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صناعة الفندقة جزء من قطاع السٌاحة الذي ٌقود الصناعات األخرى فً اإلٌرادات والتوظٌؾ فيً تعتبر 

كتسياب كبٌير  إل قرار باالنضمام إلى هذه الصناعة هو األنسب ألني  ٌيوفر فرصيا  الجمٌع أنحاء العالم. إن 

الفنيد  اليذي ٌسياهم الجيزء مين عماٌيات  ناكون قد اخترندراسة المكتب األمامً،  ناعالمٌة. باختٌار خبر 

فقيد ، فيً المكتيب األميامً مسيتقب    ٌنمثيالٌ ٌنصيب  محتيرفنبشكل كبٌر فً إٌرادات الفند . من أجيل أن 

تبنى الممارسيات والمواقيؾ والسياوكٌات الدولٌية اليوارد  فيً هيذا الكتياب نأن  نامن المهم بالنسبة لاصب  

 .ناأثناء دراست

، أصيب  الضيٌوؾ عايى دراٌية بميا المتداولية المعاوميات حجيم تسارع التطورات التكنولوجٌية وتعياظممع 

ألن وسابل النقل األسرع والمرٌحية جعايت السيفر إليى جمٌيع أنحياء العيالم  ٌمكن توقع  من الفناد . نظرا  

وهييو عاييى دراٌيية بمعيياٌٌر الخدميية العالمٌيية. وميين ثييم،  صيياحب خبيير  واسييعة، فقييد أصييب  المسييافر ممكنييا  

اتب األمامٌة تحمل الممارسيات والمعياٌٌر الدولٌية لخدمية المسيافر العيالمً بميا سٌتعٌن عاى محترفً المك

 لتحقٌق هذا الهدؾ. نافً سعٌ ناالكتاب سٌرشدوهذا ٌرضٌ . 

 :لمكتب األمامً" لامرحاة الثالثة الى ث ثة فصولا - المهارات العملٌةلقد تم تقسٌم كتابنا هذا "

ٌتهيا وتعرٌفهيا والهٌكيل التنظٌميً ليدابر  الحجيز واألجهيز  حٌث تنياول الفصيل االول دابير  الحجيز وأهم

المستخدمة من قبل موظفً دابر  الحجز واتباع المهارات العماٌة عاى كٌفٌة استخدام األجهيز  مين خي ل 

، أميا اصة بالضٌوؾ الوافدٌن إلى الفند فً إدخال المعاومات الخ  اعتماد جانب السرعة والدقة والتركٌز

الفصييل الثييانً تنيياول عيين أهمٌيية دابيير  االسييتقبال وتعرٌفهييا وأهمٌتهييا وكييذلا الهٌكييل التنظٌمييً لييدابر  

بطاقة التسيجٌل وبطاقية التشيرٌؾ  استخداماالستقبال وكذلا األجهز  المستخدمة وطر  استعمالها وكٌفٌة 

ميع طابيات الؽيرؾ المحجيوز   وبطاقة تبدٌل الؽرؾ وبطاقة اإلع م وبطاقة طاب األسر  وكٌفٌة التعاميل

وكٌفٌة حفيظ االسيماء، أميا الفصيل الثاليث تنياول حسيابات المكتيب األميامً وموظفيو الحسيابات وتعرٌيؾ 

، كل هذه العوامل ظٌمً لها وصندو  االمانات وكٌفٌة حفظ أمانات الضٌوؾدابر  الحسابات والهٌكل التن

هٌل مهمية تسيكٌن الضيٌوؾ الوافيدٌن إليى الفنيد  تساعد عاى كٌفٌة اتبع األنظمية المتطيور  والحدٌثية لتسي

بشكل ساٌم وساس والحفاظ عاى الضٌوؾ من خ ل اتباع المهارات العماٌة من قبل موظؾ قسم المكتيب 

األمييامً باعتميياد السييرعة والدقيية والتركٌييز ألجييل إنجيياز كافيية األعمييال اإلدارٌيية والفنٌيية والعماٌيية لخدميية 

 الزبابن .

 الممدمة
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 الفهرست

 

 المحتوٌات  

 

 رلم الصفحة

 3  الممدمة

 6 الفصل االول

 8 دائرة الحجز واهمٌتها

 3 موظفو دائرة الحجز

 01 الهٌكل التنظٌمً لدائرة الحجز

 02 اجهزة الحجز ومعداته والمهارات العملٌة الستعمالها

 06 معدات اجهزة الحجز

 01 اهم موجودات ومطبوعات المسم

 03 انواع المراسالت

 24 استمارة الحجز مع ذكر بعض النماذج

 22 السام لائمة الحجز

 30 تمرٌر نسبة االشغال المتولعة

 34 خارطة تصمٌم غرفة الفندق

 31 مشاكل الحجز والحلول المناسبة لها

 40 التحضٌر لوصول الزبائن

 42 التنسٌك والتعاون مع بالً الدوائر للفندق

 44 الهاتف المهارات العملٌة الستعمال دلٌل

 45 طرق التعامل مع الرسائل الشفوٌة والمظروفة

 43 التحضٌر لمغادرة الضٌف

 50 االول اسئلة الفصل

 52 الفصل الثانً

 54 دائرة االستمبال 

 54 تعرٌف دائرة االستمبال واهمٌتها

 55 استعمال الهاتف

 52 ران الغرف

 61 التعامل مع طلبات الغرف المحجوزة

 64 االمنبطالات 

 64 بطالات التشرٌف

 66 عملٌات االلامة

 61 معرفة الحجوزات االلكترونٌة

 61 لطع التذاكر االلكترونٌة
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 13 اثار و عٌوب الدفع الكترونً على تنمٌة التصادٌات السٌاحة

 14 بطالة تغٌٌر الغرف

 16 الغرف المشغولة نهارا  

 11 مغادرة الزبائن

 13 تدلٌك الحسابات المسائٌة

 21 اعداد تمرٌر اٌرادات الغرف الٌومً 

 20 وضع التمارٌر واجراء االحصاءات

 26 المصطلحات ومختصراتها

 22 اسئلة الفصل الثانً

 31 الفصل الثالث

 30 دائرة الحسابات

 32 دائرة حسابات المكتب االمامً

 35 لمحاسب المكتب االمامًالصفات الممٌزة 

 36 الحساباتالهٌكل التنظٌمً لدائرة 

 32 اهم اجهزة دائرة الحسابات فً المكتب االمامً

 013 الممبوضات النمدٌة

 003 تسجٌل الحسم او الخصم

 021 انواع االختام المستعملة فً دائرة الحسابات

 022 الصراف اآللً

 025 الثالث اسئلة الفصل

 023  المصادر
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 محتوٌات الفصل

 دائرة الحجز واهمٌتها -

 موظفو دائرة الحجز -

 الهٌكل التنظٌمً لدائرة الحجز -

 اجهزة الحجز ومعداته والمهارات العملٌة الستعمالها -

 معدات اجهزة الحجز -

 اهم موجودات ومطبوعات المسم -

 انواع المراسالت -

 ذكر بعض النماذج استمارة الحجز مع -

 السام لائمة الحجز -

 تمرٌر نسبة االشغال المتولعة -

 خارطة تصمٌم غرفة الفندق -

 مشاكل الحجز والحلول المناسبة لها -

 التحضٌر لوصول الزبائن -

 التنسٌك والتعاون مع بالً الدوائر للفندق -

 المهارات العملٌة الستعمال دلٌل الهاتف -

 روفةطرق التعامل مع الرسائل الشفوٌة والمظ -

 التحضٌر لمغادرة الضٌف -
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دابر  الحجز هً إحدى الدوابر المهمة واألساسٌة التابعة لقسم المكتب األمامً وبإشراؾ المدٌر المكاتيب 

، اليدوابر الخافٌية لقسيم االسيتقبال األمامً وٌتولى مسؤولٌتها وبأشيراؾ ميدٌر قسيم االسيتقبال وتعتبير مين

وٌكييون المسييؤول عاييى دابيير  الحجييز موظييؾ ٌعييرؾ بالمشييرؾ وٌسيياعده فييً العمييل موظييؾ أو أكثيير 

، أميا أهمٌية هيذا سابل وترتٌيب وتنظيٌم جمٌيع المافياتباإلضافة إلى سكرتٌر  طابعة التً تهتم بطابعة الر

ت م والتساٌم فً قاعد  بٌانات ضخمة تحيوي القسم ترتٌب وتنظٌم جمٌع الحجوزات لاؽرؾ ومواعٌد االس

 ت العم ء المالٌية جمٌع معاومات الضٌوؾ فً الفند  والحركات المالٌة والفواتٌر التً أصدرتها وتعام

، مع إمكانٌة الوصول الى هذه المعاومات من جمٌع الموظفٌن المسؤولٌن عن عماٌات الحجز داخل الفند 

  ن لدٌا إدار  مركزٌة تمكنا من الوصول الى اي معاومة وبسرعة كبٌروترتٌب المواعٌد وبالتالً سٌكو

، ٌتولى موظؾ الحجز مهمية تاقيً االتصياالت مين الضيٌوؾ ووكي ء السيفر وشيبكات اإلحالية بشيأن جدا  

، ؾ أو ميين خيي ل نظييام الحجييز المركييزيالحجيوزات التييً تصييل عيين طرٌييق البرٌييد االلكترونيً أو الهييات

حجوزات بسرعة ودٌنامٌكٌة ومعالجة جمٌيع طابيات النيزالء مين الؽيرؾ وتحدٌيد وكذلا التحكم بتسعٌر ال

 اسعار الؽرؾ لانزالء.

 

 

هً تاقً طابات الحجز او إعطاء المعاومات عن الؽرؾ واألسعار والعمل عاى تأمٌنها بصيور  منتظمية 

 الى قسم االستقبال بصور  مبسطة ٌعمل بموجبها. وإظهارهاومعالجة جمٌع المشاكل 

ووضع الخطط المستقباٌة لعماٌات البٌيع والتيأجٌر بطرٌقية تكفيل اسيتؽ ل ؼيرؾ الفنيد  ومرافقي  اسيتؽ   

 . صحٌحا

 

 

 

 

 دائرة الحجز واهمٌتها 

 مهام المسم
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 بصفات عامة ٌمتاز موظفو دائرة الحجز 

 .جدا  مع جمٌع النزالء فً الفند  مهارات تواصل قوٌة -4

 .وبدقة العمل فً إنجاز األعمال اإلدارٌة، القدر  عاى مهارات تنظٌمٌة -2

 .كافة األجهز  ومعدات الحجز القدر  عاى استخدام -حاسوبٌة : -3

  .القدر  عاى التكٌؾ السرٌع والحماس الدابم -4

 .آرابهمالبراعة فً إقناع الناس والتأثٌر عاى  -5

 .الثقة بالنفس -6

 .الدقٌق التفاصٌل واالرقام مواعٌد الرح ت والحجوزات االنتباه -1

  .مهارات التعاون مع فرٌق العمل -2

 .القدر  عاى تحمل ضؽط العمل نتٌجة العمل المستمر فً الفند  -3

 .أن ٌتحاى بروح المسؤولٌة والتقدٌر ألهمٌة العمل -01

 التمتع بحس تجاري كون العمل الذي ٌقومون ب  تروٌج وبٌع  -00

 .اتقان الاؽات الجٌد  -02

 .ٌتمتع بذاكر  جٌد  وٌعرؾ جمٌع الرموز والمصطاحات المستعماة -03

 

 

 Ticketing Agentموظفو دائرة الحجز : 
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 : التركٌب التنظٌمً -4

الهٌكل التنظٌمً فً كل فند  لدابر  الحجز ٌختاؾ من فند  الى اخر حسب نجومٌة الفند  من حٌث نوع 

وحجم  وطر  العمل ونوعٌة النزالء والوافيدٌن إليى الفنيد  ، فميدٌر القسيم اليذي ٌيرتبط  وتصنٌف الفند  

ت واألعميال المكتبٌية مين مباشر  بمساعد المدٌر العام لع أٌضا  مساعد وسكرتٌر أو أكثر ٌهيتم بالمراسي 

 تصنٌؾ وترتٌب المافات وكٌفٌة حفظ تاا المافات. 

باإلضافة إلى ذلا ٌحتاج طابع ومصنؾ ومرتب لاقوابم وبطاقات الحجز وكذلا ٌحتاج إلى مسؤول ٌنظم 

 .ل منظم ك  بحسب عما عماٌة االتصاالت الهاتفٌة الداخاٌة والخارجٌة وتنظٌم عماٌة الحجز بشك

 

 أولات العمل وتحدٌد الفرلاء :تمسٌم  -2

 العمل على أساس الوجبات بحٌث ٌكون ثالث وجبات ٌتم تمسٌم 

 PM 2:00   الى  AM  8:00   من:  الوجبة الصباحٌة

 PM 8:00   الى  PM  2:00   من: الوجبة المسائٌة  

 AM  8:00  الى   PM  8:00   من :     اللٌلٌةالوجبة 

الحجز مستمر عايى طٌاية أٌيام األسيبوع وعايى ميدار السياعة ٌومٌيا  دون توقيؾ ان تقسٌم العمل فً دابر  

( سياعات ٌومٌيا  وبعيدد محيدد 2وضمن ث ثة فرقاء عمل وحسب الوجبات الث ثة وتعمل كل وجبة منها )

من األشخاص ٌتناسب مع حاجة العمل ، عاى كل فرٌق عمل ٌتم تساٌم الوجبة إليى الفرٌيق ارخير حسيب 

 ا بٌنهما بما ٌكفل دٌمومة العمل وبشكل صحٌ  وبحٌث ال تتأثر باستبدال أو ؼٌاب أحدهما .التفاصٌل فٌم

 م اٌام العطل وبشكل دوري بٌن الفرقاء دون أي تقصٌر فً العمل .ٌسكما عاٌها أٌضا  تق

 

 

 

 

 

 الهٌكل التنظٌمً لدائرة الحجز 
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 الهٌكل التنظٌمً لدائرة الحجز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدٌر العام

General Manager 

 مدٌر المكاتب االمامٌة 

F.O    Manager 

 معاون مدٌر المكتب االمامً

Assistant F.O Manager 

 مسؤول الحجز

Reservation Supervisor 

 موظف الحجز

Reservation Clerk 

 طباعة الحجز

Reservation Typist 
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Remarks Date Address Dep 

Date 

Arr 

Time 

Room 

Pers 

Room 

Type 

Name 

 

ٌحتوي دفتر الحجوزات عاى جمٌع المعاومات الوارد  عاى بطاقة الحجز ، والتسجٌل ٌيتم التسيجٌل عاٌي  

 أفقٌا فور است م طاب الحجز وحسب تارٌخ وصول الضٌؾ وٌكون تارٌخ وصول صفحة خاصة 

إال أن  قل استعمال هذا الدفتر فً كثٌر من الفناد  وخاصة الكبٌر  منها وذلا لبطا عماٌة التسجٌل عاٌي  

ل هذا الدفتر فً حالة وصعوبة إجراء التصحٌ  وترتٌب اسماء اصحاب الحجز أبجدٌا  ، كما ٌبطل استعما

 واب  أو بطاقات أو نظام الكومبٌوتر فً فند  ما .ااستعمال ال

 

 

 

    جهاز حاسوب مع طابعة مع كاسن

بأن  أحد األجهز  اإللكترونٌية التيً تتواجيد بيأنواع وأحجيام  : computerجهاز الحاسوب أو الكمبٌوتر 

، حٌيث تجميع بيٌن ميا ومعالجتهيا أو حتيى اسيترجاعهامختافة ، والتً تمتاا القدر  عايى تخيزٌن البٌانيات 

، ٌقوم جهاز الحاسوب بإجراء الحسابات والعماٌات وتنفٌيذ التطبٌقيات ( softwareتعرؾ بالبرمجٌات ) 

 المختافة من خ ل مجموعة من األوامر التً تعطى ل  من قبل هذه البرامجٌات أو المعدات 

واع مختافيية ميين أجهييز  تقسيم مكونييات الحاسييوب إليى مكونييات برمجٌيية ومكونييات مادٌية وتوجييد هنيياا أني

 الحاسوب منها المكتبً والمحمول والاوحً وؼٌرها 

 

 

 Reservationدفتر الحجوزات 

 الحجز ومعداته والمهارات العملٌة الستعمالها  أجهزة
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، وتسيتخدم اعة ميا ٌيراه المسيتخدم عايى الشاشيةجهاز خارجً ٌتصل مع جهاز رقمً اخر لطب :الطابعة

الطابعات لنقل صور  من النظام إلى سط  اخر ،وهناا انواع أخرى من الطابعات منها الطابعة الاٌزرٌة 

بالحبر واالكثر شٌوعا حٌث ٌتم ربطها بجهاز الكمبٌيوتر الشخصيً التيً تسيتخدم إلعياد  إنتياج والطابعة 

النصييوص والرسييوم التوضييٌحٌة بييالاونٌن األسييود والماييون عاييى ورقيية متٌنيية وإنتيياج عييدد ميين النسييخ 

  المتطابقة.

ابعيية متعييدد  لاحبيير وط نافثييةوهنياا أنييواع أخييرى ميين الطابعيات منهييا الحرارٌيية وطابعيية نقطٌيية وطابعية 

  .الوظابؾ

 وطابعات الاٌزر .والٌوم تعد الطابعات األكثر شٌوعا المستخدمة مع الكمبٌوتر هً الناقشة لاحبر 
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   -: Casecجهاز كاسن 

، ٌقيدم جيود  صيوتٌة صمٌم ٌؽطً االذن ومزود  بمٌكرفيونهو سماعة رأس كاسا ساكٌة بجهٌر قوي وت

مثالٌا مع احجام  بربطة رأس قاباة لاتعدٌل ومبطنة تضمن مقاساتفابقة الوضوح مع صوت جهٌر معزز 

، وى الصوت بالكابل التشيؽٌل السيرٌع، وٌحتوي عاى مفتاح كتم الصوت والتحكم فً مستالرأس المختافة

 ماٌكروفون عالً الدقة ٌاتقط صوتا  واضحا  

 

 

 

 

 

 

 وٌكون بطرٌقتٌنجهاز ٌعمل عاى استنتاج العدٌد من الور  جهاز االستنساخ: 

ميين خيي ل اسييتخدام أورا  خاصيية بييأورا  مكربنيية تييتم ميين خ لهييا الطباعيية أو  -بواسطططة الكحططول : -4

 الكتابة عاٌها ، من فوابدها السرعة فً اإلعداد وتستطٌع تحضٌر عد  نسخ ماونة 

جدا  ال منتهيى  تستخدم ارلة الكتابة من خ ل ماكنات تستطٌع استنساخ اعداد كثٌر  -:بواسطة الحبر  -2

 لها من اعداد النسخ .
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جهياز ٌعميل عين طرٌقية تقنٌية االتصياالت ، وٌقيوم بإرسيالها نسيخ  :( FAXجهاز الفاكس أو الناسوخ ) 

خير. ٌسيتخدم لبيث واسيتقبال الصيور، ولهميا فيإن طبق االصل من الوثابق المراد إرسالها إلى الطيرؾ ار

، االرسيال وثٌقيية   وتكييون ميزود  بهياتؾ أو متصياة بي تشيب  آالت النسيخ ) التصيوٌر ( الصيؽٌر ةالهوابٌي

، وبمجيرد أن ٌيتم رقم الناسوخ الخاص بالمرسل إلٌ  معٌنة ما عاى المرسل إال أن ٌضعها فً ارلة وٌدٌر

إلييى  االتصييال تتحييرا األدا  الفاحصيية اإللكترونٌيية فييً جهيياز اإلرسييال فييو  الصييفحة وتحييول الصييور 

مجموعة من اإلشارات الكهربابٌة وتنقيل هيذه اإلشيارات الكهربابٌية مير  أخيرى إليى صيور  مين الوثٌقية 

 .األصاٌة ثم تطبع نسخ  منها
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 اهم المعدات المستخدمة فً دابر  الحجز 

 ماكنة استنساخ  -0

 دلٌل االرقام داخل وخارج القطر -2

 جهاز هاتؾ -3

 جهاز فاكس -4

 طابعة ) حبر ( -5

 راا الحجز -6

 جهاز استنساخ ماون ) استنساخ الوثابق والمستمسكات لاضٌوؾ (  -1

 استمارات الحجز ) المكفول ، المعاق ( -2

 مخزن لحفظ المافات -3

 ساعة لتحدٌد الوقت  -01

 تسجٌل المدفوعات النقدٌة  -00

 سجل مبٌعات -02

 

تكون ذات اجهز  حدٌثة و متطور  ذات برامج  االجهز  والمعدات الموجود  فً دابر  الحجزن جمٌع ا* 

وانظمة حدٌثة اٌضا  تختاؾ تاا االجهز  من فند  الى اخر حسب نجومٌية الفنيد  وحجيم الفنيد  ونوعٌية 

الجهيز  الضٌوؾ الموجودٌن فً الفند  بحٌث ٌكون العاماٌن فً دابر  الحجز لهم القيدر  عايى اسيتخدام ا

، أخٌر فً انجاز الحجز اليى النيزالءبتقنٌة عالٌة واالستخدام الصحٌ  لتاا االجهز  لت فً االخطاء أو الت

 .ٌمتاز العاماٌن بالمهارات العماٌة فً استخدامها والتدرٌب عاٌها بشكل جٌد

 

  

 

 -معدات أجهزة الحجز: 
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بطاقيية حجييز  –اسييتمار  تأكٌييد الحجييز  -المجموعييات والوفييوداسييتمار  حجييز –اسيتمار  حجييز األفييراد 
 –سييجل ال ؼٌييٌن واليذٌن لييم ٌحضييروا  -سيجل او دفتيير الحجييوزات المسيتقباٌة –سيياب الييراا  -اليراا

المنشييييورات  –تصييييمٌم ؼييييرؾ الفنييييد   –نسييييبة االشييييؽال المتوقعيييي   –البحيييية الوصييييول المرتقييييب 
أوقيات الطيابرات والقطيارات عالمٌيا  -المقبوضات إٌصال -الاواب  واألسعار –والمطبوعات الدعابٌة 

 .ومحاٌا

 

 

 

أهم المعاومات التً تنظمنها استمار  الحجز والتً ٌعميل فٌهيا فيً كافية الفنياد  بيرؼم اخيت ؾ طير  
 ووسابل العمل فً قسم الحجز وهً.

 اسم وشهر  طالب الحجز -0
 من رقم الرحاة وتحدٌد الباد القادم  -واسطة الوصول –الوقت  –تارٌخ الوصول  -0
 نوعٌة وعدد الؽرؾ باالستناد الى عدد األشخاص -2
 مد  اإلقامة وتارٌخ المؽادر  -3
 معاومات تتعاق بطر  الدفع -4
 اسم الموظؾ الذي تاقى الحجز  -5
 تارٌخ تاقً الحجز -6
 طرٌقة تاقً الحجز  -1

النسخة األولى توضيع عايى وتدون هذه المعاومات عاى بطاقة تعرٌؾ الحجز وتكون عاى نسختٌن    
 لوحة الراا وفقا لاتارٌخ والترتٌب األبجدي والثانٌة توضع فً مراس ت النزٌل ضمن ماؾ الحجز.

 

     

توضع هذه الاوحات عاى جدران ؼرفة الحجيز بحٌيث تظيم اكبير عيدد ممكين مين الاوحيات وكيل منهيا 
بطاقات الحجز العابد  لموعد وصول أصحابها فً هذا التارٌخ ومن ممٌزاتهيا ٌحمل تارٌخا معٌنا ٌظم 

 هً سهولة تحرٌكها ونقاها من أماكنها وسهولة تحرٌا البطاقات ورفعها لاتصحٌ  او اإللؽاء....

 

 

 

المراسي ت بعيد وهً الوسابل والمستندات الناجمة عن المراس ت بيٌن الفنيد  والضيٌؾ وتحفيظ هيذه 
اليى تيارٌخ قيدوم أصيحابها مرفقية بنسيخة ؼٌير أصياٌة مين بطاقية الحجيز والنسيخة  دترتٌبها وباالسيتنا

 .األصاٌة تعاق عاى الراا

 

 أهم موجودات ومطبوعات المسم  
 

 استمارة الحجز

 لوحات رآن الحجز

لوحطططططططططططططططات رآن 

 محفوظات الحجز
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-denrienugمؤكيد  -deeiniuugمكفول  – v.i.pختم الزبابن المهمٌن  – Reservationالحجز 

 -messge  مسييج –تاكييس  nsit-iuttبرٌييد  -tsiiind tiaiالبحيية االنتظييار -canceledماؽييً 

  in requestمعاق  -nei denrienugؼٌر مؤكد  -Amendedمعدل 

 

 :  خاصة والموظفون العاملون فً دائرة الحجز ٌمتازون بمهارات عملٌة

 .فً جانب العمل واستخدام األجهز  الخبر  - 0

 . فً انجاز المهام المناطة لاموظؾ السرعة - 2

 .الدقة فً ماا المعاومات - 3

 .القدر  عاى تحمل العمل المتعب - 4

 .جة االخطاء التً تحصل فً االجهز القدر  عاى معال - 5

 .س تفً االجابة عاى االتصاالت والمر القدر  وسرعة - 6

 .ت تحاشٌا  ل خطاءلمعاومااتباع جانب الهدوء فً العمل والتركٌز فً نقل ا - 1

 

 

 بانتظيامالهدؾ من هذا الموضوع هو حفظ المراس ت والمسيتندات خشيٌة ضيٌاعها وبالتيالً ٌيتم ترتٌبهيا 

وبشكل متساسل بؽٌة عدم مزجها بعضها ببعض واٌجادها بشكل سرٌع وسهولة جدا  وذلا من خ ل توفر 

معدات خاصة من خزابن وجوارٌر ومافات ابجدٌة أو عادٌة تستخدم حسيب طير  التصينٌؾ المتبعية فيً 

 قسم الحجز . 

 فً مرحاة اخرى .فً قسم الحجز ٌوجد نوعٌن من التدقٌق التوقٌت فً مرحاة والتصنٌؾ األبجدي 

 

 

 

 داخل المسم  الموجودةاألختام 

 ملفات حفظ الحجز ) المراسالت (  ناماك
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وتشمل جمٌع الرسابل والبرقٌات التً قد ٌتسامها قسم الحجيز التيً قيد ٌرسياها الزبيابن اليى الفنيد      

بقصد طاب حجز ما. وهذه الرسابل قد تكيون عايى شيكل استفسيارات او مناقشية عيروض او اسيتع م 

حجيزه.  عن إمكانٌات معٌنة عاى ان تاٌها رسابل تتعاق بطابات حجز وتحدٌد شروط. ثم طابات تأكٌيد

وهذه الرسابل وباالضافة الى أجوبتنا عاٌها تدعى بالمراس ت والتً ٌجب حفظها وضمها الى بعضها 

 البعض مهما تباعدت فترات االتصاالت وطال أمدها، ومنها اٌضا.

  .التقارٌر5.المذكرات 4.التعامٌم .3.الكتب العادٌة  2االوامر االدارٌة    .0

 

 

 

المراس ت دورا هاما فً  اجهز  المؤسسات العامة والخاصة والفناد  السيٌاحٌة لميا تودٌي  مين تاعب 
 وظابؾ هً .

 تؽذٌة تشكٌ ت الفناد  بالبٌانات والمعاومات الضرورٌة  .0
 حفظ البٌانات والمعاومات السٌاح من الضٌاع .2
 . االجانب مع ادار  الفند  الع قات بٌن النزالء  ابناء الباد او توطٌد .3

 

 

     

تقضييً باإلجابيية عاييى المراسيي ت المتعاقيية بحجييوزات الؽييرؾ ومعرفيية واتقييان الصييول المراسيي ت  
 بحٌث تأتً مختصر  وكاماة الوضوح ، كما ٌاتً:وطر  تنظٌمها وإعدادها 

 .مستوى الثقاف0ً

 .المقدر  الذهنٌة2 

 .المقدر  الاؽوٌة3 

 وممارسة (.الخبر  )التدرٌب 4 

 .معرفة بالجوانب الفنٌة لاكتابة5 

 

 

 

 

 انواع المراسالت 

 اهمٌة المراسالت 

 اإلجابة على المراسالت
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هو حفظ المراس ت والمستندات خشٌة ضٌاعها وعدم مزجهيا ميع بعضيها اليبعض وإٌجادهيا بسيرعة  
 وسهاة .

 *وفً قسم الحجز نرى نوعٌن من التصنٌؾ حٌث اعتمد عاى        

وٌرتبط فٌ  المراس ت بموعد وتارٌخ حضور الضٌؾ الى الفنيد  .وترتيب  التصنٌؾ التوقٌتً : :أوال
 حسب تارٌخا معٌنا وتوضع بالتتابع.

وٌأتً فً مرحاة الحقة وٌنحصر بمراس ت تارٌخ ٌوم معٌنو ٌستند فً ذلا  التصنٌؾ األبجدي: :ثانٌا
 الٌومعاى أسماء األشخاص أصحاب المراس ت الذٌن هم قادمٌن الى الفند  خ ل ذلا 

خاصة ووضع المافيات بصيور  واضيحة وٌسيهل رفعهيا وٌرتيب حسيب  روٌستعمل فً الحفظ جوارٌ*
التييارٌخ والتساسييل األبجييدي وٌنقييل الماييؾ بكامايي  ميين قسييم الحجييز الييى قسييم االسييتقبال لاكشييؾ عاييى 

 المرس ت أصحاب الحجوزات .

حفييظ جمٌييع المراسيي ت بعييد  *وتأمٌنييا لامصيياحة العاميية ولييبعض المتطابييات القانونٌيية والمالٌيية وجييب
االنتهاء من دورها ضمن اؼافة مؤرخة ترسل اليى قسيم المحفوظيات لحفظهيا لميد  معٌنية ٌسيتعان بهيا 
عند الضرور ......وفً قسم الحجيز ترتيب حسيب السينٌن وحسيب األشيهر وحسيب األٌيام وفيً األٌيام 

 حسب التساسل األبجدي

  -التصنٌف التولٌتً : -4

، الترتٌيب داخيل مافيات ى الفند اس ت بموعد وتارٌخ حضور الضٌؾ صاحبها الالذي ارتبطت فٌ  المر

تحمل تارٌخا  معٌنا  توضع بالتتابع ضمن مافات تعاق عاى قضٌبٌن من المعدن ضمن جوارٌر ٌسهل معها 

رفع الماؾ واعادت  اذا دعت الضرور  وٌكون مجال الرؤٌة فٌ  من االعاى و أما الترتٌب المتيدلً حٌيث 

هذه المافات بشكل عمودي عاى قضٌب من معدن داخل خزانات ٌظهر فٌها التارٌخ العابيد الٌي  هيذا تعاق 

الماؾ من الجهة الجانبٌة االمامٌة لاماؾ كما ٌجب اختٌار المكيان المناسيب لوضيع الخيزابن او الجيوارٌر 

 المتنفدٌن (ن داخل قسم الحجز عاى مقربة من )والذي ٌجب ان ٌكون فً مكان امٌ

  -:التصنٌف االبجدي - 2

ٌنحصر فقط بمراس ت تيارٌخ ٌيوم معيٌن وٌسيتند فيً ذليا عايى اسيماء االشيخاص اصيحاب المراسي ت 

 ، ٌستعمل لهذا النوع من التصنٌؾ المراسي ت مافيات خاصيةادمٌن الى الفند  خ ل ذلا الٌومالذٌن هم ق

توضيع بعيدها المراسي ت  صيفحات كيل صيفحة تحميل رقميا  ابجيدٌا   من الكربون المقيوى تتيألؾ مين عيد 

وحسب ورود اسم صاحبها ٌنتقل هذا الماؾ بكاما  من قسم الحجز الى قسم االستقبال فيً موعيد وصيول 

سي ت اصيحاب الحجيوزات حيٌن هؤالء النزالء واليذي ٌسيتعٌن بي  موظيؾ االسيتقبال لاكشيؾ عايى المرا

 .الضرور 

 حفظ وإٌجاد هذه المراسالت  
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نٌة والمالٌية وجيب حفيظ جمٌيع المراسي ت بعيد وكذلا وتأمٌنها لامصاحة العامة ولبعض المتطابات القانو

االنتهاء من دورها ضمن اؼافة مؤرخة ترسل الى قشم المحفوظيات ليتحفظ لميد  معٌنية ٌسيتعان بهيا عنيد 

 الضرور  فً الحجز ترتب حسب : 

 اوال  : التارٌخ حسب السنٌن 

 ثانٌا  : التارٌخ حسب الشهر 

 ثالثا  : التارٌخ حسب االٌام 

 حسب تساسل ابجدي ( .وفً االٌام ) 

 

 

 استمارات الحجز / المعاق / والمكفول . - 0

 استمار  المجامٌع السٌاحٌة . - 2

 سجل الحجوزات المؤكد  .  - 3

 سجل الحجوزات المستقباٌة .  - 4

 سجل وصول الضٌوؾ .  - 5

 سجل مؽادر  الضٌوؾ .  - 6

 مطبوعات خاصة باالسعار .  - 1

 شاشة الكترونٌة مواعٌد الطٌارات والقطارات محاٌا  و خارجٌا  . - 2

 مطبوعات دعابٌة عن تصمٌم الفند  .  - 3

 سجل جرد ) المسودات ( الثابتة والمتؽٌر  .  - 01

 ساٌب راا . - 00

 كارتات مختافة األلوان . - 02

 

 

 

 

  مطبوعات دائرة الحجز
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 أمانة صندوق لسم المكتب األمامً

التأمٌنات التً ٌتسامها قسم الحجز مسبقا مين أصيحاب الحجيوزات اليى تحوٌل جمٌع المدفوعات او  ا.

 امٌن الصندو  لقاء است م إٌصال بذلا.

 االستفسار والتأكد من أسعار تبدٌل العم ت األجنبٌة. ب.

أع م أمانة الصندو  عن طابات اإللؽياء التيً ٌطابهيا أشيخاص كيانوا قيد حجيزوا او دفعيوا مسيبقا  ج.

 الٌهم.   السترجاع المبالػ

 

 PIAPERP-PAPOPRDلبض التأمٌنات المسبمة 

وهً تكون عاد  تؽطً تكالٌؾ اإلقامة لاٌاة واحد  او انها تؽطً كافية تكيالٌؾ اإلقامية وتكيالٌؾ كاميل 

المد  التً سٌمكث الضٌؾ فً الفند  وإنها قد الشيتمل سيوى سيعر الؽرفية فيً الحياالت العادٌية او قيد 

ؽرفية والطعيام وؼٌرهيا مين المصيارٌؾ التيً ٌتفيق عاٌهيا ميع الفنيد  تتعدى ذلا لتشمل سيوى سيعر ال

    جماعات السٌاح والوفود وؼٌرهم.مسبقا. وهذا ما ٌرافق عاد

 

 اما طرق دفع هذه التأمٌنات تكون: 

تكيون عايى شيكل أورا  نقدٌية متداولية او مقبولية فيً البايد او بواسيطة شيٌكات مصييرفٌة او  نقيدا: - أ

 سٌاحٌة حٌث تتماشى مع طر  طاب الحجز.حواالت برٌدٌة او شٌكات 

الدفع بواسطة كوبونات السفر او شركات الطٌران: والتً تتعهد ب  هيذه الشيركات دفيع مصيارٌؾ  - ب

أقامة الضٌؾ وحسب الشروط الوارد  عايى هيذه الكوبونيات وٌيتم عياد  قيبض قٌمتهيا بعيد مؽيادر  

 ؤخذ من  عند المؽادر .الضٌؾ وباالستناد الى النسخة األصاٌة التً ٌعماها والتً ت
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 EPE IA ARPD تحرٌر اإلٌصاالت 

ٌحرر المسؤول عن الحجز إٌصاال بالمبالػ التً ٌتسامها من الضٌؾ خاصية فيً حياالت اليدفع النقيدي  

وٌكون اإلٌصال عاى نسختٌن األولى تعطى او ترسيل لاضيٌؾ اميا النسيخة الثانٌية فٌحيدد رقمهيا عايى 

والحاجة تحرٌر إٌصال بالكوبونات ألنها تأتً الٌنا  بالػ او بمستند الدفع.بطاقة الحجز بعدها ترفق بالم

 ؼٌر األصاٌة وتؤخذ األصاٌة من الزبون عند المؽادر  لامطالبة بها من الشركة.

 

  مصٌر هذه المبالغ

فييً الفنيياد  الصييؽٌر  ٌيينظم جييرد ٌييومً بهييذه المبييالػ وتوضييع فييً صييندو  االمانييات الخيياص بقسييم     

 وانتظار وصول أصحابها حٌث تحول الى حسابهم كمدفوعات مسبقة.الحجز 

اما فً الفناد  الكبٌر  حٌث تكثر قٌمة هيذه المبيالػ وٌصيب  مين ؼٌير المنطقيً االحتفياظ بهيا فيً قسيم 

الحجييوزات ودون االسييتفاد  منهييا فتحييول الييى امييٌن الصييندو  العييام .حٌييث بييدوره ٌحولهييا مييع بيياقً 

ػ وٌمكننيا مراجعتي  حٌث ٌمسا سيج  بقٌمية هيذه المبيال ً احدى المصارؾالٌومٌة لتودع فاالٌرادات 

ومن الممكن ان ال ٌحظر اصحاب هذه التأمٌنات الى الفند  كميا كيان مرتقبيا ففيً مثيل عند الضرور  

هذه الحالة تنظم قابمة تحت رقم ؼرفة ٌتناسب نوعها مع ماكان قيد حيدده الضيٌؾ وٌيذكر عاٌهيا سيعر 

حد ودون اضافة اي خدمات اخرى وهذه المبالػ تستقطع من اصل المباػ الذي كان الؽرفة فقط لٌوم وا

 قد دف   الضٌؾ عاى ان ٌعاد المباػ المتبقً الٌ  ولو بعد حٌن.
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اسيتمار  الحجيز  ال توجد استمار  حجز واحد  فقط ، ٌوجد أكثر من استمار  وانواع وأليوان مختافية منهيا

، لمعاوميات المتيوفر  فيً كيل اسيتمار المكفول واستمار  الحجز المعاق تختاؾ من حٌث الحجم والاون وا

، ومين أهيم المعاوميات الموجيود  فيً من قبل العاماٌن فيً دابير  الحجيز لكً ٌتم التمٌٌز بٌن االستمارتٌن

د  و الضيٌوؾ الوافيدٌن حسيب حجيم الفنياالستمار  الحجز ولكن تختاؾ قوابم الحجز من فند  الى آخر  

 .إلى الفند 

 

 Guest nameاسم الضٌؾ ................ 

 Arrival dateتارٌخ الوصول ............. 

 Departure dateتارٌخ المؽادر  ............. 

 No of roomرقم الؽرفة ............... 

 Room typeنوع الؽرفة ............... 

 Advance bay mentطرٌقة الدفع ............. 

 Guest sicntureتوقٌع الضٌؾ ............ 

 .……Signatureتوقٌع موضؾ الحجز

 Advance bay mentنوع الضٌافة ........... 

 Remarksالم حظات ............. 

 Contactوسٌاة االتصال ......... 

  ..…………Nationalityجنسٌة الضٌؾ

 Booked byجز ......... طرٌقة الح

 Addressالعنوان ........... 

 استمارة الحجز مع ذكر بعض النماذج  
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 باإلضافة إلى لوائم الحجز المعلك والحجز والمكفول توجد أنواع أخرى من الحجز منها .

 قابمة حجز ضٌوؾ الدولة  -0

 قابمة حجز المجامٌع السٌاحٌة أو الكروبات السٌاحٌة  -2

 قوابم حجز الدباوماسٌٌن  -3

 قوابم حجز المؤتمرات والمهرجانات  -4

 قوابم الحجز المباشر ) حضور الضٌؾ مباشر  إلى الفند  ( -5

 

 بٌن هذه القوابم وطرٌقة ماا االستمارات بشكل الصيحٌ عاى جمٌع العاماٌن فً دابر  الحجز ان ٌمٌزوا 

والتركٌيز والسيرعة ، من خ ل المهارات العماٌة التً ٌمتياز بهيا ميوظفً الحجيز باعتمياد جانيب الدقية ، 

العالً ، والكتابة الواضحة وت فً عماٌة شطب او مس  عاى االستمار  مهما كان نيوع االسيتمار  وذليا 

اإلدارٌة التً قد تحصل بسبب األخطاء ، وان جمٌع هذه القوابم تكون ذات تساسل باألرقيام منعا  لامشاكل 

ة لمتابعية عيدد القيوابم المسيتخدمة عايى أسياس لوجيود لجنيالموجود  فو  كل استمار  مين االسيتمارات ، 

وميين ممٌييزات هييذه القييوابم تكييون ذات وضييوح وتطبييع . وذلييا لمنييع حصييول المشيياكل اإلدارٌييةالتساسييل 

  ، وسهاة الحفظ .واالنجاٌزٌة، واالحجام متساوٌةبالاؽتٌن العربٌة 
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 تمسم لوائم الحجز الى لسمٌن

 العاوي لاقابمة القسم -0

 القسم السفاً لاقابمة  -2

 

 المسم العلوي للمائمة: ٌهتم بالمعلومات الخاصة بالضٌف وتحتوي على المعلومات التالٌة

 اسم الضٌؾ  -

 تارٌخ وصول الضٌؾ -

 تارٌخ مؽادر  الضٌؾ  -

 عنوان الضٌؾ  -

 جنسٌة الضٌؾ -

 

 المسم السفلً للمائمة: المعلومات الخاصة التً ٌمألها الموظف : 

 رقم ؼرفة الضٌؾ -0

 سعر الؽرفة  -2

 طرٌقة دفع المباػ -3

 الحجز  توقٌع الموظؾ الذي نظم االستمار  -4

 

 

 

 

 

 

 

 السام لائمة الحجز 
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 Reservation chartضبط الحجوزات المستمبلٌة جدول 

جٌرهيا فيً الفنيد  ، أت الطوابق والؽيرؾ الممكين هو عبار  عن خانات وسطور عمودٌة وافقٌة تمثل عدد

عيادل بيٌن العيرض والهدؾ من ذلا لمعرفة عدد الؽرؾ الشاؼر  والؽرؾ الؽٌر شياؼر  بشيكل ٌيوازن وٌ

جٌر عدد من الؽرؾ ٌفو  العدد الحقٌقً من الؽرؾ الشاؼر  المتيوفر  او العكيس وميا أوالطاب ولتفادي ت

ادارٌة ومالٌة تتأثر بهيا مصياحة الفنيد  العامية ليذلا ٌيتم الاجيوء .  ٌنجم عنها فً كاتا الحالتٌن من مشاكل

كيل خانية  تمثيل وحيد  مين  الى اعتماد جدول أو عيد  جيداول تعيرؾ بجيداول ضيبط الحجيوزات ، بحٌيث

الؽرؾ وكما ٌمكن اعطاء االجنحة عد  خانات تعادل عدد الؽرؾ التً تتألؾ منها ، ومن االفضيل فصيل 

عٌتهييا عاييى الجييدول واعطيياء تييرقٌم تساسيياً وتتييابعً لهييذه الخانييات وحسييب االجنحيية والؽييرؾ حسييب نو

نوعٌتها والهدؾ من ذلا ٌعطٌنا السرعة فً معرفة نوع الؽرؾ والنسب  المبوٌة لاتأجٌر ، ٌتم تسجٌل هذا 

الجييدول بشييكل ٌييومً اعتمييادا  عاييى بطاقييات الحجييز وميين خيي ل طباعيي  هييذا الجييدول واعتميياد برنييامج 

عاٌ  ادار   الفند  سوؾ ٌوض  لنا عدد الؽ ؾ الكاً وٌعطٌنا القراء  الواضحة لاؽرؾ  الكترونً تعتمد

  .المشؽولة والؽٌر المشؽولة وتكون عاى شكل رموز

 

 :مثال  

 Rالؽرؾ الجاهز  ٌرمز لها الرمز 

 Vالؽرؾ الؽٌر جاهز   

 Ofالؽرؾ العاطاة      

 S.Oمن قبل الضٌؾ وٌكون الضٌؾ خارج الفند   لةفوالؽرؾ المق

 DLوالؽرؾ المقفولة وٌكون الضٌؾ مسافر  

 ٌعمل هذا الجدول كل وجبة

  والوجبة الاٌاٌة والوجبة المسابٌةاي الوجبة الصباحٌة 

 .وذلا لمعرفة نسب  االشؽال الحقٌقٌة لاؽرؾ وٌطاق عاٌ  بعض االحٌان التقرٌر الٌومً
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ول من فند  الى آخير حسيب حجيم الفنيد  ففيً الفنياد  الكبٌير  ٌخصيص كيل ٌيوم ٌختاؾ عمل هذه الجدا

جدول تظهر عاٌ  جمٌع الؽرؾ بشكل خانات لكل ؼرفية خاصية ، اميا فيً الفنياد  الصيؽٌر  فٌكيون عيدد 

الؽرؾ محدود ٌمكن حصره عاى جيدول واحيد فأننيا نسيتعمل جيدوال  لميد  شيهر كاميل ألن أعيداد الؽيرؾ 

ً الفناد  الكبٌر  ، وٌيتم مطابقية هيذا الجيدول الموجيود فيً قسيم الحجيز ميع ميدٌر  أصؽر مما هو عاٌ  ف

الؽرؾ المسؤولة الطوابق وذلا لمعرفة الؽرؾ المشؽولة والؽٌر المشؽولة فً حالة  حصول اي تؽٌٌر أو 

تعدٌل فً عدد الؽرؾ ٌتم شطب عاى الجدول وجب تصحٌح  عاى الحال مع االلؽاء ٌجب ان تكيون هيذه 

 . ومات عاى الجدول مطابقة الواقعالمعا

Reservation chart 

Month NO       

         Type Room 

         T 101 

         D 102 

         S.S 103 

         D 104 

         T 105 

         D 106 

         T 107 

         S.S 108 
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ٌقوم مشرؾ الحجز بوضع دراسة ٌومٌة من خ ل االعتمياد اليى المعطٌيات الثابتية التيً لدٌي  وباالضيافة 

الى تكهنات  الخاصة المرتكيز  عايى خبراتي  السيابقة بطبٌعية عميل الفنيد  ونوعٌية زبابني  وظيروؾ البايد 

 .العملوالسو  وموسم 

 

هيا )عيدد الزبيابن الفعايً لستة اٌام ٌيدون عاٌا الجدول ولفتر  زمنٌة مستقباٌة ومن الضروري ان ٌنظم هذ

عيدد العيدد التكهنيً لوصيوب ؼٌير المرتقيب( نياقص )( ٌضياؾ الٌي  )عيدد الوصيول المرتقيب   لامقٌمٌن

( ٌبقيى عيدد المقٌميٌن المرتقيب ليذلا الٌيوم وعايى لعدد التكهنً لمؽادر  ؼٌر مرتقبيةالمؽادر  المرتقبة   ا

 كانت النتٌجى أفضل وهذا ال ٌتحقق عاد  اال بالخبر  والممارسة .  تقارب العدد التكهنً مع الحقٌقة عاى

 

                                                                OCCUPANCY FORECAST 

DATE ……….……… DAY ……………..   DATE ……….……… DAY …………….   DATE ……….……… DAY ……………… 

ROOMS     PERSONS     % 

 OCCUP …………..     ……………     ….. 

ARRIVAL ………..      …………..      …. 

DEPART …………       ………….      ….. 

TOTAL    ………..        …………       ….. 

ROOMS     PERSONS      %  

OCCUP ……………     …………….     … 

ARRIVAL …………      ……………      … 

DEPART …………       ……………     …. 

TOTAL    ………..       …………….     …    

ROOMS    PERSONS    % 

OCCUP     ………….     ……………     …. 

ARRIVAL  …………      ……………     ….  

DEPART   …………       …………..     ….. 

TOTAL      ………..       ………......    ….. 

 

 

 

 

 

 

 

DATE …………….  SIGNTURE ……………… 

 تمرٌر نسبة االشغال المتولعة 
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وهً من اإلعمال المهمة التً ٌقوم بهيا قسيم الحجيوزات وذليا بوضيع التقيارٌر وإجيراء اإلحصياءات 
المتعاقة بالحجوزات والتً ترتكز عاٌها االدار  فيً رسيم السٌاسية لامبٌعيات المسيتقباٌة لافند ...وهيذه 

ؾ ث ثية انهيا جمٌعيا تكشي تقيل او تكثير بياخت ؾ حجيم عماٌيات ودرجية ونيوع الفنيد  اال اإلحصاءات
 مراحل عمل وهً 

اإلحصيياءات بالنسييبة لمصييدر تسييو  الحجييوزات :وهييً تاييا التييً تظهيير ولفتييرات زمنٌيية محييدد   -0
مصدر هذه الحجوزات سواء كانت من قبل شركات السفر او شركات الطٌيران او بواسيطة فنياد  

 اخرى تابع  لنفس الشركة ومقارنتها بٌن بعظها البعض واستخراج النسب المبوٌة لها

لباييد او الجنسييٌة التييً ٌعييود الٌهييا  وتحييددا لجنسييٌات اصييحاب الحجييوزات: االحصيياءات بالنسييبة -2
اصحاب الحجز وؼالبا ماتحول هذه المعاومات اليى وزار  السيٌاحة وعايى اساسيها تينظم التقيارٌر 

 وتضع االحصاءات.

 الدراسات واالحصاءات عن النشاطات الهامة فً الباد -3

قسم الحجوزات عاى تحدٌد مواسيم او فتيرات االزدحيام والتيً تفيرض وهً دراسة مسبقة ٌستعٌن بها 
توارٌخ معٌنة وحصر تقبل طابات الحجز بزبابن الفنيد   كأقفالعاٌ  اتخاذ اجراءات خاصة احترازٌة 

 الزٌار . ومتكررٌن

 اإلحصاءات باإلمكانٌات المتوافر  مستقباٌا -4

والتيً عايى أساسيها ٌينظم موظيؾ الحجيز عماي  *وهً الدراسات التً تظهر وضع الؽرؾ المستقباٌة 
تبقيى وتيأمٌن مثيل هيذا العميل ٌسيتعان  ٌيرفض وٌضيع البحية االحتٌياط ميا ٌرفض ميا ٌقبل او فٌقبل ما
ٌتفيرع عني  مين جيداول اخيرى وجمٌعهيا تسياعد عايى ضيبط  الحجوزات المستقباٌة وميا ضبطبجدول 

 عماٌات األجٌر وكذلا وضع التنبؤات المستقباٌة.

 .ءات ونسب مبوٌة مختافةإحصا -5

  .إحصاءات بالحجوزات الماؽا  ونسبتها - أ

  .ٌحظر أصحابها ونسبتها إحصاءات بالحجوزات التً ال - ب

 .إحصاءات بالحجوزات بطرٌقة الحجوزات ونسبتها)هاتؾ تاكس وؼٌرها( -ج

 

 

 

 

 ع التمارٌر وإجراء اإلحصاءاتضو
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TELEX \ TELEGRM FORM 

Telgram                           Class……………                  Telex 

TO;                                       City;                             Country; 

Telex No.                            Answer  back 

 

 

MESSAGE 

  Please Print 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Sender ---------------------------- Room No---------------------------- 

                                                      Signatture------------------------- 

Date---------------- Time ------------------ Clerk---------------------- 
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وهً مطبوعة تمثل احد طوابق الفند  وتبٌن موقع كل ؼرفة وتحدد نوعهيا و ممٌزاتهيا وبالتيالً الؽيرؾ 

التً هً متصاة بعضها ببعض وذلا لامسياعد  عايى التقياء الؽيرؾ التيً تيت بم وطابيات الزبيابن وكيذلا 

اليى  باإلضيافةد  ٌستعمل فً قسم الحجز نماذج تظهر عاٌها صورا  لداخل أقسام الؽرؾ وبقٌة اقسيام الفني

البحة بأسعار هذه النماذج عاد  ترفق بالمراس ت وترسل لازبابن الذٌن ٌطابون معاومات استفسارٌة عن 

    .الفند  والؽرؾ بصور  خاصة

 

 هناا انواع عدٌد  من الحجز تقسم تبعا  لمصادر تسوقها وومٌزات عرضها اهمها : :  طرائك الحجز 

 الحجز المستقل . - 0

 حجز المكاتب السٌاحٌة الوطنٌة .  - 2

 حجز وكاالت السفر والسٌاحة .  - 3

 حجز شركات الطٌران .  - 4

  حجز جماعات السٌاح . - 5
 

هو الحجز اليذي ٌيتم بيٌن الفنيد  والضيٌؾ مباشير  أو مين ٌنيوب عني  ، وٌعتبير هيذا : الحجز المستمل  -

 حسومات أو مدفوعات ؼٌر مباشر  .الحجز هو األكثر ربحا  لافند  أذ ال ٌازمها بأٌة 

 

 

 خارطة تصمٌم غرفة الفندق  



35 
 

ايى وهً المكاتب التً أنشأتها الدولة فً كافة انحاء القطر وتشيرؾ ع -: السٌاحة الوطنٌة كاتبحجز م -

الؽرض منها تشيجٌع السيٌاحة وتيأمٌن طابيات الحجيوزات فيً كافية فنياد   ةادارتها وتشؽٌاها هٌب  السٌاح

 القطاع العام وتعتمد عاى العراقٌٌن واالجانب المقٌمٌن داخل العرا  .

 

وهو الحجيز اليذي تعتميد عاٌي  الكثٌير مين الفنياد  واليذي اصيب  ٌعيم  -: حجز وكاالت السفر والسٌاحة -

العالم اجمع فالوكالة هنا تكون الواسطة بٌن الفند  والضٌؾ وتتحمل اعبياء ومصيارٌؾ المراسي ت دون 

اي مقابل من الضٌؾ مباشره ولكنها تتقضى من الفنيد  عمولية ميؤخر  وتحيدد قٌمتهيا وفيق اتفيا  مسيبق 

سنوٌا  او موسمٌا  قابل لاتجدٌد بٌن الفرٌقٌن هذا النيوع مين الحجيز ٌشيجع الكثٌير مين  ٌعرؾ بالعقد وٌكون

 الزبابن لما تتحما  الشركة من مسؤولٌات ومصارٌؾ ومراس ت وؼٌرها . 

تاعييب شييركات الطٌييران دورا  مهمييا  واساسييٌا  فييً القطيياع السييٌاحً والقطيياع  -: حجططز شططركات الطٌططران -

المسافرٌن والزبابن التً تؤمنها  لافناد  وعاى اخت ؾ درجاتها مما ادى ذلا  الفندقً خاصة وذلا لنسبة

انشيياء العدٌييد ميين الفنيياد  فييً العييالم ، وميين فوابييد هييذه الحجييوزات أنهييا ال تكبييد الفنييد  اي عموليي  مقابييل 

ده الزبابن بحٌث تعيد شيركات الطٌيران باعطابهيا سيعرا  مخفضيا  لازبيابن تكيون اقيامتهم عايى نفقتهيا ، عيا

وشركات الطٌران تقوم بتزوٌد المسافرٌن عاى متنها بطاقات تأكٌد الحجز ٌيذكر  والسٌاحةوكاالت السفر 

 . فٌها الشروط التً تم االتفا  عاٌها مع الفند
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نيوع مين انيواع الحجيوزات ٌطايق عايى مجموعية مين الزبيابن التيً تيأتً اليى  : حجز جماعات السٌاح -

الفند  ومن فوابد هذا الحجز هو رفع نسبة التشؽٌل بصور  سرٌعة وتأمٌن ارتفاع المبٌعيات والميأكوالت 

والمشييروبات داخييل الفنييد  عنييد اقاميية هييذه الجماعييات أتفييا  تسييوٌات كامايية . ٌكييون تخفييٌض بأسييعار 

الفند  مين خي ل االتفاقٌية بيٌن المجيامٌع السيٌاحٌة ميع ادار  الفنيد  مين خي ل تسيجٌل المصارٌؾ داخل 

طابييات الحجييز الجماعييات عاييى بطاقييات خاصيية نظييرا  لامعاومييات االضييافٌة الواجييب االسييتع م عنهييا 

 وتدوٌنها فً طابات الحجز وتكون الموقعة بٌن الطرفٌن ادار  الفند  وممثل جماعات السٌاح .
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عين  ةث ٌعطيى الضيٌؾ كافي  تكيالٌؾ االقامي: هناا أكثر من وسٌاة لادفع المالً بحٌ ئك الدفع المالًطرا

التً سٌمكث الضٌؾ فٌها وتشمل سعر الؽرفة والطعام وؼٌرها مين المصيارٌؾ التيً ٌتفيق   الاٌاة الواحد

 عاٌها مع الفند  منها 

نقدا  : أي بواسط  اورا  نقدٌة متداولة أو مقبولة فيً البايد او بواسيطة شيٌكات مصيرفٌة او حيواالت  - 0

 برٌدٌة او شٌكات سٌاحٌة . 

الدفع بواسط  كابونات السفر او شركات الطٌران وهو الدفع الذي ٌرافق عاد  الحجوزات عن طرٌق  - 2

 مصارٌؾ اقامة الضٌؾ .شركات الطٌران والتً تتعهد ب  هذه الشركات دفع 

وحسب الشروط الوارد  عاى هذه الكوبونات وٌتم عاد  قبض قٌمتها بعد مؽيادر  الضيٌؾ باالعتمياد عايى 

عاى نسختٌن االوليى  اإلٌصالالنسخة االصاٌة التً عماها الضٌؾ والتً تأخذ من  قبل مؽادرت  ، وٌكون 

ا ترفق المباػ او بمستند الدفع عن هذه المبالػ تعطى لاضٌؾ والثانٌة فٌحدد رقمها عاى بطاقة الحجز بعده

وصييول اصييحابها حٌييث تحييول الييى حسييابهم  بانتظييارتييودع فييً صييندو  االمانييات خيياص بقسييٌم الحجييز 

 كمدفوعات مسبقة .

 

 

تأكٌيده مين قبيل طاليب الحجيز ، ان عماٌية كيل طايب  بانتظارٌعتبر كل طاب حجز معاق مهما كان نوع  

 ( NOT CONERMED)ؼٌير مؤكيد  ٌشيار الٌهيا بكامية ؼٌير مؤكيد  تبقيى قبل ٌوم او اٌام ال ٌيتم تأكٌيدها

وعايى مسيؤول الحجيز االتصيال بأصييحابها أو مين قياموا بيالحجز تأكٌييد حجيوزاتهم ألن هنياا متسيع ميين 

اٌة بٌع الؽرؾ ، بالتالً ممكن عاى المسؤول عاى اتخاذ قرار الوقت ، وهذه العماٌة لها دور كبٌر فً عم

باستبدال الحجز بالطابات حجز اخرى ، اما فً حالة تأكٌد الحجز من قبل الطرفٌن الفند  والضٌؾ ٌنظم 

الفند  استمار  حجز مع تحدٌد جهة االتصيال واالسيم ميع تحدٌيد نيوع ورقيم الؽرفية  والشيروط التيً ٌيتم 

 االتفا  عاٌها .

 

 

 

 مشاكل الحجز والحلول المناسبة لها : 
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: الذي ٌتم مين خي ل تعيدٌل االتفيا  اليذي ٌحصيل بيٌن الطيرفٌن الفنيد  والضيٌؾ وٌيتم  الحلول المناسبة

 معالجتها من خ ل االمور التالٌة 

 تعدٌل فً تارٌخ الوصول من ناحٌ  التأخٌر او التقدٌم .  -0

 تعدٌل فً عدد االشخاص من الزٌاد  او النقصان .  - 2

 الى شروط منامة مع فطور أو تسوٌة كاماة او العكس .  تعدٌل فً شروط المنامة - 3

 تعدٌل فً مد  االقامة تمدٌد أو تقاٌص .  - 4

ان جمٌع هذه االجراءات تتم من خ ل حصول موافقة ادار  الفند  مع التأكد من الشخص الميتكام و رقيم 

 . هاتف  واجراء عماٌة التصحٌ  فً السج ت من لوحة الحجز الى لوحة ضبط الحجز

 

 :  CANCELLATIONالغاء الحجز   

لؽاء من قبل الشخص الحاجز نفس  ٌعتبر هذا االلؽاء قانونٌا  اذا ما سبق تارٌخ الوصول ؼالبا  ما ٌطاب اال

ٌعتبر الحاجز معفً من كل ارتبياط  ةربع والعشرٌن ساعة فً هذه الحالالمحدد ، بحٌث ان ال ٌقل عن اال

 أو الشروط . 

ٌعتبر خسار  ال تعوض لافند  ، عاٌنا ان نأخذ بعٌن االعتبار الظروؾ التً احاطت بهذا االلؽاء بحد ذات  

االلؽاء مما دفعت الحاجز الى الؽاء حجزه ، عاٌنا ان نفهم الظروؾ التً احاطت بالحجز وشيكر الضيٌؾ 

 .مره اخرى والترحٌب ب   مكن  من الحضور واألمل ب  بالعوداذن عاٌنا ابداء اسفنا لعدم ت
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تتحمل نتابج هذه الحاالت باعتباره لم ٌقصد الضرر انما هناا حاالت خاصة تعطيً الفنيد  حيق  فاإلدار 

اقتطاع سعر الؽرفة التً حجزت و لم ٌحضر او ٌباػ صاحبها عن عدم رؼبت  فً الحضور وكان قد دفع 

ٌن سياعة عين قسماَ من أو كامل المباػ مقدما  كما ٌحق لافند  فسخ العقد او الؽاب  بعد مرور اربع وعشير

 .فً حال  االلؽاء التأكد ما ٌاًموعد وصول الضٌؾ اما 

 

 .الحاجز نفس التأكد من شخصٌة المتكام اذا لم ٌكن هو  -

 . تسجٌل اسم الشخص -

  .وضع ختم ماؽى عاى بطاقة الحجز واالحتفاظ بالبطاقة فً لوحة الحجز -

 .اجراء التصحٌ  عاى جدول ضبط الحجوزات وماؾ المراس ت -

 

ة وقٌيد الدراسية لعيدم أكتميال المعاوميات أو جيز قابيل لامراجعيهيو الح -: LAREQUSET  الحجز المعلطك

الشروط التً ٌنتظر حاها وٌجب أن ٌبت بأمر هذه الحجيوزات قبيل موعيد الوصيول أميا أن تصيب  حجيز 

أو تصيب  الؼٌية تطبيق شيروط الحجيوزات ال ؼٌية  مؤكد وتطبق عاٌ  نفيس شيروط الحجيوزات المؤكيده

وٌمكن اعطابها لونا  ممٌزا  فً لوحة الحجز لحٌن حضور الضٌؾ وٌترا األمر لموظيؾ الحجيز رفضيها 

أو قبولها ومن خ ل ذلا ٌعتبر هذا النوع من الحجز أقل ربحٌة بأعتبار ان الضٌؾ ؼٌر مؤكد الحضيور 

 كون  معاقا  . 

 

ٌعتبر هذا النوع من الحجز هو أفضل انواع الحجيز كوني  صياحب   -: GUARANTEEDالحجز المكفول 

مؤكد الحضور بأعتبار ان الضٌؾ قام بدفع مباػ من أصل حساب  أو سدد المبايػ بالكاميل اليى الفنيد  ميع 

ر اعطاب  لونا  ممٌزا  واعطاب  اٌضا  األفضاٌة بأعتبار ان قدوم الضٌؾ مؤكد ومكفول وهو ٌعيد اٌضيا  أكثي

 ربحٌة من الحجز المعاق .
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اليى البحية االنتظيار بعيد نفياذ جمٌيع ؼيرؾ لتيارٌخ معيٌن نتٌجية طابيات المتعيدد   ٌاجؤونعاد  الضٌوؾ 

عيدد الؽيرؾ واالحتٌياط  استعمال البحة تدعى البحة االنتظار تدون عاٌها الحجوزات التً ترد بعد أكمال

والتً ٌعتذر الى أصحابها عن عدم امكانٌة تأكٌد طاباتهم ، واعتمدت هذه االبحة لخدمة الزبابن ولٌس من 

صال  الفند  رفضهم أو عدم اعطابهم األمل عاى العكس ٌجب ابقابهم واعطابهم أمل هذا ما ٌرحبون بي  

ٌا  ميع مصياحت  بأعتميياد جانيب األسييبقٌة الضيٌوؾ وكيذلا ميين حيق الفنييد  تقيدٌم شيخص عاييى أخير تماشيي

لبعض منهم عاى هذه ال بحة ووضع ختم البحة االنتظار عاى بطاقة الحجز واعطاء هيذه البطاقيات لونيا  

 ممٌزا  عن ؼٌرها واالبقاء عاٌها عاى لوحة الحجز . 

  

 

، ، سفراء ، فنانٌن ندباوماسٌٌ، رجال الدٌن ، اسةالشخاص المهمٌن مث   رجال سٌٌعتبر هذا الحجز الى ا

شخصيٌات مهميية ٌخصييص لهيم االجنحيية الفخميية والصياالت الخاصيية والتعامييل  ضيٌوؾ دوليية بأعتبييارهم

الممٌز وحتى منهم االقامة المجانٌة ، قسم الحجز هو الذي تنطاق من  التسمٌة هؤالء الضٌوؾ بعد موافقة 

واعطيابهم لونيا  ممٌيزا  مميث   الايون األحمير لٌيتم تمٌيزهم عين  V.I.Pاالدار  وٌتم ختم بطاقة الحجز بخيتم 

اقً الضٌوؾ الموجودٌن فً الفند  وتحدٌد هذه التسمٌ  عاى البحة الوصول المرتقيب لٌأخيذ جمٌيع مين ب

 ٌهم  األمر .

 

 

 

 

 

 

 

  WAITLNGLISTئحة االنتظار ال

 V.I.Pحجز كبار الضٌوف 

: 
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 هً سلسلة من االعمال التً ٌموم بها موظف مختص فً لسم الحجز ومن اهم هذه االعمال : 

ٌقوم موظؾ الحجز بأخذ جمٌع الحجوزات التً من المقرر ان ٌصل اصحابها فً الٌوم الثانً والوارد   -

الى ماؾ مراس ت الحجز التابع لاتارٌخ نفس  والتأكد مين صيحة  باالعتمادعاى لواب  الحجز او  الحجز 

 اوراا .المراس ت عاى بطاقات لواب  الحجز 

بالحجز العابد الى الصؾ نفس  من خ ل مراجعة بطاقات الحجيز بعيد اكمال جمٌع المعاومات الخاصة  -

 التأكد من صاحب الحجز او المخول عن  او الشركة المسؤولة عن الحجز . 

 اعطاء لون خاص حسب نوع الحجز وعاى اساس نوع الضٌافة العابد  الى الضٌؾ .  -

 د  . الؽاء الحجوزات المكرر  التً ٌكون اصحابها وصاوا الى الفن -

 تأكٌد االتصال مع المسؤول الشركة لتأكٌد الحجز .  -

 طبعا البحة الوصول المرتقبة باالعتماد الى لوحة الحجز . -

  V.I.Pالى ضٌوؾ كبار  تحدٌد وفرز الحجوزات العابد  -

والبحية ضيبط الحجيوزات اليراا بعد مرحاة تأكٌد الحجز ٌتم التصحٌ  فيً جمٌيع السيج ت ميع لوحية  -

 الحجز . لتهٌبة 

 

 

 

 

 

 

 

 التحضٌر لوصول الزبائن : 
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لتسيهٌل عميل الموظيؾ وأهمٌية  ؼالبا  تستخدم االلوان فً قسم الحجوزات بإشراؾ موظؾ قسم األسيتقبال

هذه االلوان لتسهٌل مهم  عمل الموظؾ لتعرؾ بشكل سرٌع عاى انواع الحجوزات وممٌزاتها ونوع كل 

حجز مما ٌساعد عاى تنظٌم عماي  ، ٌقيوم موظيؾ الحجيز بتيدقٌق جمٌيع حجيوزات قبيل ٌيوم مين وصيول 

ال جمٌع المعاوميات الضيرورٌة الضٌؾ بإعداد لوحة الحجز وتدقٌق كل بطاقة حجز لؽرض انجاز وأكتم

عاٌها وحسب ممٌزات كل منها ٌعطٌها ليون ممٌيز ولكين هيذه االليوان تختايؾ مين فنيد  اليى آخير حسيب 

 نظام عمل الفند  وحسب االلوان المستخدمة .

 . CREWالاون االصفر لام حٌن  -

 .الاون االخضر الحجز المكفول -

 . V.I.P  الاون االحمر ٌعطً لكبار الضٌوؾ -

 . NORMALالاون االبٌض ٌعطً لاحجز العادي   -

 . TOUR / GROUPالاون االزر  ٌعطً لجماعات السٌاح  -

 .الاون البرتقالً ٌعطً إلى  البحة االنتظار -

 

 

ٌاعب قسم الحجز دور المنسق وحاقة وصيل بيٌن جمٌيع األقسيام االمامٌية مين جانيب وبيٌن بياقً االقسيام  

افنييد  ميين جانييب آخيير وكييذلا حاقيية وصييل بييٌن الفنييد  والخييارج عيين طرٌييق المراسيي ت والمكالمييات ل

 الخارجٌة ، بطبٌعة العمل ٌحتاج الى تنسٌق عمل مشترا مع االقسام االخرى .

 

 

 

 

 استعمال االلوان

 لفندق :لالتنسٌك والتعاون مع بالً الدوائر 
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 است م البرٌد المرسل الى الفند  و المتعاق بطالبات الحجز الؽرؾ  :ارةمع االد -أ 

 ارسال جمٌع حجوزات المؤكد  ٌومٌا  وتحدٌد كبار االشخاص المهمٌن -

 رفع تقرٌر ٌومً عن نسبة األشؽال المرتقبة ولفتر  زمنٌة -

 :ع لسم المبٌعات والعاللات العامةم -ب 

 روبات وفود وؼٌرها (ك) ،الاالتفا  عاى الشروط واالسعار الواجب تطبٌقها  -

 رفع لواب  تفصٌاٌة بأسماء الجماعات وكٌفٌة تقاسم الؽرؾ -

 است م جمٌع عقود مبٌعات الؽرؾ الثابتة المستقباٌة موسمٌة أو سنوٌة - 

 مبٌعات فً الفندق : المع بالً السام  -جـ 

 التً لها ع قة بالموضوع عن البحة الوصول .اع م جمٌع االقسام  -

مشارك  جمٌع رؤساء االقسام فً حالة االتفا  مع الجماعات والكروبات والوفود عايى اوقيات وانيواع   -

 و اسعار ووجبات الطعام وؼٌرها من الخدمات 

 اع م جمٌع االقسام فً حالة حصول اي تؽٌٌر او تعدٌل فً االتفا  الذي قد ٌحصل  -

 مع السام المكتب األمامً :  -د 

 است م لواب  ومافات ومراس ت الحجوزات العابد لاضٌوؾ القادمٌن مساء كل ٌوم  -

 است م لواب  ومراس ت الحجوزات الذٌن لم ٌحضروا لؽرض الؽابها  -

 مراجعة قسم االستقبال عن كل حجز لؽرض التشاور ٌعود لاٌوم نفس  إذا قرر الرفض أو القبول -

 فع تقرٌر ٌومً عن نسبة االشؽال المرتقبر  -

تحوٌييل طابييات الحجييز المباشيير  التييً ٌييأتً اصييحابها الييى قسييم االسييتقبال لتسييجٌاها وتحوٌاهييا الييى قسييم  -

 . الحجوزات
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من الواجبات المهمة عاى كيل الميوظفٌن العياماٌن فيً قسيم المكاتيب األمامٌية ودابير  الحجيز 

معرفيية واتقييان اسييتعمال دلٌييل الهيياتؾ الرسييمً والييدولً مييع االحتفيياظ بييدلٌل خيياص بالييدابر  

النقييل والطٌييران وسييٌارات  المهميية المرتبطيية بالعمييل وخاصيية االرقييام الشييركات وباألرقييام

والهدؾ من ذلا السرعة فً االجابية عايى المكالميات الداخاٌية والخارجٌية وخاصية  .التكسً

االتصاالت المهمة وٌجب تكون االرقام واضحة فً دلٌل الهاتؾ وموزعة عايى جمٌيع اقسيام 

ودوابر الفند  ، وٌكون موظؾ االستقبال ل  القدر العالٌة والمهارات الفنٌة فً استخدام دلٌيل 

وتيييأمٌن  لألحييراجد الدقيية والتركٌيييز فييً اسييتخدام االرقيييام ت فٌييا الهيياتؾ ميين خييي ل اعتمييا

 االتصاالت الدولٌة والداخاٌة والدوابر الحكومٌة

 

 

قييد نضييطر وبنيياء لطاييب النييزالء أو مسييؤولً الييدوابر أحٌانييا  الييى االستفسييار عيين اسييم الشييخص الطالييب  

قبيل تحوٌاي  اليٌهم ومين الضيروري االستفسيار عين أسيم الطاليب وتعامي  اليى الشيخص واع مهم بي  مين 

المطاوب دون ان ٌسمعا االول أذ قد ٌرفض هذا وألسباب خاصة اإلجابة عاٌ  وٌطاب منا اب ؼي  عين 

عدم وجوده فً الفند  وعاٌا أن تفهم الوضع وتتصرؾ بصوره طبٌعٌة وكأن النزٌل فع   خارج الفنيد  

 ى الطالب ترا رسالةوتعرض عا

 

 

 

 

 

 

 

 المهارات العملٌة الستعمال دلٌل الهاتف

 المهارات العملٌة لتحوٌل المكالمات الهاتفٌة
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 : ومن الخطوات العملٌة المهمة لتحوٌل المكالمة 

 اخذ اسم الطالب المتصل  -0

 اإلنتباه الجٌد لمعرفة ما ٌرٌده المتصل  -2

 عدم تحوٌل المكالمة الى الضٌؾ اال بعد حصول موافقت  ، قد ٌرفض الطاب  -3

 التأكد من الضٌؾ أن  موجود فً الؽرفة  -4

 تدوٌن جمٌع ما ٌرٌده المتصل عاى شكل رسالة تحرٌرٌة لؽرض ارسالها الى الضٌؾ  -5

 عدم ؼاق الهاتؾ اال بعد إنتهاء كل ما ٌحتاج  الطالب   -6

 التكام بصوت هادئ مع الطالب دون -1

 االصؽاء الى الطالب بشكل جٌد وتحقٌق كل ما ٌحتاج  الطالب  -2

 

 

حدد والتيً ٌستام الساعً الرسابل من دابر  الهاتؾ ودابر  االستع مات لؽرض ارسالها الى الضٌؾ الم 

عاى سرٌة هذه الرسابل ونظافتها وعدم فت  تاا الرسابل أو الت عب بهيا  لتكون داخل ظرؾ خاص مقف

قد تكون تقارٌر سرٌة او برٌد مهم لؽرض إعطاب  الى الضيٌؾ وفيً حالية الت عيب بهيا سيوؾ ٌتعيرض 

 .اعً الى مسألة قانونٌ  ومحاسبت الس

  

 .الباب بتمرٌر هذه الرسابل من تحتأما اذا لم ٌجد احدا فً الؽرفة النزٌل ٌقوم 

وٌجب ان ٌثبت رسالة الخاصة بالفند  عاى الظرؾ الذي ٌحتوي المعاومات المهمة بإسيم الشيخص اليذي 

 .طاب الضٌؾ ، وسٌاة االتصال اي رقم الهاتؾ ، وقت الحضور الشخص الطالب

 

 

 

 

  والمظروفةطرائك التعامل مع الرسائل الشفوٌة 
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 والرسائل تكون نوعٌن 

المعنيً ، أن ٌيتفهم وبوضيوح  ٌقوم الساعً او المكاؾ بإرسال الرسالة إليى النزٌيل: الرسائل الشفهٌة -أ 

فحوى أو مضمون هذه الرسالة ولمن هذه الرسالة موجهة بالذات ، ثم بعد ذلا إب غ اصحاب الع قية قيد 

 ٌوافق بتباٌؽ  أو ال وفً الحالتٌن عاى الساعً أن ٌعود الى من كاف  بتأدٌة المهمة ثم ٌباؽ  بالنتابج

 

 باعتبار، ل الى الشخص المعنً صاحب الع قةارسال الرسابعاى الساعً عند  :رسائل المظروفةال -ب 

 ان هذه الرسابل ذات أهمٌة أو قد تكون معاومات سرٌة او تقارٌر مهمة ،

وهنا قد تحصل بعض المشاكل عند اعطاء الرسالة الى الضٌؾ ألن  ال ٌرٌد ان ٌعرؾ احد من معي  فيً  

الع قية عايى مثيل هيذا التصيرؾ ، فٌجيب الؽرفة ألهمٌة الموضيوع وقيد ٌعتيرض صياحب الموضيوع أو 

وعاييى موظييؾ  مييع تأكٌييد شخصييً الييى الشييخص نفسيي ، االنتبيياه واالمتنيياع  عيين تسيياٌم الرسييابل الموجيي 

االستقبال أو فً دابر  الحجز ٌجب أن ٌتعامل مع الحالتٌن مع الرسابل سواء كانيت الرسيابل مظروفي  أو 

قيد ٌتعيرض  رٌب أي معاوميات عين هيذه الرسيابل،سيشفوٌة باعتماد جانب االحتفياظ بالمعاوميات وعيدم ت

 الموظؾ فً االستقبال الى المسألة االدارٌة أو القانونٌة .

توجد هناا نماذج من الرسابل الموجود  فً قسم االستقبال مكتوبة بيالؽتٌن العربٌية واالنجاٌزٌية ، تيدون  

الرسييالة المقصييود  الييى فٌهيا جمٌييع المعاومييات الخاصيية بالشيخص الطالييب لاضييٌؾ وٌجييب أن ترفيق مييع 

النزٌييل وتثبييت هييذه المعاومييات فييً سييجل خيياص موجييود فييً قسييم االسييتقبال حتييى ال ٌنسييى تاييا الرسييالة 

 .العاماٌن فً القسم وإب غ
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 رسالة

MESSAGE 

 

 الى_____________________  رقم دار ______________

                                    HOUSE  NO                                                 TO 

 من _________________ رقم هاتؾ _________________

                                                  TEL NO                                     FROM 

 التارٌخ _____________ الوقت _____________________

                                                          TIME                                  DATE 

 الرجاء االتصال ب    اتصل بكم                               

                                      PLEASE CALL HIM                  CALL ED YOU 

 سٌعود                 حظر لزٌارتكم                

                                  WILL RETURN                   CAME TO SEE YOU 

مختاؾ_________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_______________    

      FO\TEL 003                                التوقٌع           SIGNA TURE 
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 رسالة

MESSAGE 

 

 الغرفة                     الى                                                           

TO_____________ROM______________________ 

 الولت                      التارٌخ                                                      

DATE_____________TIME_____________________ 

 هاتف                                من                                           

FROM__________________TEL___________________ 

 

 الرجاء االتصال ب 
            PLEASE CALL 

 سوؾ ٌعود
         WILL RETURN 

 عاى عجل
        URGENT 

 اتصل بكم هاتفٌا  
CALLED YOU BY TELEPHONE 

 جاء لزٌارتكم
         CAME TO SEE YOU 

 ٌرٌد مقاباتكم        
         WAANTS TO SEE YOU              

    

 المضمون                                                                                                                        

NESSAGE___________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
                                                         RECEIVED________________ 

 توقٌع المستام                             
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هً العماٌة العكسٌة لاوصول ، فكما كان عاٌنا اعي م اقسيام ودوابير الفنيد  بالوصيول ، فٌجيب  :المؽادر 

 عاٌنا أٌضا  اع مهم عن المؽادر  فاألع م عن المؽادر  طر  عدٌد  .

أما ان تشارا فٌها دابير  البيدالت الموحيد  ٌكايؾ السياعً باالعتمياد عايى بطاقية تسيجٌل المؽيادر  التيً  

سييتقبال باليدوران عايى كييان اقسيام دوابير الفنيياد  والتيً لهيا ع قيية بالموضيوع وإبيي غ ٌعيدها موظيؾ اال

المسؤولٌن عنها بمضمون هذه البطاقة أي بطاقة المؽادر  والتً ٌطاب منها توقٌعها وتساٌم  كل ما لدٌهم 

القيوابم  ٌقيوم السياعً بحميل هيذه وكيان قيد وقعهيا وليم ٌسيددها بعيد، لضٌؾ المؽيادر،من قوابم تعود الى ا

وٌعييود بهييا بشييكل سييرٌع الييى دابيير  صييندو  المكتييب األمييامً حٌييث ٌسييامها الييى الضييٌؾ المؽييادر وٌييتم 

 محاسبت  عاى القوابم التً لم ٌسددها .

كذلا فً نفس الوقت ٌكاؾ أحد الحمالٌن وفقا  لجدول توزٌع المهام ٌمسك  المسؤول عن الدابر  باالهتمام 

لمؽادر باالسيتناد إليى بطاقية حميل األمتعية والتيً اسيتعماها عين وصيول بنقل وحوابج وحقابب التنزٌل وا

بياألمر ومين االفضيل أن ترافقي  إليى  ألع مهياالضٌؾ نفس  ، وهذه البطاقة ٌمير بهيا إليى ميدٌر  الؽيرؾ 

الؽرفة لاتأكد من س مة جمٌيع األجهيز  وعيدم وجيود أي نقصيان مين محتوٌاتهيا بعيدها ٌيتم التوقٌيع عايى 

ل جمٌع امتعة الضٌؾ وتساٌم مفاتٌ  الؽرفة من  أو ٌأخذ من  من الباب وٌضعها بجانب دابر  البطاقة ثم نق

 الصندو  .

وٌكون قيد حيرر لي  االمتعية واذن لي  ثم ٌوقع األخٌر عاى هذه البطاقة وٌختمها بعد تسدٌد الضٌؾ حساب  

حٌيث ٌهيتم البيواب بفيت  البياب بنقاها الى خارج الفند  ، بعد ان ٌطاب الضٌؾ مرافقت  الى خارج الفند  

 لهم .

لهم بالمرور وتأمٌن وسيابل النقيل لاضيٌؾ وفيً حالي  عيدم توفرهيا ٌيتم اسيتدعاء احيد السيواقٌن  واإلفساح

وفت  ابيواب السيٌار  ومسياعد  النزٌيل فيً الصيعود الٌهيا . ميع ترتٌيب جمٌيع احتٌاجيات وحقابيب النزٌيل 

 .ضٌؾ مع امنٌات ل  اقامة سعٌد  آماٌن العود ثم ٌتم تودٌع ال السٌار وبشكل صحٌ  فً صندو  

 

 

 

 

 لتحضٌر لمغادرة الضٌف ا
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BELLMAN CARD 

ARRIVA               DEPAR TORE          SHIF TING 

GUEST NAME _________________________ 

ROOM NO._______NO.OF PERSONS________ 

PIECES OF LUGGAGE                 TIME_________ 

DATE_________________________________ 

BELL BOY’S SIGNA TURE 

CONCIERGE HOUSE KEEPER CASHIER 

   

 

REMARKS_____________________________ 
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 عرف دائرة الحجز وما الهٌكل التنظٌمً لدائرة الحجز ؟ : 0س 

 اجهزة الحجز ومعداته ؟  باختصارعدد  : 2س 

 بماذا ٌمتاز موظفو دائرة الحجز وضح ذلن على شكل نماط ؟  : 3س 

 عرف جهاز الفاكس وما الفائدة من استخدامه ؟  : 4س 

 كٌف ٌتم حفظ ملفات الحجز اشرح ذلن بشكل مفصل ؟  : 5س 

 عدد اهم المستندات والمطبوعات الموجودة فً دائرة الحجز ؟  : 6س 

 المستمبلٌة ؟اهمٌة استخدام جدول ضبط الحجوزات  : ٧س 

 عدد اهم المعلومات الموجودة فً لائمة الحجز باللغتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة ؟  : 8س 

 عدد انواع لوائم الحجز مع شرح كل واحدة منها ؟   : ٩س 

 ما هً السام لائمة الحجز عددها مع ذكر تفاصٌل كل واحدة منها ؟  : 42س

 الحجز عددها فمط ؟  استمارة ءلملًما هً الخطوات العملٌة  : 44س 

 عدد طرائك الحجز مع شرح واحدة فمط ؟  : 42س 

 ؟ باختصارعدد طرائك الدفع المالً مع شرح كل واحدة  : 43س 

 ؟ لوصول الضٌف اشرح ذلن بشكل مفصل ما هً الخطوات المتبعة : 44س

 لارن بٌن الحجز المعلك والحجز المكفول وأٌهما افضل ؟  : 45س 

 استخدام االلوان فً لسم الحجز ؟وضح اهمٌة  : 46س 

 : عرف ماٌلً:  4٧س

 الئحة االنتضار -4حجز ضٌوف الدولة       -3الحجز المعلك       -2الحجز المكفول       -4

 كٌف ٌتم معالجة المشاكل التً تحصل فً الحجز وضح ذلن باختصار؟ : 48س

 الحجز؟: ما هً الخطوات العملٌة التً ٌتبعها موظف الحجز إللغاء  4٩س

 : ما هً الحلول المناسبة لمعالجة مشاكل الحجز؟ 22س

 : كٌف ٌتم التنسٌك بٌن دائرة الحجز والدوائر االخرى؟ 24س

 : ما هً الخطوات العملٌة إلنجاز حجز كبار الضٌوف, وضح ذلن بشرح مفصل؟ 22س

 

 االول  اسئلة الفصل
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 الثانًالفصل 

 االستمبالدائرة 

RECEPTION DEPARTMENT 
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 محتوٌات الفصل : 

 دائرة االستمبال  -

 تعرٌف دائرة االستمبال وأهمٌتها -

 استعمال الهاتف -

 ران الغرف -

 المحجوزةالتعامل مع طلبات الغرف  -

 بطالة األمن -

 بطالة التشرٌف -

 عملٌات االلامة -

 معرفة الحجوزات االلكترونٌة -

 لطع التذاكر االلكترونٌة -

 اثار وعٌوب الدفع الكترونً على تنمٌة التصادٌات السٌاحة -

 ر الغرفٌبطالة تغٌ -

     DAY USE الغرف المشغولة نهارا -

 مغادرة الزبائن  -

 الحسابات المسائٌة  تدلٌك -

 اعداد تمرٌر اٌرادات الغرف الٌومً -

 وضع التمارٌر واجراء االحصاءات -

 المصطلحات ومختصراتها -

  اسئلة الفصل  -
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  تعرٌف دائرة االستمبال وأهمٌتها

وهو من دوابر االمامٌة  هً دابرة من دوابر المكتب االمامً لها اهمٌة ومولع مهم من بالً الدوابر

من حٌث االهمٌة فأنها تموم بأعمال الربٌسٌة لتً ٌموم بها لسم االستمبال من بٌع الؽرؾ وما  للفندق

الى استمبال الزبابن  باإلضافةٌفرض ذلن من تنظٌم اوضاع الؽرؾ وصحة المعلومات لتمام هذا العمل 

افراد او  اكانومن الوصول الى المؽادرة سواء  واتمام عملٌات التسجٌل واكمال جمٌع االعمال االدارٌة

اما المولع ٌكون وسط الصالة الربٌسٌة المواجهة لباب الربسً لفندق ومصاعد النزالء لٌكون  .جماعة

 مرالب على عملٌة الدخول والخروج من الفندق .

 

 

رتبياط بميدٌر سياعة وٌكيو ن اال 55لٌليً   لميدة  ,مسابً, ون العمل على ثالثة وجبات )صباحًٌك      

 ن مسؤول وجبةـ ٌتألؾ مث ٌتم تشكٌل وجبات وٌكو ن )الشفتحٌ م المكتب االمامًـلس

 (SUPER  VISOR (ثالثة موظفٌن   ROOM  CL ERK.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة االستمبال 

 موظفون دائرة االستمبال 

 الهٌكل التنظمً لدابرة  االستمبال  

RECEPTION 

 دابرة االستمبال

RECEPTION 
SUPER  VISOR 

 مسؤول وجبه

ROOM  CL ERK 
 موظفٌن الدابرة
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 COMPUTERجهاز حاسوب     .1

  WALKIE-TALKIEجهاز االتصال االسلكً  .5

  TYPE WRITERجهاز طابعة لٌزرٌة حدٌثة  .5

 

          

        

 

 جهاز هاتف ٌتعرف الطالب  على مهارات االتٌة :

 

 

 والصحٌحة للهاتف. الفنٌةاستعمال الطرق  - أ

وهنالن لواعد اساسٌة وأصول  ع  مطوال فً دروس الهاتؾ والتلكسٌأتً شرح هذا الموضو

 عامة ٌجب ان ٌعرفها كل موظفً الفندق .

نمدٌة لذا وجب علٌهم معرفة كٌفٌة استعمال هذه االجهزة والمعمدة منها والتً تشؽل بواسطة لطع 

 وتوضع بتصرؾ الزبابن وفً ركن من المكتب االمامً .

 االجابة على المكالمات الداخلٌة والخارجٌة . - ب

 علٌه االسراع فً االجابة على اي مكالمة تره وتحدٌد االفضلٌة فً االجابة والٌالة فً الحدٌث - ت

 وعدم الصراخ والتكلم بصوت منخفض لذا ٌجب اتباع ماٌلً بل تابع.

 الدابرة والماع التحٌة  تعرٌؾ .1

 التعرؾ الى الشخص المتكلم واخذ رلم ؼرفته .5

 تفهم حاجاته والؽرض من اتصاله وتدوٌنها. .5

 تحوٌل المكالمة او اعادة وصلها مع البدالة اذ كان ضرورٌا .5

 الخط لبل ان ٌفعل الضٌؾ. الفالانها المكالمة بلطؾ وشكر الضٌؾ وعدم  .2

 اهم االجهزة 

 استعمال الهاتف  
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 والموظفٌن. اإلدارةث.التعامل مع مكالمات 

عن تلن التً ذكرت سابما بل انه  اإلدارةمع مكالمات  واإلجابةطرق التعامل  ؾال تختل

 فً الحدٌث وتذكر الى مخاطبة مكلمن باسم الوظٌفة  اإلطالةٌجب التنبه عدم 

 الضرورةاما بخصوص المكالمة بٌن الموظفٌن فمن الضروري عدم المٌام بها الى فً 

 المصوى

 .الداخلٌةت تامٌن النداءا.ج

بحكم مولعهم وبناءا على طلب النزالء الى اجراء ندار  الموحدةالبدالت  موظفو ٌضطر

هاتفً داخلً وإرشاد النزالء الى كٌفٌة اجراء هذه النداءات  وتفهم ؼاٌات النزٌل وتحدٌد 

وإرشاد النزالء الى استعمال  البدالةارلام الدوابر وإمكانٌة االتصال بها مباشر بواسطة 

 .اكشان وتعرٌفهم طرٌمة االستعمال وتامٌن المطع النمدٌة لتامٌن االتصال

 

 ح:استعمال دلٌل الهاتف.

معرفة واتمان استعمال دلٌل الهاتؾ الرسمً والدولً  الموحدةمن واجبات فرٌك البدالت 

بطة بعملهم مثل شركة النمل واالحتفاظ باألرلام بدلٌل خاص بدابرة االرلام المهمة والمرت

 والطٌران والتكسٌات.
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 مواصفات العاملٌن بمسم الهاتف 

  اجاد اللؽات االجنبٌة 

  المدرة على التعامل مع تجهٌزات المسم 

  االتصاالتاالمانة فً العمل وعدم التنصت على  

 والتعامل المهذب مع المتصلٌن  المرونة 

  الصبر والمدرة على التحمل 

ونظرا لدور لسم الهاتؾ بالفندق  فأنه ٌتطلب العمل على مدار الساعة مما ٌعنً توفر وردٌات عمل  

 وهً كالتالً :

 وردٌة صباحٌة  .1

 وردٌة مسابٌة .5

 وردٌة للٌلة  .5

 

 الوظائف بمسم الهاتف 

 كتنظٌم داخلً لمسم الهاتؾ فأن هذا المسم ٌتطلب توفٌر عدد من الوظابؾ لضمان وتنفٌذ المهام بشكل

 جٌد والوظابؾ الموجود بمسم الهاتؾ كالتالً :

 .مأمور الهاتؾ 5اكس والتلكس     .عامل الف5.مشرؾ لسم الهاتؾ      1

 المستندات  المستعملة فً دائرة االستمبال 

–بطالة تؽٌر الؽرفة -بطالة طلبات الخدمة الخاصة -سلب الران -)بطالة التسجٌل المطبوعات .1

سجل  –بطالة التشرٌفات  –بطالة طلب االسرة االضافٌة  –بالوصول المؽادرة  بطالة العالم

–البحة الوصول المرتمب  –اٌصاالت ممبوضات  –بطالة وسجل االمن  -الوصول المؽادرة

 –تمرٌر مدبرة الؽرفة  –سجل االشخاص المهمٌن  -البحة الوصول الٌومً والمؽادرة

 وخالصات تمارٌر الؽرؾ واالٌرادات .

بطالة  –بطالة تؽٌر الؽرفة  - بطالة طلبات الخدمة الخاصة - سلب الران - بطالة التسجٌل ) المطبوعات

سييجل الوصييول  –بطاليية التشييرٌفات  –بطاليية طلييب االسييرة االضييافٌة  –العييالم بالوصييول المؽييادرة 

البحية الوصيول  –البحية الوصيول المرتميب  –اٌصياالت ممبوضيات  –بطالية وسيجل االمين  - المؽادرة

وخالصييات تمييارٌر الؽييرؾ  –تمرٌيير مييدبرة الؽرفيية  –سييجل االشييخاص المهمييٌن  - والمؽييادرةالٌييومً 

 واالٌرادات .
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 االختام  المستخدمة فً دائرة االستمبال 

    CANCELLEDملؽً -NO SHOW  3لم ٌحضر - RECEPTION  2االستمبال  1 - 

 V.I.Pمهم  - COMPLIMENTARY  6ضٌافة DAY USD -   -5     استعمال ٌوم4ً - 

 

 

الؽرؾ والذي ٌتكون من مجموعة  أوضاعالمعدات لسم االستمبال وٌعرؾ بنظام كشؾ  أهممن 

ظاهر  مثبتة فً وسط كاونتر االستمبال فً مكان سهل الروٌة والمنال وؼٌر معدنٌة ألواح

وٌحتوي على خانات  واحد المضمونوالكن  وأخرللضٌوؾ ٌختلؾ الشكل والتصمٌم بٌن فندق 

معٌن حسب حجم  الؽرؾ لكل طابك وأرلامالفندق  طابك رلم كل عمودٌة وكل خانة تحتوي على

تد خانات كبرى ٌتوسط نافذة ٌظهر خاللها المعلومات العابدة  فإننا األرلام.اما بجانب هذه الفندق

 واصفات ونوع وسعر الؽرفة وٌسهل على موظؾ االستمبال معرفتها وٌتم العمل علٌها .لم

 

 

 

 

 RESERVATION RACK(ROOM RACK) ران الغرف
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وٌكتب علٌها اسم النزٌل  أكثرالحجم تكون من ثالثة نسخ او  ٌرةصؽ تلصاصاعبارة عن  هً

.وتوضع فً ران االستمبال نسخة  األشخاصوتارٌخ الوصول والمؽادرة ولم الؽرفة وعدد 

وٌكون الكتابة علٌها نمال عن  األمامًالمكتب  ألسامواحدة وبالً لنسخ توزع على بالً 

  معلومات بطالة التسجٌل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدارٌة أعمالوما ٌفترض من -التً ٌموم بها لسم االستمبال )بٌع الؽرؾ الربٌسٌة اإلعمالمن 

الى  باإلضافة - الؽرؾ رآنالؽرؾ من صحة المعلومات المثبتة على  أوضاعوكشؾ على 

والحسابٌة التً ترفك فً عملٌة  اإلدارٌة اإلعمالاستمبال الزبابن وتمام التسجٌالت وانجاز جمٌع 

 او جماعة وحفظ السجالت والمستندات التالٌة . أفراد كانواومؽادرتهم سوى ان  لوصولهم

بطالة  –بطالة تؽٌر الؽرفة  - بطالة طلبات الخدمة الخاصة - سلب الران - )بطالة التسجٌل

سجل الوصول  –بطالة التشرٌفات  – اإلضافٌة األسرةبطالة طلب  –بالوصول المؽادرة  ألعالم

البحة  –البحة الوصول المرتمب  – ممبوضات إٌصاالت – األمنبطالة وسجل  -المؽادرة

وخالصات  –تمرٌر مدبرة الؽرفة  –المهمٌن  األشخاصسجل  -والمؽادرةالوصول الٌومً 

  .واإلٌراداتتمارٌر الؽرؾ 

 

 

 بطالة او سلب لوحة الران

 مسن سجالت النزالء
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الفنادق تستند على الخبرة العملٌة التً اكتسبتها  المتبعة لتأجٌر الؽرؾ فً كل ادرات ألنظمة

وذلن من باب  تأمٌنٌةوتأخذ على عاتمها باستالم وتأكٌد الحجوزات ٌفوق ما باستطاعتها فعال 

ذا ماٌعرؾ بنظام ـــطٌع تعوٌضها وهتالحجوزات الٌس إلؽاءاو طة وخشٌة الحضور الحٌ

(OVER BOOKING   ما نتصوره ونخطط  بنتابج عكسٌة اته مخاطرة لد تأتًالذي هو بحد ذ

 مما ٌضعنا فً وضع حرج وٌفرض علٌنا العناء الكثٌر من اجل الخروج من المأزق.

 

 المتولعة اإلشغالنسبة .1

للموضوع وضع حلول الى الفندق  حممٌهالمتولعة  هً صورة  اإلشؽالشرح طرٌمة عملٌة نسبة 

فً مأ زق فً المستمبل ونشرح فً المثال التالً كً وٌوضح الموضوع  مسبك كً الٌضعنا

ؼرفة  استلم موظؾ االستمبال  صباحا من موظؾ الحجز البحة  مابتانجٌدا   فندق ٌتكون من 

 هر المعلومات التالٌة :أشؽال متولعة لهذا الٌوم والتً تظنسبة 
 

 ؼرؾ نزالء 

 155 552 الممٌمون من ٌوم امس

 56 116 المتولعون المؽادرون

 15 52 %56المؽادرون الؽٌر متولعون 

 55 116 النزالء البالٌن فً الفندق                          

 156 156 حجوزات الٌوم                                      

 15 15 %16 المتؽٌرات او الذٌن لن ٌحضروا نسبة

 565 525 العدد المرتمب الوصول لٌوم 

 5  عدد الحجوزات التً تزٌد عما هو متوفر من ؼرؾ                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعامل مع طلبات الغرف المحجوزة
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وبٌن  وأرلامهو وارد الى الفندق على هذا الجدول من معلومات  ٌدلك موظؾ الحجز وٌمارن بٌن ما

 أٌجادنه ان هنالن مشكلة فً ا هو ظاهر على المثال من لوحات ؼرؾ ولوحات حجوزات  بما ما

 -ؼرؾ شاؼرة كً ٌتمكن من المعالجة المولؾ ومازال الولت مبكر والحلول هً : أربع

 من لبل )المدٌر الممٌم ومدبرة الؽرؾ . اإلدارةؼرؾ  أخالء .1

 أخرالممٌمٌن فً الفندق وباستعارة ؼرفهم حجز ؼرؾ جدٌد فً فندق  بالزبابناالتصال  .5

 ٌدخل له من مجال تؽٌر جو له .

 فً الفندق  اإللامةن من منهم انتهت مدة البحث بٌن الزبابن المممٌ .5

من تؽٌر ؼرفهم لذلن  الممٌمٌنٌرضى النزالء  وهذه الحلول لد تحل بعض المشكلة ولد ال

 من هذا . أفضلنرى حل 

 

 التحضٌر لوصول الضٌوف.2

ودراسيييات   وإحصيييابٌاتموظيييؾ االسيييتمبال المتابعييية للفرٌيييك اللٌليييً مييين جيييداول  أعميييال أوليييى

وتولعات الٌوم الحالً  .ذلن استالم الحجوزات مين لسيم الحجيز  وملفيات المراسيالت  واإلحصابٌات

المؽادرٌن  األشخاصالمادمٌن على البحة الوصول  المرتمب ومعرفة  واألشخاصوالحجوزات الٌوم 

 ثم االنتمال  لتنفٌذ العملٌات التالٌة :

الء المؽادرٌن وضعهم النز األسماءالؽرؾ والتعرؾ على  رآنالكشؾ على سلٌبات لوحات  .1

 فً البحة المؽادرة ومعرفة كم ؼرفة شاؼرة لهذا الٌوم وعمل جرد بهذه الؽرؾ .

الكشؾ على الحجوزات وفصل كل حجز على بمفرده مع وضيع كافية المراسيالت المتعلمية  .5

 بالحجز .

 -فصل الحجوزات الى فبات مختلفة وحسب ماٌلً: .5

ؽييرؾ الموجييودة فييً الفنييدق ثييم ال وأحسيين أفضييلالمهمييٌن اوال  وٌجييد  األشييخاص - أ

ٌعطٌهم بطالة كبار الضٌوؾ وٌذكر علٌا رلم الؽرفة واسم النزٌل وتحضيٌر ؼيرفهم 

وضع كافة المستلزمات الضٌافة من سله ورد وسله فواكه ومشيروبات بياردة وحيار 

 . األخرىفً الؽرفة .وؼٌرها من الخدمات 

كيد وصيولهم ذ مين المؤأٌضيا وضيع ؼيرؾ مناسيبة اكدة ثانٌا وعلٌه الحجوزات المؤ - ب

 ولادمون الى الفندق.
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 .إلؽابهكدة  والتصال بهم ومعرفة بماء الحجز او أوضاع الحجوزات الؽٌر مؤتسوٌة  .5

وحتيى ليو كيان هنالين وليت  ومعرفية حجيوزاتهم  االنتظيار البحةحجوزات  أوضاعتسوٌة  .2

 بالمبول او الرفض.

ومعرفية  ألصيحابهاؼرؾ مناسبة  أٌجادالبحث عن الحجوزات  الوصول المبكر الذي علٌه  .5

 عالمات على ؼرفهم . مبكر وعطاءفً ولت  ءمن سٌؽادر النزال

بطالات التسجٌل مسبما خاصة للزبابن المهمٌن اومن سبك اتو الى الفنيدق  والحصيول  أعدا .5

 على كافة المعلومات الخاصة به من المراسالت المحفوظة فً ارشٌؾ الفندق.

بالوصيول المرتميب لشيخص ميع تحدٌيد سياعة وواسيطة وصيول  أعالمبالً الدوابر . أعالم .5

صيياحبة العالليية ميين سييكن وطعييام طييول فتييرة الاميية النزٌييل فييً  األلسييامالييى الفنييدق وتبلٌييػ 

 الفندق وتوفٌر كافة الخدمات لضٌوؾ

 

 استمبال الضٌوف -3

 

 الترحٌب بالضٌؾ .1

المكتبٌة  أعمالعلى  األفضلٌة وإعطابهعلى موظؾ االستمبال االهتمام الكلً بكل لادم والترحٌب به 

فً الفندق وكان لدٌه حجز مسبك فبعد  اإللامةوعدم تركه ٌنتظر وخصوصا اذ تبٌن انه ٌمصد 

التعرؾ على االسم وٌجاد بطالة الحجز ومراجعة ماوردة علٌها واعتمادها لدى موظؾ االستمبال 

الفترة الصباحٌة ومن وموظؾ الحجز لذا ٌجب تعٌٌن الؽرفة التً تتناسب مع الشروط خالل 

المفضل عدم استبدالها طالما الضٌؾ لم ٌرؼب فً ذالن وذا كان خالؾ ذلن فعلى موظؾ الحجز 

طرٌمة  أٌجادوهذا ٌتطلب  المادمٌن حسب المتوفر له. األفراداٌجاد ؼرفة مناسبة لشخص وعدد 

على  سعارهذه الؽرؾ دون تحدٌد كلفتها عند منالشة اال وأخصاصجذابة مشددٌن على مٌزات 

مشاركتنا  اآلخرٌننترن مجال لضٌوؾ  مرتفعة او معتدلة او منخفضة على ان ال أسعار أساس

 إحراجهالضٌؾ نفسه وال ٌمكن الضؽط على الضٌؾ مما ٌودي الى  إحراجالسمع والحدٌث اذ بهذا 

 نخسر الضٌؾ ؼدا. سوفه. حتى لو تمت الٌوم فنأ وفشل الصفمة

 .تسجٌل الضٌؾ5

هً العملٌة التً تلً مرحلة االتفاق بٌن الضٌؾ والفندق من حٌث ملى كل من بطالة التسجٌل وبطالة 

الى بطالة الهوٌة او جواز سفر الضٌؾ وٌوجد فً بعض الفنادق دمج البطالات  وباالستناد األمن

ى الفندق بٌن الفندق والضٌؾ لذا نر وٌعتبر التسجٌل بمثابة عمد  NCRفً الوراق ) أعالهالمذكور 

 .لد اعتمد طرق مختلفة فً التسجٌل باختالؾ نوعٌة الزبابن وعددهم وتسدٌد حساباتهم 
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 بطالة التسجٌل :.4

وتكون من الورق المموى وذلن لتسهٌل تداولها  وأخروتمسٌمها بٌن فندق  أحجامهاوهً بطالة تختلؾ 

وتمسم بطالة التسجٌل  لحسابات الضٌوؾ. مكأرلاتسلسلٌة وتعتمد هً نفسها  أرلاماوحفظها وتحمل 

-الجنسٌة–اسم الضٌؾ واللمب  –اسم الفندق ورلم البطالة  الى لسمٌن وتملا من لبل الضٌؾ.

رلم  –الؽرض من الزٌارة  – إصدارهرلم جواز السفر ومكان وتارٌخ  –المهنة  –تارٌخ الوالدة 

تارٌخ  –ذاهب الى  –لادم من  – اإللامةالعنوان ومحل  -سمة الدخول وتارٌخ مكان منحها

من البطالة والذي تملا من لبل موظؾ  األسفلاما المسم  ,التولٌع –الوصول تارٌخ المؽادرة 

فٌجب تصحٌح على  إلامته أثناءاالستمبال اما فً حالة حصول اي تؽٌر او تبدٌل او شروط الضٌؾ 

 .تنمل المعلومات عن بطالة الحجز ,البطالة هذه

 HOTEL REGISTRATION CARDبطالة التسجٌل               
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 ألمورهذه البطالة  الحتاجٌختلؾ مضمونها عما وردة فً بطالة التسجٌل كما ان الفندق  وهً بطالة ال

 الى دابرة امن المنطمة . إرسالهاعملٌة ولكن ٌكون مسؤوال عن 

 

 

 اإلرشاداتوجذاب وزود بجمٌع  أنٌكم بشكل مص االلكترونًهً بطالة او كتٌب او فلم وبرٌد 

الخدمات وٌعتبر بدرجة االولى  ألسامالداخلٌة خاصة  وألسامهوالمعلومات المتعلمة بالبلد والفندق 

 للفندق. دعابًمروج 

عملٌة التسجٌل ٌموم موظؾ االستمبال وعلى الصفحة االولى وبخط واضح اسم الضٌؾ مع  أتمامفبعد 

االعتراض من لبل الضٌؾ او  ألٌتموالسعر لكً  األشخاصالٌه ورلم الؽرفة وعدد  األلماب إضافة

 ارتفاع السعر . بحجة حساباتهمامتناعه عند تسدٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطالة األمن 

 بطالة التشرٌف
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 سجل الوصول والمغادرة.5

 األولٌعتبر سجل الوصول والمؽادرة من السجالت الربٌسة والهامة فً لسم االستمبال فهو المرجع 

 اإلعدادلجمٌع عملٌات بٌع الؽرؾ فً الفندق النه ٌظهر حركة الوصول والمؽادرة وٌحدد   واألخٌر

 لكل منها  واألسماءوالمبالػ واألرلام 

تاهما  نفس التارٌخ االول منها لتسجٌل الوصول هذا السجل من صفحتٌن متمابلتٌن تحمل كل ٌتألؾ

 لتسجٌل الذهاب. واألخرى

علٌه ٌتم تسجٌل فورا بعد عملٌة الوصول ونمال عن بطالة الوصول وحسب الترج وحسب الرسم 

 :  أدناهالموضح 

 

 

 

لٌس المعنى بوصول ضٌؾ ما هو أمر محصور بمسم االستمبال فمط فهنالن ألسام أخرى ٌجب أعالمها 

بالوصول بعد االنتهاء من تسجٌل الضٌؾ لتخذ لنفسها التدابٌر الضرورٌة فان الفنادق التً تمدم الطعام 

نام فمط فأن األعالم والمنام ٌجب أعالم جمٌع ألسام المبٌعات دون استثناء اما الفنادق التً تمدم الم

لسم األمانات والصندوق  وٌتم هذا األعالم -االستعالمات -الهاتؾ-ٌنحصر باأللسام التالٌة )لسم الؽرؾ

بالوصول بواسطة بطالة الوصول. اما الفنادق المجهزة بنظام الكومبٌوتر فترتبط جمٌع ألسام الفندق 

فً  TERMINALشات ووحدات بعضها بعض عن طرٌك ذاكرة ربٌسة منظمة حٌث تظهر على شا

 كافة األلسام عند الضرورة والحاجة.

 اإلعالم بالوصول
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 :تواجده بالفندق  ٌتم المٌام بالعدٌد من العملٌات ومن أمثلة هذه العملٌات خالل فترة الامة النزٌل و

 االهتمام بالبرٌد ومراسالت النزٌل . -

 تنسٌك تنمالت العمٌل  وتوفٌر وسابل النمل له . -

 وخدمة االٌماظ الصباحً .النزٌل  مكالماتعملٌات لسم الهاتؾ من استالم وتحوٌل  -

  إجراءاتتؽٌر ؼرؾ النزالء بناء على طلبهم وما ٌتبعها من  -

 تلمً طلبات النزالء االضافٌة والعمل تلبٌتها. -

 معلومات  واالجابة على االستفسارات توفٌر  -

 توفٌر خدمات مركز  رجال االعمال  -

 ادارة حسابات العمٌل من تحوٌالت مصرفٌة وتسجٌل المٌود  -

 

 

 

 

 

 

 

 عملٌات االلامة 
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 مفهوم السٌاحة الكترونٌة :

السٌاحة االلكترونٌة هً الخدمات التً توفرها تمنٌة المعلومات  واالتصال بؽرض انـــجاز وتروٌج  

مبادئ وأسس التجارة  المفتوحة والمؽلمة باالعتماد علىالخدمات السٌاحٌة والفندلٌة عبر مختلؾ الشبكات  

وتطبٌك التجارة االلكترونٌة فً مجال السٌاحة .فهً تعتمد على اجهزة الجوال واالجهزة  .االلكترونٌة

المحمولة فً جانب السٌاحة المتنملة وعلٌه ان مفهوم السٌاحة ٌدخل فً مجال تمنٌات الحدٌثة   رالكمبٌوت

 التذاكر االلكترونٌة .ومنها لطع 

 

 

 

    

 :كترونٌةلأ.التذكرة اال

هذا المصطلح مرتبط عادة بتذاكر الطٌران الصادرة عادة ما ٌشار  ,هً امتٌازات رلمً للتذكرة الورلٌة 

كما  .انها بطالة سفر او تذكرة مرورلى الى التذكر االلكترونٌة للنمل العام فً المدن او السكن الحدٌدٌة ع

 .ٌستخدم التذاكر فً صناعة الترفٌهانه 

ٌعد نظام التذكر الكترونٌة طرٌمة اكثر فاعلٌة الدخال وتجهٌز وتسوٌك التذاكر للشركات فً شركات 

 الطٌران والسكن الحدٌدٌة  وؼٌرها من صناعات النمل والترفٌه.

 ب .تذكرة طٌران:

وحلت االن الى حد كبٌر محل انظمة التذاكر  1555اللكترونٌة فً الطٌران عام تم وضع التذاكر ا

ما وحٌثاالعضاء االلكترونٌة,   ATA الورلٌة متعددة  ذات الطبمات المدٌمة .واستخدام حالٌا التذاكر

 تفرض بعض شركات الطٌران رسوما على اصدار التذاكر الورلٌة .التزال التذاكر الورلٌة متاحة, 

 

 

 معرفة الحجوزات االلكترونٌة

كترونٌة لكر االالطع التذ

 التذكر الكترونٌة
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 عمل تذكرة الطٌران :ج. 

 ٌموم المسافر  حجز التذكرة عن طرٌك موظؾ االستمبال الموجود فً الفندق  

 رلم الهاتؾ. .ٌأخذ اسم الضٌؾ والكنٌة /1

 الى . .تارٌخ ولت الرحلة من و5

 العنوان ومحل السكن وؼٌرها . مدة االلامة / .بٌانات عن الضٌؾ )رلم الجواز  /5

 الطٌران التً ٌرؼب الذهاب بها ..اختٌار الضٌؾ شركات 5

  .فتح مولع شركة الطٌران وملا االستمارة الكترونٌة بمعلومات الضٌؾ .2

تحتفظ شركة الطٌران بسجل للحجز فً نظام حجز الكمبٌوتر الخاص بها .ٌمكن عند تأكٌد الحجز .5

ي تحتوي على محدد المولع للعمالء طباعة او تزوٌدها بنسخة من اٌصال االستالم التذكرة االلكترونٌة الذ

 رحلتً التذاكر االلكترونٌة ممكن طباعة نسخ متعددة من اٌصال او رلم ال

 .لكترونٌةتحتوي اٌصال استالم التذاكر اة .الى جانب تمدٌم تفاصٌل خط سٌر الرحل5

ارلام   5او )ارلام   5)بما فً ذلن الرمز حجز تذاكر الطٌران المكون من  .رلم تذكرة رسمً /5

 حٌانا رلم شٌن .وا
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 نموذج تذكرة طٌران
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 د.  شروط وأحكام النمل .

انات االضافٌة مثل رموز .تفاصٌل االجرة والضرابب .بما فً ذلن تفاصٌل حساب االجرة وبعض الب1ٌ

 ٌتم تحدٌد الكلفة الدلٌمة .ولكن رمز االساس هو السعر وٌحدد دابما اساس سعر . ولد الالجوالت 

 .المبالػ مسموح به دٌر او االسترداوعادا ما ٌحدد فمط ما  اذا كان التؽملخص لصٌر لمٌود االسعار .5

ذكرة .والحد االمتعة المسموح .ولكن لٌس العموبات التً ٌخضعون لها طرٌمة الدفع .مكتب االصدار الت5

 .بها

 الضٌف مع تذكرة الكترونٌة و. تسجٌل الدخول 

 . ٌطلب من المسافر الذٌن لدٌهم تذاكر الكترونٌة تسجٌل الوصول فً المطار لرحلة بالطرٌمة المعتادة .1

مثل جواز  .كرة الكترونٌة او اثبات هوٌة شخص.بأستثناء انه لد ٌطلب منهم تمدٌم اٌصال استالم تذ5

تذكرة للدخول الى محطة . لد ٌطلب االمر اصدار نسخة مطبوعة من اٌصال رحلة النسفر او بطالة ابتما

 بعض المطارات او إلرضاء انظمة الهجرة فً بعض البلدان .

 .ٌسمح ادخال التذكرة االلكترونٌة بتحسٌنات متنوعة لعملٌة التحمك من الشخص.5

حجز مبكر / وبطالات  الخدمة الذاتٌة / الهاتؾ / .خدمة ذاتٌة وتسجٌل وصول عند عبر االنترنٌت /5

فً اكشان المطار وتسلٌم رموز شرٌط تمرٌر الصعود عبر الرسابل المصٌرة او  الصعود الى الطابرة

 البرٌد االلكترونً  الى جهاز المحمول .

.تساعد العدٌد من الموالع الكترونٌة االشخاص الذٌن ٌحملون تذاكر الكترونٌة فً تسجٌل الوصول عبر 2

 االنترنٌت 

اجع او التعدٌل  على التذكرة لمدة اربعة وعشرٌن .لبل تمٌد شركة الطٌران  ٌمكن الى الضٌؾ التر5

 ساعة .تموم هذه الموالع بتخزٌن معلومات الركب .

لبٌانات الى شركة الخطوط .ثم عندما تفتح شركة الطٌران لتسجٌل الوصول عبر االنترنٌت .ٌتم نمل ا5

باستخدام تكنولوجٌا التذكرة الى المسافر عبر البرٌد االلكترونً م ارسالها الى بطالة الصعود, وٌتالجوٌة, 

 االلكترونٌة هذه .

وكان ٌسافر بدون أمتعة تسجٌل الدخول وٌمكن  ,.اذا حصل مسافر على بطالة صعود الطابرة عن بعد5

 تسجٌل الدخول التملٌدٌة . إجراءاتتجاوز 
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 ل.  لٌود التذكرة الكترونٌة .

نٌة لمسارات التذكرة فً معظم شركات الطٌران سوى أصدار تذاكر الكترو .التسطٌع أنظمة أصدار1

 .الذي ٌنطبك على التذكرة الورلٌة بما فً ذلن لطاعات السطح .هذا هو نفس الحدتذكرة  15التزٌد عن 

ران التزال كانت معظم الشركات الطٌالتذاكر االلكترونٌة فً البداٌة,  فٌه .فً الولت الذي صممت5

الكترونٌة وبحلول الولت الذي بدأت فٌه الصناعات فً تنفٌذ التذاكر ع المنتجات, تمارس تجم

 من شركات الطٌران تفكٌن الخدمات المشمولة مسبما )مثل االمتعة المسجلة  % بدأت الكثٌر 166بنسبة

  كرسوم اختٌارٌة )اٌرادات اضافٌة واضافتها على المسافر

  الكترونٌة المعلومات EMDاخذ المستندات االصولٌة لمثل هذه ).تنفٌذ الرابطة الدولٌة للنمل الجوي  5

الحجز من  .بهذه الطرٌمة ٌمكن لشركات الطٌران الكشؾ عن الرسوم  واالحتفاظ بها باستمرار فً وفت

 بدال من االضطرار الى مفاجأة الركاب.خالل أنظمة حجز السفر 

 ي.تذاكر المطار الكترونٌة

وٌمكن طلب هذه  5615ت فً اكر الكترونٌة على جمٌع خطوط المطارابدأت شركة امتران بتمدٌم تذ

وأٌضا ٌمكن حجز المحطات او فً مكتب بٌع التذاكر, التذاكر عبر االنترنٌت وطبعها فً اكشان الخدمة 

التذكرة الكترونٌة فً الهاتؾ ذكً وعرضها الى للموصل باستخدام احد التطبٌمات تعد هذه تذاكر الجوال 

 شؽلً شبكات المطارات .شابعة لدى م

 

 و. عمل تذكرة لطار الكترونٌة

من حٌث االسم والرلم عملٌة الشراء  إلكمال لمستخدمٌنحٌث تطلب صفحة الدفع الخاصة بالتطبٌك ا

وبعدها الخاص لشراء التذكرة االلكترونً,  الهاتؾ والبرٌد االلكترونً  تحفظ هذه المعلومات فً التطبٌك

ارلام عبر   5)   الى5)ٌتم ارسال رسالة تتم بعملٌة الشراء وترسل الى  الضٌؾ رمزا سرٌا ارلام من 

  .رسالة  لصٌره على رلم جواله

 تعتبر الرسابل المرسلة  من لبل السكن الحدٌدٌة اثبات  بطالة صالحة لمدة معٌنة .
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تعتبر تكنولوجٌات االعالم واالتصال من االدوات االكثر استخداما فً العمل السٌاحً  اذا تساهم بشكل 

كبٌر فً اندماج وزٌادة فرض الواجهة السٌاحة فً العراق داخل االسواق السٌاحٌة العالمٌة .ومكانتها من 

بٌن لطاع السٌاحٌة والبنون فً مجال الدفع  ما خلك عاللة مباشرة السٌاح .اال ان ؼٌاب المماربة

وهذا فً ظل المنافسة الشدٌدة فً سوق السابح المتؽٌر باستمرار الكترونً اثر على لدرتها فً التحكم 

ى لسٌاحٌة المابٌن الدول فً جذب استمطاب وكسب وال ء السٌاح وهذا ما ٌدفع بالعدٌد من المؤسسات ا

بً من اجل تعوٌض هذا الؽٌاب على المستوى الوطنً .لهذا جاءت اللجوء الى أنظمة الدفع االجن

معدل الؽاء الحجز من فً ضل ارتفاع  التكالٌؾ / الدراسات من خالل اتباع المنهجٌة وتحالٌل  والمزاٌا /

وهذا السبب الحرٌة التً ٌملكها  فً تؽٌر سلوكا وؼٌاب وسٌلة التأكد وهً الدفع االلكترونً لبل السابح 

 نترنٌت .عبر اال

 

 

 نظر إلى العدد الكبٌر الذي ٌتألؾ منه جماعات السٌاح فٌجب أتباع ما ٌلً:

 .التسجٌل المختصر والمحضر سابما فً االتفالٌات المولعة بٌن الفندق والجماعة.1

 .التوزٌع على الؽرؾ المعٌنة والمحدد سابما.5

 .تسلٌم مفاتٌح هذه الؽرؾ.5

 .االهتمام بحوابج هذه الجماعة .5

 .أعداد لوابم الحساب.2

 

 

عدد –االسم  –ٌهتم بعداد هذه  الموابم  موظؾ االستمبال وحسب المعلومات التالٌة ) رلم الؽرفة 

اسم  -تارٌخ الوصول –العنوان الكامل  –الجنسٌة  –تارٌخ المؽادرة  –الخدمة  –السعر  –األشخاص 

ثم تصل هذه البطالة الى حسابات  المعلومات التً تعلك بدفع  . –اسم مستمبل الضٌؾ -مستلم الحجز

الصندوق المكتب األمامً ومن ثم ٌتم فتح لابمة سجل المانكونت ثم  ٌموم بمتابعة ألسام الفندق من 

 ز لوابم النزٌل  مثل المطعم والو ندري والى أخره.تجهٌ

 

 

 السٌاحة  التصادٌاتاثار و عٌوب الدفع االلكترونً على تنمٌة 

 التعامل مع وصول جماعات السٌاح وطوالم وساط النمل

 تحضٌر لوائم الزبائن 
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الموابم وما لد طبعه على لابمة الضٌؾ من معلومات ومن هنا ٌطلب  ٌموم لسم االستمبال بتدلٌك هذه 

على بطالة التسجٌل وٌذكر بجانه اسم الشخص الذي هتم   من موظؾ االستمبال ذكر اسمه وتولعٌة

وأعداد طبع المابمة فبعد ان ٌنهً المسؤول عن االستمبال تدلٌك لوابم الحسابات ٌحولها الى امٌن 

 الصندوق مرفمة ببطالات التسجٌل.

 

 

حٌث ٌلجأ الٌها الموظؾ االستمبال فً  ر ؼرفةٌمن ضمن المشاكل التً تحتاج الى المعالجة بطالة تؽٌ

وما كان لد اتفك علٌها  الضٌؾ بها حاالت معٌنة لرضاء النزٌل وهً اٌضا ضمن الحموق التً ٌتمع

 -ر الؽرؾ هً:ٌسابما وهنا وجب على الفندق تنفٌذ كافة رؼباته ومن شروط تؽٌ

 تؽٌر فً عدد األشخاص نتٌجة وزٌادة ونمصان األشخاص. .1

فة الى اخرى لتبدٌل المولع لتبدٌل خصابص الؽرفة المزدوجة او االنتمال من ؼر .5

 مفردة.

 تؽٌٌر فً أسعار من سعر مرتفع الى سعر منخفض وبالعكس. .5

 تؽٌٌر فً الشروط  االتفاق. .5

 استبدال فً طرٌمة الدفع نمدا او على الحساب.  .2

وٌكون شكل البطالة مهما كان شكلها الكن مضمونها واحد من حٌث المعلومات التً ٌطراء علٌها 

والتارٌخ البطالة  -اسم النزٌل –وعدد االشخاص من والى –ومن المعلومات رلم الؽرفة المدٌم والجدٌد 

اللة المباشرة من لبل موظؾ االستمبال ٌتم ابالغ واخذ توالٌع االلسام ذات الع تحضر .ورلم البطالة

 بالنزٌل.

 

 

 

 

 

 

 

 تدلٌك وممارنه الموائم بطالات التسجٌل

 ر الغرفٌبطالة تغٌ
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 نموذج بطالة تغٌٌر غرفة وسعر
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ٌختلؾ من فندق الى اخر هذه البطالة ولكن تهتبر ضمن االٌرادات االضافٌة للفندق وٌكون اتفاق بٌن 

الفندق والنزٌل لحل مشكلة من مشاكل االستمبال وهنالن نوعٌن من االسرة هً سرٌر طفل وسرٌر 

ن كبٌر وتحفظ فً مكان خاص عند مشرفة الطابك ومن حسنات هذه االسرة ترفع من نسبة االسكا

معرفة كٌؾ ٌم استعمال هذه نوعٌة من  لاالستمباوبتالً ترفع من اٌرادات الفندق وعلى موظؾ 

 .االسرة

  

 

تنطبك على   DAY USEنهار  المشؽولٌناتفالٌة بٌن النزٌل ولسم االستمبال ان االتفالٌة الؽرؾ 

لمدة ال تعدى الساعات خالل النهار .وهذا ٌنطبك  اإللامةالذٌن ٌمٌمون فً الفندق وبنٌنهم   األشخاص

الراؼبٌن فً اخذ لسط من الراحة خالل فترة عملهم  الٌومً خاصة   األعمالعلى كثٌر من رجال 

العابرٌن والتً ترسلهم شركات الطٌران للراحة  او   أشخاصبعد وجبة الطعام او على جماعات او 

هذه االتفالٌة  بسعر  ألصحاببعض الساعات  .وٌحك  لطابرتهم ال تعدى مدة ألالعانتظار موعد 

 ٌعاد تأجٌرها مرة ثانٌة  سوفهعلى اعتبار ان الؽرؾ  األصلً% من سعر الؽرفة 26خاص ٌعادل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطالة طلب االسرة االضافٌة

     DAY USE الغرف المشغولة نهارا
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 .تحدٌد أولات المؽادرة 1

المؽادرة  الفعلً  على اإلدارة األخذ بعٌن تحدٌد أولات المؽادرة تسلٌم الضٌوؾ لؽرفهم  ٌوم 

ت للمؽادرة. ألكن هنان مواعٌد لطابراتهم او باصا االعتبار  أولات المؽادرة الضٌوؾ ولد ٌكون

نرى ان ؼالبٌة الفنادق لد اعتمدت ان الساعة الثانٌة عشر ظهر موعد مؽادر الزبابن وبعدها ٌبدأ 

اخذ بعٌن االعتبار ا تارٌخ  المؽادرة وساعة المؽادرة وٌوم جدٌد لذا نرى بطالة التسجٌل نذكر فٌه

 ومن حك الضٌؾ ان ٌكون لد ٌتأخر فً الؽرفة ودفع أجور أضافٌة  او جزء منهاكافة التدابٌر 

DAY USE   ساعة ٌطالب الفندق النزٌل بدفع أجور اللٌلة    55)ٌحك أكثر من   وذا تأخر نزٌل

 كاملة .

 عملٌات المؽادرة 

لتسهٌل مؽادرة النزٌل للفندق مؽادر النزٌل هنالن عدد من العملٌات والخدمات التً تمدم عند 

هذه العملٌات , الجٌدة عند استمباله وتسكٌنه.وهذه العملٌات ٌجب ان تدار بنفس الروح والمعاملة 

 :هً 

 .استمبال طلب المؽادرة من النزٌل  -

 الحمل حمابب النزٌل من الؽرفة الى المكاتب االستمب -

 مراجعة برٌد العمٌل . -

 صندوق االمانات مراجعة  -

 استالم مفتاح الؽرفة من النزٌل  -

 تجهٌز فاتورة النزٌل وتسوٌة الحساب  -

 تؽٌر حالة الؽرفة  -

 التسجٌل فً الكشوؾ مؽادرة النزٌل  -

 النزٌل الى خارج الفندق .حمل حمابب  -

 حفظ بٌانات النزٌل  -

 دث عنها الحماالمؽادرة العمٌل للفندق .وسوؾ نتحوهنالن بعض العملٌات التً تتم بعد 

 

 

 

 

 

 مغادرة الزبائن
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 .العملٌات التً ترافك المؽادرة 5

هنان عملٌات كثٌرة ترافك المؽادرة  ترافك الضٌوؾ من الفندق العملٌات التً تخص لسم 

االستعالمات والبدالت الموحدة وٌبمى ما ٌتعلك بمسم االستمبال الذهاب بحد ذاته  ٌمسم الى لسمٌن 

 ذهاب مرتمب وؼٌر مرتمب.

وهً الذهاب الذي ٌكون  لد صرح عنه ضٌؾ ٌوم وصوله الى الفندق .وندونه  الذهاب المرتمب :.1

فً مكان ظاهر من البطالة لوحة )سلب الؽرؾ  وحسب التارٌخ  أما فً الفترة 

 الصباحٌة او المسابٌة وبجرد جمٌع الؽرؾ واألشخاص الذٌن سٌؽادرون الفندق .

ألسباب عددت ٌضطر بعض الضٌوؾ الى المؽادرة الفندق لبل انتهاء مدة  الؽٌر مرتمب: الذهاب.5

 اإللامة  فً الفندق .

لذلن ٌؤثر على عملٌة البٌع الؽرؾ سلبا حٌث تبمى الحجوزات موجودة وال ٌتم إعطابها الى نزٌل أخر 

 لذلن ٌسبب أربان فً العمل

 .األعالم بالذهاب5

عن عزمه مؽادرة الفندق تنمل هذه المعلومة عن لسم   بإعالمنابطرٌمة ما من الطرق التً ٌموم الضٌؾ 

وأللسام فً الفنادق  لً ألسام الفندق صاحبة العاللة,االستمبال الذي تمع علٌه المسؤولٌة باإلعالم با

تختلؾ من فندق إلى أخر ٌتم األعالم بنفس الطرٌمة الوصول  واخذ كافة التدابٌر للمؽادرة من لوابم 

حساب بالٌة على النزٌل  أما األعالم عن طرٌك بطالة حمال األمتعة  أو بواسطة الكومبٌوتر بالنسبة إلى 

 ادر تمام من الفندق .سوفه ٌؽ لمتطورة والكبٌرة توضح ان النزٌلالفنادق ا
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 لبل ان نتطرق الى العملٌات الحسابٌة التً على موظؾ لسم االستمبال المٌام بها مسابٌا

علٌنا انت نتكلم عن تمرٌر مدبرة الؽرؾ والدور الذي تلعبه فً تنظٌم وضبط وضع لوحة الؽرؾ 

 االساس فً اعداد حسابات وتمارٌر مبٌعات الؽرؾ...والتً تعتبر 

  عن وضع الؽرؾ التً تمع تحت اشرافها ولثالث مرات ٌومٌا   عن كل طابك تمرٌرا   تنظم المسؤولة

 ومساء  ظهرا. صباحا .

تعد هذا التمرٌر باالستناد الى اللوابح التً لدٌها وبعد كشفها الفعلً على الؽرؾ تذكر فٌه وممابل كل 

رفه عدد االشخاص الذٌن ٌمٌمون فٌها )ٌحدد عدد الشخاص على االلل فً تمرٌر ٌومً واحد رلم ؼ

 الؽرؾ مستعملة لهذا الرموز التالٌة  هذهالى وصؾ   باإلضافة وٌفضل صباحا 

 o.o./out of order                                                       ؼرفة ؼٌر صالحة لالستعمال   -

 o/ occupied                 مشؽولة                                                                  ؼرفة-

 v/ vacant                                                                                       ؼرفة شاؼرة-

 B/ BAGGAGe                             وجود حمابب                                  معؼرفة شاؼرة -

 U/ BED USED         ؼرفة مشؽولة انما دون حمابب                                                     -

 

بة واالخرى الى لسم بعدها تولع هذا التمرٌر وتحدد علٌه الولت وترسل نسخه منه الى لسم المحاس

االستمبال وتحفظ لها نسخة لحٌن المراجعة .... والؽرض من ارسال نسخة الى المحاسبه دون انت تمر 

 .على االستمبال هً الكشؾ والممارنة بٌن تمرٌر المبٌعات للؽرؾ وما كان علٌه الوالع الفعلً للؽرؾ 

 تدلٌك الحسابات المسائٌة
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تمرٌر الؽرؾ وذلن باالستناد الى لوابح الؽرؾ وباالستناد  بإعدادفً نهاٌة الٌوم ٌموم موظؾ االستمبال 

حسابٌة مزدوجة تتٌح كشؾ  الؽرض منه هو استخالص النتابج بطرٌمة ؽرؾالى تمرٌر مدبرة ال

 .االخطاء

ٌبدأ الموظؾ بتسجٌل عدد االشخاص والسعر المدون على بطالة الران طابما طابما  بعدها ٌموم بجمع 

 . ncrالنتابج مع نتابج ماكنة حسابات الؽرؾ  هذهعامو عدد االشخاص وسعر الؽرؾ وٌمارن 

 معفٌجب انت ٌتطابك مجموع النتابج العابدة الى كل الطوابك  اما فً حالة استعمال المان كورانت

 .على صحة النتابج الحسابٌة  تأكٌدمجموع عامود الؽرؾ وهذا 

كما ان هنان خانه خاصة تحدد فٌها ؼرؾ االستعمال الٌومً ......وفً مكان اخر من التمرٌر خانة 

لة تبدٌل الؽرؾ والسعر وبدلت فً نتابج عدد التبدٌالت اتً تمت خالل الٌوم وذلن باستناد الى بطالجمٌع 

سلبا واٌجابٌا ....وٌتنمل موظؾ االستمالل الى عدد الؽرؾ التً تم تأجٌرها   والسعر وألشخاصالؽرؾ 

وٌجمع اٌضا عدد االشخاص ومن ثم   ٌجمعهاؼرؾ االستعمال الٌومً  ثم من ذلن  ًٌستثنعلى ان 

 .عامود االسعار

 

 

 

او  جمٌع المجامٌع ٌجب ان تتطابك مع مجموع تمرٌر الؽرؾ ومجموع النتابج على المان كورانت

ماكنة تسجٌل الحسابات فً لسم الصندوق..... وٌحضر هذا التمرٌر من اربعة نسخ وٌولع من فبل 

موظؾ االستمبال  اللٌلً النسخة االولى ترسل الى مدٌر الفندق والثانٌة الى مدٌر المسم والثالثة الى 

 االستمبال.  المحاسبة  مرفمة ببالً التمارٌر الحسابٌة  اما النسخة الرابعة فتحفظ فً لسم

 عدد الؽرؾ 

ROOM 

 االشخاص

PERSONS 

 السعر

RATE 

 مجموع مالبله

 + وصول الٌوم

 مؽادرة  الٌوم  -

 او + التصحٌح ان  وجد  -

 بطالة التبدٌل

 = مجموع الواجب نملة لٌوم التالً

156 

56 

56 

(-  

156 

556 

52 

112 

(-  5(-  

515 

666,566 

666,556 

666,552 

666,56 

666,252 

 اعداد تمرٌر اٌرادات الغرف الٌومً 

 اعداد تمرٌر اٌرادات الغرف الٌومً 

 الفال سجل الوصول والمغادرة 
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 .خالصة التمرٌر الٌومً الٌرادات الؽرؾ:1 

ع العملٌات التً ٌعتبر هذا التمرٌر اهم االعمال الحسابٌة التً ٌموم بها موظؾ االستمبال جمٌ

 وعلى ضوء هذا التمرٌر توضع  الخطط المستمبلٌة .تمت خالل الٌوم 

 جدول عدد الؽرؾ واالسعار وعدد االشخاص. .5

ان تتطابك جمٌع  وٌجبان كانت مشؽولة او فارؼة  أ المسم العلى ٌوضح عدد الؽرؾ

 الؽرؾ الفارؼة والمشؽولة على التمرٌر. 

ب وٌظهر عامود اخر فً التمرٌر عامود المبٌعات الؽرؾ وٌضاؾ الى هذه مبالػ   

فنحصل على مجمل االٌرادات الؽرؾ لهذا  مجمل االٌرادات ؼرؾ االستعمال الٌومً

 لٌوم .                ا

ٌجرى فٌه عدد الؽرؾ وتحدٌد الؽرؾ المشؽولة وٌبٌن حركة الؽرؾ المحجوزة لهذا  :جدول الوصول .5

 الٌوم 

ان االمر ٌعتبر  نمجانا كوها فٌ وكبار الضٌوؾجدول ؼرؾ الضٌافة الؽرؾ التً تمٌم فٌها االدارة  .5

 ٌمٌمون فٌها . طبٌعً وٌفترض نوضح اسماؤهم وذكر ارلام الؽرؾ التً  ؼٌر

 ؾعدد ؼرٌجرى جرد الجماعات الممٌمة فً الفندق فً تحدٌد  جدول الجماعات الممٌمة  فً الفندق: .2

 واشخاص كل مجموعة واعطاء 

 صورة كاملة خاصة االدارة وتعتبر العنصر الربٌسً فً رفع نسبة اشؽال ؼرؾ الفندق .5

لمجامٌع من كافة السجالت تظهر مجامٌع عدد عملٌات حسابٌة تجمع هذه ا جدول لخالصات. .5

 والمستندات .

هذا التمرٌر من اهم التمارٌر الذي ٌوضح وٌلخص وبنسب مبوٌة وضع   جدول االحصابٌات الؽرؾ .5

الفندق وؼرفه ومن جهات متعددة بؽرض توضٌح وتعرٌؾ الوضع المالً وحجم العملٌات الٌومٌة 

 والشهرٌة للفندق.

 

 التمارٌر واجراء االحصاءاتوضع 
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تها  اال ان التكنولوجٌا  اصبحت الفنادق بأعتماد ها  على العنصر البشري لتمدٌم خدما رؼم تمٌز صناعة 

ساعدت فً تمدم الخدمات جٌدة وتمدٌم مستوى من الرفاهٌة للنزالء لمد عنصر مهما فً صناعة الفنادق 

 على : التكنولوجٌا واستخدام الحاسوب فً الفنادق

 .تحسٌن مستوى ورفع الخدمة فً الفنادق  - أ

 تحسٌن مستوى االداء العمل . - ب

 بألل جهد والل تكلفه .اسراع وانجاز المهام واالعمال  - ت

 -ٌسخدم الحاسوب االلً والتكلنولوجٌا فً معظم عملٌات ومهام  دابرة االستمبال وهً كأتً :

 دق عملٌات حجز الؽرؾ وحجز الماعات االجتماعات والمناسبات بالفن .1

 عملٌات التسكٌن واختٌار الؽرؾ للنزالء  .5

 ادارة حسابات العمالء وتسجٌل المٌود على فاتورة العمٌل من مختلؾ نماط البٌع بالفندق . .5

 عملٌات لسم الهاتؾ وتسجٌل المكالمات وترحٌل على حساب العمٌل . .5

 الحصابٌات وعملٌات المراجعة اللٌلٌة  طباعة التمارٌر .2

 االلكترونٌة .اصدارات المفاتٌح  .5

 التحكم فً لنوات الفٌدٌو بالؽرؾ  .5

 خدمت االٌماظ الصباحً . .5

 ادارة حاالت الؽرؾ ونظافتها . .5

 المراسلة الداخلٌة بٌن الموظفٌن الفندق  .16

 دائرة االستمبالاحدث التطورات التمنٌة فً عمل  
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 لواعد واداب السلون 

 تصؾ بالٌالة والمجاملة ورحابة الصدر ن ٌا -

 االبتسامة الزابدة  ٌكون بشوشا عند استمبال الضٌؾ والحدٌث معه وهذا الٌعنً -

 ٌحترم الكبٌر وٌراعً الصؽٌر  -

 بالحدٌث مع من هم اكبر سنا او مماما اذا كانو والفٌن خلؾ الكاونتر . ٌبدأ -

 العمل بمبدأ من حضر اوال ٌختم اوال . -

 تجنب االلفاظ الؽٌر البمة مع الضٌوؾ او بٌن زمالء امامهم . -

 التصحح االؼالط فً حدٌث ؼٌرن خاصة اللؽوٌة . -

 تحلؾ با هل او االنبٌاء او االبمة لتأكٌد صدق حدٌثن .ال -

 تجنب االلفاظ والعبارات الؽٌر واضحة التً لها تفسٌرات كثٌرة . -

 ابتعد عن الضٌوؾ اثناء محادثاتهم الشخصٌة وال تسترق السمع  -

 التطرح  استفساراتن على الضٌؾ خاصة اولات ؼٌر مالبمة . -

 استفساراتن على الضٌؾ خاصة فً اولات ؼٌر مالبمة . التطرح -

 ٌمنع التدخٌن فً اولات العمل او االماكن المؽلمة والمصاعد. -

مٌما دون انحناء او وضع ٌدٌن داخيل جٌوبين او متكيا عليى الكياونتر او تيرن تالولوؾ دابما مس -

 السترة مفتوحة .

 تجنب المراءة اثناء السٌر . -
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 رور حتى لو كنت فً عجلة من امرن .اعطاء االفضلٌة للضٌؾ للم -

 استعمال المداخل والمصاعد وؼٌرها الخاصة بالعمل . -

فً نفوس سرعان  ٌدجفً الخدمة والخدمات وما ٌترن من انطباع  االفضلٌنتظر الضٌؾ دابما  -

ٌزول عند اي تمصٌر او اهمال لذا علٌنا محاولة التعرؾ الى ذوق ورؼباته مثل )االلوان  ما

 ي الزٌارة.ر.االطعمة .اطاللة الؽرفة .المفروشات ... وهذا  بالنسبة للضٌوؾ المتكر

 الشكر او المدٌح من الزبون لماء اي خدمة . رال ٌنتظعلى الموظؾ ان  -

الموظفٌن ٌظهر فٌها اسم المسم واسمه. لسهولة   من المهم جدا وضع الشارات على مالبس -

 التعامل والتعرؾ على الموظفٌن فٌما بٌنهم ومن لبل الضٌوؾ اٌضا.

لد تنشى عاللة طٌبة بٌن الضٌؾ والموظفٌن لكثرة زٌاراته وهذا ٌجب االنتباه الى التعامل بكل  -

 .نتهً االدب لكً الٌنزعج الضٌؾ بسوء تصرؾ او كالم من الموظؾ محذر و

عند التحدث الى الضٌؾ وجب االصؽاء بأنتباه وتفهم حاجاتهم وتدوٌن المالحظات واشعاره   -

 بأهمٌته وتكرار المعلومات التً ٌمولها للتأكٌد .

 عند التحٌة عدم التمبٌل بٌن الموظفٌن خاصة فً االماكن العامة )الصالة .مكان العمل  . -

 سنا . لألصؽرعند المصافحة ٌفوم االكبر سنا بمد ٌده  -

 التلمً السالم على الشخص الؽافل . -

 التتحدث بالسٌاسة او الدٌن والتفرض ارابن وال تنالش أبدا فً ولت العمل . -

 التسلم على الضٌؾ اال اذا بادر هو خاصة بالٌد . -

 اذا كنت تسٌر مع الضٌؾ التسرع وال تبطا وال تعطً ظرن للضٌؾ . -

 رشاده .تمدم بخطوة على الضٌؾ خاصة اذا كان بحاجة ال -

 اذا فتحت بابا دع الضٌؾ ٌدخل اوال واعطً االفضلٌة للسٌدات . -

 اذا اردت دخول ؼرفة الضٌؾ وهو بداخلها علٌن لرع الباب وانتظار الموافمة للدخول  -

 التظهر التعجب واال ستهان ازاء تصرؾ الضٌؾ . -

 التخلص من اسبلة الضٌؾ المحرجة بالبالة واداب . -

 اهمٌتن وتصرؾ على هذا االساس مع الضٌوؾ . البماء بمظهر البك ومرتب  -

 دابما مراعاة االلتزام بأنظمة  والموانٌن الفندق وتوجٌهات االدارة . -

التنسى الممولة ))الزبون دابما على حك    فال تجادل وتنالش وال تفمد زبونن فهو فً كل  -

 االحوال ضٌؾ وسٌؽادر ومصدر عملن  وربحن .
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 مبادى الخدمة الجٌدة 

مستوى عالى  هنالن  بعض  المبادئ التً ي الربٌس لنجاح اي فندق .لتحمٌك الخدمة الجٌدة :هً المعٌار 

 العاملٌن وٌتحلون بها .وهً :ٌجب ان ٌدركها 

 ٌنتظر وان كنت مشؽوال.فً ماللاه النزٌل  وعدم تركه  إسراعه .1

 زٌل السٌبة  جانبا عند ماللاه لنترن المشاكل الخاصة والحاالت النفسٌة  .5

 اومسؤولٌتن . وان كانت خدمته تتطلب أداء عمل لٌس من اختصاصنالعمل على خدمة النزٌل  .5

ممكن وان كانت هنالن بعض المشاكل او  العمل على خدمة النزٌل وتلبٌة احتٌاجاته بأسرع ولت  .5

حجز النزٌل او حدوث عطل فً جهاز اخطاء  داخل دابرة االستمبال مثل عدم وجود بٌانات 

 الكمبٌوتر .

خدمة ٌمكن تمدٌمها اذا كان هنالن  سؤالهعدم ترن النزٌل ومؽادرته بعد تمدٌم الخدمة له اال بعد  .2

 له .

  

 

 

 نموج من دابر ة االستمبال
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 ؟عرؾ االستمبال .وعدد المستندات والمطبوعات : 1س

 مالها ؟وماهً حدود مسؤولٌة الفندق من استعبطالة االمن , ما الفابدة من استعمال : 5س

  .عدد المعلومات لكلنا الصفحتٌن, من استعمال سجل الوصول والمؽادرة ماٌمصد : 5س

التعاميييل معهيييا    وكٌيييؾ تجيييري over bookingميييا الممصيييود وتعيييرؾ عييين حالييية المعروفييية ): 5س

 ومعالجتها ؟

ٌومٌا لتحدٌد وضع عدد التحضٌرات والعملٌات بالتتابع التً على موظؾ االستمبال المٌام بها : 2س

 الؽرؾ والحجوزات .

 عدد المعدات المتوفرة فً لسم االستمبال ؟: 5س

 ران الؽرؾ ؟وما الؽاٌة منه .وكٌفٌة مسكه وتنظٌمه ؟عرؾ ال: 5س

 مع من ٌرتبط مهنٌا؟ً االعمال الربٌسة المنوطة فً لسم االستمبال ماه: 5س

 ضٌوؾ ما ؟ وما الؽرض من ذلن .الفابدة من االعالم المسبك عن وصول ضٌوؾ ما الفابدة ما : 5س

 االستناد علٌها ؟عرؾ عملٌة تسجٌل النزٌل وكٌؾ ٌنم : 16س

 ؟تعمل فً الفنادق  وما  هً المعلومات الضرورٌة الواجب اتباعها عرؾ بطالة التسجٌل التً تس: 11س

ارسم نموذج لبطالة التسجٌل .واذكر علٌها المعلومات الضرورٌة المتعلمة بالنزٌل والفندق ومن : 15س

 نبٌن مستعمال التصمٌم الذي تراه مناسب؟كال الجا

فلم  وما المعلومات التً ٌجب توفرها  اذا كان بطالة اوعرؾ بطالة التشرٌؾ ؟وماهً الفابدة : 15س

 عن الفندق ؟

 ؟اعالم بالوصول ؟ وماهً التحضٌرات الواجب اتباعها  عدد: 15س

 باستمبالكٌؾ ٌجري التعامل مع جماعات شركات السفر والسٌاحة والوفود  الحكومٌة بما ٌخص : 12س

 عددها ؟وتسجٌل 

 

  ل الثانًاسئلة الفص
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 متى ٌضطر وٌفرض الفندق على النزالء دفع تأمٌنات مسبمة وما الؽرض منها ؟: 15س

موذج لبطالة تؽٌر المشاكل وكٌؾ ٌتم معالجتها ؟ مع رسم ن الؽرؾ ؟ وماهً  عرؾ بطالة تؽٌر: 15س

 الؽرؾ ؟

 على عملٌة بٌع الؽرؾ ؟ما الممصود بالذهاب المرتمب والؽٌر المرتمب وما تأثٌرها : 15س

 ماهً الخطوات التً على موظؾ االستمبال اتباعها عند عملٌة تدلٌك ومرالبة تمرٌر الؽرؾ .: 15س

تم الفال سجل الوصول والمؽادرة حسابٌا بعد اكمال عملٌات الوصول والمؽادرة ؟ اعطا كٌؾ ٌ: 56س

 مثال على ذلن .

 الواجب على عملها موظؾ االستمبال ؟عددها واشرح واحدة منها .ماهً التمارٌر واالحصاءات : 51س

 عملٌة اعداد تمارٌر اٌرادات الؽرؾ .اشرح : 55س

 عرؾ السٌاحة االلكترونٌة ؟: 55س

 ماهً التذكرة االلكترونٌة عرفها واشرح اهم مٌزاتها ؟: 55س

 لارن بٌن تذكرة الطٌران وتذكر المطار ؟: 52س

 عدد اهم اعمال التذكرة الطٌران ؟: 55س

 ماهً شروط احكام النمل عددها بالتفصٌل ؟: 55س

 اشرح طرٌمة الدخول المسافر مع التذكرة الكترونٌة؟: 55س

 واحدة منها ؟ح الكترونٌة عددها مع شر ماهً لٌود التذكرة: 55س

 عرؾ تذاكر المطار االلكترونٌة ؟: 56س

 كٌؾ ٌتم عمل تذكرة لطار  الكترونٌة ؟: 51س

 . تكلم على اثر وعٌوب الدفع الكترونً على تنمٌة التصادٌات السٌاحة :55س
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 الفصل الثالث

  دائرة حسابات المكتب االمامً

 محتوٌات الفصل :

 تعرٌف دائرة الحسابات . -

 دائرة الحسابات . موظفً -

 الهٌكل التنظٌمً لدائرة الحسابات . -

 أهم االجهزة : -

   N. C. Rجهاز  -

 األئتمان .جهاز لارئ بطالة  -

 جهاز عداد النمد . -

 ماكنة ناسخة للبطالات الدائنة . -

 صندوق امانات الزبائن والمهارات العملٌة إلستعماله . -

 الممبوضات النمدٌة : -

 طرائك تسدٌد الحساب من لبل الضٌف . -

 لبض التأمٌنات المسبمة . -

 لائمة حساب النزٌل . -

 تسجٌل الحسم . -

 تسجٌل الخدمة . -

 افٌة إعداد الموائم االض -

 انواع االختام المستعملة فً دائرة الحسابات . -

 . الصراف اآللً -

 أسئلة الفصل .  -
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 الحسابات دائرة

 Accounting Department  

 

 دائرة الحسابات :المدخل الى  

 المرتبطة التعامالت إدارة فً والمنشآت الشركات تتبعها التً األنظمة إحدى من الحسابات دائرة تعتبر

 لكافة شامل حصر بعمل تموم و المالٌة المحاسبة مبادئ تستخدم تمنٌة عن عبارة فهً واألموال، بالنمد

 المالً مجالال فًو األمر هذا فً المالٌة المحاسبة وتتخصص. بالمكان الخاصة والمالٌة النمدٌة التعامالت

 دخل ممدار خاللها من ٌعرف كاملة دراسة بعمل المنشؤة أو الشركة فً الشؤن بهذا المتخصص ٌموم إذ

 محاسبة اساس على وٌصمم. والخسائر االرباح تمدٌرات ومعرفة النمدٌة، التعامالت وكافة الشركة،

 ناحٌة لكل مستمل لسم ٌخصص بحٌث ألسام عدة إلى المنشاة تمسٌم بها ٌمصد والتً االلسام ذات المنشآت

 نتٌجة ابــحس اعداد فٌتم مستملة معنوٌة شخصٌة له ان على لسم لــك ىــإل والنظر النشاط ًــنواح من

متخصصٌن فً أدارات فً المنشؤة وعلى هذا األساس إعتمد ال لسم لكل(  ومصروفات اٌرادات لائمة) 

 . حدة على وخسائر كل لسم من ألسام الفندق كل منهاٌر أرباح دمالفنادق على ت

فً الفندق وهٌكلها التنظٌمً بصورة عامة فً الفندق لسببٌن وهما  الحسابات دائرةالى  تطرق المإلف
 -كاآلتً :

 بدائرة الحسابات فً عموم الفندق .توعٌة طلبة المرحلة الثالثة  -
أهمٌة عمل موظفً دائرة الحسابات فً جمٌع االلسام كفرٌك عمل واحد لتحمٌك الجدوى  -

 المنشودة إلدارة الفندق .
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 :فً الفندق دائرة الحسابات ال : وأ

للفندق من ناحٌة الربح المهمة فً الفندق التً تساعد على معرفة الوضع المالً الدوائر  هً منو

 الطعام لسم النزالء، لسم ) فمثال اٌرادٌة مراكز الى الفندق فً المالٌة االنشطة تتنوعووالخسارة 

 النظام هافؤن وبالتالً ،(الصٌانة التسوٌك، البشرٌة، الموارد) مساندة ومراكز...( الهاتف ،لسم والشراب

 االلسام من لسم كل ٌمثل الفندلً المحاسبً للنظام ووفما  ،  الفندلً النشاط لطبٌعة المالئم المحاسبً

 إٌرادات تتضمن الفندق عامة دخل إعداد ٌتم العام نهاٌة فً ثم للفندق بالنسبة ربحٌا   مركزا   االٌرادٌة

 .الفندق فً االنتاجٌة االلسام كل ومصروفات

 الحسابات فً الفندق موظف( 1) صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  : المكتب االمامً حسابات دائرة 

 الفندق مرافك وبمٌة الغرف الحجوزات مبالغ استالم من االمامً المكتب بحسابات مختصة دائرة هً

 على المركزٌة والسٌطرة االمانات لصندوق حجز الامة مع كان سبب الي الحجوزات المبالغ واسترجاع

 رلم حسب الزبون حساب لائمة على لوندريالو والمسبح المطعم مصارٌف وإضافة الغرف مفاتٌح

  . الغرفة

 ( موظف الحسابات فً المكتب االمام2ً) صورة 
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 : الحسابات دائرة موظفً

 مدٌر الحسابات :  -أ

والتنسٌك مع المصارف المحلٌة واالجنبٌة وتدلٌك جداول الرواتب على تسلٌم النمد  المسإول وهو

واالجور واالشراف على ترتٌب وتنظٌم البٌانات التشغٌلٌة وتدلٌك كشوفات الحسابات والمالٌةواالشراف 

 على عملٌات الشراء والخزن . 

 :سابات مساعد مدٌر الح -ب

وهو الموظف المسإول على ادارة لسم الحسابات بالتنسٌك مع مدٌر الحسابات وبما ٌتالئم مع سٌاسة 

الشركات المالٌة باالضافة الى المرالبة على اٌرادات السام الفندق وضبطها والتنسٌك مع فرٌك عمل 

 أمناء الصندوق وتؤمٌن النمد الكافً فً الصندوق .

 مدٌر االعتماد : -ت

 . الفندقال المستحمة على ودفع االمجمع و نل عوالمسإالموظف  وهو
 

 موظف االستالم )المخازن( : -ث

مطابمتها مع طلب الشراء ولائمة التسوٌك أو اي امر عن كل المواد المستلمة بعد  المسإول الموظف وهو

 . ء صادر من الفندقشرا

 

 مرالب التكالٌف :  -ج

فً  نافسٌناسعار المب لوائم التكالٌف بعد دراستها وتحلٌلها وممارنتها إعدادعلى  المسإول وهوالموظف 

 .وبشكل ٌومً ادق نق الفوس

 

 مدلك الدخل :  -ح

وما ٌدخل الٌه من عملٌات من  االٌراداتواتٌر وكل الفالٌومً لتدلٌك ال نع المسإول الموظف وهو

 . االلسام

 

 محاسب المدفوعات : -خ

عن مرالبة كشف البنن والفواتٌر وتسوٌة بٌانات الموردٌن وترصٌدها فً سجل  المسإول الموظف وهو

 االستاذ .

 

 : الصندوق أمٌن -د

 وعمل الٌومٌة الفواتٌر كل وتجمٌع الفندق فً والكافً الالزم المال تزوٌد عن المسإول الموظف وهو

 . ٌومٌا البنن اٌداع
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 المدلك اللٌلً : -ذ

تدلٌك جمٌع الفواتٌر واالٌرادات، والحفاظ على العملٌات )إغالق الكاش( فً  عن المسإول الموظف وهو

 المكاتب االمامٌة والمطاعم . 

 

 : االمامً المكتب محاسب -ر

وهو الموظف المسإول على إستالم ممدم الدفع عند تؤكٌد الحجز الخاص به وتسجٌله بؤسم النزٌل على 

 رلم الحجز الذي أعطً للنزٌل .

ٌعتبر حجم عملٌات التشغٌل من العناصر التً تحدد ما اذا كانت هذه العملٌات تتطلب محاسب المكتب 

االمامً ٌكرس ولته بالكامل لهذه الوظٌفة ، أو ان ٌجمع بٌن وظٌفتً كاتب الغرف ومحاسب المكتب 

 .االمامً 

ة أمام مدلك الدخل الذي ٌتبع مسإولٌة مباشر ففً الفنادق الكبٌرة ٌعتبر محاسب المكتب االمامً مسإوال  

مدٌر الحسابات ، اما فً الفنادق الصغٌرة إذ ٌمكن اسناد هذه الوظٌفة الى كاتب الغرف فانه ٌعتبر 

مسإوال عن بٌع الغرف وتسجٌل النزالء باالضافة الى مسن حسابات النزالء ومحاسبتهم عند مغادرتهم 

جمع بٌن الوظٌفتٌن تعتبر وسٌلة من وسائل تخفٌض وجدت إدارات هذه الفنادق ان عملٌة الإذ  . الفندق

محاسبٌن فً المكتب  9تكالٌف االجور ، وفً حالة تخصٌص موظف لكل عملٌة فإن ذلن ٌكلف الفندق 

  ساعة .   99االمامً لمدة 

 .المإلف الى مسإولٌاتهتطرق تفً الفندق  االمامً المكتب محاسبعمل وألهمٌة 

 

 لع محاسب المكتب االمامً :وم

 ظف االستمبال .  وب منلع محاسب المكتب االمامً بجاوم ونٌك

محاسب المكتب االمامً مسإول عن صندوق االستمبال الخاص بالنزالء أما الصندوق الرئٌسً فٌكون 

 خاص بدائرة الحسابات فً الفندق والمسإول عنه هو أمٌن الصندوق العام.

 

 أولات عمل محاسب المكتب االمامً :

، وبالتناوب مع من ٌنوب عنه فً  ( ساعة99المكتب االمامً على طوال فترة الٌوم )ٌعمل محاسب 

 -الٌوم الواحد واالولات هً كاآلتً :

السابعة صباحا ولغاٌة الثالثة مساءا  (9 – 7)من الساعة  الولت االول )الشفت الصباحً( : -

. 

( الثالثة مساءا ولغاٌة الساعة الحادٌة 99 – 9من الساعة ) الولت الثانً )الشفت المسائً( : -

 عشر لٌال  .

ال ولغاٌة الساعة ( الحادٌة عشر ل7ٌ – 99من الساعة ) الولت الثالث ) الشفت اللٌلً( : -

 السابعة صباحا .
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 الصفات الممٌزة لمحاسب المكتب االمامً :

 الدلة والنزاهة فً العمل . -9

 عامة بالمحاسبة . معرفة -9

 ع الناس .خبرة فً التعامل م -9

 ولطٌف . بمبتسم ومهذ -9

 .  بؤكثر من لغة أجنبٌة وخاصة االنكلٌزٌةملم  -9
 

 مسؤولٌات محاسب المكتب االمامً :

 . بصندوق االمانات الخاص فً المكتب االمامًتؤمٌن النمود  .9

استالم مبلغ السٌولة النمدٌة المخصصة من دائرة الحسابات فً الفندق وتكون تحت مسإولٌته  .9

 طوال فترة عمله . 

حفظ حسابات النزالء وإستخراج الفواتٌر الخاصة بكل نزٌل وفً بعض الفنادق الكبٌرة تسند الى  .9

 . موظف مختص بالفواتٌر

 صوالت الالزمة .إستالم النمدٌة والمدفوعات من النزالء وإعطاء الو .9

ة ، ولسٌمة الفاوجر ، وكوبونات السٌاحٌو والشٌكات المصرفٌةٌموم بتصرٌف العمالت االجنبٌة  .9

  السفر .

والبرٌد والطرود والسلف النمدٌة ، أو إتمام عملٌات صرف النمدٌة سواء لحساب النزالء الممٌمٌن  .6

العاجلة ومصارٌف  لحساب الفندق كمصارٌف التشغٌل النثرٌة مثل تكالٌف اإلصالحات

 اإلنتماالت وغٌرها من المصروفات العاجلة وخاصة فً حالة عدم وجود المحاسب العام للفندق .

حفظ حاجٌات النزالء الثمٌنة سواء فً خزانات خاصة او مسإول على صندوق األمانات و .7

ملٌة عدة لهذا الغرض وتسلٌمها إلٌهم عند طلبها كما سٌرد ذكره فً المهارات العمظارٌف م  

 . النزالء امانات صندوق إلستعمال

تحضٌر الفواتٌر االسبوعٌة الخاصة بالنزالء وتسلٌمها إلٌهم وذلن بوضعها فً خانات الغرف  .8

 وتذكٌرهم بدفع ما علٌهم .

إخطار كاتب الغرف بؤرلام الغرف التً غادرها ساكنوها بعد دفع تكالٌف إلامتهم أو التولٌع على  .9

ذلن عن طرٌك إخراج بطالات التسجٌل وإرسالها بعد التؤشٌر علٌها بما ، والفواتٌر الخاصة بهم 

 ٌفٌد مغادرة النزٌل للغرفة وإخطار لسم التدبٌر الفندلً إلعداد الغرفة للنزٌل التالً .

 

 

 

 

 

 

 محاسب بها ٌتسبب مالٌة مخالفة أي عن الفندق فً المالٌة اإلدارة تغاضً عدم:  مالحظة
 الى تصل ضده صارمة إلجراءات عرضة ٌكون إذ بتعلٌماتها اإللتزام عدم أو األمامً المكتب
 : المخالفات هذه ومن,  الطرد

 . اإلدارة من كتابً إذن بدون للضٌوف مالً مبلغ إعارة -
 .   معها بالتعامل موافمة توجد ال مصرفٌة صكون بمبول الخاصة اإلدارة تعلٌمات تنفٌذ عدم -
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 الحسابات : لدائرة التنظٌمً الهٌكل 

ثم ٌوزع  الحسابات مدٌر ومعاون الحسابات مدٌر من ٌبدألدائرة الحسابات فً الفندق  هرمً هٌكل هو

وتلٌها بمٌة المهام ومحاسب التكالٌف  االعتماد مدٌرو الى ثالثة السام رئٌسٌة وهً المحاسب العام

 ( .9الواضحة فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الهٌكل التنظٌمً لدائرة الحسابات فً الفندق )لإلطالع فمط(1الشكل رلم )

 

 

 مدٌر الحسابات

 الحسابات مدٌرمساعد 

 محاسب التكالٌف  مدٌر االعتماد  المحاسب العام 

المشرف على  التكالٌف محاسبم. 
 االعتمادات

 المشترٌات والمخازون مدلك الدخل  االجوروالرواتب 

 االمامًمحاسب المكتب 

 المشترٌات

 المخازون

 المرالب اللٌلً أمٌن الصندوق

 محاسبة التكلفة
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  تنظٌمً لدائرة الحسابات فً المكتب االمامً( الهٌكل ال2رلم )الشكل 

 

الذي ٌبدأ من مدٌر ( الهٌكل التنظٌمً لدائرة الحسابات فً المكتب االمامً 9نالحظ من الشكل )

 محاسبمن ثم ٌتوزع الى ثالثة مهام وهً امٌن الصندوق و الدخل مدلكو الحسابات والمحاسب العام

 والمرالب اللٌلً .  االمامً المكتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدٌر الحسابات

 المحاسب العام 

 مدلك الدخل 

محاسب المكتب االمامً 

 ال

 المرالب اللٌلً أمٌن الصندوق
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 : االمامً المكتب فً الحسابات دائرة اجهزة اهم 

 الحسابات فً الفنادق : دائرة التطور التارٌخً ألجهزة

على إعتمادا  بشكل ٌدويفً الفنادق حتى سبعٌنٌات المرن العشرٌن تتم  الحسابات دائرة عمل كانت

الصغٌرة فعند المغادرة ٌسلم النزٌل المفتاح لمسم االستمبال الفنادق نماذج مكتوبة بخط الٌد وخاصة فً 

بالغرف المغادرة وٌتم  مامً بإبال  لسم التدبٌر الفندلًوٌسوي حسابه ومن ثم ٌموم محاسب المكتب اال

رفع بطالات التسجٌل فً خانات الغرف مع وضع عالمة صح توضح ان هذه الغرف لد تم مغادرتها 

عن الغرف المغادرة وٌسجل فترة االشغال من تارٌخ الوصول الى تارٌخ وٌتم وضعها فً ملف مإرخ 

 المغادرة . 

ومن مزاٌا  النماذج المطبوعة بواسطة الماكٌناتواعتمدت عمل دائرة الحسابات فً الفنادق الكبٌرة على 

ابات فضال هذه الطرٌمة عن الٌدوٌة انها سرٌعة فً تجهٌز فواتٌر النزالء وتملٌل االخطاء والدلة فً الحس

ذ خمسٌٌات نعن سرعة ابال  لسم التدبٌر الفندلً بالحاالت المغادرة ولد شاع استخدام هذه الطرٌمة م

عتمادا على ماكٌنات الطباعة ، المرن إذ انتشرت بشكل كبٌر وذلن إالمرن العشرٌن حتى سبعٌنٌات 

بشكل تلمائً فضال عن دفع  وتساعد فً إدخال االضافات على لوائم النزٌل مثل اجور الخدمة والضرٌبة

لبل المغادرة ولد ساعدت الماكٌنات المراجع اللٌلً من اللوندري  كل ما استهلكه النزٌل فً المطعم او

استخدام لائمة الترحٌالت للمٌود الحسابٌة من الماكٌنة والتؤكد من صحة المطابمة للعملٌات التً تمت 

 ولوائم النزالء .خالل الٌوم مع دفع دفتر استاذ النزالء العام 

 الخمس فئة من الفنادق معظم تعمل ، الكمبٌوتر أجهزة إدخال معفً الفنادق  الحسابات دائرة عملتطور 

 تم نظام أفضل هو هذا. الكمبٌوتر على تعتمد بالكامل المإتمتة األنظمة. بالكامل مإتمت بنظام نجوم

  اإلدارٌة البرامج حزم لبرامج المفرط باالستخدام وٌتمٌز الفنادق صناعة فً اإلطالق على استخدامه

 . األمامً المكتب لسم فً موجود طرفً خادم أو رئٌسً بإطار والمتصلة المتكاملةوالمحاسبٌة 

      NCR 250 جهاز .أ

 الخدمات من كثٌر وٌنجز ٌإمن الذي الكبٌرة الفنادق فً الكومبٌوتر بنظام ٌعمل جهاز عن وعبارة

 بل والامتهم النزالء وصول تسبك التً تلن لتشمل العمل السام كافة فً والحسابٌة التنظٌمٌة االدارٌة

 . مغادرتهم بعد حتى

 حٌث الستٌنات مطلع منذ الفندلٌة الصناعة الى ادخلت متمدمة كمرحلة االلٌة الحاسبة الماكنات كانت حٌث

 وتطورت فٌها الضوضاء وجود وعدم حجمها صغر مع الكترونٌة ماكنات الى مٌكانٌكٌة ماكنات تطورت

 فً البٌع السام فً الموزعة الماكنات مختلف من الحسابٌة والنتائج التسجٌالت تحول اصبحت حٌث

 النزالء لوائم على تطبع حٌث نزٌل كل حساب على االمامً المكتب فً ةٌاالساس الماكنه الى الفندق

 . طلبها حٌن مباشرة
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   NCR 250( لجهاز 3) رةوص                    

 

وٌعمل بنظام إلكترونً ولد استخدم فً دائرة الحسابات فً  NCR 250( جهاز 9) الصورة رلمتمثل 

 المرن الماضً ولغاٌة التسعٌنٌات .  منذ سبعٌنٌاتالفنادق 

 عن فضال اسعارها وانخفاض والشبكات االتصاالت تمنٌات وتطور الشخصً الحاسب ظهور ومع

والتً  كامل بشكل علٌها االعتماد من الفنادق استطاعت معها التعامل فً سهولة االكثر البرمجٌات ظهور

 سٌرد ذكرها فً موضوع الحك فً نفس الفصل .
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 : االئتمان بطالة لارئ جهاز -أ

 حسب التبضع لغرض والشركات للفنادق النمدٌة المبالغ أستحصاللغرض  مصمم الكترونً جهاز هو 

 لحٌن المدٌنٌن حساب الى الفنادق الى بالنسبة النزٌل باحس منمبالغ  بها حولوالتً تاإلئتمان  بطالات

 ٌحجز حٌث فٌها مالٌة ارصده لدٌهم الذٌن عمالءلل البنون هذه تصدر حٌث البنن من نمدا المبالغ استالم

 مضمونه دفع وسٌلة تعتبر لذا البطالة استخدام ةلحظ ما مبلغ دفع او لشراء النزٌل حساب من المبلغ

 . لفندقل

 ب( لجهاز لارئ بطالة اإلئتمانأ,  - 4) صورة
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 بطالة االئتمان : –ب 

 النمود كمٌة ٌدفع أن هاللمستخدم وٌمكن والشراء الدفع عملٌات فً تستعمل صغٌرة بالستٌكٌة وهً بطالة

 المصدرة الشركة لضمان وذلن قالفناد تفضلها لبض وسٌلة اكثر هًو،  أجزاء على أو كاملة المدٌنة

 عمولة ممابل محدد زمٌنة ومدة ومحدد معٌن مبلغ ضمن للفندق المستحمة المالٌة المبالغ االئتمان لبطالة

 . البنن من نمدا المبلغ استالم لحٌن المدٌنٌن حساب الى الضٌف حساب ٌتحول هنا

 االئتمان لبطالة األمامً الوجه وضح( ت5رة )وص  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       ئتمان:االالوجه األمامً لبطالة  ٌوضح 

 شعار البنن الصادرة عنه البطالة .9
 *)فمط على "البطالات الذكٌة"( EMVشرٌحة  .9
 *الهولوغرام .9
 رلم البطالة .9
 شعار الشبكة المشغلة للبطالة .9
 تارٌخ إنتهاء الصالحٌة .6
 اسم صاحب البطالة .7
 . رلالة التماس .8

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شرٌحةEMV  وهً شرٌحة مضمنة فً بطالات االئتمان التً تخزن وتحمً بٌانات حامل البطالة من االحتٌال :
 . )لالطالع فمط ( .

 الموس لزح فً الوجه االمامً للبطالة وٌستخدم ألغراض أمنٌة .ة الهولوغرام : وهو شعار مطبوع بطرٌم  
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  االئتمان لبطالة األمامً الوجه توضح( 6) صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نإذ تتضم االئتمان لبطالة الخلفٌة جهاالو  وضحت( 6رة )والصأما 

 . الممغنط الشرٌط .9
 . التولٌع شرٌط .9
 . البطالة أمان رمز .9

 

 الخلفًواألمامً  الوجه الفٌزا كارد( ( االئتمان بطالة توضح( 7) صورة 
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 : الدائنة للبطالات ناسخة ماكنة -ت

الذي من خالله ٌتم من خالله أخذ اكثر من صورة للبطالات الدائنة والممصود به هو جهاز االستنساخ  
 . االمامً المكتب محاسب لدى ولوائم النزالء واالحتفاظ بها ورلٌا او إلكترونٌا فً الحاسوب الشخصً 

 ( ماكنة ناسخة8صورة )

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( :POS – Point Of Sell) البٌع نماط منظومة:  1 – ت

 لدٌها التً الكبٌرة فالفنادق ، المختلفة والعملٌات األدوات من الكثٌر تتطلب عملٌة هو الفندق تشغٌل ان
 محاسب ٌمكن أساسً نظام إلى ستحتاج التجارٌة والمحال شوب والكوفً كالمطاعم التجزئة تجارة
 الفندق فً المعامالت مع والتعامل المبٌعات اتجاهات وتتبع واإلدارٌة المالٌة األعمال من االمامً المكتب

 . 

 عملٌات إتمام على االمامً المكتب محاسب ٌساعد نظام أنها على:  البٌع نماط منظومة تعرٌف ٌمكن
 مكونات من مجموعة من وٌتكون.  الفندق فً والخدمات المنتجات بٌع أماكن فً النزالء لمشترٌات الدفع

. البٌانات فً بسرعة والمخزون بالمبٌعات فواتٌر إعداد لتمكٌن مع ا تعمل التً المتصلة والبرامج األجهزة
 لتمكٌن سرٌع وصول اختصارات أو أزرار على البٌع نماط أنظمة فً البرامج تحتوي ما عادة   فهً

 مخزون وإدارة ومتابعتها المدفوعات تسجٌل على التجارٌة األنشطة وٌساعد. السرٌعة العملٌات
 .ذلن إلى وما والموردٌن البشرٌة الموارد مثل العمل، سٌر فً المإثرة األخرى والعملٌات المنتجات،
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 POS البٌع نماط منظومة( 9) صورة

 
 

 :ٌلً كما هً POS لنظام المطلوبة األجهزةأ :  – 1

 : الحاسوب -
 األجهزة ، االستخدام لسهولة باللمس تعمل شاشة) وشاشة وماوس مفاتٌح بلوحة مزود كمبٌوتر جهاز

 (.فعالة اللوحٌة

 : الباركود ماسح -

 وهً. البٌع عملٌة إجراء من تتمكن حتى المنتج تفاصٌلوٌبٌن  الشرٌطٌة لرموزا ضوئً ٌمرأ هو ماسح

ا مفٌدة  .والمخزون  سعرال من التحمك فً أٌض 

 : البطالة لارئ -

وتم توضٌحه بشكل مفصل فً المواضٌع  والخصم االئتمان بطالات مدفوعات لمبول بطالات لارئ

 السابمة .

 : النمود درج -

لدى  ٌكون أن الجٌد فمن ، والخصم االئتمان بطالات خالل من المدفوعات مبلٌ كان الفندق إذا حتى

 . األموال تخزٌن من ٌمكنه نمدي درجنمطة البٌع  محاسب

 :صغٌرة طابعة -

 .اإلٌصاالتو الفواتٌر لطبع طابعة
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 : النمود عداد جهاز -ج

 فهً ولت اسرع فً الطائلة واألموال النمود بعد تموم وظٌفتها الهواء ضغط بنظام تعمل نمدٌة عد آلة هً
 شاشة على وٌحتوي النمدٌة الفئات جمٌع بعد وٌمومالواحدة  الدلٌمة فً ورلة 9999 من أكثر بعد تموم

 لسهولة الفنادق فً خدمتسوٌ   بعدها لامت التً النمدٌة االوراق لٌمة فٌها هرٌظ كهربائٌة الكترونٌة
 البنفسجٌة فوق شعةباال تعمل لتزوٌرا شفوك النمود عدل لةآ افضل وهو النمدٌة اقراالو عدد واختصار

 .  بمختلف االحجام غلاالمب حسابعلى  المدرة لهاو لكترونٌةإ مكوناتمٌكانٌكً ب ماكنةعمل الو

 النمود عداد جهاز  توضح( 11) صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : النزالء امانات صندوق -ح

 على ٌحتوي صندوق لكل ٌكون حٌث الفندق غرف بعدد عددها ٌكون صنادٌك مجموعة عن عبارة وهو
 على الصندوق رلم ٌسجل االمانات صندوق على النزٌل حصول وعند الكترونً ومفتاح عادي مفتاح
 وغٌرها والمجوهرات النمدٌة االوراق منها لنزٌل الخاصة اغراض بوضع النزٌل ٌموم حٌث النزٌل لائمة
 . اخرى اشٌاء من

 

 نادقفً احد الف النزالء امانات صندوق توضح( 11) صورة
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ادراج حدٌدٌة مثبتة فً  هٌئة على (خزائن)ال( ان صندوق أمانات النزالء 99نالحظ من الصورة )
ٌعتبر الفندق مسإوال عن ضٌاع أو سرلة األموال والمجوهرات التً تخص النزالء ما لم دوالب .  و

تسلم الى االدارة أو ٌحتفظ بها فً خزائن خاصة بالمكتب االمامً وفً هذه الحالة ٌتعٌن على ادارة 
مادٌة لد تحدث بالفندق من جراء ن اي خسائر الفندق عمل التغطٌة الالزمة لدى شركات التؤمٌن ع

الخٌانة المادٌة، وكذلن ضد السطو واالعتداء المسلح على اوراق النمد والمجوهرات واالشٌاء االخرى 
 الثمٌنة الموجودة او التً ٌمكن ان توجد بؤي خزٌنة من الخزائن المختصة لوضع أمانات النزالء .

 

 : النزالء ماناتصندوق ا إلستعمال: المهارات العملٌة  1 - ح

 -على لسمٌن وهً كاآلتً : النزالء امانات صندوقتمسم المهارات العملٌة إلستعمال 

 : النزٌل اماناتإستالم المهارات العملٌة فً حالة  . أ

النزٌل وضع األوراق أو االشٌاء الثمٌنة التً ٌرٌد االحتفاظ بها فً الظروف الخاصة بحفظ ٌتولى  .9

بحضور محاسب المكتب االمامً بعد كتابة لٌمة االشٌاء المودعة على الجزء )أ( الودائع ، وذلن 

من غطاء الظروف وتولٌع النزٌل أمام الخانة المخصصة لذلن ، وكذلن تولٌع محاسب المكتب 

 االمامً وكتابة تارٌخ اإلٌداع .

المكتب مولعا علٌه من محاسب كوصل ٌنزع الجزء )ب( من غطاء الظروف وٌسلم الى النزٌل  .9

 .( 9ل )كما فً الشكاالمامً بإٌداع المظروف بإعتباره ٌمثل طرف الفندق 

( بعد تسجٌل 7ٌتم حفظ هذه الظروف فً خزانة خاصة بالمكتب االمامً كما فً الصورة ) .9

 ارلامها المتسلسلة وبٌان محتوٌات كل مظروف فً سجل خاص ٌطلك علٌه سجل ودائع النزالء .

 
 : حالة تسلٌم امانات النزٌلالمهارات العملٌة فً  . ب

ٌموم النزٌل بتمدٌم الوصل الموجود لدٌه بإعتباره طرف الفندق بعد تولٌعه علٌه والتحمك من صحة  .9

 تولٌعه بمطابمته على التولٌع الموجود على المظروف .

 ً للمظروف لرلم الوصل.ٌسلم المظروف الى النزٌل بعد التؤكد من مطابمة الرلم التسلسل .9

على ان  نزٌل فتح المظروف وأخذ محتوٌاته فً حضور محاسب المكتب االمامًٌطلب من ال .9

مخصص لذلن   (صغٌر دوالب)كوكذلن المظروف الفار  فً مكان ٌحتفظ االخٌر بالوصل )ب(

أمام المظروف المسلسل فً سجل ودائع (  األمانة صاحب للنزٌلبعد التؤشٌر بإتمام عملٌة التسلٌم )

 النزالء .
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 ( بطالة استالم ودائع النزٌل 1الشكل )    

 رلم الخزنة

Box No 

 

................ 

  Date:                 9999...../ ...../                     : التارٌخ

                         

 

 (( وصل إستالم ودائع الخزٌنة)) 

 

 رلم الغرفة

Room No 
 

................ 

 : The Name  االسم الكامل : 

 

 

..................................................................................... 

 الدائم العنوان

Permanent Address 

 
 

..................................................................................... 

 التولٌعات المعتمدة 

Authorized 
Signatures 

                             : Clerk Sign:                         الموظف تولٌع
      

                                   

                                                     : Guest Sign:النزٌــــل تولٌع 

 تكلفة عمل المفتاح فً حالة فمدانهأتحمل 

 

 
 

ومن أهم مواصفات هذه الخزائن انه ال ٌمكن فتحها اال بإستعمال المفتاح الموجود لدى النزٌل ، علما انه 
( وذلن كنوع من انواع Master Keyٌوجد مفتاح آخر لدى لسم المكتب االمامً وٌطلك علٌه )

 الضمان والحٌطة .

 

 

 

 

 

 

 كل فً تولٌعه على الحصول بعد إال ولت اي فً خزانته بفتح نزٌل ألي ٌسمح ال مالحظة :

 ( .2) الشكل فً موضح هو لما طبما مرة
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 النزٌل ودائع تسلٌم بطالة( 2) الشكل
 

 الموظف ت

Clerk 

 

 تولٌع النزٌل

Signature  of Guest 

 الساعة

Time 

 التارٌخ

Date 

9.     

9 .     

9.     

9.     

9.     

 تارٌخ اخالء الخزٌنة

Box Released Date 

 

.................................................. 

 Clerk Sign:  تولٌع الموظف : 

                                                                      :Guest Sign: لـــالنزٌ تولٌع

                                                                                                                 

 

ٌجب ان ٌولع النزٌل ( بطالة تسلٌم الودائع الى النزٌل والتً تكون فً ظهر بطالة إستالم الودائع إذ 9ٌبٌن الشكل )

 كلما فتحت الخزٌنة .هذه البطالة على والموظف المختص 
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 الممبوضات النمدٌة :

إذ ٌستلم أمٌن الصندوق  وهً المبالغ المستحمة الدفع للفندق من لبل النزالء لماء منتج أو خدمة ممدمة .

لوائم رإوساء االلسام والتً لد تكون ح صلت نمدا أو ولعت من لبل الزبائن على ان تح صل منهم الحما 

لٌه ان ٌتؤكد من المبلغ المستلم وممارنته مع مجموع المائمة لبل إٌداعه فً فبالنسبة الى االولى ع

أرلام الصندوق أما بالنسبة الى لوائم الزبائن الممٌمٌن فعلٌه ان ٌتؤكد من صحة التولٌع وصحة تحدٌد 

 ة التالٌة . الغرف العائدة لهم أما بمٌة الموائم المدفوعة ٌتؤكد من صالحٌة المولع وٌتسلم المستندات الثبوتٌ

 -ت التً ٌتعامل معها محاسب المكتب االمامً وهً كما ٌؤتً :الممبوضا طرق وتتعدد

 تسدٌد الحساب من لبل النزٌل : - أ
 

ٌدفع النزٌل اجور االلامة فً حالتٌن االولى عند تمدٌم المائمة لهم بعد مرور فترة زمنٌة على إلامتهم 

لد تعادل اسبوع ، والثانٌة عند المغادرة النهائٌة للنزٌل وال تختلف طرٌمة العمل فً كال الحالتٌن فبعد 

ٌودعه فً حساباته ثم ٌسلمها إستالم المبلغ من النزٌل ٌحرر بها محاسب المكتب االمامً إٌصاال و

   -الى أمٌن الصندوق ومن طرق تسدٌد حساب النزٌل هً كما ٌؤتً :
 

  : (Cash Paid or) نمداتسدٌد الحساب  -

، إذ ٌتوجب على محاسب  االجنبٌة العملةب او المحلٌة بالعملة اما نمدا النزٌل لائمة لٌمة استالم وهً

المكتب االمامً مراجعةتها وإحتساب المبالغ التً لد دفعها النزٌل وذلن بحضوره ولبل تحرٌر 

 اإلٌصال بها . 
 
 

 بواسطة شٌكات مصرفٌة : -

أو اي  بواسطة شٌكات مصرفٌة صادرة من مصرف الرافدٌن أو مصرف الرشٌد ٌ حصر الدفع

درة من المصارف أجنبٌة فٌجب على محاسب االشٌكات الص، أما مصرف من المصارف العرالٌة

محاسب  ى، وهنا ٌجب علصوص استالمهاالمكتب األمامً التؤكد من تعلٌمات إدارة الفندق بخ

 -المكتب االمامً التؤكد مما ٌؤتً :
 

 ٌره وتولٌعه بحضور امٌن الصندوق.ان ٌكون الشٌن سلٌما غٌر ممزق وٌفضل تحر - أ

 طب أو الحن أو التصحٌح .وضوح الكتابة وعدم الش - ب

 المبلغ مكتوب ومنمط بصورة صحٌحة . - ت

 االرلام صحٌحة وواضحة . - ث

 التارٌخ صحٌح ومطابك للوالع . - ج

 مطابمة االسم مع اسم النزٌل المسجل لدى الفندق . - ح
 

 

 بواسطة بطالات إئتمانٌة : -

 مبالغ بها تحول والتً اإلئتمان بطالات حسبللفندق  النمدٌة المبالغ أستحصالوفً هذه الطرٌمة ٌتم 

 المصرف . من نمدا المبالغ استالم لحٌن المدٌنٌن حساب الى النزٌل حساب من
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 : (VOUCHER)الفاوجر لسٌمة الدفعبواسطة  -

وشركات السٌاحة  شركاتال ا وتكفلهاتصدره هو المسٌمة التً الفاوجر مسٌمة الدفعب وٌمصد

الطٌران، وعادة   تصل لبل لبل وصول النزٌل وتحفظ ضمن مراسالته لحٌن حضوره لدى محاسب 

المكتب االمامً لحٌن مغادرة النزٌل وٌجب على محاسب المكتب االمامً اخذ تولٌع النزٌل على 

مسائم المائمة للتؤكٌد على موافمته على ما جاء فٌها من تسجٌالت، وان ٌعٌد لراءة مضمون هذه ال

للتعرف الى الخدمات التً تغطٌها إذ علٌه ان ٌستوفً من النزٌل مباشرة ولبل مغادرته أسعار 

فمثال لد تكون المسٌمة تغطً فمط إلامة النزٌل أي سعر غرفته الخدمات التً لم تشملها هذه المسٌمة 

شرة . أما تحصٌل وهنا ٌجب إستٌفاء بالً الخدمات مثل وجبات الطعام، أو اللوندري من النزٌل مبا

لٌمة المنام من الشركة صاحبة العاللة فٌكون بعد إعداد كشف بكافة المسائم وترفك مع النسخ 

 .مبلغ االلامة  المولعة من الموائم وترسل الى مصدرٌها إلستحصال

 
 ( لسٌمة الفاوجر12صورة )
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 :(TRAVELER CHEQUES)سٌاحٌة ل -

 ورلٌة مستندات هًو السٌاحٌة الشٌكاتوٌمصد بهذه الطرٌمة هو ان ٌدفع النزٌل بواسطة 

 الشٌكات هذه المسافرون ٌحمل والنمدٌة، المٌاسٌة الورلٌة الشٌكات مثل ستخدامهاإ ٌمكن

 الشٌكات بطباعة المصدرة الجهات تموم للتجار، والدفع المحلٌة بالعملة النمود على للحصول

 انتشار مع سرلتها، أو هاانفمد حالة فً بسرعة الشٌكات ستبدالإ وٌمكن ،مختلفة بفئات

 وأكثر شعبٌة ألل السٌاحٌة الشٌكات أصبحت اآللً، الصراف أجهزة و الرلمٌة الدفع خٌارات

 محاسب علىفً حال اعتماد هذا الطرٌمة من لبل النزٌل فٌجب  .االستخدام فً صعوبة

 المصرفٌة .من الشٌن كما تم ذكره فً الشٌكات  التؤكد االمامً المكتب

 
 ( شٌن سٌاح13ًصورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :بواسطة كتب رسمٌة الدفع  -

، وتكون عند وصول  خاصة رسمٌة أودوائر وهً تلن الكتب التً ترد الى الفندق من لبل 

النزالء أو أثناء إلامتهم أو ولت مغادرتهم للفندق، وٌعتمد محاسب المكتب االمامً نفس 

الطرق التً اعتمدها مع لوائم أو فواجر شركات السفر والسٌاحة من ناحٌة التؤكد من 

 الخدمات التً تشملها وصحة وجود عنوان الدائرة الصادر منها الكتاب .
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 الدفع بواسطات كوبونات السفر والطٌران :  -

وهو الدفع الذي ٌرافك عادة الحجوازات التً تردنا عن طرٌك شركات الطٌران والتً تتعهد به 
هذه الشركات فً دفع مصارٌف إلامة الضٌف وحسب الشروط الواردة على هذه الكوبونات وٌتم 

النسخة االصلٌة التً ٌحملها والتً تإخذ منه عادة لبض لٌمتها بعد مغادرة النزٌل وباإلستناد الى 
 لبل مغادرته .

 

 كوبون خاص بشركة سٌاحٌة كورٌة( 14صورة )

 

 

 الامة فندلٌة مجانٌة كوبون ( 15صورة )
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 : المسبمةتأمٌنات اللبض  - ب
 

وهً جمٌع التؤمٌنات التً لد ٌدفعها النزٌل نفسه أو من ٌنوب عنه ، أو التؤمٌنات التً لد ٌطلبها 

منه الفندق وذلن عند طلبه لحجزها لبل وصوله أو أثناء وصوله الفندق وجمٌع انواع 

الممبوضات ٌجب على محاسب المكتب األمامً أن ٌدخلها وٌحرر فٌها إٌصاال وٌسلمها الى امٌن 

 -ومن طرق لبض التؤمٌنات المتبعة فً الفنادق هً ما ٌؤتً :وق مع نهاٌة دوامه . الصند

 وموسم واخر فندق من ٌختلفالتؤمٌن  ة ولٌمةمحددال غرفال عدد طلب عن تزٌد حجوزات -

 .  واخر

 . والوفود ٌةالسٌاح المجامٌع حجوزات -

 . مزدحمة عمل اٌام او مواسم فً حجوزات -

 .بها استلمت التً وبالطرٌمه بها حاطتأ التً اوالظروف بطبٌعتها مشكون حجوزات -
 

  حساب النزٌل : لائمة - ت

ان عملٌة محاسبة النزٌل عند مغادرته للفندق ال تمل اهمٌة عن عملٌة استمباله إذ ان اي خطؤ ٌحدث  

 خالل مدة إلامته.النزٌل تجاه النزٌل لد ٌفسد كافة اإلنطباعات الجمٌلة التً ٌحملها 

 

 زٌل : نحساب ال ر لائمةهمظ 

الخاص ائم وللم هتصمٌمودق نعٌة الفنواشكال مختلفة تتؤثر بوزٌل بؤحجام نر لائمة حساب الهتظ
 . هفسنى والمحت نإال اه ب

ٌة وهمع تحدٌد  الفندقاحد فً وزٌل النال هفمنار المبلغ الذي ٌهإظ هو مائمةال منالغرض 
ٌدفع  هد الرئٌسً الذي على اساسنتعتبر المستا هاالمر الذي جعل هالتارٌخ العائد لوالمحاسب 

  . هزٌل حسابنال
 

 ى المائمة : ومحت 
بتبدل الموائم وطرق التسجٌل التً ٌتبعها الفندق ٌدوٌة كانت ام آلٌة .  ال تتبدلائم واع المنوجمٌع ا

 إنما الذي ٌتبدل هو المسم المتبمً من المائمة بنفمات النزٌل .
 -ما :ه اربع السام نم النزٌلتتؤلف لائمة حساب 

 

 : نضموتتزٌل نمتعلمة بالٌة نبٌامات ومعل .9
 ا .هعونورلم الغرفة  -
 اسم الضٌف الكامل مع ذكر اللمب . -
 عدد االشخاص . -
 السعر مع الخدمة . -
 المغادرة .ول وصوتارٌخ ال -
 الكامل . نانوالعوسٌة نالج -
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 -تتمثل فً الفمرات اآلتٌة : النزٌلفمات نخاصة ب معلومات .2

 سعر الغرفة . -
 خدمة الغرف . -
 الكافتٌرٌا . -
 المطعم . -
 الغسٌل والكً )اللوندري( . -
 المتفرلة . -
 

 أما األعمدةلائمة حساب النزٌل تتكون من ثمان أعمدة االول ٌتضمن انواع المصارٌف ، 
السبعة المتبمٌة فمسمت الى أعمدة صغٌرة توزع بداخلها المبالغ بٌن االف والمئة )بالدٌنار 

 العرالً( وفٌها ٌكون التسجٌل والجمع عمودٌا .
 

 : وهً كاآلتًنتائج المائمة جمع معلومات خاصة ب .3

خانات النتائج مرتبة بالتتابع كما هً فً زٌل( نفمات الن)ف األفمٌة السبعة أسفل والصف نتتضم
 -وهً كما ٌؤتً : الفنادق ألحد النزٌل حساب لائمة ٌوضحالذي ( 9) الشكل

    الٌومً لنفمات النزٌل . : وتمثل المجموع الٌومً المجموع -

 .  لنفماتع اوعلى مجمالخدمة ب إضافة مبلغ خاص : وهً خدمة -

                         :  وهو المبلغ المترتب على النزٌل فً االسبوع السابك ولم ٌسدده .  لبله ما -

      : وهو حاصل جمع المجموع مع الخدمة . النهائً المجموع -

      . للنزالء منحها على االدارة توافك التً المبالغوهً  : الخصومات -

         التً دفعها النزٌل مسبما . المبالغ وهً : المدفوعات -

المبلغ الواجب دفعه من لبل النزٌل مع إضافة مبلغ ما لبله  ووه :المتوجب دفعه المبلغ  -

 وطرح الخصومات والمدفوعات .
 

  تعلٌمات اإلدارة : .4

بتعرٌفها اإلدارة وهً الخانة االخٌرة من المائمة والتً تتضمن بعض التعلٌمات التً ترغب 

 -ومنها :للضٌف 

 الرجاء تسدٌد المائمة ٌوم تمدٌمها لكم . -

 الرجاء تسلٌم مفتاح الغرفة للفندق لبل المغادرة . -

 الرجاء التؤكد من صحة الحساب لبل الدفع . -

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ٌجب إذ اسبوع من ألكثر المائمة إبماء عدم االمامً المكتب محاسب على ٌتوجب:  مالحظة

 . لتسدٌدها للنزٌل تمدٌمها
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 شعار الفندق              اسم الفندق                                                                 
 لائمة حساب النزٌل 

GUEST HOTEL BILL 

 ..………Per's         Bill Noعذد االشخاص ........          Room Noرقم الغرفة .........

                                                                                        ………….… MR 

 
 ( ٌوضح لائمة حساب النزٌل فً الفندق3الشكل )

 

 

 

 Month Day Day Day Day Day Day Dayالشهر 

H TH H TH H TH H TH H TH H TH H TH 

               Room Rat            رالغرفة سع

               R. service           خذمة الغرف

               Cafeteria             الكافتيريا   

               Restaurant             المطعم   

               Laundry     الغسيل والكي      

               Tel\Fax            الهاتف/ فاكس 

               Miscall            المتفرقة         

               Daily Total   المجمىع اليىمي

               Service                خذمة        

               BIF                          ما لبله

               Final Tot      المجموع النهائً

               Discount   الخصىمات           

               Payment       المذفىعات       

               المبلغ المتىجب دفعه 

 Please Do not Forget Your Key  ال تنسى مفتاح غرفتن عند المغادرة رجاءا  

 Bill are rendered at presentation                    اسبىعياً                               الرجاء دفع المائمة 
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 دقافنأحد ال فً النزٌل لائمة حساب توضح( 16) صورة

 
 

لائمة حساب النزٌل فً احد فنادق محافظة اربٌل بالعراق وهً  من نموذجإ( 96) الصورة توضح

 مائمةب تسمى الخاص بالمكتب االمامً جهاز الحاسوبعلى والمنصبة  االلكترونً البرنامج مخرجات

 كل وتتضمن مغادرته ولحٌن دخوله لحظة من الفندق فً النزٌل إلامة ٌلخص ملف وهً( Folio) الفولٌو

 . اخرى طلبات او اللوندري او المطعم من طلباته
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 أي لتصحٌح الكافٌة المهارة لدٌه تكون ان ٌجب االمامً المكتب محاسب ان العملٌة الخبرة أثبتت ولد

 السام من لسم اي من ٌحدث ان ٌمكن إهمال نتٌجة خدمته فً تمصٌر أي تجاه النزٌل حسه لد شعور

 . الفندق

 الوجهة من لٌس االمامً المكتب لمحاسبً الكافً التدرٌب توفر ان االدارة على ٌتعٌن فانه لذلن

 . للنزٌل تعطٌل أو مبالغة أٌة دون أٌضا الضٌافة كرم وجهة من بل، فمط المالٌة

 

 الخطوات المتبعة فً محاسبة النزٌل عند مغادرته الفندق : 

جمٌعا فً الخطوات إال أنها تتفك تختلف الخطوات المتبعة عند محاسبة النزٌل بإختالف الفنادق 

 -اآلتٌة :

كماعدة عامة ٌجب ان تكون حسابات النزالء ممٌدة أوال بؤول لتكون تحت الطلب فً أي  -9

 ولت من األولات .

ٌراجع محاسب المكتب األمامً كافة المستندات التً ارسلت إلٌه والتً لم ٌسبك أن لٌدها  -9

على سإال النزٌل فٌما إذا كان  على حسابات النزالء باإلضافة الى ما تمدم فمد جرت العادة

 لدٌه مسحوبات أخرى لبل حضوره محاسب المكتب االمامً مباشرة .

تمٌد كافة المبالغ التً لم ٌسبك أن لٌدها على حساب النزٌل ثم ٌستخرج المجموع الكلً  -9

 لمسحوباته .

لجارٌة بعد ٌمفل حساب النزٌل اما بتسدٌد لٌمة الفاتورة نمدا او بتحوٌل رصٌد الى الحسابات ا -9

أخذ تولٌع النزٌل اذا كان لدٌه حساب جاري مع الفندق ، أو بناءا  على لسائم المبٌت الممدمة 

 من وكالء السٌاحة وتمٌد المبلغ على حسابهم .

 إعطاء التصرٌح الالزم لمسم الخدمة العامة مكان نمل حمائب النزٌل الى باب الخروج . -9

دق حتى ٌمكن رفع بطالة إشغال الغرفة من الحامل إخطار كاتب الغرف بمغادرة النزٌل الفن -6

 . المعتمد النظام على آلٌا تؤشٌرها أوووضع البطالة الدالة على ان الغرفة تحت التنظٌف، 
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تعتمد أغلب الفنادق فً تسجٌل حساب النزٌل بشكل إلكترونً على الحاسب الشخصً من خالل 

 وهً كما ٌؤتً :برامج عالمٌة إلدارة مختلف عملٌات حسابات دائرة المكتب االمامً 

  . (OPERA) وبٌراا برنامج -9

 ( .MICROSOFT) الماٌكروسوفت برنامج -9

 .( FIDELIO) فٌدلٌو برنامج -9

 . (IBM) برنامج -9

 ( .BMS) برنامج -9

 

 راٌوبامج ابرنل الرئٌسٌة واجهةال( 17صورة )

 

 

 والروابط التالٌة تحتوي على مماطع تعلٌمٌة : 

 
 
 
 
 
 
 

 :  اوبٌرا برنامج عن تعلٌمً ممطع -1

https://www.youtube.com/watch?v=-sPgHwYkdyU     

 : فٌدلٌو برنامج عن تعلٌمً ممطع -2

https://youtu.be/rWXHJ7G7YO0 
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 : DISCOUNT او الخصم  تسجيل الحسم        
 

 االسعار من وتخفضها للنزالء منحها على االدارة توافك التً المبالغ أو الخصم بالحسم ٌمصد

 تسجٌالت نتٌجة حسمها الى تضطر التً المبلغ او حسابه علٌها وسجلت مسبما علٌها اتفك التً

 . للضٌف تعود ال خاطئة اضافٌة

 كانسواء ان  الضٌف بها ٌموم التً الدفع عملٌة وخالل خطاءاأل تكشف ان بعد بالحسم نموم عادة

 لعدم وممٌاسللفندق  خسارة ذاته بحد والحسم ،االسبوعً حسابه تسدٌد عند او المغادرة اثناء

 وما الضٌف وصول ٌوم فاقاالت عند بوضوح تحاشٌه ٌجب والذي االستمبال موظفٌن فرٌك كفاءة

 الخاصة واالسعار الشروط الى والتنبه االشخاص وعدد االلامة ومدة لالسعار نماش من ٌرافمه

 . االجتماعً ومركزه ومهامه عمله بطبٌعة تتؤثر والتً منها االستفاده ٌحك التً

عند المٌام بؤي حسم وجب إعداد أمر خاص بذلن وإٌضاح السبب الذي من أجله منح الحسم 

وأخذ موافمة رئٌس المسم وتولٌعه وبعدها تخفٌض لٌمة هذا الحسم من المجموع الذي على بعدها 

الضٌف دفعه وتدوٌن ذلن فً عامود الحسومات على سجل النزالء وفً اسفل لائمة النزٌل ، 

وإذا تبٌن ان المبلغ المحسوم ٌعود الى حساب نزٌل آخر ما زال ممٌما فً الفندق علٌنا تسجٌل 

على حسابه وإضافته الى بالً مصارٌفه ، أما اذا كان الضٌف لد غادر الفندق فعلى نفس المبلغ 

 االدارة ان تتحمل الحسم والذي بالنتٌجة ٌخفض من االرباح مع نهاٌة الشهر او السنة . 

 المبالغ تشمل ال ان ٌجب ٌفالض حساب الى الفندق ٌضٌفها التً الخدمة ان الى االنتباه ٌجب

 الخدمة اضافة بعد أي االلفال عملٌة بعد ما حسم اجراء الى االضطرار حال وفً المحسومة

 . التصحٌح بعد علٌه المتوجب المبلغ مع تتطابك بحٌث الخدمة لٌمة تصحٌح عندها ٌجب

 
 تسجٌل الخدمة :        

فندق آلخر نظرا لدرجة  بلد وآخر ومن تختلف نسبة الخدمة التً تضاف الى االسعار بٌن

وتضاف الى كافة المصارٌف ، % او ربما اكثر99% او 99فمنها ما تكون  للفندقالسٌاحٌة 

فً الفندق من سعر الغرفة الى سعر المؤكوالت والمشروبات وبالً  التً ٌصرفها النزٌل

، وتضاف الى كافة الخدمات كمسم الغسٌل والكً )اللوندري( والهاتف وغٌرها من المتفرلات

إذ ال ٌمكننا الحكم مسبما على الطرٌمة التً  )ممٌمون، عابرون، مدٌنون(الموائم دون إستثناء 

أما المصارٌف التً ال تشملها الخدمة سٌسدد فٌها الضٌف لائمته هل سٌدفعها نمدا أم ٌولعها . 

دفعها كإضافٌات على خدمات لدمت فً فتحصر بالرسوم أو ضرائب اإللامة التً على الضٌوف 

   معٌنة . الغرف أو بعد ساعات عمل

ان ٌنتبه الى كٌفٌٌة إحتساب لٌمة الخدمة ولكً ٌتحاشى الخطؤ وللتعرف الى هذه  حاسبعلى المو

( الف 999.999 – 9999المٌمة ٌنظم أمٌن الصندوق الئحة تفصٌلٌة بمٌمة الخدمة تتراوح من )

 دٌنار عرالً على سبٌل المثال ال الحصر .

تدوٌر أرلام عائدات الخدمة بحٌث ال تظهر اي  وٌتوجب على محاسب المكتب االمامً معرفة

 .بعض الدنانٌر وضمها حسب الضرورةكسور فً االرلام وٌكون ذلن بإضافة 
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 : ضافٌةاإل الموائم عدادإ         
 طول بسبب المستعملة الى ضافةإ جدٌدة لوائم إعدادب الحاجة دعت وكلما الصندوق امٌن ٌموم

 . ماٌلً وحسب اٌام سبعة من اكثر النزٌل بماء مدة

 على المدٌمة االساسٌة المائمة اعلى المدونه البٌانٌة المعلومات الكاتبة االلة وبواسطة ٌنمل -

 . الجدٌدة المائمة

 . المدٌمة المائمة رلم نفس المائمة ٌعطً -

 . المدٌمة المائمة على مدون تارٌخ اخر من ابتداء بلتتابع الجدٌدة المائمة اعمدة ٌورخ -   

 الضٌف رصٌد حساب ٌدون لبله ما الرصٌد حمل وفً الغرف سعر ٌضع الغرف حمل فً -   

 . الٌه الخدمة اضافة دون

 . الموائم حاملة فً المدٌمة المائمة من الثانٌة النسخة مع الجدٌدة المائمة ٌضع -  

 فً المستعملة الموائم بؤستبدال نموم الموائم ترلٌم كؤساس التسجٌل بطالة رلم اعتماد عدم حال فً

 . ماٌلً ونتبع جدٌدة لوائم

 . عنها الرصٌد نمل تم التً السابمة المائمة رلم الجدٌدة المائمة على ٌسجل .9

 . الٌها االرصدة ترحٌل تم التً الجدٌدة المائمة رلم المدٌمة المائمة على ٌسجل .9

 . الجدٌد بالرلم ٌستبدل ان ٌحب الذي المدٌم الرلم الحسابٌة سجالت على ٌصحح .9

 
 : الحسابات دائرة فً المستعملة االختام انواع

طاع ٌعرف الختم على انه األداة التً تترن أثرا على الوثٌمة الرسمٌة للفندق أو مإسسة فً الم

مستطٌلة منموش علٌها كلمة أو  لطعة مستدٌرة اوالعام او المطاع الخاص ، وٌكون على شكل 

 المستعملة لها .ٌدل على الجهة ز رم

 وٌستخدم لغرض توثٌك ما ٌختم به ، وٌكون له لوة إثبات وٌترتب علٌه آثار لانونٌة .

 
 ( اشكال االختام المعتمدة فً الفنادق18صورة )
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 -لسم المكتب االمامً هً كاآلتً :اع االختام المستخدمة فً الفندق وفً ومن انو
 

 : Account Suspended  المدٌنون ختم . أ
 وٌستخدم هذا الختم عندما ٌبٌع الفندق 

 على الحساب لنزٌلبضاعة أو خدمة ل
 لٌتم تحصٌل المٌمة المستحمة أو جزء  

 منها فً فترة زمنٌة معٌنة .
 
 

 : Discount  الخصم ختم . ب
 وٌستخدم ختم الخصم أو الحسم عندما 
 تمنح إدارة الفندق تخفٌض فً سعر 

 للنزٌل أو مجموعة المنتج او الخدمة 
 بغرض تنشٌط مبٌعاتها .نزالء ل

 
 

 :Cash or  (Paid ) نقذالختم  . ت

 في حالة تسديد  ختن النقد ويستخدم

 نقدا .  لحسابه النشيل

 

 

 

 :  Accounts  الصندوق امٌن ختم . ث
ٌثبت  وهو ختم لسم الحسابات الخاص بؤمٌن الصندوق
ومنها  صحة العملٌات الحسابٌة فً مختلف السام الفندق

 الفواتٌر الٌومٌة .
  

 
 
 

 : Cancelختم ملغي   . ج

خاص بحاالت األلغاء للشبائن الذين ألغىا ختن وهى 

حجىساتهن ولن يحضزوا حسب تاريخ الىصىل المتفق 

 عليه .

 

  
 (23 – 19تسلسل الصور فً الصفحة ٌبدأ من رلم )                                                                                         
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 :(ATM)الصراف اآللً 

 لبطالة السري الرلم ادخال على وٌعمل المالً النمد لٌمة ٌظهر شاشة فٌه كهربائً الكترونً جهاز وهو

 والبنن الطالب هو الفندق ٌكون أي المدٌنٌون حساب الى البنن حساب من المبلغ ٌسحب حٌث االئتمان

 مكان ٌكونبالعادة و البنن فً الفندق حك ٌضمن وهذا الدٌون صندوق ضمن البنن فٌدخل المطلوب هو

 بالعدٌد المٌام مهمة اآللً الصراف آالت تتولى والشركات االسواق او الفندق صاالت فً االلً الصراف

 مثل المهــام من العدٌــد تنفٌذ على بمدرتها تتمٌز فهً الموظفٌن انتباه لشغلت لوالها التً المعامالت من

 فضال   لبل من علٌها الموافمــة تمت التً المروض وســحب اإلٌداعات ولبــول الحســاب معلومات توفٌر

 عن المســإولٌن الموظفٌن كاهل عــن اآللً الصــراف اســتخدامآالت وٌزٌح. األمــوال تحوٌل عن

 نطالــا   أوســع مجموعة تمدٌم بإمكانها الولت نفــس وفً الشــخصٌة، بالخدمات االهتمام عنــاء المروض

 خدمة طوتنشــ المدخرات تمبل التً دقاالفنفً  فعالٌة أكثر اآللً الصــراف آالت وت عتبــر .الخدمات من

 لد والتً الواحــدة اآللة لتكلفة نظرا   لكن. العمــل دوام خارج ســاعات وأثناء أماكن عدة فً العمالء

 االعتماد ٌمكن وكهرباء اتصاالت شــبكات وجود ضرورة عن فضال   أمرٌكً دوالر ألــف 99 إلى تصل

  .ادق الصغٌرة نللف بالنسبة األول الخٌار هً اآللً الصراف آالت تمنٌة تكون ال فمدعلٌها 

 الصراف اآللً جهاز (24) صورة
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 اآللً : الصراف آالت عمل - 1 
( المفاتٌح ولوحة البطالات لارئ فتحة) البٌانات إلدخــال وحدتٌن على اآللً الصراف آالت تحتــوي

 اإلٌصال طباعة ووحدة التلمائً الصرف وجهاز العرض شاشة) البٌانات إلخراج وحدات أربع وعلى

 آلة مضٌف بشبكة مباشــرة اآللً الصراف آلة بٌن تربط التــً االتصاالت آلٌة تكــون وال (.والسماعات

 حٌث الكمبٌوتر، وجهاز اآللً الصراف آالت عمل بٌن كبٌر شبه وهنان. للعمٌل مرئٌة اآللً، الصراف

 خاص معٌن تطبٌك وبرنامج تشــغٌل بنظام مزودة تؤتً

 ذات البطالــات تســتخدم اآللً الصراف آالت معظــم إن وحٌث. المســتخدم وواجهة باتصاالت

 لد الحســابات أصحاب هوٌة لتحدٌــد( PIN) الشــخصً التعرٌــف وأرلــام الممغنطــة الشــرائح

 . األصبع ببصمة التحمــك بمٌزة المــزودة الذكٌة البطالــات األخــرى األنظمــة تســتخدم

 المعالج إلى العمٌل وطلب العمٌل بطالة من المعلومات لــراءة بتوجٌه اآللً الصراف آلة تمــوم

 صاحب كان وإذا. بالعمٌل الخاصة المالٌة المإسسة إلى الطلب بتوجٌه ٌموم بدوره والذي المضٌف،

 األموال تحوٌــل شــؤنها من إشــارات المضٌف المعالج فٌصدر نمــودا ، ٌطلب الحساب

 تحوٌل وبمجرد. المضٌــف المعالج حســاب إلى للعمٌل المصرفً الحســاب من( EFT) إلكترونٌــا  

 تنفٌــذ وٌمكن هذا. النمود صــرف صالحٌة ٌمنحها اعتماد رمز اآللً الصــراف آلة تتلمى األموال،

 أو الهاتفً االتصال أو المإجــر الخط اســتخدام ٌمكن كما. طرق بعــدة واالعتمــاد والتحمك االتصال

. األساســٌة البنٌة وكفــاءة التكلفة حســب المضٌف، بالنظام االتصال فً الالســلكٌة البٌانات روابط

 األموال تحوٌل شــبكة من جزءا   تكون أن أو العمٌــل مإسســة فً المضٌفــة األنظمة وضــع وٌمكن

 إلكترونٌا   األموال تحوٌل شــبكة تدعم أن ٌمكن كما. إلكترونٌا  

 االئتمــان بطالــات معامــالت أو الشــخصً التعرٌف أرلام باســتخدام الخصم بطالات معامــالت

 ما وغالبا  . الشخصً التعرٌف أرلام تستخدم التً البٌع نماط خدمات أٌضــا   وتتوفــر. التولٌــع باســتخدام

 ا إللٌمً .نطال إلكترونٌا   األمــوال تحوٌل شــبكات تؤخذ

 
 اآللً الصراف توضح طرٌمة عمل جهاز( 25) صورة
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 ( ٌتضمن لائمة بمصطلحات الفصل الثالث1جدول رلم ) 

 معناه باللغة االنكلٌزٌة العربٌةباللغة المصطلح  ت

  Accounting الحسابات    -9

 Front Office Cashier محاسب المكتب االمامً  -9

 Guest Account  List لائمة حساب النزٌل  -9

 Folio فاتورة النزٌل   -9

 Rate سعر  -9

 Safe Deposit Box خزنة إٌداع االمانات   -6

  Settlement تسوٌة حساب   -7

 Cart Reader Credit لارئ بطالة اإلئتمان   -8

 Counter Machine ماكنة عد النمود  -9

 Voucher لسٌمة الفاوجر   -99

 Traveler Cheques شٌكات سٌاحٌة   -99

 Discount الحسم أو الخصم   -99

 Account Suspended حساب معلك   -99

 PAID or Cash النمد   -99

 Stamp الختم   -99

 Service Registration تسجٌل الخدمة  -96

 ATM الصراف اآللً  -97

 اوبٌرا  -98

 فٌدلٌو

 الماٌكروسوفت

 )برامج  خاصة بأعمال المكاتب االمامٌة(

Opera                                                 

Fidelio 

Microsoft 

لغى  -99  Cancel م 

 Departure المغادرة  -99
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 : عرف دائرة حسابات المكتب االمامً واذكر موظفً هذه الدائرة ؟ 1س
 
 ؟مع توضٌح مختصر لوظائفه الثالث  االمامً ارسم الهٌكل التنظٌمً لموظفً حسابات المكتب: 2س
 
 : اذكر أهم جهزة دائرة الحسابات فً المكتب االمامً مع شرح مختصر لكل جهاز ؟3س
 
التً ٌحتاجها محاسب المكتب  العملٌة المهاراتما الممصود بصندوق امانات النزالء وما هً :  4س

 اإلٌداع ؟ متسلٌ االمً عند
 
 ؟: ارسم البطالات الخاصة بإستالم وتسلٌم امانات النزالء 5س
 
 استخداماتها؟ ووضح األمامً المكتب حسابات دائرة فً المستخدمة األجهزة أهم هً ما: 6س
 
 المكتب محاسب بها ٌتعامل التً الممبوضات طرق وعدد للفندق النمدٌة الممبوضات عرف:  7س

 ؟ االمامً
 
 ؟ طرٌمة كل هٌة ما بإختصار ووضح النزٌل لبل من الحساب تسدٌد طرائك اذكر:  8س
 
 ؟ المصرفٌة الشٌكات صحة من التأكد األمامً المكتب لمحاسب ٌمكن كٌف:  9س
 
 ؟  للفندق النزٌل مغادرة عند االمامً المكتب محاسب ٌتبعها التً الخطوات هً ما:  11س
 
 المكتب محاسب لبل من للفندق مغادرته عند النزٌل محاسبة فً المتبعة الخطوات هً ما:  11س

 ؟ االمامً
 
 النزٌل حساب تسجٌل فً الفنادق لدى المعتمدة والمحلٌة العالمٌة األنظمة من خمسا اذكر: 11س

 ؟ إلكترونً بشكل
 
 لكل مختصر شرح مع عددها األمامً المكتب حسابات دائرة فً المعتمدة االختام انواع هً ما:  12س
 ؟ ختم
 
  -:  ٌأتً ما عرف:  13س

 الممبوض الفاجر, إٌصال السٌاحٌة, الشٌكات  , السابمة التأمٌنات لبض , الحسم , اآللً الصراف

 المدلك,  NCR 250 جهاز , االئتمان بطالة لارئ جهاز , النمود عداد جهاز  االئتمان, بطالة , النمدي

 ؟ اللٌلً

 
 
 

 أسئلة الفصل الثالث
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 ؟ االمامً المكتب محاسب وصفات مسؤولٌات هً ما:  14س

 ؟ مكوناته وما POS)) نظام عن تعرفه ما اكتب: 15س

 الخاصة بالصور اآلتٌة أزاء كل صورة منها ؟ جهزة والمستنداتاال اء: أكتب اسم 16س

 
  

 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
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 (11 – 5)ٌفضل ان تكون عدد المصطلحات من )  :باللغة العربٌة  اآلتٌة المصطلحات معانً : أكتب 17س

1. Accounting                     ………………………     

2. Front Office Cashier     …………..…………. 

3. Guest Account               ………………………  

4. Guest Account List       ………………………. 

5. Folio                                ………………………  

6. Rate                                 ……………………… 

7. Safe Deposit Box           ……………………… 

8. Settlement                     ……………………… 

9. Cart Reader Credit        …………………….. 

10. Counter Machine          ……………………… 

11. Voucher                          ……………………… 

12. Traveler Cheques           ……………………. 

13. Discount                         ……………………..  

14. Account Suspended    ………………………  

15. PAID                                ……………………… 

16. Stamp                             ……………………… 

17. Service Registration     ……………………… 

18. ATM                                 …………………….. 

19. Opera , Fidelio                …………………….. 

20. Cancel                              …………………….. 

21. Departure                        ……………………. 

22. POS                                   ……………………..  

 

  (11 – 5) من المصطلحات عدد تكون ان ٌفضل): أكتب معانً الكلمات التالٌة باللغة اإلنكلٌزٌة ؟  18س 

 إٌداع خزنة،  سعر،  النزٌل فاتورة،  النزٌل حساب لائمة،  االمامً المكتب محاسب،  الحسابات

،  سٌاحٌة شٌكات،  الفاوجر لسٌمة،  النمود عد ماكنة،  اإلئتمان بطالة لارئ،  حساب تسوٌة،   االمانات

،  فٌدلٌو،  اوبٌرا،  اآللً الصراف،  الخدمة تسجٌل،  الختم،  النمد،  معلك حساب،  الخصم أو الحسم

لغى  . المغادرة،  م 

 

 : وضح بشكل مختصر محتوٌات لائمة حساب النزٌل ؟ 19س

 

 



999 
 

 مصادر ال
 المصادر العربٌة : 

، 9ط، والبحوث للدراسات كربالء مركز، والتطبٌك النظرٌة بٌن الفندلٌة االدارة، خلٌل سمٌر، شمطو -9
 .9996، العراق

، االردن – عمان، والتوزٌع للنشر الوراق دار، الفنادق ادارة الى مدخل، النبً عبد حمٌد، الطائً -9
9999. 

، االردن -عمان، والتوزٌع للنشر غٌداء دار، الفنادق ادارة مبادئ، محمود موسى نائل، سرحان -9
9998. 

 اإلدارة ، 9 – االمامٌة المكاتب – الفندلة تخصص المهنً، والتدرٌب الفنً للتعلٌم العامة مإسسة -9
 .هـ9999 طبعة السعودٌة، المناهج، وتطوٌر لتصمٌم العامة

 اإلدارة ، 9 – االمامٌة المكاتب – الفندلة تخصص المهنً، والتدرٌب الفنً للتعلٌم العامة مإسسة -9
 .هـ9999 طبعة السعودٌة، المناهج، وتطوٌر لتصمٌم العامة

عمان  -مفاهٌم سٌاحٌة فً اإللامة واإلٌواء ، دار الحامد للنشر،  –العانً ، رعد مجٌد ، إدارة الفنادق  -6
 .  9999االردن ،  –

الفنادق ، بحث ممدم جامعة  صناعة فً واالتصاالت المعلومات طالب ، هادي طالب ،  تكنولوجٌا -7
 . 9999مصر ،   –كلٌة السٌاحة والفنادق ، الدراسات العلٌا ، المنصورة  –المنصورة 

 فً والفندلة السٌاحة الثانٌة لمعاهد بالمرحلة خاص منهجً كتاب،  لجنة مختصة ، المكتب االمامً -8
 . 9999، الثانٌة الطبعة، التربٌة وزارة، العراق

 والفندلة السٌاحة لمعاهد األولى بالمرحلة خاص منهجً كتاب،  االمامً المكتب،  سلٌم ، د. موسى -9
التربٌة / المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً ، ومنظمة العمل  المتحدة ووزارةبرنامج االمم ، العراق فً

 . االولى ، ال توجد سنة فً الكتاب الطبعة، الدولٌة

  9999مصر ،  –الشرعبً ، عبد الباسط ، شرح برنامج األوبرا العالمً إلدارة الفنادق ، الماهرة  -99

 .9999الهٌئة المصرٌة العامة لكتب كامل محمود .السٌاحة الحدٌثة علما وتطبٌما.  -99

الراوي /عادل سعٌد . انواع السٌاحة /محاضرات المٌت على طلبة ادارة الفنادف /كلٌة االدارة  -99

 . صناعة السٌاحة فً العراق ، 9999وااللتصاد /

 / منظمة العمل الدولٌة للٌساحة 9969كتاب لسم المكتب االمامً /طبعت الخبراء سٌاحة للعام -99

 /وبرنامج االمم المتحدة فً العمل الفندلً  لدٌما و حدٌثا .

 هٌئة السٌاحة .مهنة الدرسات /شعبة التخطٌط . -99

 اعداد الكتب والمراسالت الرسمٌة / محاضرات /االستاذ احمد دمحم جاسم/  دٌوان الولف الشٌعً -99

هنً /االدارة العامة لتصمٌم الملكة العربٌة السعودٌة /المإسسة العامة للتعلٌم الفنً والتدرٌب الم -96

 9وتطوٌر المناهج /الفندلة /اساسٌات الفندلة /جزء 

الملكة العربٌة السعودٌة /المإسسة العامة للتعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً /االدارة العامة لتصمٌم  -97

 9وتطوٌر المناهج /الفندلة /اساسٌات الفندلة /جزء 
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