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ملحوظة  :اجب عن االسئلة التالية وعددها ( ) علما بأن عدد الصفحات ( ) .
الـســــؤال االول  ... ( :عــالمـــــــة )
أ) ما مدى فاعلية نظام المحاسبة المستخدم في قسم الدوائر االمامية:
 التحكم في حسابات الضيوف وضمان سالمتها ودقتها باستمرار -امكانية قبول طرائق عدة لتسوية الحسابات واغالقها

 -متابعة تسجيل العمليات المالية في اثناء اقامة الضيوف

 سهولة مراجعة الحسابات وتعديلها وحل المشاكل المتعلقة بالفروق بين ارصدة الحساباتب) اذكر طرق تسوية حساب الضيف الرئيسيةعند مغادرتو للفندق:
 -الدفع نقدا  -بوساطة بطاقات االئتمان

 -طريقة الدفع المشتركة  -تحويل حساب الضيف الى جهو اخرى

ج) اذكرالخطوات التي يقوم بها امين الصندوق في قسم الدوائر االمامية عند دفع الضيف حسابو نقدا (العملة المحلية او االجنبية):؟

الدفع بالعملة

المحلية:

 -1تدقيق فاتورة الضيف ومراجعتها معو اذا رغب في ذلك  -2استالم المبلغ من الضيف ثم عده امامو بصوت خافت
 -3اعادة اي مبلغ متبق للضيف

 -4انهاء اغالق فاتورة الضيف وختمها بكلمة مدفوع

 -5اصدار سند قبض بالمبلغ المستلم من الضيف

 -6تسليم الضيف النسخة الرئيسة من الفاتورة وسند القبض للضيف

 -7توديع الضيف بطريقة ودية والطلب اليو بتلطف العودة مرة اخرى  -8تعيير حالة الغرفة لتصبح في مرحلة التنظيف
 -9توثيق عملية المغادرة حسب نظام المحاسبة المستخدم

*في حالة دفع الضيف حسابة نقدا بالعملة

االجنبية يتعين على امين الصندوق في قسم الدوائر ان يقوم بالخطوات التالية:

 تبديل العملة االجنبية واستبدلها بالعملة المحلية واعالم الضيف بسعر الصرف المعلن في الفندق0 -ملء نموذج تبديل العمالت االجنبية واعطائة نسخة منو بعد ان يوقع ىو وامين الصندوق عليو0

 ان يتاكد امين الصندوق ان العمالت المحلية او االجنبية او الشيكات السياحية غير مزورة( باالضافو للخطوات السابقو )د) الى ماذا تهدف عملية التدقيق الليلي في قسم الدوائر االمامية الى:

 -1مراجعة حسابات الضيوف المقيمين وغير المقيمين بصورة يومية -2اكتشاف االخطاء وتعديلها
-3مراجعة الحسابات وتدقيقها وتدوينها في سجالت المحاسبة

-4اعداد التقارير التشغيلية واالدارية
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ه) ماذا يستفاد من اعداد تقرير الجنسيات الذي يعده المدقق الليلي:

أ) -تعرف جنسيات اكثر الضيوف زيارة للفندق( للمحافظو عليهم يجب على اداره الفندق :
 -تعزيز العالقات بهم وتقديم افضل الخدمات لهم ليكونوا ضيوفا دائمين

ب) تعرف الجنسيات االقل زياره للفندق:

-ما االمور التي يتوجب على ادارة التسويق والمبيعات اعداده في تعرف جنسيات الضيوف ممن ىم اقل زيارة للفندق:

 -1اعداد دراسة عن بلدان ىوالء الضيوف  -2تعرف خصائص اسواقها

 -4جذب اكبر عدد من الضيوف منها

 -3محاولة فتح اسواق جديدة

و) ما المعلومات التي يتضمنها تقرير مبيعات الطعام والشراب :

 - 1ايرادات جميع اقسام الطعام والشراب حسب الوجبات الثالث ( افطار وغداء وعشاء )

 -2ايرادات الخدمات االضافية االخرى (خدمات الغرف والحفالت ومبيعات الثالجات في الغرف )
 -3حساب انفاق الضيف في كل قسم من اقسام الطعام والشراب وذلك ب

ز) عدد الجهات التي تعنى باالحصائيات الفندقية :

ادارة الفندق  -المالكون  -المستثمرون  -الفنادق المنافسو  -المقرضون كالبنوك  -الجهات الحكومية

الـســــؤال الثانً  ... ( :عــالمـــــــة )
أ) اذكر المعايير التي ينبغي مراعاتها عند شراء االجهزة والمعدات للفندق:
 )1تحديد االحتياجات الخاصة بالفندق
)3سهولة تشغيل الجهاز والتحكم فيو

)2الشراء من متجر موثوق بو مع توافر خدمة الصيانو وقطع الغيار
)4قدرة الجهاز على تحمل ضغط العمل

)5السعر المناسب للجهاز الذي تسمح الميزانية المخصصة بشرائو

)6تعدد االعمال التي ينجزىا الجهاز الواحد

ب) يتألف نظام الحاسوب من مكونات اذكرىا :
أ) المكونات المادية  :وتتكون من ثالث وحدات :
 -1وحدة االدخال ( لوحة المفاتيح  /الفأرة  /شاشة اللمس  /القلم الضوئي  /مكبر الصوت  /الماسح الضوئي )

 -2وحدة المعالجة المركزية ( وحدة السيطرة  /وحدة الحساب والمنطق  /نظام التشغيل  /الذاكرة الداخلية
(تقسم الى  :دائمة  :القراءة

 -3وحدة االخراج ( الشاشة /

ROM

مؤقتة :الوصول العشوائي RAM :

الطابعة  /السماعات )

ب) المكونات اللينة  :مثل :
( ويندوز  /اوفيس  /اوتوكاد  /ماكس  /فيديليو  /اوبرا  /ىورايزون  /جاليليو ) /
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لكل من :

 -1الطابعات الليزرية  :سرعتها ودقة طباعتها وانخفاض صوتها -واعتدال اسعارىا

 -2الهواتف الحديثو  :تسجيل المكالمات و االيقاظ المبكر و االحتفاظ باالرقام الواردة والصادرة  -تسهيل اداء الموظف لواجباتو ومهامو
 -3الماسح الضوئي  :سرعتو وانخفاض تكاليفة وامكانية ارسال الصورة نفسها الى اكثر من عنوان في الوقت نفسو

د) وضح اثر

(دور) استخدام جهازالحاسوب في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للضيوف ؟

 )1تنظيم الحجوزات )2اعداد فواتير الضيوف )3حساب ثمن الطعام )4االشراف على المخازن
 )5تنظيم الرواتب واالجور  )6طباعة التقارير

 )7اعداد الميزانية العمومية

الـســــؤال الثالث  ... ( :عــالمـــــــة )
أ) اذكر ابرز الوظائف التي يمكن تنفيذىا باستعمال نظام ادارة الفندق:

 )2عرض الغرف المتوافرة واسعارىا مدة عام

 )1تنظيم الئحة كبيرة باسعار الغرف

 )4المساعدة على اختيار الغرفة المناسبة للضيف

 )3تتبع تفاصيل حجوزات الضيوف

 )5تسهيل عملية التسجيل (التسكين)  )5قبول المبالغ النقدية (كاملة او جزئية)

ب) تقسم انظمة الحجز المركزي الى نوعين اذكرهما - :

ذو االتجاه الواحد ( البسٌط )

 -ذو االتجاهٌن ( المزدوج )

ج) اذكر العوامل التي يتفاوت فيها عدد ىذه االجهزة ذات االنظمة المستقلو واالماكن التي توضع فيها من فندق الى اخر:
 )1حجم الفندق ونوعو )2تصميم المكان الذي توضع فيو  )3متطلبات عملية التصال )4معايير االمان

د)

عدد اهم فوائد انظمة محاسبة

االتصاالت الهاتفية :

 -1تقديم خدمات للضيوف لكسب رضاىم  -2تحسين طرق االتصاالت عبر شبكات االتصال المختلفة
 -3التسعير المناسب للمكالمات

 -4تقليص تكلفة المكالمات الهاتفية

 -5اضافة قيمة المكالمة الى حساب الضيف  -6تخفيض عدد الموظفين  -7تقليص تكاليف الصيانة

ه) تصنف انظمة ادارة الطاقة في الفنادق الى  :التحكم حسب الطلب -دورات التشغيل المنتظمة  -اجهزة االستشعار المادي للغرف

و) اذكر ابرز االنظمة التي تستعملها الفنادق كخدمات اضافية لضيوفها( انظمة خدمات الضيوف المساعده )
-1نظام االيقاظ المبكر (الصباحي)  -2نظام الرسائل الصوتية  -3نظام ايصال الرسائل

ز) انواع االجهزة (االنظمة) التي يديرىا الضيوف بانفسهم:

-انظمة التسجيل (التسكين) الذاتية -انظمة الترفية الداخلية  -آالت البيع الداخلية -انظمة االستعالم الخاصة بالضيوف

ح) ما ميزات انظمة التسجيل (التسكين) والمغادرة الذاتية :

-1تشبة بعضها جهاز الصراف اآللي

-2يمكن نقلها من مكان الى اخر بسهولة حسب الحاجو  -3صممت لتعمل سلكيا واما السلكيا

انتهت االسئلة ( تمنٌاتً لكم التوفٌق والنجاح )
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الـســــؤال االول  ... ( :عــالمـــــــة )
أ) اذكر االجراءات التً ٌقوم بها الموظؾ المختص فً قسم الدوائر االمامٌة عند ابالغ الضٌؾ رؼبته الضٌؾ فً
مؽادرة الفندق هاتفٌا او شخصٌا:
-7االستفسار من الضٌؾ عن اي خدمات جدٌدة او اضافٌة تلقاها ( حفظ  8نقاط )
-3ابالغ الموظؾ المسؤول عن محتوٌات ثالجة الؽرفة لتفقدها
-2ابالغ قسم التدبٌر الفندقً برؼبة الضٌؾ فً المؽادرة  :مالسبب ؟  -لجرد محتوٌات الؽرؾ  -االستعداد لتنظٌفها -
تؽٌٌر اللوحة الموضوعه على بابها من مشؽولة الى فً مرحلة التنظٌؾ
ٌ -4ؽٌر موظؾ التدبٌر الفندقً مسمى الؽرفة الى نظٌفة وجاهزة
 -0عرض خدمة حمل الحقائب على الضٌؾ
 -2اضافة اي مبالػ وذمم مالٌة اخرى الى الحساب (الفاتورة) الرئٌس للضٌؾ
 -9اعطاء الضٌؾ الفاتورة لمراجعتها وتنفٌذ اجراءات الدفع
 -8التحقق من عدم وجود رسائل او برٌد لم ٌتسلمه الضٌؾ بعد
-7تعدٌل حالة الؽرفة
-75سؤال الضٌؾ عن مدى رضاه عن خدمات الفندق
-77الطلب الى الضٌؾ تعبئة استبانه (مدى رضا الضٌؾ)
-73اؼالق حساب الضٌؾ فً السجل الٌومً

ب) عدد اهم طرق الدفع النقدي ؟ عملة محلٌة

 /عملة اجنبٌة  /شٌكات سٌاحٌة

ج) عدد اهم مٌزات الشٌكات السٌاحٌة ؟ سهولة التعامل معها  /قبولها بجمٌع دول العالم  /االمان
د) انواع البطاقات التً توفرها العدٌد من الشركات المالٌة العالمٌة لعمالئها:
 داٌنرز كلبالفٌزا -امرٌكان اكسبرس  -ماستر كارده) اذكر الخطوات التً ٌتبعها امٌن الصندوق فً قسم الدوائر االمامٌة للتاكد من الخدمات المقدمة للضٌؾ تماثل ما ورد فً
رسالة التؽطٌة عند رؼبة الضٌؾ الدفع بطرٌقة تحوٌل الحساب ؟
 -3التحقق من الخدمات المقدمة
ٌ-7طلب الٌه التوقٌع على الفاتورة
ٌ-3حول الفاتورة من حساب الضٌوؾ المقٌمٌن الى حساب الذمم المدٌنه باسم الشركة المستضٌفة لتحصٌل المبلػ

الـســــؤال الثانً  ... ( :عــالمـــــــة )
أ) تنحصر عملٌات التدقٌق اللٌلً فً قسم الدوائر االمامٌة بعدد من النقاط اذكرها ؟؟؟
 -7التحقق من كل المدخالت المالٌة فً حسابات الضٌوؾ المقٌمٌن وؼٌر المقٌمٌن
-3اعداد جمٌع حسابات قسم الدوائر االمامٌة ومراكز البٌع المختلفة
-2تعدٌل حاالت الؽرؾ وبٌان الفروق بٌن اسعارها
-4مراجعة حركات البطاقات االئتمانٌة -0اعداد التقارٌر التشؽٌلٌة واالدارٌة
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ب)
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تنتهً عملٌة التدقٌق اللٌلً الى حالتٌن هما ( :نتائج )

 التوازن ): (In Balanceفٌها تكون حسابات الضٌوؾ المقٌمٌن وؼٌر المقٌمٌن وحسابات االقسام متطابقة وخالٌة من االخطاء:الى من توزع التقارٌر بعد استكمال عملٌة التدقٌق - :المالكٌن  -المدٌرٌن  -رؤساء االقسامما االمور التً ٌقوم المدقق اللٌلًعدم التوازن ): (Out of Balanceفٌها تكون الحسابات ؼٌر متطابقة نتٌجة لخطا معٌن-3مراجعة الكشوفات المالٌة -2مراجعة قسائم المصارٌؾ النقدٌة
بمراجعتها عند وجود الخطا -7 :مراجعة الحركات المالٌة

ج) ماذا ٌلخص تقرٌر المبٌعات الٌومٌة ( :المعلومات )
 -7اٌرادات اقسام الفندق  -3اٌرادات انواع الؽرؾ

 -2اعداد الؽرؾ المتاحة والمشؽولة وؼرؾ الضٌافة واالستخدام الداخلً

د) استنتج ما الذي ٌمكن عمله بواسطة االحصائٌات:
)7
)3
)2
)4
)0

عمل مقارنات بٌن االشهر والسنوات السابقةمدى التاخر الحاصل فً الخدماتتقدٌم الحلول الكفٌلة بتحسٌن الخدماتتحقٌق اهداؾ الفندق المتوقعه-تكوٌن صورة واضحة عن حجم العمل

ه) اذكر اهم النسب

المئوٌة التً تستخرج ٌومٌا بواسطة االحصائٌات:

نسبة االشؽال  /نسبة االشؽال المزدوج  /معدل عدد االشخاص فً الؽرفة المشؽوله
 /معدل سعر الؽرفة حسب عدد الؽرؾ المتاحه
معدل سعر الؽرفة

الـســــؤال الثالث  ... ( :عــالمـــــــة )
أ) اهمٌة االجهزة والمعدات المستخدمة فً انجاز مهام قسم الدوائر االمامٌة:
 السرعة فً انجاز العملٌات االدارٌة والحسابٌة  -الدقة فً الحصول على المعلوماتسهولة تخزٌن المعلومات واسترجاعها  -االقتصاد فً النفقات
 -النظافة والترتٌب

ب) حدد كٌؾ اصبح الحاسوب من اهم االجهزة المستخدمة فً تنفٌذ مختلؾ المهام المنوطة باقسام الفندق
:
 ٌتٌح استخدام البرامج الخاصة بادارة الفندق -ربط الفندق بالعالم الخارجً عن طرٌق شبكة االنترنت

 ربط اقسامه جمٌعا ببعضها -استقبال الحجوزات واالستفسارات والرد علٌها

ج) عدد مواصفات ومزاٌا آالت التصوٌر الحدٌثة:
 -7سرعة عملٌة النسخ وجودتها  -فرز النسخ حسب الرؼبة

امكانٌة حفظ ما نسخ واعادة نسخة  -تفرد بعضها بكبس االوراق المصورة

د) لماذا ٌستخدم جهاز االتصال الالسلكً داخل الفندق ( :استنتج )
 )3كثرة موظفٌه وصعوبة االتصال ببعضهم
 )7نظرا الى كبر مساحة الفندق
 )2استمرار تحرك موظفً الفندق داخل مرافقه المختلفة  )4للتواصل مع موظفٌه

ه) كٌؾ ٌمكن االستفادة من جهاز الحاسوب لتحسٌن الخدمات الفندقٌة من حٌث :

كٌؾ ٌمكن االستفادة من جهاز الحاسوب فً تنظٌم الرواتب واالجور:
-7تخزٌن اسماء الموظفٌن وبٌاناتهم  -3ترتٌب كشوؾ الرواتب -2ترتٌب كشوؾ االجازات
-4ترتٌب ساعات العمل االضافٌة واالقتطاعات الشهرٌة -0ربط ساعة دوام الموظفٌن بجهاز الحاسوب

صفحة تىجيهي فندقي (فيسبىك )
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كٌؾ ٌمكن االستفادة من استخدام جهاز الحاسوب فً حساب ثمن الطعام:
-7حفظ قوائم الطعام المختلفة للرجوع الٌها وقت الحاجه
-2تحدٌد سعر البٌع

 -3حساب تكلفة الطبق الواحد من الطعام
-4تحدٌد نسبة تكلفة الطعام من سعر البٌع

الـســــؤال الرابع  ... ( :عــالمـــــــة )
أ) اذكر الوحدات الرئٌسة لنظام ادارة الفندق /قسم الدوائر االمامٌة :مع ذكر مثال :
-7وحدة الحجز
-3وحدة ادارة الؽرؾ
-2وحدة محاسبة الضٌوؾ

( الؽرؾ المتاحة -ملفات الحجز -تاكٌد الحجوزات )
(التسجٌل -حاالت الؽرؾ -تحدٌد (تعٌٌن) الؽرؾ )
(ادارة الفواتٌر -مراقبة (رصد)الحسابات - -تتبع العملٌات )

ب) عدد ابرز انظمة االجهزة الطرفٌة المستخدمة فً الفنادق:
 انظمة الحجز المركزٌة  /انظمة نقاط البٌع االضافٌة  /انظمة محاسبة االتصاالت الهاتفٌة
 انظمة اقفال ابواب الؽرؾ االلكترونٌة  /انظمة ادارة الطاقة  /انظمة خدمات الضٌوؾ المساعدة
ج) مٌزات انظمة محاسبة االتصاالت الهاتفٌة :
 تحدٌد موقع االتصال آلٌا  /اختٌار المسار التلقائً  /اختٌار مسار اقل المكالمات كلفة
 /توفٌر ملفات االتصال
 توفٌر برنامج تحدٌد اسعار المكالمات

د) اذكر مٌزات بطاقات مفاتٌح الؽرؾ االلكترونٌة:
اكثر امانا  /اسهل فً الرقابة

ه) ابرز فوائد






 /اقل كلفة  /اسهل حمال  /متعددة االستخدامات  /اداة (وسٌلة) تتٌح التسوق

انظمة اقفال االبواب االلكترونٌة:

اصدار انواع عدة من مفاتٌح االبواب
تزوٌد بعض هذه االنظمة بضوء احمر صؽٌر ٌشٌر الى رؼبة الضٌؾ فً عدم ازعاجه
منع بعض انظمة اقفال االبواب اعادة فتح الباب ما دامت البطاقة فٌه
معرفة الرقم او الرمز الخاص ببطاقة المفتاح
طباعة تقرٌر مفصل عن كل باب

و) ما مٌزات آالت بٌع المشروبات االلكترونٌة:
-7تتكون من وحدات لحفظ المشروبات  - 3لها ابواب ٌمكن الرؤٌة من خاللها (شفافه)
-2واجهزة استشعار من االلٌاؾ البصرٌة  -4تتضمن اٌضا وحدة معالجة مركزٌة

ز) مزاٌا استخدام انظمة االستعالم الخاصة بالضٌوؾ ( المعلومات التً ٌقدمها ):
 -7تعرؾ اقسام الفندق ومرافقه -3تعرؾ اوقات الخدمة -2التعرؾ على قوائم الطعام -4التعرؾ على خدمة الؽرؾ
-0سماع االخبار او الموسٌقى -0ممارسة العاب الفٌدٌو -9حجز التذاكر لزٌارة المواقع البرامج والجداول المتعلقة بوسائل المواصالت
-8ادلة المطاعم المحلٌة  - 7ادلة الخدمات الترفٌهٌة -75تقارٌر االسواق المالٌة

انتهت االسئلة ( تمنٌاتً لكم التوفٌق والنجاح )

