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 حسابداری هتلها

 

در هتلهایی که از کامپیوتر استفاده می کنند تمام عملیات  توسط 

است  توسط مدیریت  ولی الزم . کامپیوتر  بطور  اتومات انجام میشود

سیستم کنترلهای الزم کاربران بطور دقیق انجام شود . و گزارشات 

از آنجا که توضیح    کامل   NCRکنترلی بررسی شود و یا حسابداری 

حسابداری  درباره هر نوع سیستم حسابداری رایج در هتلها از جمله

 دوبل ، با ماشین با کامپیوتر احتیاج به زمان بیشتر و گنجایش

وسیعتر دارد از شرح و بسط این روشها خودداری می نماییم ، چرا که 

هر یک از این سیستم ها به تنهایی احتیاج به یک کتاب جداگانه و 

 فرصت مجزا دارد . 

با توجه به اهمیت حسابداری در هتل و تکیه بر این واقعیت که یک 

 مدیر متبحر در صورتی به موفقیت دست خواهد یافت که با رموز

حسابداری نیز آشنایی داشته باشد . بر آن هستیم که مختصری درباره 

حسابداری  و بیان سرفصلها ی حسابهایی که در سیستم گردش داخلی هتل 

مورد نیاز است بسنده کنیم یاد آور می شویم که در سرفصلهای زیر 

آنچه با حروف فارسی مشخص شده مربوط به دفتر کل است و آنهایی که 

 ین گردیده ریز فصلهای دفتر معین است .با عدد مع
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 دفتر معین دفتر کل

 .فروش اتاق 1 الف ( درآمد :

 .رستوران 2

 .تریا3

 جشنها  –.ضیافتها 4

 .لباسشویی5

 .تلفن6

 .مسافران 1 ب( بدهکاران موقت :

 .انواع تورها ، آژانسهای مسافرتی 2

  پ( انبار

 ت( هزینه مصرف مواد غذایی

 خسارات ث(

 ج( کسر و اضافات صندوق

 .کرایه سالنها1 چ ( درآمدهای متفرقه :

 .سایر درآمدها2

ح(حقوق و سایر هزینه 

 کارگران :
 .حقوق و دستمزد 1

 .حق مسکن2

 .حق خواربار3

 .حق اوالد4

 .اضافه کاری5

 .بازدید ایام مرخصی6

 .لباس7

 .غذای روزانه8

 .عیدی و پاداش9

 .حق بیمه سهم کارفرما11

 .سایر هزینه ها11

 .اجاره 1 خ(هزینه های اداری :

 .هزینه های سوخت )گازوییل ، گاز (2

 .پست ،تلفن ، تلکس ،فکس3

 .آب ، برق4

 .ایاب و ذهاب و  مسافرت5

 .تعمیر و نگهداری ماشین آالت6

 . تعمیر و نگهداری تاسیسات 7

 ساختمان.تعمیر و نگهداری 8

 .تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه9

 .تعمیر و نگهداری تزیینات ،تشریفات11

 .مصارف و ملزومات اداری 11

 .مطبوعات و تبلیغات12

 .کمکهای بالعوض و امور خیریه13

 .سایر هزینه ها 14
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 .سود تضمین شده1 د(هزینه های مالی :

 .هزینه های حسابرسی2

 .مشاوره حقوقی3

 .خرید اوراق بهادار4

 .حق الزحمه بازرسان5

 .سایر هزینه ها6

 .موجودیهای نقد )بانک و صندوق (1 ذ(داراییهای جاری :

 .پیش پرداختها و سپرده های کوتاه مدت2

 .اسناد دریافتنی3

 .حساب جاری شرکا4

 .بدهکاران5

 .موجودیهای جنسی6

 .کاالی در راه )سفارشات (7

 .سایر داراییها8

 .زمین1 ر(داراییهای ثابت :

 .ساختمان2

 .تاسیسات3

 .ماشین آالت4

 .وسایط نقلیه5

 .اثاثیه6

 .ابزارآالت7

 .سایر داراییهای ثابت8

 .مشارکت در سایر موسسات 1 ز(سرمایه گذاریها :

 .وامهای پرداختی 2

 .سایر سرمایه گذاریها3

 .اسناد پرداختنی 1 ژ(بدهیهای  جاری :

 .اضافه برداشتهای بانکی 2

 .حساب جاری شرکا3

 .پیش دریافتها 4

.بستانکاران متفرقه و ذخیره هزینه 5

 های تاخیری

 .وامهای کوتاه مدت6

 .اسناد پرداختنی درازمدت 1 س(بدیهای دراز مدت :

 .وامهای دریافتی 2

 .سرمایه1 ش(ارزش ویژه :

 .اندوخته قانونی 2

 .سود و زیان سالهای قبل3

 .سود و زیان عملکرد4
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 مأمور كنترل 

 

امور مالي و اداري و تجاري هر موسسه اي كه با عدد و رقم و خرید و 

فروش سروكار دارد، هرچند داراي نظام صحیح گردش كار هم باشد ، باز 

 بي نیاز از كنترل و رسیدگي نمي تواند باشد.

 

از صحت هر محاسبه اي ، موقعي مي توان اطمینان حاصل كرد كه مورد 

تأیید حسابرس واقع شود . بخصوص در امر هتلداري كه به طور دائم و 

مستمر، با خرید و مصرف انواع مواد غذایي و ارائه خدمات مختلف و 

حساب درآمد و هزینه هاي گوناگون ارتباط دارد. به كنترل ارقام و 

 نیازمند است. آمار شدیدا  

 

حساب هیچ قسمتي را نمي توان معتبر دانست ، مگر با رسیدگي دقیق و 

 حصول اعتماد كامل از درستي آن.

 

خرید و تهیه مواد مصرفي و وسایل و لوازم هتل، وصول درآمدهاي 

حاصله از فروش غذا در رستوران و تریا و سالنهاي مجالس ومیهماني 

سایر امور مربوط به قسمتها و  ها و لباسشویي و فروش اتاقها و

بخشهاي مختلف هتل را نمي توان بدون بررسي دقیق به حال خود رها 

 ساخت.

 

هر هتلي به تناسب ظرفیت و تعداد اتاقهاو آمار مسافران و مشتریان، 

مواد غذایي و وسایل پذیرایي مورد نیاز را خریداري، و در سرد خانه 
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ج به مصرف مي رساند و بابت و انبارها نگهداري مي كند و به تدری

اقالم خریداري شده وجوهي مي پردازد و در مقابل این هزینه ها، 

درآمدي دارد و ارقام كلیه عملیات مربوط به خرید و مصرف و درآمد 

در دفاتري ثبت مي شود و این دفاتر، نشاندهنده وضعیت مالي هتل مي 

قرار نگیرد،  باشد، چنانچه شیوه عمل و ارقام ثبت شده مورد بررسي

مدیریت هتل قادر نخواهد بود تشخیص دهد كه جریان كار بر مبناي 

صحیح مي گردد ، یا در آن فعل و انفعاالتي به ضرر هتل اعمال مي 

 شود. 

 

اگر در قسمتي از امور مالي اشتباهي رخ دهد یا خطا و سوء استفاده 

ازخواست اي در بین باشد، مدیریت هتل از چه كسي و كدام قسمت باید ب

كنند ؟ یا اصوال به چه وسیله اي به كشف اشتباه یا شناختن مقصر 

 موفق شود ؟

 

به طور كلي براي آن كه امور مالي هتل به نحو مطلوب و منظمي انجام 

گیرد و كادر مدیریت هتل به درستي كار و اعمال پرسنل مربوط و 

سایر  ارقام و گزارشها و صورتحسابها و دفاتر حسابداري و انبار و

قسمتها ایمان داشته باشد و آینده هتل را، روشن و بي خدشه و امید 

بخش مجسم كند ، باید سیستم كنترل مداوم را در سرلوحه برنامه كار 

هتل قرار دهد و متوجه باشد كه غفلت در این امر ، شالوده مالي هتل 

را دگرگون خواهد ساخت و زیاني پیش خواهد آورد كه جبرانش بسیار 

 ل ، بلكه غیر ممكن خواهد بود .مشك

 

موارد عدیده اي در امور مالي باید مورد رسیدگي مامور كنترل واقع 

شود . تمام دفاتر و مدارك باید مورد بررسي قرار گیرد تا اطمینان 

حاصل شود كه آنچه بابت غذا و نوشابه و خدمات به حساب گذاشته شده، 

 با قیمتهاي واقعي تطبیق مي كند یا خیر؟

 

مخارج مربوط به یك مسافر به حساب او منظور شده است، یا اشتباها  

 به حساب اتاق دیگري وارد كرده اند؟

 

آیا تعداد اتاقهاي تخلیه شده هر روز كه رسپشن دردفتر مربوط ثبت 

نموده یا آنچه كه وسیله خانه داري اعالم شده و صندوق )كشیر مادر( 

ج كه نگهباني از مسافران در گزارش خود ثبت كرده و برگهاي خرو

دریافت داشته و تعدادي كه در دفتر )چك اوت ( یادداشت شده، تماما  

 با هم مطابقت دارد یا خیر؟
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شماره صورت حسابهایي كه باز شده از نظر توالي ردیف ، مرتب است یا 

 از وسط ردیفها، تعدادي كم شده است ؟

 

ر جریان است به طور كلیه اوراق بهادار كه در قسمتهاي مختلف هتل د

روزانه باید با دقت كنترل شود . مسؤول كنترل، موظف است در آغاز 

هر شیفت، حساب صندوقهاي هتل را صفر كند. گزارش آخر شیفت را نیز 

بگیرد و با شیت دستي مقایسه و مطابقت نماید و از توازن و تساوي 

ب را ارقام هر دو گزارش مطمئن شود. نوار ژورنال ماشین هاي حسا

 مرتبا بررسي نماید.

 

كنترل مواد دریافتي قسمتها، با تعداد یا مقدار مصرفي نیز از 

عدد نوشابه گرفته شده ،  51وظایف مسؤول كنترل مي باشد . مثال  اگر 

عدد  11عدد آن به فروش رسیده ،  41باید در بن ها منعكس باشد و اگر 

 موجودي نشان دهد.

 

فته باشد، شیتها معتبر خواهد بود و اگر كنترل به درستي انجام گر

 مي توان با اطمینان در دفاتر حسابداري ثبت كرد.

 

با این ترتیب در دفاتر حسابداري نیز شبهه اي باقي نمي ماند، زیرا 

در صورتي كه ارقام صحیح به حسابداري برسد، دفاتر حسابداري نیز 

د مورد عمل ترتیب صحیح و منظمي خواهد داشت. واال اگر مدارك و اسنا

، مخدوش و ناقص باشد، مسلما  ارقام دفاتر حسابداري نیز غیر قابل 

 اعتماد خواهد بود.

 

مأمور كنترل باید كامال مجاز و مختار باشد تا به كلیه قسمتها 

سركشي كند. هر چند گاه یك بار به موجودي انبارها برسد و با 

با آنچه كه  كارتهاي اجناس تطبیق كند. وزنهاي تعیین شده غذا را

سرو مي شود مقایسه نماید . به وضع حضور و غیاب پرسنل با توجه به 

كارت ساعت زني مخصوص تعیین زمان ورود و خروج كاركنان رسیدگي 

نماید. به لیست حقوق پرسنل و مدت مرخصي ها و تعطیالت و آنچه كه 

 باید از رقم حقوق كسر شود توجه كند.

 

سخه اول ، چك كند و دقت نماید كه در نسخه دوم تمام بن ها را با ن

صورت حسابها چگونه عمل شده است ، آیا از لحاظ تعداد و قیمت ، 

اختالفي وجود دارد یا خیر ؟ و در صورت داشتن اشتباه ، تذكر الزم را 

 بدهد كه نسبت به حل اختالف و رفع نقایص هر كار، اقدام نمایند. 
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ایجاد شود، زیرا كار هتل از در اجراي سیستم كنترل نباید وقفه اي 

نظر مراجعه با خروج مسافر، لحظه اي است. ممكن است همزمان، عده اي 

در هتل اتاق بگیرند و عده دیگر اتاق هایي را تخلیه نمایند .حساب 

رستوران و تریا و لباسشویي و غیره به موقع و بطور دائم نیاز به 

 كنترل و بررسي دارد.

 

ه و جنبه هاي مختلف دیگر، وجود مسؤول با توجه به جهات یاد شد

كنترل در هر هتلي یك ضرورت است و به این ضرورت نباید با بي 

 اعتنایي توجه كرد.

 

با درك اهمیت و اعتقاد به اجراي امر كنترل و رسیدگي به كلیه امور 

مالي هتل باید كسي را براي قبول مسؤولیت كنترل انتخاب كرد كه 

اشد. چنین مسؤولي چنانچه در تمام جزئیات شایسته احراز این پست ب

كار هتل وارد و بصیر نباشد قادر نخواهد بود وظیفه خود را به خوبي 

 انجام دهد.

 

درستي و امانت و بي غرضي وي از شرایط اولیه انتخاب است . مأمور 

كنترل باید در وظایف خود بسیار جدي و فعال باشد و درگزارش كارهاي 

ه مشاهده مي كند اهمال ننماید و چشم پوشي نكند خالف و اشتباهاتي ك

تا بي نظري و ارزش صداقتش در نزد مدیریت هتل محفوظ بماند. از 

جانب كادر مدیریت اختیارات الزم به او داده شود تا بتواند در هر 

زمان و هر قسمت كه مقتضي بداند، امور جاري را مورد بررسي قرار 

و بغض و اغراض شخصي به مدیر هتل  دهد و نتایج كار خود را بدون حب

 گزارش دهد.
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: Night Auditor  نایت ادیتور 

 

نایت ادیتور براي كار شب در هتل استخدام شده است .كار او عبارت 

است از این كه رسیدگي كند تا گزارشهاي قسمتهاي مختلف هتل كه به 

اطمینان حسابداري داده شده، دقیق و صحیح و بدون اشتباه باشد و 

حاصل شود كه در هیچ كدام از گزارشها و در مجموع آنها خالف و خدشه 

 اي وجود ندارد.

 

استفاده مي شود  RCNنایت ادیتور در هتلهایي كه از سیستم ماشینهاي 

NropeR  ماشینهاي حساب را مي گیرد و با قید مسؤولّیت، حساب ماشینها

 را صفر مي كند.

 

یعني نوار اصلي ماشینهاي حساب را كه نایت ادیتور )نوار ژورنال( 

تمام ارقام عملیات صندوقدارها در آن ثبت شده، پس از صفر كردن 

 حساب ماشین، برداشته و نوار نو داخل ماشین قرار مي دهد.

 

نوارهایي را كه از ماشین خارج كرده است، دقیقا  كنترل مي كند و 

در صورت صحت كلیه سندها و فرمهاي متصدي صندوق فرانت آفیس را 

 تأیید و تصدیق مي نماید.

 

فولیوهاي مسافرین را بررسي مي كند تا از این كه هزینه هاي تلفن، 

لباسشویي، نوشابه، حساب رستوران و غیره جزء به جزء به فولیوهاي 

میهمانان وارد شده است یا خیر اطمینان حاصل كند. شیت گزارش رسپشن 

ید و نوار ماشینهاي حساب را با مربوط به فروش اتاقها را گواهي نما

 گزارش دستي كنترل كند كه از موازنه و مطابقت آن مطمئن باشد.

 

متصدیان ماشینهاي حساب صندوقهاي رستوران، تریا و غیره نیز باید 

گزارشهاي دستي ممر درآمد را با ارقام ماشینها كنترل و تطبیق 

 نمایند تا اشتباهي باقي نماند.

 

ورت حسابها مفقود شده باشد و در ردیف خود اگر شماره اي از ص

مشاهده نشود ، باید موضوع را تعقیب نمایند تا اختالف پیدا شود و 

 توازن صورت حسابها با ماشین حساب برقرار گردد.
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نایت ادیتور باید به تمام پرداختهاي صندوق فرانت آفیس رسیدگي كند 

یش دریافتهاي و اسناد مربوط به آن را تأیید نماید و به تمام پ

(NrRrRRtpR)  میهمانان رسیدگي نماید كه آیا در فولیوهاي میهمانان

 ثبت شده است یا خیر؟

فولیوهاي جدید را كه پس از پر شدن فولیوهاي اولیه میهمانان باز 

 مي شود و داراي شماره ردیف است بررسي مي نماید.

درهتلهای که ازکامپیوتراستفاده می کنند تمام عملیات توسط 

کامپیوتر بطور اتومات انجام میشود ولی الزم است توسط مدیریت سیستم 

کنترل های الزم کاربران بطور دقیق انجام شود و گزارشات کنترلی 

 .بررسی شود 

هزینه هایی که برای خرید مواد به مصرف میرسد  و پس از فروش ، 

عاید هتل می گردد باید ادامه یابد ، ولی مخارج ساختمانی  درامدی

در صورتی که اتاقها فروش و درآمدی ندارد باعث رکود سرمایه یا 

 استهالک تدریجی خواهد شد.

 

 

  yccptRRRoRcAحسابداري 

 

علم حسابداري دامنه اي بسیار وسیع دارد، و هر مؤسسه و واحد 

ت نقدي و جنسي خود، داراي دفاتر بازرگاني بر مبناي معامالت و مبادال

 مخصوص حسابداري است.

 

به عبارت دیگر خرید و فروش یك كاال یا فروش یك خدمت ، اساس و پایه 

حسابداري را تشكیل مي دهد ، ولي معموال  اشخاصي كه طرفین یك معامله 

یا خرید و فروش خدمات هستند،مسؤولیت نگاهداري حساب را خود به 

از طرفي، ناچار مشخصات معامله بایستي درجایي ثبت  عهده نمي گیرند.
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شود تا بعدا بتوان آنها را به دفاتر حسابداري انتقال داد تا 

 اطالعات الزم جمع آوري شود و هنگام لزوم مورد بررسي قرار گیرد.

 

این ضرورت ایجاب مي كند كه در هر مؤسسه اي سازمان یا بخشي بنام 

عملیات خرید و فروش كاال یا خدمات را حسابداري بوجود آید و نتایج 

 در دفتر خود منعكس سازد.

 

بنابراین حسابداري مسؤول جمع آوري، ثبت و نگهداري صورت حسابهاي 

هر موسسه است و حسابداري هتل نیز موظف به انجام چنین امري است كه 

صورت حسابها و مدارك الزم از قسمتهاي مختلف هتل در حسابداري 

ورد رسیدگي و كنترل قرار گیرد و در دفاتر مربوط تمركزیابد و م

 عملي شود.

 

از اینجا مي توان پي برد كه كار حسابداري داراي اهمیت خاصي است و 

درخور آن است كه مورد توجه و دقت بیشتري قرار گیرد. به خصوص در 

هتلهایي كه با سیستم دستي كار مي كنند و صورت حسابها با دست 

ر حسابداري حساستر است و به كنترل دقیقتري نیاز تنظیم مي شوند، كا

 دارد. 

 

از آنجا كه قسمت حسابداري مستقیما  یا منحصرا  با امور مالي، درآمد 

و هزینه هتل مرتبط مي باشد ، به تعبیر دیگر حسابداري نقطه ثقل و 

گذرگاه شاهرگ هاي حیاتي یك هتل است ، به همین سبب به طریقي كه 

یستم گردش كار گفته شده اگر در قسمتهاي دیگر اعمال قبال  در قسمت س

مربوط به امور مالي صریح و درست و قابل اعتماد نباشد ، نتیجه 

حاصله از بي نظمیها و بي دقتیها و اشتباهات قسمتها، به حسابداري 

 نیز سرایت خواهد كرد و از اعتبار دفاتر مالي خواهد كاست.

 

 نامعتبر و نادرست حسابداري به واصله ارقام از یك هر اجزاي گاه هر یعني 

 و معتبر تواند نمي آن به مربوط دفاتر و حسابداري امور جریان صحت باشد،

 مي ثبت خود دفاتر در را اعدادي و ارقام حسابداري زیرا باشد، تأیید مورد

 اگر .است گرفته قرار عمل مالك و گردیده قید (ها شیت) حسابها صورت در كه كند

 از خالي نیز حسابداري دفاتر ، باشد داشته وجود تردیدي ارقام این در

  .بود نخواهد تردید
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روي این اصل گزارشها و برگه هاي كلیه قسمتهاي هتل كه به طریقي با 

حسابداري ارتباط دارند باید كامال عاري از عیب و اشتباه باشد تا 

 بتوان به نتایج كار حسابداري اطمینان داشت . 

 

فرمها و گزارشها باید در بردارنده حسابي روشن و گویا باشد تا 

حسابداري با اطمینان از صحت آنها، دفاتر خود را تنظیم و مرتب 

كند. زیرا این مدارك نشاندهنده عملكرد مالي و سرنوشت سرمایه و 

 وضع اقتصاد آتي هتل است.

 

یه، یا او این اعداد و ارقام، یا نوید امید بخشي است به صاحب سرما

را با بیم و هراس یأس آور، روبه رو مي سازد و پایه اقتصاد هتل را 

 متزلزل نشان مي دهد.

 

نكته دیگر این كه، خود تشكیالت حسابداري، باید به قدري منظم و 

مرتب باشد كه بتواند هر نوع آماري را در هر زماني به مدیریت هتل 

 ارائه دهد. 

 

تعیین خطوط و شیوه هاي كار آینده  این آمارها، در تصمیم گیري و

كادر مدیریت كمك مؤثري محسوب مي شود و با توجه به مقایسه درآمدها 

و هزینه ها مي توانند از چگونگي و كنه جریان كار آگاه شوند و 

 تصمیماتي اتخاذ نمایند.

 

مثال  اگر قسمت رستوران، ضرر بدهد، در صدد چاره اندیشي برآیند و به 

رر را بگیرند و اگر سودآور بوده است، به نتیجه طریقي جلوی ض

فعالیت خود پي ببرند و به كوشش خود بیافزایند. و اگر مخارجي زاید 

تشخیص داده شود، باید جلوگیري كرد و تا حد امكان به صرفه جویي 

 پرداخت.

 

 طریقي به و برآیند اندیشي چاره صدد در بدهد، ضرر رستوران، قسمت اگر مثال   

 پي خود فعالیت نتیجه به است، بوده سودآور اگر و بگیرند را رضر جلوی

 باید شود، داده تشخیص زاید مخارجي اگر و .بیافزایند خود كوشش به و ببرند

 .پرداخت جویي صرفه به امكان حد تا و كرد جلوگیري
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البته بعضي از اقالم هزینه ها، از قبیل مبل و صندلي و دستگاههاي 

لباسشویي و نظایر اینها از مخارجي است كه جزو سرد كننده و وسایل 

دارایي و سرمایه هتل محسوب مي شود و با هزینه هاي مصرفي روزمره، 

امثال سبزي و گوشت ونان و مواد خوراكي یا تنظیف و غیره تفاوت 

 دارد.

 

هزینه هایي كه براي خرید مواد به مصرف مي رسد و پس از فروش، 

ید ادامه یابد، ولي مخارج ساختماني در درآمدي عاید هتل مي گردد با

صورتي كه اتاقها فروش و درآمدي ندارد باعث ركود سرمایه یا استهالك 

 تدریجي خواهد شد.

 

منظور این است كه در امور مالي باید با احتیاط و دور اندیشي و 

محاسبه دقیق قدم برداشت. مقایسه درآمدها و هزینه هاي هرماه با 

قبل، یا هر سال با سال دیگر، یك امر ضروري است و ماه مشابه سال 

آمارهاي دقیق راهنماي اقدامات آینده هر هتلي به حساب مي آید. 

گرچه ارقام و اعداد كه در خالل دفاتر حسابداري مندرج است ذاتا  

صامت و خاموش و بي روح به نظر مي آیند. ولي گویاي مفاهیم وسیع و 

باشند و ایده هایي براي برنامه ریزي تعیین كننده و بحث انگیز مي 

و اتخاذ شیوه ها و رویه ها به صاحبان هتل مي دهند و پایه محاسبات 

 ارزشمندي قرار مي گیرند.

 

به همین جهت باید حسابداري همیشه براي دادن آمارهاي مختلف با 

ارقام مورد اعتماد ، آمادگي كامل داشته باشد تا كادر مدیریت 

 نده هتل را با اطمینان خاطر تعیین نماید.بتواند خط مشي آی

 

خوشبختانه، چون در زمینه امور و اصول حسابداري كتابهاي مفصلي به 

طبع رسیده، مسؤوالن حسابداري با توجه به مجموعه هاي مدون مي 

توانند روش معمول كار خود را بر مبناي اصول حسابداري پایه ریزي 

بوط به این بحث، به تنهایي به نمایند. ازطرفي تألیف تمام مطالب مر

كتاب مستقلي نیاز دارد، لذا موارد مقدماتي مربوط به حسابداري را 

 ذیال  به طور خالصه شرح مي دهیم:

 

حسابداري هتل با حسابداري شركتها و مؤسسات، فرق زیادي دارد. آغاز 

كار حسابداري در هتل از همان لحظه اي است كه مسافر وارد هتل مي 

پشنیست نام او را ثبت مي كند و یك نسخه از آن را به شود و رس

 حسابداري مي دهد.
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به محض وصول این كارت به حسابداري ، صورت حسابي براي مسافر باز 

مي شود و كلیه اقالم مصرفي مسافر ابتدا در صورت حساب خودش و بعد 

 در صورت حساب كلي هتل ثبت مي شود.

 

عم از رستوران یا تریا كه مراجعه مسافر به هر یك از قسمتهاي هتل ا

مي كند ، اگر پول مواد مصرفي خود را نقدا  بپردازد ، در فیشي كه 

در دو نسخه صادر مي شود منعكس مي گردد و حسابدار در آخر وقت آن 

را با دفتر صندوق تطبیق مي نماید و چنانچه مسافر چیزي مصرف كند 

مي شود . حسابداري هتل ولي پول آن را نپردازد در صورت حسابش ثبت 

 به دفاتر مختلفي نیاز دارد كه عبارت اند از:

 

 6 )پانسیون دفتر 5 )كل دفتر 4 )روزنامه دفتر3) صندوق دفتر 2 )معین دفاتر 1)

  انبار دفتر

 

 .شود مي كل دفتر ریز فصلهاي سر كلیه شامل :معین دفاتر1)

 

 اتاق، كرایه مثل قبیل، هر از حاصل نقدي درآمدهاي كلیه :صندوق دفتر 2)

 بدین شود، مي ثبت آید، بدست كه پولي هر و تریا درآمد رستوران، درآمد

 دریافتي كلیه .است بدهكار هتل یا مؤسسه صاحب به همیشه صندوق ترتیب

 صندوق كه مبالغي كلیه و شود مي منعكس آن بدهكار ستون در روزانه صندوق،

 در و گردد مي منعكس صندوق دفتر بستانكار ستون در نماید پرداخت روزانه

 بدهكار، ستون ارقام از بستانكار ستون ارقام كسر از پس روز، هر پایان

 ستون در را مبلغ این است موظف صندوقدار و شود مي معلوم صندوق موجودي

 .قبل روز موجودي بنویسد آن مقابل در و نماید ثبت بعد روز بدهكار

 

كلیه درآمد و مخارج نقدي و عملیات انتقالي و نسیه  دفتر روزنامه:3)

در دفتر روزنامه ثبت مي شود، مثال  چنانچه یك مسافر حسابش با آژانس 

باشد و آژانس بابت بدهي خود به هتل چكي صادر كند و یا این كه هتل 

در قبال بدهي خود بابت خرید اجناس مورد نیاز چكي به نام صاحب كاال 

سفته بدهد، این عملیات كه نقدي نیست باید در صادر نماید، یا 

 دفاتر روزنامه ثبت شود.

 

 انتقالي و نقدي قبیل از هتل معامالت كلیه كه است دفتريدفترکل :  4) 

 اثاثیه موجودي و بانك در موجودي صندوق، موجودي سرمایه، دارایي، بدهي
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 وضع بررسي نظر از موسسه یك اتكاي تمام ترتیب بدین و شود مي ثبت آن در

 :شود مي باز فصل سر ترتیب به كل دفتر است، كل دفتر به دارای و مالي

 

 الف ( صندوق؛ 

 ب ( بانك؛

 ج ( موجودي اثاثیه و غیره. 

 

رئیس حسابداري هتل به مجّرد باز كردن دفتر كل مي تواند بفهمد كه 

مثال  در ششماهه اول سال هتل ، چقدر خرج و چه مبلغ هزینه داشته و 

 درحال حاضر به كدام مؤسسه بدهكار و از چه كسي طلبكار است.

 

 مورد مسافر نام به حساب كردن باز براي كه است دفتري :پانسیون دفتر 5)

 مسافري چنانچه مثال   شود، مي نوشته اتاق ترتیب به و گیرد مي قرار استفاده

 داد، حسابداري به را ورود كارت رسپشنیست كه آن از پس گرفت، را 122 اتاق

 آن در او مخارج كلیه و شود مي باز پانسیون دفتر در مسافر آن نام به حسابي

 گردد، مي منعكس جداگانه هم وي حساب صورت در ضمنا   شود، مي ثبت حساب

 باشد، داشته پانسیون خود براي هم صورتحساب یك است موظف پانسیون

 :شود مي ثبت قسمت سه در مسافر مخارج به مربوط عملیات بنابراین

 

الف ( صورت حساب خود مسافركه دردو نسخه است و یك نسخه آن در هتل 

 نگهداري مي شود؛

 ب ( صورتحساب بزرگ هتل؛ 

 ج ( دفتر پانسیون. 

 

روزي كه مسافر قصد خروج را داشته باشد ، هنگامي كه ورقه خروج از 

را جمع  رسپشن به حسابداري رسید، متصدي حسابداري صورت حساب مسافر

مي زند و به قسمت رسپشن مي فرستد تا وجه را دریافت نماید و پس از 

دریافت وجه، آن را تحویل صندوق دار مي دهد تا در ستون درآمد 

 روزانه صندوق ثبت نماید.

 

مهمترین قسمت در یک هتل انبار است ، مدیر هتل (دفتر انبار : 6

ا به کار برده و شخص باید در تعیین و انتخاب انباردار نهایت دقت ر
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مطلعی را برای احراز این سمت برگزیند . برای گردش کار انبار ، سه 

 نفر با یکدیگر همکاری دارند :

  صندوقدار 

  مامور خرید 

   انباردار 

 

شخصی که کلیه درآمد و هزینه های روزانه هتل را *صندوقدار :  

 در دفتر صندوق ثبت می کند و قبال شرح آن داده شد .

 

 

شخصی است که احتیاجات روزانه هتل را از خارج  *مامور خرید : 

تهیه می کند برای اینکه  کار مامور خرید آسان شود ،صندوقدار 

مبلغی وجه در اختیار او میگذارد تا پس از ارائه فاکتورهای 

یک حساب در  خرید، تصفیه حساب کند . برای انجام این کار ،

نخواه گردان پرداختی هتل ( دفتر کل  باز می شود به نام )ت

این حساب از این جهت باز می شود که مامور خرید مجبور نباشد 

هر روز چند بار برای دریافت پول به صندوق مراجعه کند و در 

 نتیجه از اتالف وقت جلوگیری  می شود .

 

 

همانطور که قبال گفته شد ، قسمت مهم و اساسی  *انبار دار : 

اری است ، لذا انبار دار هتل باید هتل ، انبار و انبار د

بصیر و مجرب و در کار خود متخصص باشد . انبار دار در وهله 

اول که شروع به کار میکند ، باید یک دفتر اساسی به نام دفتر 

انبار تهیه کند و برای ثبت تمام اجناس موجود در هتل ، مثل 

قعی حساب گوشت ، روغن، برنج و غیره یک صفحه اختصاص دهد . مو

که مامور خرید ، جنسی میخرد و آن را تحویل انبار می دهد ، 

انبار دار  موظف است بعد از توزین جنس ، قبضی به نام قبض 

انبار جهت او صادر کند و کلیه اقالمی که خریداری شده به 

کیلو برنج و  41تفکیک در دفتر انبار ثبت نماید . مثال چناچه 

ده در دفتر انبار باید در کیلو روغن و غیره خریداری ش 31

برنج و روغن ، فاکنور ارائه شده ثبت شود و میزان صفحه 

موجودی جدید را تعیین کند . اجناسی را که ممکن است فاسد شود 

)مثل گوشت و کره و مرغ ( فورا تحویل آشپزخانه یا سردخانه 

دهد . حتی چنانچه در یک روز بیست نوع جنس خریداری شود ، 

ف است هر یک از اجناس را در ستون مخصوص به خود انباردار موظ

آنها ثبت کند تا در آخر هر روز موجودی هر یک از اجناس مشخص 

باشد . هر جنسی که  از انبار خارج می شود پس از صدور قبض 

حواله انبار ،انباردار باید به تفکیک هر یک از آنها را از 

  میزان موجودی کسر کند تا موجودی معلوم باشد .

 

البته در اغلب هتلها ، مثال در قسمت تریا نیز دفتری مانند 

دفتر انبار دارند و اجناسی را که از انبار تحویل می گیرند 
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در آن ثبت می کنند و هر روز بعد از فروش ، فاکتورها ی موجود 

را در آخر شب در دفتر مزبور عمل می کنند و اجناس مصرف شده 

 . را از میزان موجودی کسر میکنند 

 

چنانچه معامله نقد یا نسیه باشد، از نظر دفتر موجودی تریا 

تفاوت نمی کند و در هر حال ، اجناس مصرف شده را از دفتر کم 

می کنند . منتهی صورت حساب مسافرینی را که جنس را نسیه مصرف 

کرده اند ، برای حسابداری ارسال  می دارند تا در ستون مخصوص 

 یند .صورت حساب مسافر درج نما

 

 

 گردآوری برای گروه انجمن صنفی حسابداری گیالن :

 

 زهرا همتی -با تشکرو آرزوی موفقیت برای اعضای انجمن  

 94تیرماه 

 

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir


