متكاملة تكون موازنتها تف�صيلية بح�سب الأق�سام وكذلك بح�سب نوع التكلفة
الف ��رق بني متو�سط ��ي املجموعتني جوهري عن ��د م�ستوى % 5

بخ�ل�اف الفن ��ادق التي تعد موازن ��ة جزئية.
و , % 1عل ��ى الت ��وايل .مثلها كذلك الفنادق التي تعد موازنتها بناء على �أكرث من �أ�سا�س (الغرفة و النزيل و
 )...بحي ��ث �أنه ��ا �أكرث اهتمام ًا من بقية الفنادق  -الفرق ب�ي�ن متو�سطي املجموعتني جوهري عند م�ستوى 2
 - %بجعل املوازنة تف�صيلية بح�سب نوع التكلفة� .أما الفنادق التي ال ي�ستغرق فيها �إعداد املوازنة وقت ًا طوي ًال
(� 20ساع ��ة �أو �أقل) فغالب ��ا ما تعد موازنتها على �أ�سا�س �إجمايل (للفن ��دق ككل) دون التف�صيل بعك�س بقية
الفنادق .الفرق بني متو�سطي املجموعتني جوهري عند م�ستوى .% 10
ال �شك �أن املوازنة التف�صيلية �أكرث فائدة خا�صة عند حتديد االنحرافات وحتليل �أ�سبابها وم�ساءلة امل�سئولني
عنها  ,لكن كما يت�ضح من املقارنات �أعاله هناك بع�ض العوائق التي تدفع الفندق �إلى تبني موازنة �إجمالية.
من تلك العوائق قلة عدد حما�سبي التكاليف �إذ �أن املوازنة التف�صيلية حتتاج �إلى جهد �أكرب .كذلك حمدودية
الوقت املتاح لإعداد املوازنة �إذ �أن املوازنة التف�صيلية حتتاج �إلى وقت �أطول لإعدادها.

املقارنة بني الفعلي واملخطط
من �أهم فوائد �إعداد املوازنة مراقبة الأداء من خالل مقارنة املتوقع مع الفعلي .تختلف الإجابة على ال�س�ؤال
“يف العام املا�ضي (ال�سنة املنتهية)  ,هل كان هناك مقارنة بني بيانات املوازنة والبيانات الفعلية؟” ب�شكل
جوه ��ري م ��ا بني الفنادق الكبرية والأ�صغر يف �صالح الفن ��ادق الأ�صغر حجما .وقد يكون ال�سبب يف ذلك �أن
الفنادق ال�صغرية �أكرث حر�صا على الربح وطرق حت�صيله ومراقبة التكاليف �أما الكبرية فقد تكون �أهدافها
وراء �إعداد املوازنة خمتلفة ك�أن تكون �إر�شادية �أو تطبيقا لقوانني �أو �أنظمة داخلية �أو خارجية.
ح ��ول ف�ت�رة املقارنة � ,أ�شارت الفنادق الت ��ي يقوم املدير العام فيها بامل�صادقة عل ��ى املوازنة ب�أنه تتم مقارنة
الفعل ��ي م ��ع املخطط خالل ف�ت�رات ق�صرية (�أق ��ل من �سن ��ة) بعك�س بقية الفن ��ادق ,والفرق ب�ي�ن متو�سطي
املجموعت�ي�ن جوه ��ري عند م�ست ��وى  .% 1من جهة �أخرى  ,الفن ��ادق التي ي�ستغرق فيها �إع ��داد املوازنة وقت ًا
طويال (�أكرث من � 20ساعة) غالبا ما تقوم مبقارنة الفعلي مع املخطط لفرتات ق�صرية (ن�صف �سنة ف�أقل)
بعك� ��س الفن ��ادق التي ال ي�ستغرق فيها �إع ��داد املوازنة وقت ًا طويال (� 20ساعة �أو �أق ��ل) والتي ال تقوم مبقارنة
الفعل ��ي م ��ع املخطط �إال لفرتات طويل ��ة (ال تقل عن �سنة غلبا) ,والفرق ب�ي�ن متو�سطي املجموعتني جوهري
عند م�ستوى .% 10
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ن�سب االنحرافات
االنحراف ��ات يف الإيرادات والتكاليف الفعلية عن املوازنة تختلف ب�شكل جوهري بني الفنادق ذات الت�صنيف
(ث�ل�اث جن ��وم �أو �أعل ��ى) وبقية الفن ��ادق ,بحيث �أن الفن ��ادق امل�صنفة ن�س ��ب االنحرافات فيه ��ا �أقل بفارق
جوه ��ري (الإي ��رادات عند م�ست ��وى  % 10والتكاليف عند م�ستوى  )% 5عن ن�س ��ب االنحرافات يف الفنادق
غ�ي�ر امل�صنف ��ة .قد يكون ال�سب ��ب يف ذلك �أن الفنادق امل�صنفة �أكرث دقة ناجت ��ة عن خربة ومعرفة يف �إعداد
املوازن ��ات التخطيطي ��ة م ��ن الفنادق الأخ ��رى� .إ�ضافة �إلى ذلك  ,الفن ��ادق التي تُعد موازن ��ة جزئية  ,ن�سب
انحراف ��ات الإي ��رادات الفعلية فيها عن املقدر يف املوازنة �أق ��ل ب�شكل جوهري  -عند م�ستوى - % 2عنها يف
الفنادق التي تعد موازنة متكاملة.
م ��ن النتائ ��ج غ�ي�ر املتوقع ��ة �أن االنحراف ��ات يف التكاليف الفعلي ��ة عن املوازن ��ة تختلف ب�ش ��كل جوهري بني
الفن ��ادق التي ي�ستغرق فيها �إعداد املوازن ��ة وقت ًا طوي ًال (�أكرث من � 20ساعة) وبقية الفنادق ,بحيث �أن ن�سبة
االنحراف ��ات يف املجموع ��ة الأولى �أكرب بفارق جوهري (عند م�ست ��وى  .)% 1من املحتمل �أن �سبب ذلك هو
�أن الن ��وع الأول م ��ن الفنادق –كما �سبقت الإ�شارة �إلية – ال تقوم بتعديل املوازنة خالل الفرتة �إذا حدث �أمر
مفاجئ بعك�س املجموعة الأخرى .عدم القيام بتعديل املوازنة عند وجود ظروف طارئة جتعل االنحراف بني
الفعلي واملتوقع �أكرب.
�أي�ضا من النتائج الغريبة �أن الفنادق التي فيها عدد قليل من املحا�سبني (اثنني ف�أقل) انحرافات الإيرادات
الفعلي ��ة عن موازن ��ة الإيرادات وكذلك انحراف التكاليف الفعلية عن موازن ��ة التكاليف �أقل وب�شكل جوهري
عن االنحرافات التي �أف�صحت عنها الفنادق ذات العدد الأكرب من املحا�سبني .على الرغم من �أن العك�س قد
يكون هو املتوقع �إال �أن التقدير الدقيق للإيرادات والتكاليف ت�ؤثر فيه عوامل خمتلفة منها مثال خربة ومعرفة
املحا�سب بحيث �أن حما�سب ًا واحد ًا ذا خربة واطالع �أف�ضل من عدد من املحا�سبني الذين لي�س لديهم اخلربة
الالزمة لإعداد املوازنة.

�أ�سباب االنحرافات ونتائجها
الفنادق القدمية تعتقد ب�شكل �أكرب من الفنادق الأحدث وبفارق جوهري عند م�ستوى  % 5ب�أن من الأ�سباب
الرئي�سي ��ة لالنحرافات وجود �أحداث (�سيا�سية ,اقت�صادية� ,أو �سياحية) خارج حتكم الفندق .كذلك ت�شري
غالبية الفنادق الكبرية  -وبفارق جوهري عما ت�شري �إليه الفنادق ال�صغرية – �إلى �أن من �أ�سباب االنحرافات
ع ��ن بيانات املوازنة وجود �أحداث (�سيا�سية ,اقت�صادية� ,أو �سياحية) خارج حتكم الفندق .من جانب �آخر,
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ترى الفنادق التي ال يطلع على موازنتها �أطراف خارجية �أن من الأ�سباب الرئي�سية لالنحرافات عدم الدقة
وبذل العناية الالزمة عند �إعداد املوازنة يف حني ال ترى بقية الفنادق ذلك .الفرق بني متو�سطي املجموعتني
جوه ��ري عند م�ست ��وى � .% 2أما الفنادق التي تُعد موازنة متكاملة فتعتقد ب�أن التغري يف ال�سيا�سات الإدارية
�سبب مهم يف ظهور االنحرافات �أكرث ب�شكل جوهري  -الفرق بني متو�سطي املجموعتني جوهري عند م�ستوى
 - % 1مما تراه الفنادق التي تعد موازنة جزئية.
الفن ��ادق الت ��ي ي�ستغ ��رق فيها �إع ��داد املوازنة وقت� � ًا طويال (�أك�ث�ر من � 20ساع ��ة) ترى  -وبف ��ارق جوهري
(� -)0.000أن وج ��ود �أح ��داث (�سيا�سي ��ة ,اقت�صادي ��ة� ,أو �سياحية) خارج عن حتكم الفن ��دق من الأ�سباب
الرئي�سية لالنحرافات عن املقدر يف املوازنة  ,لكن بقية الفنادق ال ترى ذلك� .أما الفنادق التي تعد موازنتها
بن ��اء عل ��ى �أكرث من �أ�سا�س (الغرف ��ة و النزيل و  )...فرتى  -وبفارق جوهري عن بقي ��ة الفنادق � -أن وجود
�أح ��داث (�سيا�سية ,اقت�صادية� ,أو �سياحية) خارج حتكم الفن ��دق وكذلك التغري يف ال�سيا�سات الإدارية من
الأ�سباب الرئي�سية لالنحرافات عن املقدر يف املوازنة.
غالبي ��ة الفن ��ادق التي فيها عدد �أكرب من املحا�سبني (�أكرث من اثنني) ترج ��ع �أ�سباب االنحراف عن املوازنة
�إل ��ى عوام ��ل �سيا�سية ,واقت�صادية ,و�سياحية خارج حتكم الفندق ,يف حني �أن الغالبية من الفنادق التي فيها
عدد قليل من املحا�سبني (اثنني ف�أقل) ال تعترب تلك العوامل الأ�سا�س يف �أ�سباب تلك االنحرافات والفرق بني
متو�سطي املجموعتني جوهري عند م�ستوى  .% 1من جهة �أخرى ,تعترب غالبية الفنادق التي لديها عدد �أكرب
م ��ن حما�سبي التكاليف (اثنني على الأقل) �أن التغري يف ال�سيا�سات الإدارية �أحد العوامل الرئي�سية يف وجود
االنحراف ��ات يف حني وبف ��ارق جوهري بني املتو�سط�ي�ن ( )0.000ال ترى ذلك الفن ��ادق التي لديها حما�سب
تكاليف واحد فقط �أو لي�س لديها حما�سب تكاليف.
فيم ��ا يتعلق ب�أ�سب ��اب االنحرافات ترج ��ع الفنادق ال�صغرية ج ��زء ًا كبري ًا (يختلف ب�ش ��كل جوهري عما تراه
الفن ��ادق الكبرية) من �أ�سب ��اب االنحراف �إلى تقلبات الأ�سعار .غالبية الفن ��ادق غري ذات الت�صنيف (ثالث
جن ��وم �أو �أعلى) ترى ب�أن م ��ن الأ�سباب الرئي�سية لالنحرافات وجود �أحداث خارج حتكم الفندق (�سيا�سية,
اقت�صادي ��ة� ,أو �سياحية) يف حني �أن تلك الأحداث غري ذات ت�أثري كبري يف االنحرافات يف الفنادق امل�صنفة.
وقد يكون ال�سبب يف ذلك �أن الفنادق امل�صنفة ذات قدرة �أكرب يف التنب�ؤ بالأو�ضاع املختلفة �أو �أنها �أكرث مرونة
للتكيف معها �أو �أن ت�أثري تلك الأحداث �أكرب يف الفنادق غري ذات ال�شهرة (غري امل�صنفة).
عن ��د ظه ��ور انحرافات عن املوازن ��ة ,ف�إن الفنادق الأح ��دث حتر�ص �أكرث  -وب�شكل جوه ��ري  -من الفنادق
القدمية على البحث عن �أ�سباب االنحراف وم�ساءلة امل�سئول .كذلك ت�سعى غالبية الفنادق التي لديها عدد
�أك�ب�ر من حما�سبي التكاليف (اثنني عل ��ى الأقل) لتحديد �أ�سباب االنحراف وحما�سب ��ة امل�سئول ب�شكل �أكرب
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ويختل ��ف جوهري ��ا عن الفنادق التي لديها حما�سب تكاليف واحد فق ��ط �أو لي�س لديها حما�سب تكاليف .من
النتائ ��ج غري املتوقع ��ة والتي مل جند لها تف�سريا �أن الفنادق التي ال ي�ستغرق فيه ��ا �إعداد املوازنة وقت ًا طوي ًال
(� 20ساع ��ة �أو �أق ��ل) �أكرث حر�صا من بقية الفنادق –الفارق جوهري عند م�ستوى  -% 1على معرفة �أ�سباب
االنح ��راف وحما�سب ��ة امل�سئول عنه .من جانب �آخر  ,حتر�ص الفن ��ادق التي تعد موازنتها بناء على �أكرث من
�أ�سا� ��س (الغرفة و النزيل) على عقد اجتماع ملناق�شة االنحرافات ب�شكل يختلف جوهريا ( )0.000عن بقية
الفن ��ادق� .أي�ضا الفنادق التي يقوم املدير الع ��ام فيها بامل�صادقة على املوازنة يتم فيها عقد اجتماع ملناق�شة
االنحرافات �أكرب بفارق جوهري ( )0.002من الفنادق التي ال تتم فيها م�صادقة املدير العام على املوازنة.

اخلامتة
تعت�ب�ر املوازنة التخطيطية من �أهم �أدوات الإدارة يف التخطيط والرقابة ولذا فاملحا�سبة هي ال�ساعد الأمين
للمدي ��ر �إذ تعين ��ه عل ��ى �أداء مهامه ب�شكل �أكرث دقة وذل ��ك العتمادها على بيانات رقمي ��ة ومعلومات تنب�ؤية.
حما�سب ��و التكالي ��ف هم املناط به ��م �إعداد املوازنات اخلا�ص ��ة بامل�ؤ�س�سات ال�صناعي ��ة واخلدمية .لكن لن
ت�ؤت ��ي املوازنة ثماره ��ا �إذا مل تعد بطريقة �سليمة وبكفاءة منا�سبة .تعترب املوازنة يف قطاع ال�سياحة الفندقية
ذات �أهمية كبرية وذلك لأنه من خاللها ميكن توفري الكثري من التكاليف وزيادة الإيرادات وبالتايل حت�سني
الدخل.
م ��ن خ�ل�ال هذه الدار�سة مت التع ��رف على الواقع الفعل ��ي واملمار�سة العملية للموازن ��ات يف القطاع الفندقي
يف املدين ��ة املن ��ورة .يتب�ي�ن من الدرا�س ��ة �أن ثقافة املوازنة التخطيطي ��ة موجودة لدى الغالبي ��ة العظمى من
الفن ��ادق ( � .)% 87أك�ث�ر الأ�ساليب ا�ستخدم ��ا يف التنب�ؤ بالإيرادات والتكاليف ه ��ي الأ�ساليب الإح�صائية.
البيانات التاريخية واملعلومات ال�سوقية ي�ستفاد منها يف �إعداد املوازنات يف �أكرث من  % 60من الفنادق لكن
التحليالت ال�سعرية ت�ستخدم ب�شكل �أقل.
يعت�ب�ر العمي ��ل (النزي ��ل) والغرفة �أهم الأ�س�س التي تبن ��ى عليها املوازنة �إذ ي�ستخدم ��ان فيما ال يقل عن 70

 %م ��ن الفن ��ادق� .أم ��ا �إع ��داد املوازنة فيحتاج من الوقت �إل ��ى �أكرث من � 100ساعة فيم ��ا يقارب  % 25من
الفن ��ادق و� 20ساع ��ة �أو �أقل يف  % 50من الفنادق .وي�ستخ ��دم برنامج الإك�سل ( )Excelيف �أكرث من % 90
من الفنادق.
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م ��ن النتائ ��ج ال�سلبية التي مت التو�ص ��ل �إليها �أن املوظفني ال ي�شاركون يف �إع ��داد املوازنة وال يطلعون عليها وال
تو�ضح لهم يف الغالبية العظمى ( )% 85من الفنادق حتت الدرا�سة .كذلك �أ�شار قرابة  % 50من الفنادق
ب�أن موازناتها ال تطلع عليها جهات خارجية (كاملراجع القانوين �أو غريه).
غالبي ��ة الفن ��ادق (ح ��وايل  )% 80تع ��د موازنته ��ا لف�ت�رة �شه ��ر �أو �سن ��ة وقلي ��ل م ��ن الفن ��ادق
( )% 20يع ��د املوازن ��ة لف�ت�رات تختلف من ال�شهر الى ال�سنة ,ويف املقاب ��ل  % 90من الفنادق تقوم مبقارنة
الفعل ��ي مع املخطط ومن تلك الن�سب ��ة  % 60تتم املقارنة يف فرتات ق�صرية (�شهر �أو �أقل)� .أكرث من ن�صف
العين ��ة كان ��ت االنحرافات يف الإيرادات عن املوازنة �أكرب من  % 5يف ح�ي�ن �أن االنحرافات يف التكاليف �أقل
يف غالبي ��ة ال�شرك ��ات .وعند ظهور انحرافات يتم عق ��د اجتماع ملناق�شة تلك االنحراف ��ات .غالبية الفنادق
حت ��ت الدرا�سة (�أكرث من  )% 60تعتقد �أن “تقلبات الأ�سع ��ار” و “حالة ال�سوق (املناف�سة)” هي امل�سببات
الأ�سا�سية لالنحرافات.
وم ��ن حي ��ث نوع املوازنة فجمي ��ع الفنادق الت ��ي ت�ستخدم املوازنة تعده ��ا للإيرادات �أما موازن ��ات التكاليف
وامل�صروفات املختلفة (امل�شرتيات ,املرتبات )... ,فتعد فيما ال يقل عن  % 70من الفنادق .يف الغالب يتولى
موظفو الفندق �أو ال�شركة املالكة للفندق من املحا�سبني �إعداد املوازنة مب�شاركة الإداريني يف بع�ض الأحيان.
مراقبة التكاليف يعترب الهدف الأ�سا�سي من �إعداد املوازنة يف معظم الفنادق.
م ��ن حتلي�ل�ات اختبارات املتو�سطات يت�ضح �أن عدد ًا كبري ًا من العوامل ت�ؤثر ب�شكل جوهري يف نوعية املوازنة
و�أ�س� ��س �إعدادها و�أهدافه ��ا وكيفية �إعدادها والوق ��ت امل�ستغرق يف جتهيزها وامل�شارك�ي�ن فيها والفرتة التي
تغطيه ��ا املوازن ��ة ومدى مرونته ��ا وما �إذا كانت جممل ��ة �أو مف�صل ��ة واملقارنة بني املوازن ��ة والواقع ومعدالت
االنحراف ��ات و�أ�سبابه ��ا ونتائجه ��ا .تل ��ك العوام ��ل ت�شتم ��ل على  )1عم ��ر الفندق مقا�س ��ا بتاري ��خ ت�أ�سي�سه,
 )2حجم الفندق مقا�سا بر�أ�س ماله و�إيراداته وعدد موظفيه )3 ,عدد املحا�سبني عموما وحما�سبي التكاليف
خ�صو�صا )4 ,نوعية الفندق من حيث درجته وملكيته )5 ,نوعية املوازنات املعدة من حيث تكاملها وتف�صيلها
والوقت امل�ستغرق يف �إعدادها وامل�شاركني فيها وامل�صادقة عليها وفرتاتها.
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