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.٢

١مقدمة

تتنــاول هــذه الوحــدة عددًا من المســائل الهيكلية المتعلقة بامتالك مكتب محاســبة أو تشــغيله:
•ث َّ
مة العديد من النماذج المتاحة وهي :ممارس وحيد ،وشراكة ،وهياكل مؤسسية.
•المناهج الرئيسية لمشاركة األرباح وصنع القرارات بالمكتب.
•استخدام الشبكات واالتحادات لتعزيز قوة مشورتك.
يف حــال أنشــئ مكتبــك علــى أســاس متيــن ،يشــمل صنــع القــرارات والممارســات األخالقيــة والفعَّالــة ،مصحوبًــا
بفريــق متــوازن مــن القــادة الملتزميــن مــن أصحــاب الــرؤى؛ يمكــن أن تثــق بمســتقبل المكتــب علــى األمــد الطويــل.
“إطــاق مكتــب [المحاســبة] الخــاص بــك يمثــل واحـد ًا مــن أكبــر التحديــات المهنيــة التــي ســوف
تواجههــا ،وربمــا ً
أيضــا أحــد أكثــر التحديــات المجزيــة .يتطلــب ذلــك الكثيــر مــن الجهــد ،ومــن
ســاعات العمــل الطويلــة ،ومــع ذلــك فهــي فرصــة لبنــاء مكتبــك وتقديــم قيمــة حقيقيــة للعمــاء
الذيــن يعتمــدون عليــك ،وأخي ـرًا فرصــة لتشــكيل مصيــرك ....معظــم أنشــطة البــدء التــي يجــب
القيــام بهــا هــي نفســها بالنســبة إلــى أي شــركة صغيــرة”.
مايرز )1(2006

.٢

أي نموذج مكتب مناسب لك؟
ّ ٢

يتنــاول هــذا القســم األنــواع الرئيســية للمكاتــب .أحــد هــذه النمــاذج ســيكون مناســبًا لــك بالمفهــوم القانونــي،
ً
وأيضــا مــن منظــور إدارة األعمــال.
أي شــروط
عنــد التطــرق إلــى النمــاذج المختلفــة لمكاتــب المحاســبة ،اتصــل باالتحــاد المحلــي المهنــي لمعرفــة ّ
أو متطلبــات خاصــة يجــب عليــك االمتثــال لهــا .ألســباب مهنيــة أو أخالقيــة أو تنظيميــة أو قانونيــة ،ربمــا ال تنطبــق
جميــع الهيــاكل القانونيــة يف كل بلــد أو منطقــة ،ومــن ثــم تشــير هــذه الوحــدة إلــى مجموعــة مــن الخيــارات،
وأحيانًــا تســتخدم أمثلــة تتعلــق ببلــدان معينــة .ومــع ذلــك ،ترتبــط غالبيــة المناقشــة بالجوانــب الوظيفيــة لــكل
نمــوذج مــن نمــاذج المكاتــب ،وليــس بالمســائل القانونيــة المحليــة.
فعلــى ســبيل المثــال :قــد يكــون الممــارس الوحيــد قــادرًا علــى العمــل علــى مســتوى عــدة هيــاكل قانونيــة بديلــة،
أيٍ ممــا يأتــي:
مثــل ّ
•فرد ليس ذا شخصية اعتبارية منفصلة.
•شركة المدير الواحد لتوفير درجة ما من حماية األصول.
•مكتــب خدمــات يعيِّــن بعــض الموظفيــن وتمتلــك بعــض األصــول التشــغيلية ،وتســمح ً
أيضــا بقــدر مــن مشــاركة
األربــاح لشــخص غيــر محاســب (مثـ ً
ـا :زوج/ة أو أحــد الموظفيــن الرئيســيين).
•اتفاق لمشاركة التكاليف مع ممارس مماثل (أو أكثر).
• دمج بعض مما سبق.
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المكاتــب متوســطة الحجــم أو األكبــر قــد تؤســس كيانــات اعتباريــة منفصلــة ألجــزاء معينــة مــن مجموعــة
الخدمــات ،علــى ســبيل المثــال:
•مكتب يقدم خدمات تقنية المعلومات.
•مكتب للتخطيط المالي أو إدارة الثروة.
•خدمات مراجعة مقدمة من خالل شراكة تقليدية مكونة من شركاء أفراد.
يمكــن اســتخدام هــذه الخيــارات لمكافــأة الموظفيــن الرئيســيين بمهــارات هــؤالء المتخصصيــن ،ممــن قــد يُعــدون
مِهــم إلــى الشــراكة ،أو قــد تُعتمــد بعــض هــذه الخيــارات لالمتثــال للمبــادئ
غيــر مؤهليــن أو غيــر مرغــوب يف ض ّ
كأي
األخالقيــة المطبقــة لــدى االتحــاد المهنــي بإقليمــك .مــع زيــادة التركيــز علــى المخــاوف األســرية يف المحاســبةّ ،
مجــال آخــر ،يجــب أن تســمح نمــاذج المكتــب بســهولة الدخول/التخــارج مــن الشــراكة ،وغالبًــا مــا يتيســر ذلــك
مــن خــال هيــاكل تميــز بيــن المــاك والمســاهمين ذوي حقــوق الملكيــة وغيــر ذلــك.
يف أثنــاء قــراءة هــذه الوحــدة ،قــد ترغــب يف إعــداد جــدول تقييــم لمســاعدتك علــى تحديــد أكثــر الهيــاكل مالءم ـة ً
الحتياجاتــك واحتياجــات شــركائك.

. ٢ . ٢

١الممارس الوحيد

تبــدأ العديــد مــن المكاتــب عملهــا بمديــر واحــد .ربمــا يكــون هــذا المحاســب قــد عي َّنــه مكتــب آخــر وقــرر االعتمــاد
راض عــن دور الشــريك يف مكتــب أكبــر ،ويســعى إلــى دور فــوري ومباشــر يف صنــع
عليــه بمفــرده .ربمــا يكــون غيــر
ٍ
ً
القــرارات الرئيســية .وربمــا يتــرك هــذا الشــخص دورًا مؤسســيًا أو حكوميًــا ،باحثــا عــن حيــاة مهنيــة جديــدة.
الخلفيــات متعــددة ومتنوعــة ،لكــن القضايــا تظــل واحــدة.
ً
مســؤول عــن المكتــب بالكامــل :تحقيــق العوائــد ،ووضــع المعاييــر المهنيــة ،وعمليــات
الممــارس الوحيــد يكــون
األعمــال بالمكتــب والحفــاظ عليهــا ،والتســويق والترويــج وبيــع الخدمــات للعمــاء الحالييــن والمحتمليــن ،وإدارة
المكتــب ،وتوفيــر األمــوال لعملياتــه.
ليــس مــن الضــروري أن يكــون الممــارس الوحيــد هــو الشــخص الوحيــد الــذي يعمــل يف المكتــب ،أو الوحيــد الــذي
يحقــق ويتقاضــى أتعابًــا .كــن أنــت صاحــب القــرار األول بشــأن ق ـدْر تدخــل األشــخاص اآلخريــن يف شــؤون مكتبــك.
يجــب مناقشــة هــذا الجانــب مــن نمــط اإلدارة مــع الموظفيــن المحتمليــن عنــد إجــراء مقابــات مــا قبــل التوظيــف.
فعلــى ســبيل المثــال :يجــب أن تتوافــق توقعاتهــم وأســلوبهم مــع نمــط إدارتــك بقــدر كبيــر ،وال ســيما بالنســبة
ً
فمثــا ،إذا كنــت تخطــط لزيــادة أربــاح مكتبــك مــع االحتفــاظ
إلــى المناصــب الحيويــة القليلــة األولــى يف مكتبــك.
بملكيتــه منفــردًا؛ فــإن الموظــف الــذي يبحــث عــن الشــراكة المبكــرة يجــب أن يعلــم ذلــك جيـدًا .فعندمــا يعلــم كل
ً
بعضــا ،فــإن هــذا يمنــح فرصــة أفضــل لضمــان التوافــق.
مــن المديــر وكبــار الموظفيــن طمــوح بعضهــم
وقــد يســتخدم المديــر الوحيــد دمــج بعــض حقــوق الملكيــة مــع بعــض الديــون الخارجيــة لتمويــل المكتــب .وحتــى
أي ديــون قــد يتكبدهــا المكتــب.
يف هــذه الحالــة ،يكــون المديــر الوحيــد هــو المســؤول وحــده عــن ســداد ّ

124

الوحــدة  :٢نمــاذج المكاتــب واالتحــادات والشــبكات

تشــمل المنافــع المحتملة لهــذا النموذج ما يأتي:
•مركــز واحــد لصنــع القــرارات النهائيــة :حيــث يتخــذ المديــر القــرار منفــردًا ويتحمــل مســؤولية قــراره .فقــد
يســتفيد المديــر مــن مشــورة خبــراء أو استشــاريين أو موظفيــن مؤهليــن أو موثــوق بهــم ،ولكــن القــرار النهائــي
أيِ حســابات
يعــود إلــى المديــر .يمكــن أن تكــون العمليــة ســريعة ومباشــرة نســبيًا ،وبالطبــع خاليــة تمامًــا مــن ّ
سياســية.
•عدم مشاركة األرباح.
• المرونة لتغيير القواعد الداخلية بسرعة والتأقلم مع متطلبات السوق.
•الشعور بالمشاركة المباشرة والسيطرة يروق لكثير من الناس.
تشــمل العيــوب المحتملة ما يأتي:
•ربمــا ال يمتلــك المديــر مجموعــة المهــارات أو الخبــرات الالزمــة لتشــغيل المكتــب بالكامــل .قــد تكــون هنــاك
نقطــة ضعــف حساســة يف أحــد التخصصــات اإلداريــة ،مثــل :التســويق أو تطويــر الن ُظــم أو مراقبــة الجــودة .يمكــن
التغلــب علــى نقــاط الضعــف المماثلــة مــن خــال إبــرام عقــود مــن الباطــن بشــأن جــزء مــن أعبــاء العمــل مــع
إخصائــي موثــوق بــه .فــإذا كانــت نقطــة الضعــف تتعلــق بمجموعــة كاملــة مــن خدمــات المحاســبة ،فيتعيــن علــى
الممــارس إســناد هــذا العمــل إلــى مكتــب أو موظــف مؤهــل علــى نحــو مناســب.
•قــد يواجــه الممــارس الوحيــد صعوبــة يف التأقلــم مــع التغييــرات يف اللوائــح والتشــريعات أو المعاييــر المحاســبية
بســبب البيئــة التجاريــة المتشــابكة التــي يعمــل مــن خاللهــا المحاســبون .فكلمــا اتســع نطــاق الخدمــات التــي
يعرضهــا الممــارس الوحيــد ،زادت المشــكلة وزادت المخاطــر المهنيــة.
ً
(مثــا :شــخص مهنــي مخضــرم و/أو خبيــر يمكنــه اتخــاذ عــدة
•إذا كان هنــاك دعــم مهنــي محــدود بالمكتــب
قــرارات دون إشــراف مــن أحــد) ،فيكــون المديــر “متاحًــا” لوقــت أكبــر حتــى يف العطــات .فــإذا كان المديــر خاضعًــا
لهــذا النــوع مــن الضغــط علــى نحــو متواصــل ،فقــد يســفر عــن ذلــك مشــكالت صحيــة كبيــرة لــه.
•االعتمــاد المهنــي علــى شــخص واحــد قــد يقلــل جــودة العمــل :وربمــا قلــل ً
أيضــا الرضــا الشــخصي للممــارس.
يمكــن التغلــب علــى ذلــك مــن خــال اســتخدام شــبكات مهنيــة (قــد تكــون متاحــة مــن خــال االتحــاد المهنــي
ومجموعــات المناقشــة وغيــر ذلــك) لــرأب الصــدع بقــدر معيــن.
• ربمــا ال يمتلــك المديــر أمـ ً
ـوال كافيــة لتمويــل المكتــب بمســتوى الئــق :عــدم كفايــة التمويــل أو الديــون المبالــغ
فيهــا قــد يتســبب يف نقــص النقــد بالمكتــب أو مســتوى االســتثمار الــازم كــي يعمــل المكتــب علــى نحو مســتدام.
قــد يترتــب علــى ذلــك نقــص االســتثمار يف التدريــب أو التقنيــات علــى ســبيل المثــال.
•قــد ينفــق المكتــب الكثيــر مــن أتعابــه التــي يتلقاهــا علــى عناصــر ثابتــة التكلفــة (مثـ ً
ـا :اإليجــارات واالشــتراكات
واألصــول الثابتــة وتراخيــص البرمجيــات /وربمــا بعــض الموظفيــن) .يحــدث ذلــك ألن كل المكاتــب بحاجــة إلــى
حــد أدنــى مــن المــوارد ،وإن كانــت هــذه المــوارد يمكــن أال تُســتخدم بالكامــل خــال العــام.

. ٢ . ٢

٢اتفاق مشاركة التكاليف

تســاعد مشــاركة التكاليــف يف التغلــب علــى بعــض العقبــات ضمــن نمــوذج الممــارس الوحيــد .خالصــة األمــر،
تشــترك العديــد مــن المكاتــب يف اســتخدام وتكاليــف مجموعــة مشــتركة مــن المــوارد .تكســب المكاتــب الفرديــة
أتعابهــا ،وتدفــع تكاليــف تقديريــة أخــرى ،باإلضافــة إلــى حصتهــا يف النفقــات المشــتركة.
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تشــمل المنافــع المحتملة لهــذا النموذج ما يأتي:
•يحتفــظ كل مكتــب بالكثيــر مــن مرونتــه واســتقالليته :إذا كان عضــو واحــد بالمجموعــة بحاجــة إلــى متخصــص،
يمكــن لهــذا العضــو تكبــد النفقــات ذات الصلــة منفــردًا.
ً
بعضــا مــن حيــث المهــارات،
•المكاتــب التــي تتشــارك التكاليــف بهــذه الطريقــة يمكنهــا ،أحيانًــا ،أن تكمــل بعضهــا
فقــد يكــون أحــد المكاتــب إخصائــي ضرائــب ،ومكتــب آخــر يقــدم خدمــات المراجعــة ،ومكتــب آخــر متخصــص يف
خدمــات إدارة الثــروات؛ ومــن ثــم يمكــن لهــذه المكاتــب إحالــة العمــاء لبعضهــا ً
بعضــا ضمــن المجموعــة لضمــان
تقديــم خدمــات شــاملة وذات صلــة ،مــن دون خشــية فقــدان عميــل أو الســيطرة عليــه.
تشــمل العيــوب المحتملة ما يأتي:
•قــد يظــل كل مكتــب صغيـرًا نســبيًا ،فــا يقــدم ســوى مجموعــة محــدودة مــن الخدمــات .كمــا قــد تتفــق المكاتــب
ً
بعضــا علــى االمتنــاع عــن المنافســة المباشــرة يف مجــال التخصــص لــكل مكتــب؛ األمــر الــذي مــن
مــع بعضهــا
شــأنه تقييــد خيــارات النمــو لــكل مكتــب علــى حــدة.
• يتطلــب األمــر ،أحيانًــا ،اإلدارة المركزيــة للطلبــات والدفعــات ،والترتيــب إلصــدار فواتيــر لمشــاركة التكاليــف لــكل
مكتــب .يف حــال عــدم توزيــع هــذا الــدور علــى نحــو متكافــئ ،أو يف حــال عــدم احتســاب عامــل الوقــت يف الدفعــة
المســددة مــن ق ِبــل المكاتــب األخــرى ،فــإن هــذا يمثــل تكلفــة علــى المكتــب الــذي يــؤدي عمــل المجموعــة.
•قد يفتقر العمالء إلى الثقة بـ”عرض الشخص الواحد” يف عصر المعرفة هذا.

. ٢ . ٢

٣شراكة المتكافئين
“يمكــن للشــراكات أن تكــون جماعيــة ومرنــة ومتحــررة مــن الناحيــة المهنيــة ،يف حيــن أنهــا قــد
تكــون عشــوائية وغيــر فعَّالــة ومضطربــة سياســيًا ،فبعضهــا يمثــل أكثــر نمــاذج األعمــال نجاحًــا
علــى مســتوى العالــم.
“وعليــه ،فــإن القــادة -الناجحيــن حقًــا -يســعون للحصــول علــى وجهــات نظــر شــركائهم علــى
نطــاق أوســع بكثيــر مقارنــة بشــركة مدرجــة مثــ ًا”.
“يتنــاول القــادة المختلفــون هــذا األمــر بطــرق متباينــة .فمث ـ ًا :قائــد يقســم مهــام وظيفتــه علــى
مجموعــة مــن الشــركاء الطموحيــن .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،يولــي قائــد آخــر عنايــة كبيــرة
للغايــة لضمــان تمثيــل األصــوات الرئيســية للكثيــر مــن الشــبكات الصغيــرة يف المكتــب الكبيــر
مــن خــال مجموعــات الحوكمــة”.
يونغ )2(2008

مقتبَــس أعــاه ،هــو نــص مُقت ـر َ ح .فهــو يســلط الضــوء علــى نقــاط القــوة والضعــف المحتملــة
مقــال لــوري يونــغ ،ال ُ
يف نمــوذج شــراكة(.)1
يف عــدة بلــدان ،ثمــة خيــارات قانونيــة مختلفــة للعمــل يف إطــار شــراكة ،لــذا يجــب الرجــوع إلــى االتحــاد المهنــي
1

ـ لوري يونغ« .الكل من أجل الواحد» .المحاســبة ،أغســطس .56 - 55 ،2008
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المحلــي لتحديــد مجموعــة الخيــارات المتاحــة لمكتبــك مــن المنظــور القانونــي .الخيــارات القانونيــة المختلفــة لهــا
ً
مثــا:
انعكاســات متباينــة،
•مــدى المســؤولية الشــخصية التــي يضطلــع بهــا كل شــريك ،وال ســيما يف مــا يخــص أعمــال الشــركاء يف المكاتــب
الزميلــة.
•حماية األصول.
•مجموعــة الخدمــات التــي يمكــن ،أو يجــب يف بعــض الحــاالت ،تقديمهــا مــن خــال هيــاكل المســؤولية المحــدودة
مقابــل المســؤولية غيــر المحــدودة.
إذا بــدأت شــراكة جديــدة ،يجــب تأســيس المكتــب مــن األلــف إلــى اليــاء ،وهــذا معنــاه أنــه لــن يكــون لديــك  -يف
البدايــة  -سياســات أو إجــراءات أو نُظــم أو مــوارد بخــاف المعرفــة التراكميــة والتعاونيــة للشــركاء .لــذا فمــن
المهــم توثيــق هــذه السياســات عنــد نشــأتها ،ومــن ثــم يــدرك كل العامليــن بالمكتــب “كيــف تســير األمــور” .كمــا
ف لتهيئــة وترتيــب ســبل العمــل وتنقيحهــا .انظ ـر ْ الملحــق  ,2.٤دراســة الحالــة  2.1لشــر ح
يجــب تخصيــص وقــت كا ٍ
كيفيــة تنظيــم الشــراكة.
يف حــال انضمامــك إلــى شــراكة قائمــة ،فإنــك تتبــع الن ُظــم والعمليــات والسياســات والفلســفات المتبعــة لــدى
قاعــدة الشــركاء الحالييــن .هــذا أســهل مــن البــدء مــن الصفــر ،وســيوفر الوقــت بـ ً
ـدل مــن إعــادة اختــراع العجلــة
مــع بعــض الوثائــق األوليــة .ومــع ذلــك ،قــد تجــد أن بعــض العمليــات ال تــزال بحاجــة إلــى تحســن .وهــذا معنــاه
أنــك قــد تحتــاج إلــى قضــاء بعــض الوقــت يف محاولــة تغييــر العديــد مــن األمــور يف الشــراكة .فهــذا يمنحــك الفرصــة
لتطويــر مهــارات الكياســة وحُســن التصــرف لديــك!
شــراء مكتــب قائــم قــد يتطلــب منــك أن تدفــع مبلغًــا كبي ـرًا للشــركاء الحالييــن لتعويضهــم عــن خفــض حصتهــم
ً
بــدل مــن ذلــك ،قــد تعــد المبالــغ التــي تدفعهــا ضمــن رأس المــال العامــل للمكتــب .علــى
مــن أربــاح المكتــب.
الرغــم مــن أن حجــم المصاريــف ســيتفاوت مــن مكتــب محتمــل إلــى آخــر ،فثمــة ميــزة لضمــان مســتوى يمكــن
التنبــؤ بــه علــى نحــو معقــول مــن األربــاح و/أو القــروض.
علــى الجانــب اآلخــر ،بــدء شــراكة قــد يتطلــب مصاريــف مقدمــة أقــل ،لكــن المكتــب سيســتغرق وقتًــا أطــول
للوصــول إلــى مســتوى معقــول مــن األربــاح (أو القــروض ،الرواتــب ...إلــخ) .قــد تُســتهلك األربــاح األولــى يف زيــادة
مســتوى العمــل الجــاري ،وســداد مســتحقات المدينيــن .وقــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى مزي ـد ٍ مــن االســتثمارات يف
األصــول الرئيســية للمكتــب.
يف نمــاذج الشــراكة األبســط ،يســاهم كل الشــركاء بالتســاوي يف تمويــل المكتــب ،حيــث يتقاســم الجميــع األربــاح
بالتســاوي ،ويشــتركون جميعًــا ً
أيضــا يف صنــع القــرارات .غالبًــا مــا يُتبــع هــذا النهــج يف بدايــة الشــراكة ،حيــث يتفــق
كل الشــركاء علــى أهــداف مشــتركة ،ويكــون لهــم منظــور متماثــل للغايــة إزاء األعمــال.
يف الشــراكات األكبــر (مثـ ً
ـا :خمســة شــركاء أو أكثــر) ،تزيــد التعقيــدات بســبب تنــوع المهــارات المهنيــة والعالقــات
الشــخصية .قــد يــؤول صنــع القــرار إلــى مجموعــة فرعيــة مــن الشــركاء ،وقــد تُــوز ع األربــاح علــى نحــو غيــر متكافــئ
بنــاء ً علــى عوامــل معينــة ،مثــل طــول مــدة وجــود الشــريك يف المكتــب ،أو األداء النســبي لــكل شــريك .كمــا يمكــن
أن تتفــاوت مســتويات الملكيــة ً
أيضــا .نناقــش يف مــا يأتــي هــذه األمــور بمزيــد مــن التفصيــل.
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تشــمل المنافــع المحتملة لهــذا النموذج ما يأتي:
•رئيســان (أو أكثــر) غالبًــا أفضــل مــن واحــد :الشــريك هــو زميــل يمكــن تبــادل المعلومــات الفنيــة معه أو مناقشــة
الخيــارات االســتراتيجية أو تقديــم الدعــم .يمكــن ألحــد الشــركاء البقــاء يف المكتــب ،بينمــا يكــون لديــك الفرصــة
للحصــول علــى إجــازة والعكــس صحيــح .يســمح الشــريك بمشــاركة مســؤوليات تشــغيل المكتــب.
•البساطة يف المساهمات وتقاسم األرباح.
•قــدرة األفــراد علــى التخصــص يف خدمــات معينــة ،ومــن ثــم توســيع النطــاق لتلبيــة جميــع احتياجــات العمــاء
بالكامــل.
•الحصول على األموال من أكثر من شريك ،لتوفير رأس المال العامل للمكتب.
تشــمل العيــوب المحتملة ما يأتي:
•كلمــا ازداد عــدد الشــركاء ،يصبــح مــن األصعــب االتفــاق علــى غــرض مشــترك كمــا كان يف بــادئ األمــر .وذلــك
ألن المراحــل العمريــة للشــركاء ومواردهــم الماليــة ومتطلباتهــم ســتختلف ،بمــا يضــع متطلبــات مختلفــة علــى
ً
بعضــا.
التدفقــات النقديــة للمكتــب .تبــدأ هــذه العوامــل يف أداء دور يف طريقــة تعامــل الشــركاء مــع بعضهــم
•المجموعــة الكبيــرة مــن المصالــح والقــدرات يف قاعــدة المديريــن تمثــل نقطــة قــوة ،ويف الوقــت ذاتــه يمكــن أن
تكــون نقطــة ضعــف .قــد ينجــذب البعــض نحــو أدوار معينــة ،بينمــا يتجنــب آخــرون تلــك األدوار ،وقــد تتفــاوت
أعبــاء العمــل للشــركاء األفــراد علــى نحــو ملحــوظ ،وقــد تتفــاوت ً
أيضــا مســاهمة بعــض األفــراد يف تحقيــق األربــاح
أو اإليــرادات ،وأخيـرًا قــد تتبايــن المواقــف إزاء وقــت العمــل وجودتــه .قــد تخلــق هــذه االختالفــات بعــض التوتــر
بيــن الشــركاء األفــراد.
•قد تتباطأ عملية صنع القرار بسبب الحاجة إلى التشاور مع كل الشركاء (وربما التوافق) قبل اتخاذ قرار.
•كل الشركاء ملزمون بشكل عام بتصرفات مدير واحد.
•يمكــن أن يتحمــل كل الشــركاء المســؤولية القانونيــة عــن األخطــاء أو اإلهمــال ،حســب طبيعــة المكتــب القانونيــة
المطبقة.
الملحــق  2.١توفيــر قائمــة تحقــق لتقييــم الشــركاء المحتمليــن .يف الملحــق  ,٤-٢دراســة الحالــة  2.2ودراســة الحالــة
 2.3شــر ح كيفيــة تنظيــم الشــركاء لوصــف قــدرات الشــركاء ونقــاط قوتهــم.

. ٢ . ٢

٤الشراكة غير المتكافئة

يف هــذا القســم ،نفتــرض فهــم جميــع جوانــب “الشــراكة المتكافئــة” المبينــة أعــاه .يســلط هــذا القســم الضــوء
علــى االختالفــات التــي تنجــم عــن عــدم التكافــؤ يف الملكيــة و/أو عــبء العمــل و/أو تقاســم األربــاح.
جــا مختلفًــا تجــاه
يمكــن أن تُعــزى الشــراكة غيــر المتكافئــة إلــى عــدة أســباب ،قــد يتبــع المديــر الكبيــر أو الخبيــر نه ً
جــا مختلفًــا إزاء تكلفــة الدخــول
مســألة معينــة مقارنــة بشــريك جديــد أو صغيــر .وقــد يتبــع الشــركاء البائعــون نه ً
وسياســة القــروض مقارنــة بالشــركاء المشــترين أو الوافديــن .ففــي بعــض الحــاالت ،تكــون قيمــة المكتــب عاليــة
للغايــة؛ فــا يمكــن للشــريك الوافــد تحمــل شــراء حصــة متكافئــة كاملــة؛ ومــن ثــم يشــتري حصــة أقــل يف البدايــة،
أو يبنــي حقــوق الملكيــة بمــرور الوقــت مــن خــال مقايضــة األربــاح.
المشــاركة يف شــراء مكتــب قــد يتطلــب نفقــات ماليــة كبيــرة للحصــول علــى حصــة مــن أصــول المكتــب ،وال ســيما
يف مــا يخــص الســمعة .هــذه المعاملــة الواحــدة قــد تتطلــب مــن الشــريك الوافــد اقتــراض الكثيــر مــن االســتثمارات
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أو كلهــا .لحســن الحــظ ،غالبًــا مــا يمكــن التفــاوض علــى جــدول ســداد واقعــي مــع الممـوِّل (أو الشــريك الــذي يبيــع
حصتــه) اســتنادًا إلــى التدفقــات النقديــة المثبتــة للمكتــب .وعلــى هــذا النحــو ،يمكــن تقليــص الديــن علــى نحــو
يمكــن التنبــؤ بــه علــى مــدار عــدة ســنوات.
ومــع ذلــك ،يف حــال التعامــل الســيئ مــع بيــع األســهم يف الشــراكة وشــرائها مــن ق ِبــل طــرف واحــد أو طرفيــن،
فهنــاك احتماليــة لمواجهــة صعوبــات علــى األمــد الطويــل .قــد تتســبب هــذه المعاملــة الواحــدة يف اســتياء الشــريك
ً
منخفضــا للغايــة” ،ومــع ذلــك قــد يشــعر الشــريك الوافــد بأنــه “طلــب ســعره باهــظ” .هــذه
البائــع ،ألن “الســعر كان
ً
بعضــا لمــدة طويلــة يف المســتقبل .قــد
االختالفــات يف اآلراء مــن شــأنها أن تؤثــر يف تعامــات الشــركاء مــع بعضهــم
يترتــب علــى ذلــك مزيــد مــن القــروض :فقــد يرغــب الشــريك البائــع يف تعويــض الســعر المنخفــض بقــدر مــا،
بينمــا يحتــاج الشــريك الوافــد إلــى مزيــد مــن النقــد لســداد الديــن .قــد يتحــول ذلــك ليصبــح واح ـدًا مــن األشــياء
القليلــة ج ـدًا التــي يشــترك فيهــا الشــريكان! يف حيــن أن هــذه هــي الحــاالت الســائدة ،قــد يكــون هنــاك الكثيــر مــن
االســتثناءات ً
أيضــا.
قبــل االنضمــام إلــى شــراكة (ســواء مكتــب جديــد أو االنضمــام لمكتــب قائــم) ،يجــب قضــاء بعــض الوقــت يف
مناقشــة طريقــة التعامــل بيــن الشــركاء وبعضهــم .ثمــة عــدد كبيــر مــن القضايــا التــي تنطــوي علــى منازعــات
حــول ترتيبــات الشــراكة ،ببســاطة ألن الشــركاء لــم يتفقــوا علــى ترتيبــات معينــة أو لــم يثبتوهــا .انظـر ْ الملحــق 2.٢
لالطــاع علــى القضايــا الرئيســية التــي يجــب مناقشــتها واالتفــاق عليهــا وتوثيقهــا مــن الشــركاء.
ثمــة نقطــة واحــدة أخيــرة للنظــر فيهــا بشــأن الشــراكات علــى وجــه التحديــد ،وهــي الحاجــة إلــى وضــع خطــة
تعاقــب ،ووجــود شــخص مســتعد للشــراء .وكان يُنظــر ،لســنوات عديــدة ،إلــى نمــوذج الشــراكة ،بوصفــه “مكافــأة
موعــودة” .ســيعمل المحاســب الواعــد لعــدة ســنوات براتــب أقــل مــن متوســط األجــور الســائد بقليــل ...مقايضــة
تمثــل فرصــة لشــراء حصــة مــن المكتــب يف وقــت الحــق .اليــوم ،لــدى المحاســبين الشــباب العديــد مــن الخيــارات
المهنيــة ،وبعضهــم ال يميــل إلــى االنتظــار لبنــاء مســتقبلهم المهنــي مــن خــال شــراكة .يمثــل ذلــك تحديًــا لنمــوذج
الشــراكة التقليــدي.
لــذا تواجــه مكاتــب المحاســبة اليــوم تحديــات بشــأن هيكلهــا علــى وجــه الخصــوص .يجــب أن يتمتــع المكتــب
بعناصــر جــذب كافيــة للقــدرة علــى المنافســة كخيــار مهنــي يف مواجهــة المكاتــب األخــرى ،حيــث ثمــة خيــارات
جديــدة متاحــة أمــام المحاســبين .كمــا يجــب أن تكــون مربحــة بمــا يكفــي لتلبيــة متطلبــات المكاســب لمجموعــة
مــن المهنييــن الجــدد.
تطــر ح الشــراكة ،كهيــكل ،بعــض التحديــات يف العالقــات الشــخصية لكنهــا خدمــت المهنــة جيــدًا لســنوات عــدة،
وستســتمر .ومــع ذلــك ،إذا كان هيــكل الشــراكة غيــر مناســب أو يف حــال تدهــور العالقــات األساســية بيــن الشــركاء؛
تواجــه الشــراكات عــددًا مــن التحديــات األساســية .نظــرًا إلــى أن المحاســبين باتــوا يشــاركون يف المســاعدة يف
الهيكلــة ،وأحيانًــا حــل المشــكالت للعمــاء يف الشــراكات ،فمــن الضــروري التفكيــر يف ترتيــب مؤسســتك يف المقــام
األول.

. ٢ . ٢

٥نموذج الدمج

تقــوم “المكاتــب المدمجــة” بدمــج سلســلة مــن المكاتــب الصغيــرة يف مؤسســة واحــدة كبيــرة ،لالســتفادة مــن
الكفــاءات التشــغيلية وتحقيــق وفــورات يف التكلفــة .وتدَّعــي “المكاتــب المدمجــة” قدرتهــا علــى تقديــم أفضــل
أيِ جــزء مــن المجموعــة الكبيــرة ،ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق وفــورات يف
الخبــرات والممارســات المحاســبية مــن ّ
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التكلفــة و/أو تحقيــق عوائــد .يتطلــب ذلــك ،بالطبــع ،عمليــة قويــة وواقعيــة لصنــع القــرارات مــن المســتحوذ،
وكذلــك القبــول مــن جانــب المكتــب المســتحوذ عليــه ،لتحقيــق وفــورات يف أســر ع وقــت ممكــن.
لــدى المكتــب المدمــج المــدرج يف الســوق مجموعــة مــن المســاهمين ،والــذي يشــمل بوجــه عــام الشــركاء يف
المكاتــب التــي كانــت مســتقلة ،وكذلــك المســتثمرون مــن األفــراد و/أو المؤسســات ،لــذا فــإن أســهم المكتــب
تتــداول يف ســوق األســهم.
تمــت تجربــة هــذا النمــوذج مــن دمــج المكاتــب المدرجــة يف األســهم ،يف كل مــن المملكــة المتحــدة وأســتراليا
والواليــات المتحــدة ،وكانــت لهــا نتائــج متباينــة .ولهــذا الســبب ،ال يشــغل نمــوذج الدمــج حي ـز ًا كبي ـرًا مــن الســوق
اآلن ،حيــث عــادة ً مــا تتبعــه مكاتــب لديهــا عــدد مــن الشــركاء المتقاعديــن .بالمقارنــة ،فــإن المكاتــب الجديــدة
أو الناميــة تقــدر اســتقالليتها علــى األرجــح وال تهتــم بالبيــع إلــى مكتــب “مدمــج”.
المكاتــب المدمجــة المدرجــة يف البورصــة تطر ح العديد مــن الفرص للمدير يف مكتب محاســبي عام:
•ثمة طريقة للخروج ألغراض التقاعد :وهي مقايضة مكتب إما نقدًا وإما باألسهم.
•الحصول على رأس المال :مهم للغاية للمساعدة على تمويل تكاليف التقنية التي تتكبدها المكاتب اليوم.
•الحصول على نظم إدارة متطورة.
•الوصــول إلــى مجموعــة كبيــرة مــن الموظفيــن ذوي الموهبــة والخبــراء يف التخصصــات المختلفــة (مثـ ً
ـا :الخبــرة
الســابقة والتدريــب والمعرفــة المتخصصــة).
•مســار مهنــي لألفــراد الذيــن يتمتعــون بجــودة عاليــة وحافــز مالــي للمشــاركة يف إنجــاح المكتــب مــن خــال
خيــارات األســهم و/أو الســندات.
وعلــى الجانــب اآلخــر ،تعد المكاتــب المدمجة مختلفة ثقافيًا عن مكتب محاســبة مســتقل:
•وغالبًا ما يُستبعد مبدأ صنع القرارات المشتركة من ق ِبل الشركاء.
•اإلدارة المؤسســية المركزيــة يجــب أن تكــون قويــة بمــا يكفــي ،بحيــث تركــز علــى االســتراتيجية مــع التمســك
بمبــدأ االتصــال الجيــد مــع المكاتــب المســتحوَذ عليهــا حديثًــا والتــي كانــت -يف السابق-مســتقلة مــن حيــث
التفكيــر وصنــع القــرارات.
•يكتسب المكتب طابعًا مؤسسيًا أكثر.
•انتقاالت الموظفين قد يُنظر إليها على أنها منفعة للموظفين ،ولكن ال ينظر العمالء إليها بالطريقة نفسها.
•وغالبًــا مــا تُفــرض قيــود علــى شــركاء المكاتــب المســتحوذ عليهــا لمنعهــم مــن بيــع أســهمهم لمــدة زمنيــة
محــددة بعــد شــراء المكتــب.
• ويحتاج المكتب إلى تحقيق أرباح كافية لخدمة احتياجات كبار الممارسين والمساهمين.
•وتركــز متطلبــات ســوق المــال ،إذا كان المكتــب مدرجًــا ،وعلــى نحــو ال داعٍ لــه ،علــى النتائــج ربــع الســنوية وعلــى
المــدى القصيــر.
•كما تتوقف القيمة النهائية للمكتب على سلوك سوق األسهم.
ً
بعضــا
ال تمثــل الشــراكة بالضــرورة محفـز ًا قويًــا لبعــض الشــباب الواعديــن يف هــذه المكاتــب .ويغيــر ذلــك ،بــدوره،
مــن ثقافــة مكاتــب المحاســبة.
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وعليــه ،يختلــف مــدى وطريقــة األثــر الــذي يمكــن أن يتركــه الفــرد يف المكتــب :فيــرى البعــض أن الفــرد لــه أثــر
منخفــض بمكتــب مدمــج.
طــا مختلفــة للغايــة مــن األداء ،فالعديــد
ويف الســنوات القليلــة األخيــرة ،شــهدت المكاتــب المدمجــة المدرجــة أنما ً
مــن المكاتــب قــد توقفــت عــن العمــل ،بينمــا عــادت الشــركات أو المكاتــب إلــى الشــركاء الســابقين.
تميــل أكثــر المكاتــب “المدمجــة” نجاحًــا يف الوقــت الحالــي لتكــون مكاتــب محاســبة خاصــة ،ولكــن علــى أســاس نمــط
االســتحواذ .تشــتري المكاتــب األكبــر مكاتــب أصغــر أو تندمــج معهــا .وأحيانًــا يظــل مديــرو المكتــب “المســتحوذ
عليــه” يعملــون يف المكاتــب األكبــر ،وأحيانًــا أخــرى يتوقفــون عــن العمــل بهــا .قــد يكــون لــدى المكاتــب المســتهدفة
مســتحوذ .ســواء كان
خبــرات خاصــة ذات قيمــة للمجموعــة األكبــر ،أو قــد توســع النطــاق الجغــرايف للمكتــب ال ُ
“المكتــب المدمــج” مدرجًــا يف البورصــة أم ال ،تظــل المبــادئ والمبــررات كمــا هــي :التركيــز علــى نقــل “أفضــل
المكاتــب” عبــر المجموعــة األكبــر ،مــع حــذف النفقــات المهــدرة أو المكــررة يف الوقــت ذاتــه.

. ٢ . ٢

٦المكاتب متعددة التخصصات

يف بعــض البلــدان ،قــد يقيــد االتحــاد المهنــي أو الجهــة التنظيميــة تقاســم األربــاح بيــن أعضــاء االتحــاد وغيرهــم.
كمــا أن التشــريعات أو اللوائــح الحكوميــة قــد تمنــع األشــخاص غيــر المؤهليــن مــن المشــاركة يف أربــاح مكتــب
محاســبة.
يبيــن هــذا القســم كيــف تعاملــت بعــض البلــدان مــع هــذه المســألة ،بمــا يســمح لمكتــب المحاســبة بطــر ح
مجموعــة واســعة مــن الخدمــات للعمــاء ،مــع عــرض محفــزات مناســبة ً
أيضــا للمختصيــن غيــر المحاســبين.
يتمثــل النهــج األكثــر شــيوعًا يف إنشــاء سلســلة مــن المكاتــب ذات الغــرض الخــاص .حيــث إن هــذا الجــزء مــن
حقــوق الملكيــة يســهم فيــه ويمتلكــه المحاســبون ،والجــزء اآلخــر يســهم فيــه المختصــون غيــر المحاســبين.
فعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن يحصــل شــركاء المحاســبة علــى حصــة بنســبة  %50يف شــركة استشــارات تقنيــة
المعلومــات ،بينمــا تــؤول الحصــة المتبقيــة مــن المكتــب إلــى إخصائــي تقنيــة المعلومــات .كمــا أن هنــاك مناهــج
مماثلــة تضــم إخصائييــن مالييــن أو إخصائييــن إدارة ثــروات يف بعــض المكاتــب.
تشــمل المنافــع المحتملة لهــذا النموذج ما يأتي:
•تركيز واضح لكل مكتب منفصل.
• مسؤولية قانونية منفصلة لكل مكتب.
•نطاق تنظيمي منفصل لكل مكتب ،حسب االقتضاء.
ًّ
خاصا به.
طا
• يمكن لكل مكتب أن يطور نم ً
•ال يوجــد نــزاع حــول مــن “يملــك” العالقــة مــع كل عميــل ،حيــث إن المــاك مــن المختصيــن المحاســبين يمثلــون
حلقــة الربــط المشــتركة يف السلســلة الكاملــة لتقديــم الخدمــة .عمليًــا ،يكــون للممارســين المحاســبين يف قلــب
مجموعــة متعــددة التخصصــات أثــر كبيــر يف مســتوى الخدمــة المقدمــة لــكل عميــل .يمكــن فهــم ملكيــة العالقــات
مــع العمــاء بوضــوح بحكــم روابــط الملكيــة المشــتركة بيــن مــزودي الخدمــة.
•ثمة فرصة هائلة لتبادل بيع الخدمات من مكتب إلى آخر داخل المجموعة ذاتها.
•يمكن الحصول على رأس المال السهمي أو التمويالت األخرى من مجموعة أوسع من غير المحاسبين.
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تشــمل العيــوب المحتملة ما يأتي:
•ال يضمــن هــذا الهيــكل ،بالضــرورة ،حصــول أفضــل المكاتــب علــى التمويــات الداخليــة (حقــوق الملكيــة
أو التدفقــات النقديــة علــى مســتوى المجموعــة) علــى نحــو مضمــون ،بســبب أنمــاط الملكيــة المختلفــة لــكل
مكتــب.
•ســيكون هنــاك بعــض المتطلبــات اإلداريــة والمحاســبية ومتطلبــات اإلبــاغ اإلضافيــة ،علــى النحــو الــازم للحفــاظ
علــى شــبكة المكاتــب المنفصلــة.
إذا كانــت هــذه الترتيبــات قــد تالئــم مكتبــك أو تصــب يف مصلحتــه ،اتصــل باالتحــاد المهنــي لديــك لالطــاع علــى
مزيــد مــن التوجيهــات.

.٢
. ٣ . ٢

٣إدارة المكتب
١أفراد األسرة الذين يعملون يف المكتب

ســا وحي ـدًا أو أفــراد أســرة شــريك يف مكتــب المحاســبة ،وقــد
مــن وقــت إلــى آخــر ،قــد يُعيــن أعضــاء مكتــب ممار ً
يمتلكــون المكتــب بالكامــل يف نهايــة المطــاف .فكــرة ضــرورة انتقــال مكتــب المحاســبة مــن جيــل إلــى آخــر شــائعة
يف بعــض البلــدان .ويف بلــدان أخــرى ،هــو أمــر غيــر معهــود .وقــد يتفــاوت النهــج المتبــع إلشــراك أفــراد األســرة يف
المكتــب بيــن البلــدان والثقافــات والمناطــق االقتصاديــة تفاوتًــا كبي ـرًا.
مســألة توظيف أفراد األســرة يف مكتب تثير حســابات خاصة ،تفوق المســائل التجارية العادية.
• ً
أي موظــف
أول  -مــن الضــروري لفــرد األســرة المعيــن بالمكتــب أن يكــون لــه دور محــدد بوضــوح ،شــأنه شــأن ّ
آخــر يف المكتــب .حيــث يجــب أن يتســق هــذا الــدور مــع قــدرات فــرد األســرة المعيــن يف هــذه المرحلــة مــن حياتــه
المهنيــة .كمــا يجــب أن يكــون لــدى فــرد األســرة خبــرات عمليــة مماثلــة للموظفيــن الزمــاء مــن ذوي المهــارات
المتكافئــة .توقُّــع أن يــؤدي فــرد األســرة بمســتوى يفــوق مهاراتــه وخبراتــه هــو أمــر غيــر واقعــي وخطيــر مــن
الناحيــة المهنيــة.
•ثانيًــا  -إذا خضــع فــرد األســرة لبرنامــج تعلُّــم متســارع ،يجــب دعــم الخبــرات الوظيفيــة مــن ق ِبــل موجِّــه .يف بعــض
الحــاالت أو لبعــض األجــزاء مــن العمــل المهنــي ،قــد يكــون هــذا الموجــه هــو الشــريك ذو الصلــة .ويف حــاالت
أخــرى ،قــد يكــون شــريكًا آخــر بالمكتــب أو موظفًــا كبي ـرًا وصاحــب مهــارات عاليــة .مــرة أخــرى ،يجــب وصــف
نطــاق برنامــج التعلُّــم المتســارع بوضــوح ،بمــا يتضمــن :المــدة الزمنيــة المتوقعــة لــكل مجــال مهنــي ،وغايــات
التعلُّــم المــراد تحقيقهــا يف كل مرحلــة ،ومســتهدفات األداء والمهــارات الواجــب تلبيتهــا.
الخطــوات المبينــة أعــاه يجــب أن تســفر عــن تأســيس موظــف مهنــي مُــدر َّب جيـدًا ومتخصــص ،قــادر علــى تشــغيل
المكتــب بالكامــل يف الوقــت المحــدد .االحتفــاظ باحتــرام الموظفيــن هــو هــدف أساســي للعمليــة بالكامــل .يجــب
أن يكــون لــدى الموظفيــن الثقــة بقيــادة قريــب الشــريك.
عندمــا يحيــن الوقــت لتصعيــد فــرد األســرة “المتــدرب” إلــى وضعيــة الممــارس الوحيــد أو مالــك شــريك يف
المكتــب ،تنشــأ مجموعــة أخــرى مــن المشــكالت .يف هــذه المرحلــة ،يواجــه المكتــب عــددًا مــن “مشــكالت الجيــل
الثانــي”.
َ
مرقَّــى حديثًــا بنطــاق مســؤوليات محــدد يف المكتــب .ينطبــق ذلــك علــى ّ
كلٍ مــن
يجــب أن يُكل ّــف فــرد األســرة ال ُ
األدوار المهنيــة والتعامــل مــع العمــاء وتقديــم خدمــات مهنيــة عاليــة الجــودة ،وكذلــك علــى تولــي دور يف األعمــال
“غيــر المهنيــة” مثــل :اإلدارة ،أو ربمــا التطويــر المهنــي .وفقًــا ألحــد أكثــر المناهــج شــيوعًا ،يــؤدي فــرد األســرة
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الكبيــر أعمـ ً
ـال تتعلــق ببنــاء العالقــات مــع العمــاء الحالييــن أو المحتمليــن ،بينمــا يــؤدي أصحــاب حقــوق الملكيــة
“الصغــار” الكثيــر مــن األعمــال المهنيــة ،ربمــا تحــت توجيــه فــرد األســرة الكبيــر.
عندمــا يصبــح عضــو األســرة الصغيــر جــزءًا مــن ملكيــة المكتــب ،قــد يكــون مــن الضــروري لــه ســداد مبلــغ معيــن
ً
بــدل مــن ذلــك ،ويف أحيــان أخــرى ،قــد يقبــل فــرد األســرة الصغيــر مبلغًــا أقــل مــن إجمالــي األربــاح
للمكتــب.
مقارنــة بفــرد األســرة الكبيــر .علــى هــذا النحــو ،فــإن فــرد األســرة الصغيــر يدفــع مبلغًــا ماليًــا مقابــل أن يصبــح
مالــكًا لحقــوق الملكيــة ،وكذلــك المســاهمة ماليًــا يف المكتــب.
ترقيــة فــرد أســرة صغيــر إلــى ملكيــة جزئيــة للمكتــب قــد يؤثــر يف اآلفــاق المســتقبلية لموظــف كــفء ،ال ســيما إذا
مــا
كان هــذا الموظــف يطمــح يف أن يصبــح مــن مالكــي المكتــب يف المســتقبل .يمثــل هــؤالء الموظفــون جــزءًا مه ً
مــاك التفكيــر يف ســبل لالحتفــاظ بخدماتهــم .قــد يتضمــن ذلــك بــدالت
مــن نجــاح المكتــب ،ومــن ثــم يتعيــن علــى ال ُ
والء أو ربــط راتــب موظــف كبيــر باألربــاح التــي يحققهــا.
عندمــا يبــدأ فــرد األســرة الكبيــر يف تقليــل ســاعات عملــه أو يتوقــف عــن العمــل كليًــا ،يصبــح تســليم العمالء بسالســة
أمـرًا ضروريًــا .حتــى يف هــذه المرحلــة ،قــد يواجــه الشــريك الكبيــر صعوبــات يف تســليم العمــاء و/أو المســؤوليات .لــذا
يجــب أن يركــز الطرفــان علــى أســباب ذلــك .الهــدف هــو ضمــان اســتمرارية الخدمــة والحفــاظ علــى المكتــب ذاتــه.
يتعيــن علــى كل مــن أفــراد األســرة الكبــار والصغــار ممارســة العنايــة الواجبــة والحيطــة الشــديدة يف تعامالتهــم يف
أثنــاء مرحلــة التســليم.
يف هــذه األثنــاء ،قــد يســتمر فــرد األســرة الصغيــر يف ســداد دفعــات منتظمــة لفــرد األســرة الكبيــر يف صــورة نفقــات
تقاعــد أو مكافــآت ،علــى الرغــم مــن أن فــرد األســرة الكبيــر ال يــؤدي أعمـ ً
ـال للمكتــب.
يجــب عــدم تدميــر العالقــة األســرية أو إضعافهــا نتيجــة إشــراك أفــراد األســرة اآلخريــن يف مكتــب المحاســبة .يجــب
ً
هائــا مــن الســمعة والجهــد مــن
أن تســاعد التوجيهــات أعــاه علــى تحقيــق ذلــك ،وإن كان ذلــك يتطلــب قــدرًا
جانــب جميــع األطــراف الضالعــة يف التحــول مــن موظــف إلــى مالــك ثــم إلــى التقاعــد.
الوحدة  8دراســة خيــارات تخطيط التعاقــب بمزيد ٍ من العمق.

. ٣ . ٢

٢مناهج صنع القرار

أي مكتــب لــه أكثــر مــن مديــر .ســيعكس منهــج صنــع القــرار فلســفات
يجــب إيــاء أهميــة لعمليــة صنــع القــرارات يف ّ
مالك .فالتعامــل الخاطــئ يف هــذا الشــأن قــد يخلــق خالفــات حــادة.
الشــركاء/ال ُ
يف المكاتــب األصغــر (حتــى  4أو  5شــركاء) ،يلــزم عقــد اجتماعــات منتظمــة بيــن الشــركاء .ففــي تلــك االجتماعــات،
تُتخــذ القــرارات التشــغيلية واالســتراتيجية .عــادة ً مــا يحضــر كل الشــركاء ويتطلــب اتخــاذ القــرار دعــم غالبيتهــم
(إن لــم يكــن كلهــم) لتحمــل المســؤولية عــن القــرار المتخــذ .قــد يســتغرق اجتمــاع الشــركاء وقتًــا كبي ـرًا -أحيانًــا
كل وقــت االجتمــاع -يف المجادلــة حــول قــرارات تشــغيلية صغيــرة ممــا يــؤدي إلــى إهمــال األمــور االســتراتيجية.
يف هــذه الحالــة ،يشــهد تطــور المكتــب تباطــؤًا جليًــا ،حيــث يصبــح مــن الصعــب للغايــة الوصــول إلــى اتفــاق مــن
أيِ نــوع.
ّ
عندمــا يصــل المكتــب إلــى خمســة شــركاء أو أكثــر ،يصبــح مــن الصعــب الحصــول علــى دعــم كامــل أو دعــم بنســبة
عاليــة للعديــد مــن القــرارات .يف مرحلــة مــا ،يجــد الشــركاء أن الكثيــر مــن الوقــت يُســتغرق يف محاولــة الوصــول
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إلــى توافــق يف اآلراء أو تحقيــق أغلبيــة مطلقــة مــن األصــوات.
•ويمكــن التعامــل يف هــذا الشــأن مــن خــال عَــد مســتوى معيَّــن مــن االتفــاق قــرارًا ســاريًا وملزِمًا بشــأن المســائل
ـا) .بينمــا المســائل االســتراتيجية األخــرى (مثـ ً
التشــغيلية ( %75مــن األصــوات مثـ ً
ـا :ضــم شــريك أو إقصــاؤه،
طــرح خدمــة جديــدة ،االندمــاج مــع مكتــب آخــر أو شــراؤه ،أو ربمــا سياســة توزيــع األرباح/االقتــراض بالمكتــب)
حــا بأنــه ليــس مــن
قــد تتطلــب دعــم بنســبة  .%100التمييــز بيــن أنــواع القــرارات علــى هــذا النحــو يمثــل إقــرارًا واض ً
الضــروري لــكل فــرد أن يوافــق علــى كل قــرار ،ولكــن مــن الضــروري لــكل فــرد أن يمتثــل لــكل قــرار .يقلــل ذلــك
الوقــت المســتغرق يف التوصــل إلــى قــرارات ،حيــث ســيتعين إقنــاع عــدد أقــل مــن الشــركاء.
•المنهــج الثانــي يتمثــل يف تفويــض بعــض القــرارات لمجموعــة اإلدارة أو مجموعــة فرعيــة أخــرى مــن الشــركاء.
يمكــن اختيــار أعضــاء مــن الشــراكة ،أو قــد يتطــوع البعــض ألداء هــذا الــدور نظــرًا إلــى اهتماماتهــم اإلداريــة.
علــى هــذا النحــو ،يمكــن اتخــاذ قــرارات تشــغيلية علــى نحــو أكثــر ســرعة وفاعليــة ،مــع إلــزام كل الشــركاء ً
أيضــا.
حــا يف
ويجــوز اتخــاذ القــرارات الرئيســية األخــرى مــن خــال عقــد اجتمــاع لــكل الشــركاء .يكــون هــذا النهــج ناج ً
مكتــب يضــم حتــى  15 - 12شــريكًا ،يعملــون ربمــا يف مكتــب واحــد أو مكتبيــن اثنيــن.
يجــب فهــم سياســات الشــراكة :إذا عــارض عــدد محــدود مــن الشــركاء القــرارات باســتمرار أو شــعروا بــأن آراءهــم
ال يؤخــذ بهــا ،فإنهــم يبتعــدون تدريجيًــا ،بــل األســوأ أنهــم قــد يشــكلون مجموعــة منشــقة تعرقــل ســير االجتماعــات
مــا.
أو تقــدم المكتــب ،أو تشــير تصرفاتهــم إلــى أنــه ال يتعيــن علــى الموظفيــن االمتثــال ّ
ألي قــرار ال يرونــه مالئ ً
عندمــا يصــل المكتــب إلــى حوالــي  15 - 12شــريكًا ،وال ســيما إذا كان هنــاك فــرو ع ومكاتــب عمــل عــدة ،فقــد
يحتــاج المكتــب إلــى تعييــن مديــر عــام أو رئيــس تنفيــذي أو شــريك مديــر منتــدب لتوجيــه المكتــب .قــد يكــون
هــذا الشــخص واحــدًا مــن أصحــاب حقــوق الملكيــة (والــذي يكــون لــه دور محــدود يف تحقيــق األربــاح ،أو ربمــا
متخصصــا يف هــذا الــدور .مــرة أخــرى ،يُرجــح أن يتبــع الرئيــس
يُعفــى تمامًــا مــن هــذه المســؤولية) ،أو قــد يكــون
ً
التنفيذي/المديــر العــام بانتظــام لمجموعــة فرعيــة مــن الشــركاء وليــس لــكل الشــركاء .هــذا الرئيــس التنفيــذي/
المديــر العــام يجــب أن يكــون مدعومًــا مــن ق ِبــل أغلبيــة معقولــة مــن الشــركاء.
أيًــا كان هيــكل اإلدارة المختــار ،يجــب أن يكــون مدعومًــا بالكامــل مــن ق ِبــل الشــركاء لتحقيــق الفاعليــة .أمــا يف حــال
عــدم دعــم شــريحة كبيــرة مــن قاعــدة الشــركاء لهيــكل اإلدارة؛ حينئــذ ينبغــي تجربــة هيــكل جديــد.

. ٣ . ٢

٣مسائل يجب وضعها يف الحسبان عند هيكلة المكتب أو إعادة هيكلته

بعــض مــن هــذه المســائل لهــا انعكاســات قانونيــة أو ماليــة (والتــي قــد تشــير إلــى خيــار أفضــل ،اســتنادًا إلــى
مراجعــة موضوعيــة للحقائــق) .يف بعــض الحــاالت ،مــن منظــور إداري ،تكــون اإلجابــة الصحيحــة هــي تلــك التــي
تالئــم المجموعــة الحاليــة مــن الشــركاء.
)أ( ٣ . ٣ . ٢خطتك االستراتيجية
الخطــة االســتراتيجية المعتمــدة بالمكتــب يُرجــح أن تشــكل الهيــكل القانونــي والتنظيمــي لــه .فعلــى ســبيل
المثــال ،إذا دعــوت إخصائييــن غيــر محاســبين (مثــل :موظفــي تقنيــة المعلومــات أو مخططيــن مالييــن) لحيــازة
حصــة يف المكتــب ،فــإن القواعــد األخالقيــة المحليــة تتطلــب إقامــة مكتــب قانونــي منفصــل لتقديــم هــذه الخدمــة،
وكذلــك نمــط ملكيــة مختلــف عــن بقيــة الخدمــات المحاســبية (التقليديــة).
المزيــد عــن الخطط االســتراتيجية مدرج يف الوحدة .1
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)ب( ٣ . ٣ . ٢التشريعات أو القواعد المطبقة لدى االتحاد المهني لديك
قــد تفــرض اللوائــح المهنيــة قيــودًا علــى نــوع المكتــب الــذي يمكنــه تقديــم خدمــات محاســبية .تحافــظ هــذه
القيــود علــى قــدر مــن الســامة المهنيــة والتجاريــة ،وقــد تتضمــن:
•فصــل بعــض األعمــال ألغــراض التعويضــات المهنيــة :يف بعــض البلــدان ،تُقــدم خدمــات المراجعــة عــن طريــق
شــراكة ،يف حيــن أن المشــورات األخــرى التــي تغطــي الضرائــب أو االستشــارات اإلداريــة أو إدارة الثــروات يمكــن
تقديمهــا مــن خــال شــركة ذات مســؤولية محــدودة أو شــراكة .ويف بلــدان أخــرى ،يمكــن تقديــم المشــورة
العمليــة والمشــورة الضريبيــة مــن خــال شــركة ،بينمــا يمكــن تقديــم الخدمــات األخــرى مــن خــال شــراكات
ذات مســؤولية محــدودة.
•ترتيبــات تقاســم األربــاح :هــل يمكــن تقاســم أربــاح مكتــب محاســبة مــع موظفيــن مؤهليــن مــن غيــر
المحاســبين؟ يف بعــض البلــدان ،يمكــن تحقيــق ذلــك باســتخدام مكتــب منفصــل لالضطــاع “بالمهــام اإلداريــة”،
ممــا يتــرك مســؤولية الخدمــات المحاســبية لت ُقــدم مــن خــال مكتــب مملــوك لشــركاء مؤهليــن مهنيًــا.
•خدمــات غيــر مُن َ
ظمــة يقدمهــا مكتــب متخصــص :يســمح ذلــك لشــركاء مكتــب المحاســبة بتحقيــق أربــاح مــن
تقديــم خدمــات غيــر محاســبية (مثـ ً
ـا :المشــورة يف المجــال التقنــي أو يف مجــال المــوارد البشــرية) مــن دون أن
يكــون كل أصحــاب حقــوق الملكيــة أعضــاء ً يف اتحــاد “المحاســبة” المهنــي .كمــا يســمح هــذا الهيــكل بــأن يقــدم
مكتــب المحاســبة حوافــز مــع المشــاركة يف حقــوق الملكيــة لصالــح إخصائييــن غيــر محاســبين لتقديــم مجموعــة
أوســع مــن الخدمــات.
تخضــع الترتيبــات للقوانيــن المحليــة أو اللوائــح المهنيــة .لــذا يجــب مراجعــة االتحــاد المهنــي لديــك لالطــاع علــى
مزي ـد ٍ مــن التفاصيــل التــي تنطبــق علــى منطقتــك.
)ج( ٣ . ٣ . ٢الخيارات القانونية
ثمــة العديــد مــن أنــواع المكاتــب الموضحــة يف األنظمــة القانونيــة بالبلــدان المختلفــة .ويشــمل ذلــك :المؤسســات
والجمعيــات التعاونيــة والشــراكات والتجــار المنفرديــن واألنــواع األخــرى مــن المؤسســات المتخصصــة.
تشــمل مجموعــة الخيارات المتاحــة لك أيًّا ما يأتي:
•تاجر منفرد.
•الشراكات :بمسؤولية غير محدودة أو يف بعض البلدان ،وشراكات ذات مسؤولية محدودة.
•مؤسسة أو شركة غطاء.
•اتحاد شركات احتكاري.
•دمج ما سبق.
تســتخدم العديــد مــن شــركات المحاســبة الكبيــرة حــول العالــم الشــراكات ذات المســؤولية المحــدودة .يف
الشــراكة ذات المســؤولية المحــدودة ،يكــون لبعــض الشــركاء مســؤولية محــدودة (حســب اإلقليــم) .الشــراكة ذات
المســؤولية المحــدودة تعــرض عناصــر الشــراكات والمؤسســات .يف الشــراكة ذات المســؤولية المحــدودة ،ال يكــون
الشــريك مسـ ً
ـؤول عــن إهمــال شــريك آخــر أو ســوء تصرفــه .تختلــف الشــراكات ذات المســؤولية المحــدودة عــن
الشــراكات المحــدودة يف بعــض البلــدان ،التــي قــد تســمح لــكل الشــركاء يف الشــراكة ذات المســؤولية المحــدودة
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بــأن يتحملــوا مســؤولية محــدودة ،يف حيــن أن الشــراكة المحــدودة قــد تطالــب علــى األقــل شــريكًا واح ـدًا وتســمح
لآلخريــن باالضطــاع بــدور مســتثمر ذي مســؤولية محــدودة .يجــب مالحظــة أن اللوائــح التــي تنظــم نوعًــا معينًــا
مــن المكاتــب -حتــى تلــك التــي تُوصــف بأنهــا متكافئــة تقريبًــا -قــد تتفــاوت بدرجــة أكبــر أو أقــل بيــن البلــدان.
)د( ٣ . ٣ . ٢المسائل الضريبية
علــى مــدار عمــر المكتــب ،قــد يدخــل و/أو يتخــارج الشــركاء .لــكل هيــكل قانونــي مميــزات وعيــوب حســب هــذا
التصــور.
يجــب ً
أيضا النظــر يف العناصر اآلتية:
•ضريبة الدخل المستحقة على مجمل األرباح.
•الضرائب على توزيعات األرباح أو السحوبات أو على األرباح المحتجزة لدى المكتب.
•الضرائــب ذات الصلــة بعمليــات نقــل األســهم أو األصــول (قــد تكــون ضريبــة الدمغــة أو الضرائــب المفروضــة علــى
عمليــات النقــل أو حتــى ضرائــب التــركات).
•ضرائــب األربــاح الرأســمالية ،يف حــال تفــاوت قيمــة حقــوق الملكيــة بالمكتــب حســب التغييــرات التــي تطــرأ علــى
حقــوق الملكيــة هــذه.
تتفــاوت األنظمــة الضريبيــة تفاوتًــا كبي ـرًا حــول العالــم .تؤثــر هــذه االختالفــات يف ســهولة نقــل األصــول أو تكلفتهــا،
أو توقيــت فــرض الضرائــب وقيمتهــا .يقــل صــايف عائــد المكتــب حــال اختيــار الهيــكل الخاطــئ.
ولهــذه األســباب ،يجــب اختيــار هيــكل يتــاءم مــع مكتبــك ،ال ســيما يف حالــة دخــول الشــركاء أو تخارجهــم مــن
هيــكل الملكيــة بــا مفــر.
)ه( ٣ . ٣ . ٢حماية األصول
يف بعــض البلــدان ،يمكــن اســتخدام هيــاكل المســؤولية المحــدودة إلنشــاء مكاتــب محاســبية .حــال تطبيــق هــذا
االمتيــاز ،تطالــب االتحــادات المهنيــة المكتــب بــأن يحــوز ح ـدًّا أدنــى مــن تأميــن التعويــض المهنــي .يحمــي ذلــك
العمــاء والممارســين ،حــال إثبــات إهمــال أو ســوء ممارســة علــى المكتــب.
االســتخدام القانونــي واألخالقــي لهيــكل المســؤولية المحــدودة هــو اســتراتيجية تجاريــة وجيهــة وحصيفــة .يجــب
النظــر يف المخاطــر التــي تواجــه مكتبــك ومركــزك األخالقــي ،عنــد تحديــد إلــى أي مــدى يمكــن االســتفادة مــن
المزايــا التــي يوفرهــا هيــكل المســؤولية المحــدودة.
)و( ٣ . ٣ . ٢تأمينات أخرى
يجــب أن يوفــر كل مكتــب مســتوًى أساســي ًّا مــن التأميــن ضــد التعويضــات المهنيــة لحمايــة العمــاء والشــركاء،
ً
وأيضــا المســؤولية العامــة لحمايــة الموظفيــن والــزوار
بشــأن األصــول الماديــة ضــد الســرقة والحريــق وغيــر ذلــك،
الذيــن قــد يتعرضــون لإلصابــة بمقــر المكتــب.
ثمــة أنــواع أخــرى مــن التغطيــة التأمينيــة يمكنهــا أن تســهم يف االســتراتيجية الشــاملة إلدارة المخاطــر بالمكتــب.
وتشــمل:
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•تأميــن حمايــة الدخــل :يعــد الممــارس الوحيــد هــو الموظــف الــذي يتقاضــى أتعابًــا للمكتــب ،ال ســيما بالنســبة
مــا .فــإذا مــرض لمــدة طويلــة ،فــإن هــذا التأميــن يعوضــه عــن الدخــل الــذي كان مــن
إلــى المكاتــب األصغــر حج ً
المتوقــع تحقيقــه .فقــد يُعيــن ممــارس بديــل للمحافظــة علــى ســير العمــل ،أو يمكــن اســتبدال الســحوبات
مفت ـرَض أن يتقاضــاه الممــارس الوحيــد.
أو الراتــب الــذي كان مــن ال ُ
أي جزء منها.
•التأمين الصحي الخاص :يمول جميع النفقات الصحية التي يتم تكبدها يف أثناء المرض ،أو ّ
•وثيقــة التأميــن علــى الحيــاة أو وثيقــة تأميــن الشــخص الرئيســي ،علــى حيــاة كل شــريك :يتــم دفــع مبلــغ
مقطــوع يف حــال وفــاة أحــد الشــركاء .فقــد يُســدد هــذا االســتحقاق للمكتــب أو للموظفيــن اإلضافييــن أو للشــريك
جــا قويًــا ومرنًــا للتخطيــط
البديــل ،أو لتغطيــة ّ
أيِ تكاليــف زائــدة أخــرى يتــم تكبدهــا .يمكــن أن يُعــد ذلــك نه ً
مــا .يف العديــد مــن الشــراكات الصغيــرة ،يؤمِّــن كل مديــر علــى
للتعاقــب ،ال ســيما يف المكاتــب األصغــر حج ً
الشــريك اآلخــر والعكــس صحيــح .فــإذا تــويف أحــد الشــركاء ،توفــر وثيقــة التأميــن األمــوال الالزمــة لشــراء حصــة
الشــريك المتوفــى يف المكتــب .ترتبــط قيمــة كل وثيقــة بقيمــة الحصــة يف المكتــب .يُفضــل أن يكون لديــك معادلة
مطبقــة لتقييــم المكتــب ،حيــث يمكــن الرجــوع إليهــا يف مثــل تلــك األوقــات ،وهــذا معنــاه ً
أيضــا أن وثيقــة التأميــن
يجــب تحديثهــا ومراجعتهــا بصفــة منتظمــة لضمــان توافــر مبالــغ تغطيــة كافيــة.
•تأميــن اســتمرارية أو نفقــات األعمــال :يــؤدي ذلــك إلــى دفــع تكاليــف إضافيــة تنتــج عــن تعطــل كبيــر يف األعمــال
(ربمــا نتيجــة فقــدان البيانــات أو الحرائــق أو الفيضانــات أو العواصــف التــي قــد تضــرب مقــر المكتــب).
تمثــل وثائــق التأميــن جــزءًا رئيســيًا مــن اســتراتيجية إدارة المخاطــر ،فهــي تنطــوي علــى نفقــات منتظمــة بســيطة
مــا
يف الوقــت الحاضــر مقابــل مدفوعــات كبيــرة حــال وقــع الحــدث بالفعــل .يجــب أن يجــري كل مكتــب تقيي ً
للمخاطــر المختلفــة ،ويقــرر مــا إذا كانــت وثيقــة التأميــن ذات قيمــة جيــدة يف إطــار اســتراتيجية تخفيــف المخاطــر.
وتشــمل الفوائــد راحــة البــال ومزيــدًا مــن القــدرة علــى التعامــل مــع التأثيــرات الماليــة ،حــال أثــرت بعــض
االضطرابــات يف المكتــب.
نتنــاول المســؤولية والتأميــن بالمكتب بمزيد مــن العمق يف الوحدة .7
)ز( ٣ . ٣ . ٢الحصول على قروض من الغير (مصرف/مؤسسة مالية)
أي قــروض يحصــل عليهــا الشــركاء
إذا كان المكتــب يعمــل بصفتــه تاج ـرًا منفــردًا أو يف إطــار شــراكة صغيــرة ،فــإن ّ
يجــب تأمينهــا مــن خــال األصــول الشــخصية أو الرهــون أو الضمانــات األخــرى ،علــى ســبيل المثــال :يف حــال تحويــط
الشــريك علــى أصولــه علــى نحــو مبالــغ فيــه (مثـ ً
ـا أن تعــود ملكيــة األصــول كلهــا إلــى زو ج/ة أو صنــدوق ائتمــان
منفصــل) ،فلــن يتبقــى هنــاك أصــول الســتخدامها كضمــان ،ويكــون لــه قــدرة محــدودة للغايــة علــى تأميــن قــروض
المكتــب ،مــا لــم يقــدم الطــرف اآلخــر ضمانًــا.
ومــع ذلــك ،إذا كان المكتــب عبــارة عــن شــراكة كبيــرة أو كيــان مؤسســي ،فيمكــن تأميــن القــروض عندمــا تطــر ح
المؤسســة ذاتهــا ضمانًــا أو تعقــد تأمينًــا علــى األصــول .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،قــد يُســمح للشــراكات الصغيــرة
باســتخدام أعمالهــا الجاريــة و/أو الذمــم المدينــة لتأميــن قــروض أو تســهيالت مــا.
يف المكاتــب األكبــر علــى وجــه الخصــوص ،يكــون مــن األســهل جمــع األمــوال مــن خــال المؤسســة/المكتب مقارنـة ً

بالشــراكة .فيظــل الممــول بحاجــة إلــى ضمانــات شــخصية مــن الشــركاء ،ولكــن تصبــح آليــات توقيــع وثائــق القــرض
-علــى ســبيل المثــال -أبســط.
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)ح( ٣ . ٣ . ٢المرونة يف التعامل مع النمو
لــكل هيــكل قانونــي طريقتــه للتعامــل مــع التغييــرات يف الملكيــة و/أو االســتحقاقات ،فعلــى ســبيل المثــال :مــن
الممارســات الشــائعة لهيــاكل المؤسســات أو المكاتــب  ،أن يشــتري المســاهمون أو يبيعــون حصــة يف المؤسســة،
ممــة لهــذا الغــرض .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،تغييــر شــريك يف الشــراكة قــد يتطلــب تصفيــة
فهــذه الهيــاكل مُص َ
الشــراكة القديمــة وإنشــاء شــراكة جديــدة .يصبــح هــذا األمــر معرقـ ً
ـا ،ال ســيما مــع تزايــد عــدد الشــركاء.
كمــا هــو مبيــن يف قســم المســائل الضريبيــة أعــاه ،قــد تتفــاوت درجــة تفضيــل الهيــاكل المختلفــة يف كل مــرة
مــاك ،حســب النظــام الضريبــي المطبــق يف بلــدك أو واليتــك.
يحــدث تغييــر لل ُ
)ط( ٣ . ٣ . ٢هيكل ونهج اإلدارة
تناولنــا هــذه المســألة يف بدايــة الوحــدة .عليــك أن تؤســس ،مــع شــركائك ،هيــكل إدارة عمليًــا .بحيــث يضمــن هــذا
الهيــكل أن يســاهم كل شــريك يف القــرارات ذات الصلــة ،مــن دون تشــتيت انتباههــم دون داعٍ بعي ـدًا عــن أعمالهــم
المهنيــة.
حيــث إن اإلدارة لهــا جوانــب عــدة ،فــإن الهيــكل المختــار يجــب أن يتــاءم مــع حجــم المكتــب ،ويجــب أن يكــون
مدعومًــا مــن الشــركاء علــى نطــاق واســع.

. ٣ . ٢

٤اتفاقيات الشراكة

إذا كان لديــك علــى األقــل شــريك واحــد يف مكتبــك ،فمــن الضــروري الوصــول إلــى توافــق وتوثيــق الجوانــب
األساســية للعالقــة ،وكذلــك اتبــاع القيــم والمبــادئ نفســها .وفقًــا لمــوراي وفوســتر ( ،)2()2011فهــم الشــراكات أمــر
ضــروري عنــد الدخــول يف شــراكة ،وكذلــك عنــد الخــرو ج منهــا .تبيِّــن اتفاقيــة الشــراكة الفلســفات والتوجيهــات
الرئيســية بشــأن عمليــات المكتــب .ومــع ذلــك ،فهــذه االتفاقيــة ال تغطــي كل قــرار ،بــل يجــب التعامــل معهــا علــى
أنهــا “وثيقــة حيَّــة” قــد تتغيَّــر مــن وقــت إلــى آخــر ،مــع تغيــر مجموعــة الشــركاء ومواقفهــم.
قائمــة التحقــق يف الملحــق  2.٢تســلط الضــوء علــى المســائل التــي تغطيهــا اتفاقيــة الشــراكة .يُفضــل صياغــة عقــد
رســمي علــى يــد محامــي ،حيــث ســيكون هــذا العقــد وثيقــة ملزمــة تحكــم التعامــات بيــن الشــركاء.
العديــد مــن النزاعــات بيــن الشــركاء (وال ســيما الشــركاء الســابقين) يمكــن تجنبهــا مــن خــال إبــرام اتفاقيــة
حــا بشــأن ضــم
شــراكة واضحــة وموثقــة .كمــا تجيــب هــذه االتفاقيــة علــى العديــد مــن األســئلة ،وتقــدم إطــارًا واض ً
شــريك جديــد إلــى المكتــب.

. ٣ . ٢

٥نماذج المكافآت وتقاسم األرباح

مــع نمــو مكتبــك وتطــوره ،ربمــا يعيــن المكتــب مزيــدًا مــن الشــركاء بمجموعــة مــن المهــارات والشــخصيات
والمصالــح واألخالقيــات .فكلمــا اتســعت قاعــدة الشــركاء ،زادت فــرص ظهــور مثــل هــذه االختالفــات.
كمــا أن نمــو مكتبــك يتطلــب مــن الشــركاء التخصــص يف مجــاالت معينــة :فقــد يكــون بعضهــم إخصائييــن متميزيــن
يف التســويق (أحيانًــا يُشــار إليهــم باســم “محققــي األربــاح”) ،يف حيــن يركــز آخــرون علــى إدارة المكتــب ،ويركــز
2

ـ كلير موراي وســوزان فوســتر "عندما تقول ’ســأفعل‘" ،المحاســبة  -يناير 80-79 ،2011
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آخــرون علــى التخصصــات التقنيــة أو يدعمــون األتعــاب الكبيــرة ،بينمــا يركــز فريــق آخــر علــى إدارة أعبــاء العمــل
مــا اإلقــرار بــاألداء كمــا ينبغــي ،ومنــح مكافــأة مالئمــة لــكل شــخص،
علــى نحــو كــفء وفعَّــال .ليــس مــن الســهل دائ ً
ولكــن هــذا ليــس عــذرًا لعــدم المحاولــة!
)أ( ٥ . ٣ . ٢مواقف مختلفة يف أوقات مختلفة
يف هيــكل الممــارس الوحيــد ،يكــون تقاســم األربــاح سـ ً
ـهل ،حيــث تحصــل أنــت علــى كل األربــاح! فأنــت تقــرر مقــدار
مــا تســحبه للمتطلبــات الشــخصية ،ومقــدار مــا يُخصــص إلعــادة االســتثمار يف المكتــب لــرأس المــال العامــل و/أو األصول
الرأســمالية.
قــد تفكــر يف تقاســم بعــض األربــاح ،إذا كان الموظفــون العاملــون بمقابــل يســهمون بفاعليــة يف نجــاح المكتــب.
قــد يرتبــط ذلــك بــإدارة الرواتــب ،ولكنــه يســتهدف -يف األســاس -توفيــر حوافــز للموظفيــن الرئيســيين للبقــاء يف
المكتــب واالســتمرار يف تحقيــق نتائــج عاليــة األثــر.
يف الشــراكة الصغيــرة ،وال ســيما إن كانــت جديــدة ،فــإن النهــج األكثــر شــيوعًا لــكل شــريك هــو المســاهمة المتكافئــة
يف المكتــب ،وتقاســم األربــاح بالتســاوي ً
أيضــا.
مــع توســع قاعــدة الشــراكة (ربمــا إلــى نحــو  5شــركاء أو  ،)٦يمكــن أن تزيــد االختالفــات بيــن الشــركاء مــن حيــث
المواقــف واألداء .يحــدث ذلــك عندمــا يحصــل الشــركاء مــن ذوي الخبــرة علــى أتعــاب أو مكافــآت أكبــر نظيــر
خبراتهــم .أحيانًــا ،يحصــل الشــركاء الصغــار علــى أتعــاب أو مكافــآت أقــل ،بعــد الترقــي مباشــرةً ،ويحققــون أرباحًــا
إجماليــة محــدودة علــى مــدار العــام .أحيانًــا األدوار التــي تُســمى “غيــر منتجــة” مثــل اإلدارة والتســويق تســتغرق
الكثيــر مــن وقــت بعــض الشــركاء .يمكــن الوصــول إلــى مرحلــة ،حيــث يشــعر بعــض الشــركاء أن جهودهــم ال تُكافــأ
بمــا يكفــي ،أو “أنهــم يقدمــون الكثيــر للمكتــب مقارنــة ببعــض الشــركاء اآلخريــن”.
ويف هــذه الحالــة ،يصبــح تقاســم األربــاح موضوعًــا ســاخن ًا للنقــاش يف اجتماعــات الشــركاء الرســمية وغيــر الرســمية.
يشــعر القــادة الحكمــاء بالوقــت المناســب للتصــرف .أمــا القائــد غيــر الحكيــم فيتعامــل مــع مجموعــة مــن الشــركاء
فاقــدي التحفيــز أو حتــى المنقســمين بالمكتــب :فــكل موقــف ،علــى هــذا النحــو ،يضعــف بنيــة الشــراكة.
)ب( ٥ . ٣ . ٢بعض العوامل التي يجب مراعاتها
التخطيــط ووضــع نظــام تفاضلــي لتقاســم األربــاح يمثــل تغييـرًا كبيـرًا يف العقليــة .يجــب اإلقــرار بــأن األدوار وجوانــب
األداء ليســت جميعهــا متكافئــة .كل مكافــأة يحصــل عليهــا شــريك يتحملهــا الشــركاء اآلخــرون.
(علــى وجــه الخصــوص يف المكاتــب األكبــر) ،قــد يكــون هنــاك عــدد قليــل مــن الشــركاء مــن ذوي األداء المرتفــع،
ومــن ناحيــة أخــرى ربمــا يكــون هنــاك عــدد قليــل مــن الشــركاء مــن ذوي األداء المنخفــض.
)ج( ٥ . ٣ . ٢ماذا تكافئ؟
نظــام تقاســم األربــاح يجــب أن يكافــئ بإنصــاف كل شــريك ويحفــزه ،للتأكيــد أنــه مــن األفضــل لــه االســتمرار يف
ً
بــدل مــن التخــارج للعمــل منفــردًا .عنــد وضــع نظــام بديــل ،تبــرز األســئلة اآلتيــة:
الشــراكة الحاليــة
•هــل تكافــئ الحضــور إلــى المكتــب ،أو تكافــئ تحقيــق إنجــاز أساســي مثــل تحقيــق مســتوى عــادل مــن األتعــاب،
أم تكافــئ األداء االســتثنائي بنــاء ً علــى األتعــاب أم هنــاك أي معيــار آخــر؟ هــل يقيــس النظــام أداء الفــرد أم أداء
الفريــق بشــكل عــام؟ هــل أحــدث أداء الفــرد تغييـرًا للمكتــب أو النتائــج التشــغيلية لــه بشــكل حقيقــي؟
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•وتشــمل بعــض المعاييــر النقديــة أو القابلــة للقيــاس مــا يأتــي :إجمالــي األربــاح المحققــة وفقًــا للفواتيــر ،بشــكل
فــردي أو عــن طريــق مجموعــة عمــل ،أو تخفيــض قيمــة األصــول أو مســتوى الفواتيــر المحــررة (أو رفــع قيمــة
األصــول) ،أو عــدد الســاعات المحتســبة أو المفوتــرة.
•ومــن العوامــل التــي يصعــب قياســها :اإلدارة أو التســويق أو األدوار التــي يؤديها الشــريك يف ما يتعلــق بالموظفين
أو األشــكال األخــرى مــن العمــل المفوتــر ،أو اكتســاب عمــاء جــدد ،أو عمــل جديــد لمجموعــات عمــل أخــرى،
أو المســاهمة يف أنشــطة االتحــاد المهنــي واألداء بمــا يتجــاوز التوقعــات األساســية.
)د( ٥ . ٣ . ٢ماذا يحتاج المكتب؟
تتجنــب العديــد مــن المكاتــب اآلن امتــاك أصــول يف المكتــب ذاتــه .فعلــى ســبيل المثــال :ســتؤجر المكاتــب
ً
بــدل مــن شــراء مثــل تلــك األصــول .فــإذا امتلــك المكتــب مقراتــه ،فقــد يكــون ذلــك مــن
المعــدات أو المقــرات
خــال مكتــب منفصــل (ربمــا مملــوك لبعــض الشــركاء فقــط) تتعامــل مــع المكتــب علــى أســاس تجــاري صــرف.
ومــن ثــم ،مــا مقــدار األربــاح التــي يجــب االحتفــاظ بهــا يف المكتــب؟ ومــا مقــدار األربــاح التــي يمكــن توزيعهــا؟
)ه( ٥ . ٣ . ٢ما مدى تواتر توزيع األرباح؟
يجــب أن يســتفيد المكتــب مــن شــركائه ومــن موظفيــه لتعظيــم األثــر المتحقــق ،ال ســيما ألن العديــد مــن المكاتــب
نقصــا يف موظفــي المحاســبة المؤهليــن .ســيعمل األفــراد بمزي ـد ٍ مــن الرضــا واإلنتاجيــة إذا عملــوا يف مجــال
تواجــه
ً
اهتماماتهــم و/أو خبراتهــم .حيــث يتيــح ذلــك لهــؤالء األفــراد توســيع نطــاق مهاراتهــم أو تعميقهــا ،أو اختيــار
العمــل يف قطاعــات مختلفــة بالمكتــب ،مــع مواصلــة تقديــم المنافــع األصليــة لآلخريــن وللمكتــب بوجــه عــام.
أي هيــكل حوافــز ،ســواء للشــركاء أو الموظفيــن ،يجــب أن يشــجع التصرفــات المناســبة يف االتجاهــات الســليمة،
ّ
بمــا يتســق مــع خطــط المكتــب االســتراتيجية.
)و( ٥ . ٣ . ٢هل سيتبع النظام المعادلة الموضوعية فقط أم أن هناك عنصرًا ذاتيًا ً
أيضا؟
ســيفضل بعــض الشــركاء نظامًــا موضوعيًــا يمكــن التنبــؤ بــه ،باســتخدام أهــداف أو مقاييــس أو معادلــة مــا لتوزيــع
األربــاح علــى مســتوى المكتــب .تعــد الشــفافية الكاملــة مــن إيجابيــات ذلــك :فــكل شــريك يعمــل علــى جوانــب
محــددة مــن األداء (تلــك الجوانــب التــي يكافئهــا النمــوذج) لزيــادة حصتــه مــن األربــاح المتاحــة.
بـ ً
جــا أكثــر ذاتيــة (علــى ســبيل المثــال:
ـدل مــن ذلــك ،قــد يعتقــد بعــض الشــركاء أن االختالفــات األساســية تبــرر نه ً
“إدارتــك تحقــق مزي ـدًا مــن األرباح/تحقــق نم ـوًا ســريعًا ،وهــذا يؤثــر يف األعمــال المهمــة والعمــاء الذيــن أعتنــي
بهــم” أو “أنــا أقضــي  --ســاعة عمــل مــن دون مقابــل لمتابعــة والعمــل بهــذا القســم وال أحقــق المكاســب التــي
تجنيهــا أنــت”) .يف حــال اتبــاع نهــج ذاتــي ،يلــزم تطويــر طريقــة منصفــة للتوزيــع :نظــام تصويــت يضــم كل الشــركاء،
أو ربمــا لجنــة مكافــآت بعــدد صغيــر مــن الشــركاء ولكــن علــى أســاس تمثيلــي .الهــدف هــو الوصــول إلــى نتيجــة
يراهــا اآلخــرون منصفــة.
هــل تــوز ع كل األربــاح أم بعضهــا؟ قــد يــوز ع المكتــب كل أرباحــه علــى أســاس األداء ،أو قــد يقــرر تقســيم أرباحــه
إلــى عــدد مــن الدفعــات المنفصلــة ،مثـ ً
ـا:
•مبلــغ معيــن لــكل شــخص بصفــة منتظمــة ،لمكافــأة أداء ثابــت (قــد يكــون مبلغًــا متســاو ٍ لــكل شــخص أو قــد
مــا تفاضليًــا يعكــس دور كل شــخص أو الرســوم التــي يتكبدهــا أو األقدميــة) ،و/أو
يكــون رق ً
•نسبة مئوية من عوائد استثمار المكتب ،و/أو
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•مقياس يستند إلى األداء (باستخدام مجموعة من القواعد االعتبارية أو التقديرية ،حسب اختيار المكتب).
كمــا تــرى ،يمكــن دمــج عــدة خــواص يف نظــام تفاضلــي لتقاســم األربــاح .يكمــن التحــدي يف اســتخدام نهــج بســيط
وعــادل يف الوقــت ذاتــه .يجــب أن تتوافــق العوامــل المســتخدمة يف المعادلــة مــع أهــداف المكتــب بالطبــع.
تغييــر نمــوذج تقاســم األربــاح يعــد أحــد أكثــر القــرارات الحساســة التــي يتخذهــا المكتــب .فــا ينبغــي التســر ع
مقت ـر َ ح (مثـ ً
ـا:
يف اتخــاذه أو تغييــره كثي ـرًا .ثمــة فكــرة جيــدة تتمثــل يف إجــراء اختبــار مبدئــي للنمــوذج الجديــد ال ُ
اســتخدام أرقــام الســنة األخيــرة أو ربمــا نتائــج آخــر عاميــن) قبــل قبولهــا نهائيًــا .يســمح ذلــك لــكل الشــركاء برؤيــة
األثــر العملــي للنهــج الجديــد“ :مَــن هــم الفائــزون أو الخاســرون؟”“ ،كيــف ســأتأثر أنــا شــخصيًا؟” ،يمكــن لــكل
شــخص الحكــم علــى مــدى مالءمــة النمــوذج الجديــد.
إذا كان المكتــب لديــه شــركاء ذوو أداء متــدنٍّ ،فــإن نظــام تقاســم األربــاح المتمايــز يمكــن أن يســاعد علــى تســليط
الضــوء علــى حجــم المشــكلة ،فهــو يبيــن حجــم ربحيــة الشــركاء ذوي األداء المتدنــي مقارنــة بغيرهــم .ومــع ذلــك،
ً
بــدل مــن ذلــك ،يجــب
ال يجــوز اســتخدام نظــام تقاســم األربــاح هــذا كإجــراء تأديبــي يف مواجهــة هــذا الشــريك.
التعامــل مــع الشــريك ذو األداء المتدنــي بطريقــة التعامــل نفســها مــع الموظــف ذي األداء المتدنــي:
•يجب إبالغهم رسميًا بأن جوانب أدائهم غير مالئمة يف الوقت الحالي.
•يجب إصدار توجيهات و/أو مستهدفات وأطر زمنية للتحسين.
•يجب تقديم الدعم الفني و/أو التوجيه يف أثناء مرحلة إعادة التأهيل.
•إذا لــم تحســن العمليــة األداء إلــى المســتوى المالئــم يف غضــون إطــار زمنــي معقــول ومُتفَــق عليــه ،فهــذه داللــة
قويــة علــى ضــرورة فصــل الشــخص ذي األداء المتدنــي.
ألي نمــوذج مُقتــر َ ح لتقاســم األربــاح علــى نحــو تمايــزي يف مكافــأة األفــراد ذوي األداء
يتمثــل االختبــار النهائــي ّ
األعلــى يف المكتــب ،مــع تقديــم مكافــآت مناســبة للجهــود المهمــة لــذوي األداء المتميــز يف الشــراكة.
يحــدد النهــج القانونــي الــذي يتبعــه مكتبــك كيفيــة توزيــع األربــاح (علــى ســبيل المثــال :الســحب مــن شــراكة
أو توزيعــات أربــاح مــن مؤسســة) مــن دون التأثيــر يف أســاس حصــص األربــاح المختلفــة.
يف الملحــق  ،2.٤دراســة الحالــة  2.4توضــح كيــف يمكــن لمكتــب صغيــر أن يرتــب لبــدء تقاســم األربــاح ،ثــم تعديــل
توزيعهــا مــع زيــادة عــدد الشــركاء بالمكتــب.

.٢

٤استخدام الشبكات واالتحادات إلضافة قيمة

غالبًــا مــا تُســتخدم الشــبكات أو التحالفــات أو االتحــادات -بوجــه عــام -لوصــف الشــراكات التــي يمكــن أن يدخــل
فيهــا المكتــب ألغــراض إدراج العالمــات التجاريــة ،بهــدف كســب عمــاء مــن خــال اإلحالــة والمشــاركة يف مبــادرات
التدريــب أو التطويــر ،بمــا يف ذلــك أدوات المكتــب وعمليــات مراجعــة الجــودة.
يبيــن هــذا القســم عــدة أنــواع مــن الشــبكات التــي قــد يرغــب فيهــا المكتــب أو التــي قــد يُســمح باســتخدامها.
أي شــبكة ،ســواء رســمية أو غيــر رســمية ،يف اســتخدام مهــارات الطــرف اآلخــر أو جهــات اتصالــه
يتمثــل جوهــر ّ
ألغــراض المنفعــة المتبادلــة .يمكــن أن تثبــت الشــبكات جدواهــا بمقــدار مــا تلبيــه مــن احتياجــات قاعــدة العمــاء
المتزايــدة علــى المســتوى الدولــي .نطــر ح يف مــا يأتــي األنــواع األربعــة المختلفــة للشــبكات والتــي يمكــن أن
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يســتخدمها مكتــب المحاســبة:
•شبكة اإلحالة.
•شبكة للمساعدة على تقديم خدمات مهنية.
• شبكة للمساعدة يف إدارة المكتب.
• شبكة لمشاركة المعرفة.
كمــا تمنــح العمــاء ميــزة أن المكتب يمكنــه االعتماد على موارد دوليــة ،كما هو مطلوب.
وفقًــا للمســتجيبين للدراســات االســتقصائية للمكاتــب الصغيــرة والمتوســطة العالميــة يف االتحــاد الدولــي
للمحاســبين لعــام  ،2015تتمثــل أعلــى ثــاث منافــع مــن الشــراكة يف شــبكة أو اتحــاد أو تحالــف يف اآلتــي :جــذب
عمــاء جــدد ،وتوســيع قاعــدة الخدمــات التــي تُقــدم للعمــاء ،وكذلــك العالمــات التجاريــة ومبــادرات التســويق.
تلبــي هــذه المنافــع الكثيــر مــن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه المكاتــب .يمكــن للشــراكة أن تعــزز قــدرات
المكاتــب الصغيــرة والمتوســطة لخدمــة العمــاء علــى المســتوى الدولــي.
ومــع ذلــك ،أقـر َّت أكثــر مــن ربــع المكاتــب الصغيــرة والمتوســطة بقليــل بأنهــا تنتمــي حاليًــا لشــبكة ( ،)%11أو اتحــاد
مــا ،حيــث أقــر %65
( ،)%10أو تحالــف ( ،)%7فهــذا أكثــر شــيوعًا بيــن المكاتــب الصغيــرة والمتوســطة األكبــر حج ً
مــن مســتجيبي الدراســة االســتقصائية مــن المكاتــب التــي يصــل عــدد شــركائها وموظفيهــا إلــى  21أو أكثــر ،أنهــم
ينتمــون إلــى شــبكة أو اتحــاد أو تحالــف .بينمــا  %24إضافيــة مــن المكاتــب الصغيــرة والمتوســطة أقــرت أنهــا تفكــر
يف االرتبــاط بشــكل مــن أشــكال التحالــف المذكــورة.

١مميزات تحالفات الشبكات وعيوبها

. ٤ . ٢

المميزات
•يمكن التركيز على خدماتك األساسية مع ترك اآلخرين يركزون على المتطلبات الفنية للخدمات.
•الشــبكات مرنــة ،حيــث إنــك ال تتكبــد التكاليــف الثابتــة إلنشــاء هــذه الخدمــة المعادلــة .ال تلتــزم بإضافــة المزيــد
مــن الموظفيــن إلــى مكتبــك.
•يتحمــل المالــك اآلخــر المســؤولية عــن امتــاك المــوارد حســب حجــم المعامــات؛ فهــو يمــول أعمالــه وأنــت
تمــول أعمالــك.
•يمكــن تغييــر الشــبكات بســرعة نســبيًا ،فــإذا ظهــر مــزود خدمــات أفضــل ،يمكنــك أن تبــدأ بســرعة يف إحالــة
العمــل إلــى هــذا المــزود الجديــد.
•يمكنك أن تقدم مستوى أعلى من الخدمات للعمالء ،بما يمنح قيمة مضافة للعمالء.
العيوب
•نــادرًا مــا تضمــن الشــبكة المســتوى ذاتــه مــن التحكــم علــى عكــس تقديــم الخدمــة بنفســك ،حيــث تعتمــد علــى
آخريــن لتنفيــذ خدمــة معينــة.
•يف حالــة االتفــاق علــى ترتيبــات بيــن مُــاك مؤسســتين أو أكثــر ،فيكــون تقديــم الخدمــة غالبًــا عــن طريــق موظفيــن
مــا مــن االلتــزام كالشــركاء .ثمــة تكلفــة مُتكبَّــدة يف مــا يتعلــق بإنشــاء التحالــف
ليســوا علــى الدرجــة نفســها دائ ً
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ورعايتــه :عقــد اجتماعــات لوضــع “القواعــد” ومعاييــر الخدمــة للتفــاوض بشــأن أســس العمــل المفضلــة بيــن
المكاتــب ،ومــا إلــى ذلــك .قــد تكــون المفاضلــة أنــه مــن األســهل واألســرع التفــاوض حــول التحالــف عمــا هــو
عليــه لدراســة جــدوى الخدمــة وتنفيذهــا يف وقــت الحــق مباشــرة مــن خــال مكتبــك الخــاص.

. ٤ . ٢

٢شبكة اإلحالة

تُطــر ح شــبكة اإلحالــة عندمــا تتوافــق عــدة مكاتــب علــى اإلحالــة أو تقديــم عمــاء محتمليــن لآلخريــن ،إذا كان
المكتــب األول ال يمكنــه تقديــم الخدمــة التــي يطلبهــا العميــل .علــى ســبيل المثــال:
•الجانب القانوني ،أو
•التسويق ،أو
•التأمين ،أو
•إدارة الثروات أو التخطيط المالي ،أو
•االستشارات الحاسوبية ،أو
•مسك الدفاتر ،أو
•الوكاالت العقارية ،أو
•تقييم األراضي و/أو األعمال ،أو
• المهندسون المعماريون أو المهندسون أو المساحون ،أو
• مزودو الخدمات المالية.
ً
مثل:
عــادة ً مــا تُبنى شــبكة اإلحالة على سلســلة من الترتيبــات الثنائية،
ً
أعمال وبحاجة إلى مكتب محاسبة عام ،أو
•مكتب محاماة محلي يحيل العمالء الذين اشتروا أو بدؤوا
مشتريِ األعمال إلى مكتب المحاسبة ،أو
•وكيل عقاري يحيل
ّ

•موظفيــن كبــار يف مؤسســة ماليــة يحيلــون العمــاء الذيــن يحتاجــون إلــى الكثيــر مــن المســاعدات ،والتــي ال يمكــن
لمكتبهــم الحالــي تقديمهــا .قــد يحــدث ذلــك عندمــا يلتمــس مالــك األعمــال تمويــل قــرض ويطلــب الممــول
التدفقــات النقديــة أو تنبــؤات األربــاح بمزي ـد ٍ مــن التفصيــل.
قــد تفضــل تقديــم مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات عــن طريــق مكتبــك ،أو قــد تســتخدم الشــبكات إلحالــة العمــاء
بثقــة إلــى المختصيــن .يتطلــب كل نهــج اســتثمار الوقــت وربمــا األمــوال .للتوضيــح:
•يمكــن لمكتبــك أن يســتثمر الوقــت والمــال لطــرح خدمــة .ســتحتاج إلــى تعييــن موظــف كبيــر أو شــريك أو ندبــه،
حيــث يتعلــم المهــارات ويكتســب المؤهــات والشــهادات الالزمــة .يف أثنــاء ذلــك ،ال يمكنهــم العمــل كمحاســب
يتقاضــى أتعابًــا بشــكل كامــل .عنــد طــرح الخدمــة الجديــدة ،قــد تســتغرق بعــض الوقــت كــي تصــل هــذه الخدمــة
الجديــدة إلــى االكتفــاء الذاتــي.
•قــد يشــتري مكتبــك مــزود خدمــات مؤهـ ً
ـا أو يندمــج معــه .يســتغرق ذلــك وقتًــا معتب ـرًا واســتثمارًا لتحديــد
ســا
موقــع األعمــال الجديــدة وفحصهــا وشــرائها ،ثــم دمجهــا يف مكتبــك .يصعــب تحقيــق ذلــك إذا كنــت ممار ً
وحيــدًا أو يف مكتــب مــن شــريكين.
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•حتــى عندمــا تحيــل عميـ ً
ـا إلــى مكتــب منفصــل ،تتطلــب أفضــل المكاتــب اســتمرار االتصــال بالعميــل والمكتــب
اآلخر.
ف بمشــاهدة منافســيك الذيــن يقدمــون خدمــات متكاملــة وهــم يخطفــون
•البديــل األخيــر أقــل استســاغة :اكت ـ ِ
عمــاءك! لهــذا كلفتــه ً
مــا،
أيضــا .أيًــا كان الخيــار الــذي تحــدده ،فلــه عواقبــه الماليــة .ضــع نصــب عينيــك ،دائ ً
مصلحــة عميلــك:
• هل سيكون العميل أفضل ً
حال إذا قدمت الخدمة داخل المؤسسة؟
•هل ستكون الخدمة أفضل؟
•هل ستكون التكلفة على العميل أقل؟
•هل سيكون العائد على مكتبك أعلى؟
ف لتأسيس أعمال ذات جدوى يف مكتبك جراء طرح هذه الخدمة؟
•هل سيكون هناك نشاط كا ٍ
•هل متطلبات التدريب و/أو المخاطر المهنية مرتفعة للغاية ألن تُقدم الخدمة داخل المؤسسة؟
تقريــر مــا إذا كانــت عالقتــك مــع ممــارس آخــر ،مثـ ً
ـا :ممثــل موثــوق عــن كل عمــل ،أم مــع المؤسســة ذاتهــا .فهــذا
يؤثــر يف طريقــة تقييمــك لــكل عالقــة ،ومــا إذا كنــت بحاجــة إلــى مراجعــة الخيــار يف كل مــرة يُبــدل فيهــا موظفــون.
يف حيــن أن ثقافــة المؤسســة أو اســتعدادها للتقبــل تتطلــب عــدة ســنوات للتغيــر ،فــإن الموظفيــن يمكــن تغييرهــم
بســرعة ،وقــد يكــون لهــذا أثــر خطيــر ،يف حــال تــرك مُشـغ ِّل ذي مهــارة عاليــة المكتــب اآلخــر.
نقاط مهمة يجب وضعها يف الحســبان
•هــل تتوقــع أنــه ســيكون هنــاك إحــاالت بيــن المؤسســتين؟ إذا كانــت اإلجابــة “نعــم” ،يجــب أن تفكــر يف قيــاس
محقَقــة لــكل طــرف ،ومتابعتهــا .إذا كانــت اإلجابــة “ال” ،يمكنــك ببســاطة أن تتواصــل مــع المؤسســة
القيمــة ال ُ
األخــرى مــن منظــور تحســين الخدمــة المقدمــة للعميــل.
•مــا المعاييــر التــي ست ُســتخدم إلضافــة مؤسســة أو حذفهــا مــن قائمتــك؟ هــل تحتــاج إلــى توجيــه المشــورة
رســميًا إلــى مكتــب أو مســؤول اتصــال علــى قائمتــك مــن وقــت إلــى آخــر ،أم أنــك ســتفترض معرفــة المكتــب
أو مســؤول االتصــال؟
•هل هناك مسائل تشريعية أو أخالقية -مثل الخصوصية أو السر ّية -يجب مراعاتها قبل إحالة العمالء؟
ً
(مثــا :أســعار خاصــة أو استشــارات مبدئيــة مجانيــة)
طا أو منافــع خاصــة
أي مؤسســة شــرو ً
•هــل ســتطرح ّ
للعمــاء المحاليــن مــن ق ِبــل المؤسســة األخــرى؟
يجــب بنــاء ترتيــب إحالــة ،مــع الوضــع يف الحســبان المهــارات المهنيــة ومســتويات الخدمــة التــي تقدمهــا المؤسســة
األخــرى .إذا أحلــت عميـ ً
ـا إلــى مكتــب آخــر وتلقــى العميــل مشــورة غيــر ســليمة أو خدمــة ســيئة ،فهــذا ينعكــس
بالســلب علــى مكتبــك .يجــب التواصــل بانتظــام مــع مســؤول اتصــال رئيســي بالمؤسســة األخــرى لمراقبــة ســير
تقديــم الخدمــات للعميــل .فهــذا مــن شــأنه أن يؤكــد لعميلــك ولالستشــاري اآلخــر أنــك ملتــزم بتحقيــق أفضــل
النتائــج للعميــل .يجــب عقــد جلســة مشــتركة لتوثيــق اتفاقيــات مســتوى الخدمــة ،وتطويــر ثقافــة مشــتركة جديــدة.
ضــع يف حســبانك المؤسســات التــي ستســتخدمها يف ســبيل ذلــك ،هــل ســتحيل العمــاء إلــى مــزود خدمــات واحــد
فقــط؟ أم أنــك ســتحيل العميــل إلــى واحــد مــن ضمــن عــدة مكاتــب مختلفــة؟ يف اتفــاق “حصريــة المكســب”،
يطــر ح المكتــب (المحــال إليــه) خدمــة جيــدة أو مســتوى خبــرة تجعلــك ال تــود اإلحالــة إلــى غيــره .هــذا النــوع مــن
محيــل علــى ثقــة بالتفــاوض
المناهــج معنــاه أن العميــل ســيحصل علــى خدمــة عاليــة الجــودة ،وأن المكتــب ال ُ
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علــى اتفــاق أفضــل مــن المســتوى المتوســط يف ســبيل خدمــة ذات معاييــر مرتفعــة .ســيعرف المكتــب الــذي
يحصــل علــى اإلحالــة بوضــوح عــدد اإلحــاالت التــي حصــل عليهــا وإجمالــي قيمــة هــذه اإلحــاالت.
عنــد وضــع ترتيــب إحالــة ،ال تجعلــه تقييديًّــا للغايــة .إذا ربطــت نفســك رســميًا بمؤسســة أخــرى علــى ســبيل
اإلحالــة أو البيــع المتبــادل ،فــإن ذلــك مــن شــأنه تقييــد مرونتــك يف حالــة اندمــاج المكتــب أو بيعــه .أمــا إذا كان
الترتيــب يتمتــع بالمرونــة ،يمكنــك المضــي قدمًــا بســرعة يف حــال كان هنــاك تغييــر هيكلــي كبيــر علــى وشــك
الحــدوث يف مكتبــك.
الوحــدة  6تتنــاول مميــزات اإلحــاالت وعيوبها كجزء مــن إدارة العالقات مع العمالء.
يف بعــض األعمــال أو القطاعــات أو المواقــع الجغرافيــة ،قــد يكــون ســداد أتعــاب أو عمــوالت اإلحالــة ممارســة
شــائعة ،يف حيــن قــد يُحظــر ذلــك تمامًــا يف أعمــال أو قطاعــات أو مواقــع جغرافيــة أخــرى .الحصــول علــى أتعــاب
أو عمــوالت إحالــة مــن شــأنه تهديــد الموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة والعنايــة الواجبــة .يجــب الرجــوع إلــى المجلــس
الدولــي لمعاييــر أخالقيــات مهنــة المحاســبة أو الجهــات المهنيــة لديــك للحصــول علــى مزيـد ٍ مــن التوجيهــات .مــن
الموصــى بــه أنــه عنــد الســماح بأتعــاب أو عمولــة إحالــة ،يجــب اإلفصــاح عــن ذلــك للعميــل .تناقــش الوحــدة 7
التهديــدات األخالقيــة والضمانــات بمزيــد ٍ مــن العمــق
انظ ـر ْ دراســة الحالــة  2.5يف الملحــق  ،2.٤والتــي توضــح االحتياجــات التــي يجــب وضعهــا يف الحســبان عندمــا يقــرر
المكتــب كيفيــة إدارة اإلحــاالت.

. ٤ . ٢

٣الشبكة المهنية

يمكــن لشــبكة اإلحالــة (كمــا يتضــح أعــاه) العمــل ً
أيضــا بيــن مكاتــب المحاســبة .يمكــن لمكتــب يتمتــع بالمهــارات
ً
(مثــا :التدقيــق أو تخطيــط الثــروات) .أو قــد تُطلــب
المالئمــة تلبيــة جــزء متخصــص مــن احتياجــات العميــل
الخدمــة يف مــكان أو موقــع ال يمكنــك تغطيتــه.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك :إحالــة مشــكلة ضريبيــة إلــى مكتــب متخصــص يف ذلــك ،حيــث تُحــل مشــكلة العميــل مــن
محيــل الســيطرة الكاملــة علــى العالقــة
ق ِبــل إخصائــي يتمتــع بمســتوى خبــرة مناســب ،بينمــا يمتلــك المكتــب ال ُ
مــع العميــل.
قــد تعمــل الشــبكة علــى مســتوى جغــرايف ،بمــا يســمح بإحالــة العميــل بعــد تغييــر موقعــه ،إذا احتــاج مكتبًــا قريبًــا.
مــا بصفــة خاصــة عنــد عبــور الحــدود الوطنيــة.
يمكــن أن يكــون ذلــك مه ً
ثمــة جــدال ،علــى المســتوى الدولــي ،بشــأن المشــكالت األخالقيــة ذات الصلــة باإلســناد الخارجــي علــى نطــاق واســع
لبعــض األدوار المحاســبية إلــى مكاتــب مســتقلة واقعــة يف بلــدان أخــرى .تتنــاول الممارســة أســئلة حــول س ـر ّية
ـأيِ إحالــة لمعلومــات العميــل السـر ّية
معلومــات العميــل ومــدى اإلفصــاح .كمــا تبــرز األســئلة ذاتهــا يف مــا يتعلــق بـ ّ
خــارج المكتــب األصلــي .ولهــذه األســباب ،يجــب أن يتبــع الشــركاء مجموعــة موثقــة ومعتــد ّ بهــا مــن المعاييــر
واإلجــراءات عنــد إســناد أعمــال مهنيــة مــن الباطــن لمكاتــب أخــرى.
ً
مــا لألطراف الثالثة:
أي إحالــة ،يكــون تقديــم خدمــة عالية الجودة
يف ّ
عامل مه ً
محيل بالعميل يف حال أخفق المكتب اآلخر يف تقديم مشورة أو خدمة جيدة.
•قد تُشوه عالقة المكتب ال ُ
•يمكن أال يكسب المكتب المتلقي عميل طويل األمد يف حال عدم تقديم خدمة جيدة ،واألهم من ذلك:
•يخسر العميل إذا كانت المشورة غير جيدة من المنظور المهني أو الفني.
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قــد تعــرض المكاتــب متوســطة أو كبيــرة الحجــم ترتيبــات لتقديــم الخدمــة مقابــل أتعــاب لمكاتــب أخــرى .وقــد
َّ
ميســرة.
ينطــوي ذلــك علــى الحصــول علــى خدمــات موظفــي المكتــب متوســط الحجــم ،ربمــا مقابــل أتعــاب
أو االطــاع علــى برامــج تدريــب الموظفيــن ،فتتجنــب المكاتــب األصغــر الحاجــة إلــى تطويــر حــزم تدريــب خاصــة
بهــا .ويمكنهــا ً
أيضــا أن تقــدم خدمــات إدارة المكاتــب .ربمــا تمتــد خدمــات الدعــم إلــى إتاحــة أوراق عمــل مهنيــة
ونمــاذج وثائــق أخــرى .التحقــق مــن توافــر هــذه الخدمــة ،ثــم تقييــم مــا إذا كانــت تمثــل قيمــة جيــدة تدعــم مكتبــك.
خدمــات الدعــم يجــب أن تكــون عاليــة الجــودة ،حيــث تكــون االســتجابة الســريعة ضروريــة بمجــرد طلبهــا .قــد تكــون
التكلفــة عبــارة عــن أتعــاب ســنوية أو شــهرية نظيــر الحصــول علــى الخدمــات األساســية ،باإلضافــة إلــى رســوم
إضافيــة اســتنادًا إلــى اســتخدام خدمــات أخــرى (مثـ ً
ـا :الســماح للمكتــب األصغــر بإرســال عــدة موظفيــن لــدورة
تدريبيــة).
تشــكل االتحــادات المهنيــة شــبكات علــى نحــو متزايــد ً
أيضــا .مثــل هــذه التحالفــات مــن شــأنها أن تيســر لألعضــاء
أيِ اتحــاد ترتيــب انتقــاالت دوليــة أو انتدابــات عمــل ،فهــذا مــن شــأنه تيســير انتقــال األفــراد والمهــارات
األفــراد يف ّ
مــن خــال اإلقــرار المتبــادل بمؤهــات األعضــاء األفــراد.
ســا وحي ـدًا ،فــإن هــذا مــن
انظــر إلــى المنافــع التــي قــد تحققهــا شــبكة مهنيــة .علــى وجــه الخصــوص إذا كنــت ممار ً
شــأنه أن يوفــر مســتوى مه ًّ
مــا مــن الحمايــة وموف ـرًا مــن حيــث التكلفــة.
يقــدم القســم  290مــن كــود المجلــس الدولــي لمعاييــر أخالقيــات مهنــة المحاســبة تعريفًــا لشــبكة المكاتــب .يعــد
المكتــب جــزءًا مــن شــبكة إذا كان جــزءًا مــن هيــكل أكبــر بهــدف التعــاون وتقاســم األربــاح أو التكاليــف أو الملكيــة
المشــتركة لألســهم ،والتحكــم أو اإلدارة ،وسياســات مشــتركة لمراقبــة الجــودة وإجراءاتهــا واســتراتيجية أعمــال
مشــتركة ،واســتخدام اســم تجــاري مشــترك أو جــزء مهــم مــن المــوارد المهنيــة.

. ٤ . ٢

٤شبكة دعم اإلدارة

يرتبــط النــوع الثالــث مــن الشــبكات مــع المعلومــات اإلداريــة للمكاتــب .ببســاطة ،قــد ينطــوي ذلــك علــى شــراء
بعــض الخدمــات بالجملــة ،لكســب وفــورات ربمــا ال تُتــاح بخــاف ذلــك للمكاتــب المفــردة.
قــد ينضــم مكتبــك إلــى شــبكة مــن مكاتــب المحاســبة .غالبًــا مــا يشــترك أعضــاء هــذه التحالفــات يف الــرؤى اإلداريــة،
ومــن ثــم يمكــن لــكل المكاتــب يف المجموعــة االســتفادة مــن أفضــل المكاتــب التــي يقدمهــا عضــو واحــد منهــم.
أو ربمــا يســمح تقاســم التكاليــف باالعتمــاد علــى متحدثيــن أو مستشــارين معروفيــن لتنــاول مســائل إداريــة
معينــة ذات اهتمــام مشــترك.
تديــر بعــض هــذه المجموعــات مكاتبهــا أو تعقــد مقارنــات معياريــة ،بينمــا تعقــد مجموعــات أخــرى مناقشــات
بيــن الشــركاء المديريــن وهكــذا .وقــد تتقاســم ،حتــى ،تكاليــف تطويــر عناصــر متخصصــة (مثــل :نمــاذج تقييــم
األداء أو نمــاذج الوثائــق).
هنــاك تكلفــة لهــذا النــوع مــن مشــاركة المعلومــات ،لكنهــا أقــل ممــا يمكــن أن ينفقــه كل مكتــب علــى حــدة .ومــن
ثــم ،فمــا أفضــل المكاتــب لتشــكيل شــبكات أو تحالفــات؟
•عقد ترتيبات مرنة مع مزودي الخدمات عالية الجودة.
•التفــاوض بشــأن بعــض األســس التفضيليــة للتعامــل مــع العمــاء .فقــد يتضمن ذلــك تقديــم استشــارات مبدئية
مجانيــة أو أعمــال إضافيــة ذات صلــة يضطلــع بهــا مــزود الخدمة.
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راض عــن
محاليــن إلــى المؤسســات األخــرى ،للتحقــق مــن أن كل عميــل ٍ
•اســتمرار التواصــل مــع العمــاء ال ُ
الخدمــة .يف حــال نشــأت مشــكلة مــا ،يجــب مناقشــتها يف أقــرب وقــت ممكــن مــع عضــو كبيــر لــدى مــزود الخدمــة
اآلخــر .أبلــغ عميلــك أنــك تتابــع مشــكلته .يف حــال عــدم رصــد تحســن مــا ،يمكــن النظــر يف إحالــة عمالئــك إلــى
مــزود خدمــات آخــر.
•اســتعد لعــرض ترتيبــات متبادلــة مــع المكاتــب التــي تحيــل عمــاء ً جــددًا أو عمــاء محت َ
مليــن إلــى مكتبــك .انظـر ْ
الملحــق  2.٣لالطــاع علــى قائمــة تحقــق بشــأن تأســيس تحالفــات الشــبكات.

. ٤ . ٢

٥شبكات المعرفة

ال تكــون الشــبكات رســمية دائمــة ،فالتقنيــة تغيِّــر طــرق تفاعلنــا وتواصلنــا مــع بعضنــا وســبل مشــاركة المعرفــة.
تمكنــك شــبكات المعرفــة ،ســواء افتراضيــة أو غيــر ذلــك ،مــن االســتعانة بأقرانــك للمســاعدة علــى حـ ّ
ـلِ المشــكالت
ومواجهــة التحديــات أو الحصــول علــى مشــورة مــن الخبــراء .وتعــزز شــبكات المعرفــة مــن قــدرات المحاســبين مــن
خــال تزويــد المســتخدمين بإمكانــات التكاتــف والتعــاون ،ومشــاركة المكاتــب الجيــدة ،والــرد ِّ علــى االستفســارات
ّ
وحــلِ المشــكالت وإجــراء البحــوث ،وغيــر ذلــك ،مــع مهنييــن آخريــن وأقــران واتحــادات وتحالفــات ومورديــن
وأســاتذة محاســبة جامعييــن وطــاب محاســبة واستشــاريين وقــادة الفكــر يف المهنــة ذات الصلــة .ففــي ظــل
أيِ وقــت.
أيِ مــكان ويف ّ
أيِ شــخص مــن ّ
الشــبكات االفتراضيــة ال توجــد قيــود جغرافيــة ،حيــث يمكــن التفاعــل مــع ّ
تعــد مواقــع التواصــل االجتماعــي منصــات جيــدة لمــن يبحــث عــن المعرفــة ولمــن يــود عــرض معارفــه .يمكــن أن
كأيِ قنــاة اتصــال أخــرى ،مــع الوضــع
تكــون المحادثــات اإللكترونيــة عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي موثوقــة ّ
يف الحســبان التكلفــة المنخفضــة وســهولة الوصــول وتجنــب األُطــر الرســمية .ومــع ذلــك ،يمكــن للمحادثــات
اإللكترونيــة وغيــر اإللكترونيــة إضافــة قيمــة.
وقد تشــمل شــبكات المعرفة ما يأتي:
•مجموعــات المناقشــة :توفــر فرصــة لألفــراد لمناقشــة موضوعــات مختلفــة مــع آخريــن .قــد تكــون مجموعــات
المناقشــة عبــر اإلنترنــت أو حضوريــة.
•مراكــز التعــاون :تتيــح التقــارب عبــر اإلنترنــت لألفــراد والمؤسســات ذات االهتمامــات المشــتركة .فهــي توفــر
مســاحة تفاعليــة لمشــاركة المعــارف والخبــرات.
متحكَّــم فيــه لبنــاء الثقــة
•لينكــد إن :هــو موقــع إلكترونــي للتواصــل بيــن المهنييــن .وتــم تصميــم نهــج الوصــول ال ُ
والســماح للمهنييــن بتوســيع نطــاق شــبكات التواصــل مــن خــال العالقــات القائمــة .فهــو مســاحة إلكترونيــة
للتواصــل بيــن المهنييــن والســماح لهــم بمشــاركة المعلومــات والــرؤى ووجهــات النظــر ،وكذلــك طــرح األســئلة
المتعلقــة بأعمــال معينــة.
•تويتــر :منصــة تواصــل اجتماعــي إلكترونيــة ومدونــات مصغــرة تُمكــن المســتخدمين مــن إرســال واســتقبال
رســائل نصيــة حتــى  140حرفًــا ،تُعــرف باســم التغريــدات .يمكــن اســتخدام تويتــر لدعــم ممارســتك ،مــن خــال
نشــر التحديثــات واألخبــار وغيرهــا مــن المعلومــات .كمــا يمكــن اســتخدامه ألغــراض بحــوث الســوق ،بمــا يســمح
لــك بالكشــف عــن االتجاهــات الحاليــة وتتبعهــا .فذلــك يوفــر الفرصــة للتعــاون مــع المهنييــن الذيــن لهــم الفكــر
نفســه ،ويمكــن اســتخدام تويتــر للتواصــل مــع العمــاء.
•فيــس بــوك :أكبــر منصــة تواصــل اجتماعــي يف العالــم .ينشــئ المســتخدم ملفًــا شــخصيًا ،ويضيــف مســتخدمين
آخريــن كأصدقــاء ،ويتبــادل الرســائل .يتلقــى المســتخدمون إخطــارات تلقائيــة عــن نشــاط األصدقــاء ،حســب
ً
مثــا :مجموعــات تتبــع
إعــدادات الحســاب .وعــاوة علــى ذلــك ،قــد ينضــم المســتخدمون إلــى مجموعــات،
أي عوامــل أخــرى ،مــع تصنيــف هــؤالء األصدقــاء
صاحــب العمــل أو المدينــة التــي يعيــش فيهــا المســتخدم ،أو ّ
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إلــى قوائــم .يمكــن اســتخدام فيــس بــوك يف إطــار التســويق والدعايــة الشــفهية بمنتجاتــك وخدماتــك .يمكــن أن
يســاعدك ذلــك يف الوصــول إلــى المتلقــي المناســب وتحويلــه إلــى عميــل.
تســتخدم مؤسســات المحاســبة المهنيــة تويتــر ولينكــد إن وفيــس بــوك علــى نحــو متزايــد .قــد يجــد أعضــاء
هــذه المؤسســات ،مــن األفــراد والمكاتــب ،فائــدة مــن اســتخدام مثــل هــذه المنصــات .ســوف تناقــش الوحــدة 3
اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي ألغــراض التســويق ،بمزيــد ٍ مــن العمــق.
تســاعد شــبكات المعرفــة علــى تعريــف العمــاء المحتمليــن بالعالمــة التجاريــة ،وكذلــك بنــاء القــدرات وإنشــاء
شــبكة مهنيــة مــع األقــران وتســويق مكتبــك وخدماتــه .ومــع ذلــك ،يجــب تجنــب المخاطــر المرتبطــة بالســمعة
أو مخاطــر االرتبــاط بأطــراف مشــبوهة ،مــع تأمــل كيــف يمكــن أن يؤثــر ذلــك يف عالمتــك التجاريــة يف حــال ارتــكاب
خطــأ مــا مــن ق ِبــل أحــد أعضــاء شــبكتك .يجــب وضــع مثــل هــذه المخاطــر عنــد وضــع اســتراتيجيات إدارة المخاطــر
لديــك.

.٢

٥المكتب الناشئ وضرورة إجراء مراجعة منتظمة

ينمــو مكتبــك ويتطــور بمــرور الوقــت ،وفقًــا لخططــك .مــع تزايــد عــدد الموظفيــن والعمــاء وربمــا الشــركاء،
ســيتغير شــكل مكتبــك وربمــا ثقافتــه .عــادة ً مــا يكــون التغييــر تدريجيًــا ،مــا لــم يقــع حــادث كبيــر مثــل االندمــاج
مــع مكتــب آخــر أو شــرائه.
يلــزم تدويــن ملخصــات لوضــع مكتبــك بصفــة دوريــة ،للكشــف عــن طبيعــة مثــل هــذه التغييــرات ومداهــا .هــذا
هــو غــرض اجتمــاع الشــركاء للمراجعــة الســنوية ،النظــر يف خدمــات المكتــب ومهاراتــه ونقــاط ضعفــه ومواطنهــا.
مســتهدف.
فالمراجعــة الواقعيــة لوضــع مكتبــك الحالــي تتيــح لــك متابعــة مســيرتك نحــو التوجُّــه االســتراتيجي ال ُ
فــإذا حــدث واتُّخــذت قــرارات مــا معينــة مــن شــأنها أن تُخــر ج مكتبــك عــن مســاره االســتراتيجي؛ فيمكــن إمــا
توجيــه المكتــب إلــى المســار الصحيــح مــرة أخــرى ،وإما تعديــل االســتراتيجية لتعكــس التوجــه الجديــد.
أحيانًــا يمكــن لموظفــي المكتــب الرئيســيين إجــراء هــذه المراجعــة بكفــاءة أعلــى؛ فهــم يعرفــون المكتــب عــن
كثــب ،إذ إنهــم محللــو أعمــال أكفَــاء وعلــى وعــي بالتحديــات التــي تواجــه المهنــة يف الوقــت الراهــن .يف حــاالت
ً
مــا أو عندمــا تكــون هنــاك مجموعــات منفصلــة) يكــون مــن المفيــد تعييــن
أخــرى
(مثــا :يف المكاتــب األكبــر حج ً
ً
مســتقل عــن صانعــي القــرارات المعتاديــن ،حيــث
“ميسِــر” ليــرأس االجتمــاع والمناقشــة .يكــون هــذا الميســر
ّ
يضمــن أن تظــل المناقشــة علــى مســتوى عــالٍ أو علــى المســتوى نفســه للسياســة.
متفَــق عليــه ،لتحقيــق النجــاح المأمــول.
يجــب أن تســير إدارة التغييــر حســب النمــوذج الموضــوع ووفقًــا للتوجــه ال ُ
دراســة الحالــة  2.6يف الملحــق  2.٤توضــح كيــف يمكــن أن يديــر المكتــب توجهــه مــن خــال تنظيــم هيكلــه أو إعــادة
تنظيمــه.
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.٢

٦الخالصة

ناقشــت هذه الوحدة:
•األنــواع المختلفــة للمكتــب الــذي يمكــن إنشــاؤه أو االنضمــام إليــه :مكتــب منفــرد أو تحالــف أو شــراكة مــن نــوع
مــا أو مؤسســة.
•المناهج البديلة لصنع القرارات بالمكتب ،والتي تسمح باتخاذ القرارات على نحو شفاف وفعَّال ومهني.
•الحاجة إلى تطوير أنماط الهياكل أو صنع القرارات ،مع نمو المكتب وتطوره.
•بعض قوائم التحقق واألدوات العملية.
يجــب النظــر باســتمرار يف مــدى مالءمتــك لحيــاة شــريك يف مكتــب محاســبة :قدرتــك علــى قيــادة ذاتــك وآخريــن
مــع تقديــم المشــورة والمحفــزات ،وقدرتــك علــى تحمــل المســؤولية واالضطــاع باألعبــاء المهنيــة لتحقيــق النجــاح
المهنــي والتجــاري ألعمالــك.
إنهــا رحلــة مبهجــة تتطلب العمل الشــاق والتركيز وااللتزام.

.٢

٧قراءات أخرى ومصادر االتحاد الدولي للمحاسبين

يعــد بوابــة المعرفــة العالميــة لالتحــاد الدولــي للمحاســبين مركــز ًا رقميًــا ،حيــث يمكــن للمحاســبين المهنييــن
الوصــول بســهولة إلــى قــادة الفكــر ،وكذلــك مصــادر االتحــاد الدولــي للمحاســبين والمؤسســات األعضــاء وغيرهــا
مــن المجموعــات الكبيــرة واألفــراد اآلخريــن مــن ذوي الشــأن.
يتضمــن قســم إدارة المكاتــب بالبوابــة مقــاالت ومقاطــع مصــورة ومصــادر إضافيــة تُكمــل هــذه الوحــدة ،ونحــن
نشــجعك علــى مراجعــة المحتــوى وتقديــم المالحظــات واالنخــراط مــع أصحــاب المســاهمات ومشــاركة رؤيتــك
بشــأن المســائل المعاصــرة المتعلقــة بالمكاتــب.
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 2.١قحلمل اتقييم قائمة التحقق لشركائك المحتملين

إذا خططت إلنشــاء شــراكة جديدة ،يجب طر ح األســئلة اآلتية:

◻
◻هــل ناقشــنا أهدافنــا وغاياتنــا بالكامــل ،حتــى نكــون قادريــن علــى فهــم احتياجــات اآلخــر وتوقعاتــه؟ هــل نحــن
متوافقــون؟
◻هــل حددنــا االختالفــات الرئيســية يف اآلراء بغــرض تســويتها ،ســواء لالســتعداد للخالفــات التــي ال يمكــن تجنبهــا
أو لتحديــد ســبل التعامــل مــع مثــل هــذه المشــكالت؟ هــل نحــن متوافقــون؟
◻هل سنتقاسم األرباح بالتساوي أم على أساس تمايزي نوعًا ما؟
◻هل سنبدأ من الصفر تمامًا وسن َبني قاعدة عمالئنا؟
◻هل نتوقع تشكيل قاعدة عمالء قادمين من أصحاب العمالء الحاليين؟
◻ شراء حقوق الملكية لبدء أعمال مكتبنا وتكوين تدفقات نقدية.
◻ما النطاق المكاني لمكتبنا؟
◻هل يمكن إيجاد مكاتب مناسبة بأسعار معقولة؟
◻ كم موظف سنحتاج مبدئيًا؟
◻مــا التراخيــص واالعتمــادات التــي ســنحتاج إليهــا :المؤهــات المهنيــة ،والعضويــات ،ولوائــح المجالــس المحليــة،
وغيــر ذلــك؟
◻مــا المــوارد والمعــدات الماديــة التــي ســنحتاج إليهــا :هواتــف ،وفاكــس ،وبريــد إلكترونــي ،وموقــع إلكترونــي،
وقوائــم يف دفاتــر الهاتــف ،والترويــج المبدئــي الفتتــاح المكتــب ،واألدوات المكتبيــة ،وورق الخطابــات الــذي
مــن ســيكون شــريكي (شــركائي)؟ هــل يمتلكــون المؤهــات الالزمــة لهــذه الشــراكة؟ إذا كانــت اإلجابــة “ال”،
متــى ســيكونون مســتعدين؟ هــل نحــن متوافقــون؟

يحمــل “ترويســة” المكتــب ،ومعــدات مكتبيــة ،ورأس مــال عامــل؟

◻
◻مــا قيمــة رأس المــال الــذي ســنحتاج إليــه الســتيفاء التزامــات المكتــب؟ كيــف ســنمول التكاليــف الضروريــة
خــال األشــهر األولــى؟ هــل نمتلــك المــوارد أو االحتياطــات المطلوبــة لتمويــل االلتزامــات بالتســاوي؟
هل يمكن أن أتح َّ
ملها/نتحملها؟
◻
إذا كنت تخطط لالنضمام إلى شــراكة حالية ،ســتحتاج إلى طر ح األســئلة اآلتية:
◻ من سيكون شريكي (شركائي)؟ هل نحن متوافقون؟
◻هــل ناقشــنا وحددنــا أهدافنــا وغاياتنــا بالكامــل حتــى نكــون قادريــن علــى فهــم احتياجــات اآلخــر وتوقعاتــه؟ هــل
نحــن متوافقــون؟
◻هــل حددنــا االختالفــات الرئيســية يف اآلراء بغــرض تســويتها ،ســواء لالســتعداد للخالفــات التــي ال يمكــن تجنبهــا
أو لتحديــد ســبل التعامــل مــع مثــل هــذه المشــكالت؟ هــل نحــن متوافقــون؟
◻هل سنتقاسم األرباح بالتساوي أم على أساس تمايزي نوعًا ما؟
◻مــا المســتوى العمــري للشــركاء؟ مــا خطــط التقاعــد للشــركاء اآلخريــن؟ مــا ترتيبــات الشــراء حــال قــرر أحــد
مــل
الشــركاء التخــارج؟ هــل يمكننــي تمويــل مشــترياتي األوليــة ،مــع الوضــع يف الحســبان التخــارج المحت َ
يجب إبرام وثيقة تأمين ضد التعويضات المهنية .احصل على أكثر ما تعتقد أنك تحتاج إليه!
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لشــريك آخــر؟ مــا الحــاالت الطارئــة التــي أحتــاج إلــى تغطيتهــا الســتيفاء جميــع التزاماتــي؟

◻
أيِ مطالبات للمكتب.
◻التحقق من وثيقة التأمين ضد التعويضات المهنية بالمكتب وبنودها ،وسجل ّ
ف من الجودة؟
◻هل ملف العمالء الحالي على مستوى كا ٍ
◻ ما الدور الذي سيؤديه كل شريك يف المكتب الجديد؟
◻مــا الســعر المطلــوب نظيــر حصــة يف المكتــب؟ مــاذا أشــتري؟ مــا العوائــد التــي أتوقعهــا مــن المكتــب؟ هــل
يمكــن اســتيفاء جميــع المتطلبــات مــع االســتمرار يف تلبيــة التزامــات ترتيبــات الشــراء؟
◻هل يمكن أن أتحمل/نتحمل ذلك؟
ماهيــة عمليــة العنايــة الواجبــة التــي احتــاج إلــى بدئهــا قبــل شــراء المكتــب ،مــا التأكيــدات التــي أحتــاج إليهــا؟
مــا الضمانــات أو “خطابــات النيــات” التــي أحتــاج أن أحصــل عليهــا مــن الشــركاء الحالييــن؟
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هدف المكتب

◻
◻ أنواع العمالء المستهدفين.
◻الموقع الجغرايف للمكتب.
◻ عدد الفروع.
الملكية وتقاســم األر باح
بيان واضح بشأن نسبة صايف األصول التي يستحقها كل شريك عند ّ
حلِ المكتب أو تصفيته.
◻
ترتيبــات تقاســم األربــاح (يمكــن أن تكــون بالتســاوي أو علــى أســاس نســب مئويــة تمايزيــة أو علــى أســاس
◻
مبلــغ  ---دوالر أمريكــي شــهريًا لــكل شــريك مــع تقســيم الرصيــد علــى أســاس اتفــاق مســبق).
ليسا متطابقَين يف كل الشراكات.
◻ حصص الملكية وتقاسم األرباح َ
سياسة صنع القرارات
◻هــل ستســتند القــرارات إلــى نســب حقــوق الملكيــة المملوكــة لــكل شــريك أم ســيكون لــكل شــريك صــوت
واحــد وتتخــذ علــى أســاس أغلبيــة األصــوات؟
◻ هل سيُسمح بالتصويت بالوكالة يف حال غياب أحد الشركاء عن االجتماع؟
◻كم عدد الشركاء الذين يجب حضورهم أو تمثيلهم الستكمال النصاب القانوني؟
◻ هل سيكون لرئيس االجتماع صوت مرجِّح إذا تطلب األمر؟
◻ما القرارات التي يجب اتخاذها يف اجتماع الشركاء؟
◻ ما الصالحيات المفوَّضة لكل شريك؟
◻ما نسبة موافقة الشركاء الالزمة التخاذ قرار يكون ساريًا؟
◻ كم مرة سيجتمع الشركاء؟
سياسة السحوبات
نطاق الخدمات المقدمة.

يجــب أن تك ـوِّن بيانًــا عامًــا حــول مــا إذا كانــت األربــاح ســيتم تقاســمها مثـ ً
ـا بمجــرد أن يســمح الرصيــد النقــدي أم
ســيُفضل احتجــاز األربــاح .يمكــن أن تحــدد مــا إذا كان هنــاك نســبة معينــة مــن األربــاح يجــب احتجازهــا لتمويــل
رأس المــال العامــل (مثــل :سياســة المدفوعــات التــي يمكــن أن تحددهــا مؤسســة مدرجــة يف ســوق المــال) .إنــه
“بيــان نوايــا” إلــى حــد بعيــد ،لكــن يجــب أن يبيــن ً
أيضــا نهــج المكتــب بخصــوص الســحوبات.
سياسة الديون
هــل تُســتحق فوائــد علــى حســابات قــروض الشــركاء؟ يمكــن أن تحــدد أنــواع الديــون التــي يُرجــح االســتعانة بهــا
أو وضــع ح ـد ّ ٍ أقصــى للتســاهل بشــأن المبالــغ التــي يمكــن أن يقترضهــا الشــركاء (علــى ســبيل المثــال“ :إجمالــي
أيِ شــهر”).
مدينــون بنهايــة ّ
الديــن مــع فوائــده يجــب أال يتجــاوز قيمــة األتعــاب التــي يحصــل عليهــا ال َ
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سياسات اإلجازات

◻

ســبل جدولــة أيــام اإلجــازة وتنظيمهــا ،ال ســيما
رصيــد اإلجــازات المســتحق لــكل شــريك حســب نــوع كل إجــازة ،و ُ
يف مــا يتعلــق باآلتي:

•العطالت أو إجازة االستجمام.
•اإلجازة المرضية.
•اإلجازة للتطوير المهني.
•اإلجازة ألغراض إنسانية.
•اإلجازة غير المدفوعة.
•إجــازة بــدل ســاعات العمــل اإلضافيــة ،يف حــال عمــل بعــض الشــركاء لســاعات أطــول بكثيــر خــال العــام مقارنــة
باآلخريــن.
•إجازة التفرغ العلمي أو اإلجازة طويلة األمد.
التأمين

◻

يُفتــرض أن يعقــد المكتــب تأمينًــا لبنــود معينــة مثــل المعــدات المكتبيــة والتأميــن ضــد التعويضــات المهنيــة.
يتنــاول هــذا البنــد ،علــى ســبيل المثــال :التأميــن ضــد المرض/وثائــق اســتبدال الدخــل ،والتأميــن علــى الحيــاة،
ووثيقــة تأميــن الشــخص الرئيســي.

◻
◻
سياسة المركبات
◻هل يمتلك المكتب سيارات الشركاء ويديرها؟
◻هــل تُحتســب التكاليــف علــى أنهــا ســحوبات علــى الفــرد المعنــي؟ أم يجــب أن يجــري كل شــريك الترتيبــات
الخاصــة بــه خــارج المكتــب تمامًــا؟
◻ما األجر المستحق عن استخدام مركبة من مركبات المكتب؟
سياسة األداء
توضــح تلــك السياســة التوقعــات المعقولــة التــي يجــب أن تكــون لــدى كل شــريك تجــاه اآلخــرً :
مثل :عدد ســاعات
◻
العمــل ،أو الســاعات المدفوعــة ،أو موازنــة األتعــاب المتوقعــة على مــدار العام.
◻وكذلك كيفية تعامل الشراكة مع الحاالت المزعومة لتدني األداء.
◻يجــب إدراج األشــكال المقبولــة للدعــم المجتمعــي (خدمــات المنفعــة العامــة) الــذي يمكــن تقديمــه خــال وقــت
العمــل بالمكتــب .علــى ســبيل المثــال :الوقــت المنصــرم يف االتحــادات المهنيــة أو مؤسســات التطويــر اإلقليميــة
هل سيبرم المكتب هذه التأمينات لكل الشركاء تلقائيًا ،أم يبرمها كل فرد حسب تقديره؟

هل تُصنف هذه التكاليف ضمن التكاليف التشغيلية للمكتب أم ست ُمثل سحبًا لكل شريك؟

ً
مقبــول يف أثنــاء ســاعات العمــل العاديــة ،لكــن قضــاء وقــت يف التواصــل االجتماعــي مــع العمــاء
قــد يكــون
ـا ال يُعــد مقبـ ً
بملعــب الجولــف مثـ ً
ـول .قــد تكــون هــذه مشــكلة يصعــب التعامــل معهــا يف الشــراكات الكبيــرة،
حيــث يوجــد العديــد مــن األدوار المختلفــة التــي يجــب تغطيتهــا .يف هــذه الحالــة ،يمكــن اســتخدام وصــف وظيفي
واضــح لــكل شــريك لتعريــف األدوار المختلفــة وتوقعــات األداء.
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سياسة الدخول والتخار ج

◻
◻ما مدة اإلخطار المطلوب إذا أراد أحد الشركاء الخروج من الشراكة؟
◻ كيفية ضم شريك جديد.
◻مَن يحدد النسبة المئوية من المكتب والتي يمكن أن تُعرض على الشريك الوافد؟
◻هل سيتقاسم الشركاء الجدد األرباح على الفور؟ أم سيكون االنضمام تدريجيًا على مدار عدة سنوات؟
◻كيفيــة تقييــم ســمعة المكتــب ،مــن األفضــل صياغــة معادلــة أو نمــوذج آخــر ،علــى أن تحــدد المتغيــرات ســعر
الحصــة النهائــي وقــت انضمــام الشــريك أو تخارجــه.
◻هل هناك سِن تقاعد إجبارية؟
◻مــا شــروط الســداد المطروحــة حــال االنضمــام أو التخــارج مــن الشــراكة؟ هــل ســيوفر الشــركاء الحاليــون
ً
“تمويــا مــن البائــع”؟ وإذا كانــت اإلجابــة “نعــم” ،كيــف ســيتم هيكلــة شــروط الســداد؟
مرضــي؟ هــل يُســتخدم أســاس
◻مــاذا ســيحدث إذا كان يتعيــن علــى الشــريك الخــروج بســبب أدائــه غيــر ال ُ
مختلــف عــن الصيغــة العاديــة؟ مــاذا إذا كان التخــارج بســبب ســوء الحالــة الصحيــة؟
◻كيــف ســتتغير األمــور ســالفة البيــان ،حــال خــروج الشــريك (مــع عمــاء) لتأســيس مكتــب جديــد؟ كيــف ســيتأثر
التقييم؟
◻هل لدى المكتب وثائق تأمين على حياة كل شريك؟ كيف ست ُستخدم العوائد؟
◻ ما القيود المناسبة التي يمكن فرضها عند مغادرة أحد الشركاء بحيث تكون قابلة للنفاذ؟
التعامل مع المســائل التــي ال تغطيها االتفاقية
كيفية قبول شركاء جدد.

•ســتظهر أمــور ،مــن وقــت إلــى آخــر ،لــم يُتفــق عليهــا مســبقًا ولــم تُــدون يف اتفــاق الشــراكة .يجــب أن تحــدد
االتفاقيــة الطريقــة العاديــة لحــل مثــل تلــك المشــكالت (مثــل :المناقشــة ربمــا كل عــدة أســابيع ،لضمــان إثــارة
هــذه المســائل ومناقشــتها والنظــر فيهــا ثــم إنهائهــا ،إرشــادات بشــأن نســبة الشــركاء الذيــن يجــب أن يوافقــوا
بشــأن حــل معيــن) .نهــج للتعامــل مــع المنازعــات أو المــآزق (ربمــا يتضمــن تعييــن رئيــس مســتقل يف مرحلــة
مــا يف المــداوالت ،لضمــان الوصــول إلــى اإلنصــاف اإلجرائــي وعقــد مجــادالت متوازنــة قبــل اتخــاذ قــرار نهائــي).
مسائل أخرى حســب المتطلبات
ً
مثل :سياسة عن تعيين أقارب الشركاء.

◻
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ما نوع المســاعدة التي تر يدها؟
ً
مثل ،تفاصيل التغييرات الضريبية األخيرة أو تعديالت المعايير المحاسبية.
فنية:

◻
◻
◻
◻ المعرفة :الرؤى التسويقية وتحليل المنافسين واتجاهات المجال المحاسبي.
◻مجموعة الشراء :على سبيل المثال ،خصومات على العناصر شائعة االستخدام مثل األدوات المكتبية.
ً
مثل ،خدمة بحثية للتخطيط المالي أو تقديم دعم مُرخَّص.
◻خدمة متخصص:
مــا قيمة هذه المنافــع لمكتبك خالل عام؟
◻يف وفورات التكلفة المباشرة.
◻ يف وفورات الوقت.
◻يف الراحة والثقة واألمن.
◻ يف وقت الدراسة.
ما األتعــاب نظير الحزمة؟
◻مبدئية.
◻ يف أثناء العمل.
◻هل المنفعة أكبر من التكلفة؟
◻هــل يركــز مــزود الخدمــة بمــا يكفــي علــى تقديــم الدعــم لــك وللمكاتــب األخــرى ،أم أن ذلــك نشــاط هامشــي
بالنســبة إليــه؟
هــل هنــاك ُّ
أي منفعــة متاحــة إذا أصبحــت جــزءًا من هــذه العالمــة التجارية؟ هل ستســاعد خططك التســويقية؟
◻
ُّ
أي العالمــات التجاريــة التــي يعرفهــا عمــاؤك؟ مــا العالمــة التجارية األعلى قيمــة؟ أو األقل؟
أي مما يأتي؟
◻هل انضمامك إلى المجموعة يمنعك أو يُعيقك عن ّ

اإلحالــة :مثـ ً
ـا ،شــخص مــا يمكنــه تقديــم استشــارة متخصصــة للعميــل مــن دون تصيُّــد هــذا العميــل لصالحــه
يف النهايــة.
ً
مثل ،نصيحة أو مشورة عن إدارة مكتبك وتنظيمه.
اإلدارة:

•إجراء عمل معين.

•التحدث إلى عمالء معينين.
•الترويج لمكتبك أو خدماتك.

◻

هل يمكنك التحدث إلى األعضاء الحاليين عن درجة رضاهم عما يأتي؟

•الخدمة.
•هل تستحق هذا المقابل المادي.
•األفراد الذين يجهزون الخدمة أو يقدمونها.
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 2.٤قحلمل ادراسات الحالة

دراسة الحالة 2.1

تتعلــق دراســة الحالة هــذه بـالوحدة  : ٢نماذج المكاتب واالتحادات والشــبكات.
يف مناقشــاتهما عــن الهيــكل القانونــي للمكتــب الجديــد ،أقــرت إنديــرا وويليــام أنهمــا يُرجحــان إضافــة شــركاء يف
طا نســبيًا وفع َّ ً
ً
ــال مــن حيــث التكلفــة.
المســتقبل ،وعليــه اختــارا
هيــكل يجعــل انضمــام مُــاك جــدد بســي ً
حيــث إن المكتــب ال يشــتري أتعابًــا ،أو يشــتري مكتبًــا آخــر ،فمِــن ثَــم همــا ال يحتاجــان إلــى موظفــي محاســبة
ف متــاح للترويــج للمكتــب وأداء األعمــال .مــن
مؤهليــن يف البدايــة .ســيكون لــكل مــن وليــام وإنديــرا وقــت كا ٍ
المرجــح أن تزيــد صعوبــة الموقــف بنهايــة الســنة األولــى مــن العمــل ،وإن كان األمــر ال يــزال يمكــن إدارتــه .معنــى
ذلــك أنهــم ســيحتاجان إلــى بعــض المســاعدة اإلداريــة للســنة األولــى ،ولكــن ال يحتاجــان إلــى تعييــن موظفيــن
مهنييــن.
اعتنــى ويليــام وإنديــرا ،يف تخطيطهمــا ،بوضــع القواعــد األساســية للطريقــة المرغوبــة مــن أجــل عمــل المكتــب
وتطويــره .ويف هــذا الســياق ،غــرَزا ثقافــة طويلــة األمــد يمكــن شــرحها للعمــاء وللموظفيــن المحتمليــن .كمــا
يمكــن توظيــف أفــراد يفهمــون هــذه الــرو ح ويقبلونهــا.
يلخــص ويليــام وإنديرا السياســات الرئيســية المتعلقــة بالموظفين كما يأتي:
•ينظــر مكتبنــا إلــى جميــع الموظفيــن علــى أنهــم جــزء مهــم مــن نجاحنــا .نُســهم جميعًــا يف المنافــع التــي ســيحصل
عليهــا العمــاء مــن الخدمــات التــي نقدمهــا .سنشــرك موظفينــا يف تشــغيل المكتــب بالكامــل ،حيــث ســنخط ِرهم
بــكل مــا هــو جديــد ،علــى أســاس منتظــم ،بخصــوص خططنــا وســير العمــل واألداء المالــي (اســتغرق ويليــام
مــا باإلفصــاح الكامــل عــن
وإنديــرا بعــض الوقــت للتوافــق علــى اآلراء حــول هــذا البيــان .فقــد كان وليــام مهت ً
النتائــج الماليــة للمكتــب لــكل الموظفيــن ،بينمــا كانــت إنديــرا أقــل رغبـة ً يف ذلــك .ناقشــا هــذا االختــاف ،وأخيـرًا
جــا وســطيًا ،يتمثــل يف اإلفصــاح عــن بعــض النتائــج الفعليــة يف صــورة أرقــام ،يف حيــن ثمــة نتائــج أخــرى
اعتمــدا نه ً
يُعبــر عــن اتجاهاتهــا فحســب مــن دون ذكــر أرقــام محــددة).
•نحــن نحتــرم موظفينــا .يجــب أن يكــون محــل العمــل لدينــا خاليًــا تمامًــا مــن جميــع أشــكال التحــرش أو التمييــز،
وســنراعي أن يكــون مــكان العمــل آمنًــا.
•نتوقــع أن يتصــرف فريقنــا علــى نحــو أميــن وأخالقــي ومهنــي .فعندمــا يكــون لــدى أحــد الموظفيــن مخــاوف مــا
بشــأن موقــف معيــن ،فيجــب مناقشــتها علــى الفــور مــع أحــد شــركاء المكتــب .نتوقــع مــن جميــع موظفينــا
االلتــزام بســرية المعلومــات ،واحتــرام حــق مكتبنــا يف االســتمرار يف خدمــة العمــاء الحالييــن لديــه .ســنطلب مــن
جميــع الموظفيــن ضمــان معاييــر األداء بموجــب عقــد ملــزم قانونًــا وفقًــا لشــروط عمــل معقولــة.
•ســنتعاون مــع فريقنــا لتوفيــر بيئــة عمــل تلبــي احتياجــات العمــاء بشــكل فــوري (بخصــوص تقديــم مشــورة
عاليــة الجــودة) ،وكذلــك تلبيــة احتياجــات موظفينــا .نرغــب يف ضبــط ظــروف العمــل لتتــاءم مــع متطلبــات
كل موظــف علــى حــدة :علــى هــذا النحــو ،يمكننــا االســتجابة بطريقــة منصفــة ومتوازنــة لاللتزامــات األســرية
والتطويــر المهنــي وأعبــاء العمــل اليوميــة.
•نقــدر تطويــر المهــارات للغايــة .نســهم يف ذلــك مــن خــال التدريبــات الداخليــة والــدورات الخارجيــة التــي نعقدها.
فنحــن مســتعدون للمســاهمة ،كليًــا أو جزئيًــا ،يف االســتثمار يف الــدورات القصيــرة وشــهادات التأهيــل الرســمية،
بمــا يعكــس أثــر هــذه التدريبــات علــى مكتبنــا.
•ستشمل سياسات مكافآتنا مخططات تحفيزية تتعلق باألدوار التي يؤديها األفراد.
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تتوقــع إنديــرا وويليــام أن هــذا البيــان مــن شــأنه أن يجعــل المكتــب محــل عمــل مرغوبًــا فيــه ،ويشــجع أفضــل
األفــراد للتقــدم إلــى شــغل وظائــف بالمكتــب .وينويــان إرســال هــذا البيــان لــكل المتقدميــن إلــى شــغل وظائــف
يف المكتــب.
دراسة الحالة 2.2

ترتبــط دراســة الحالــة هــذه بالوحدتيــن  1و  ،2وتتنــاول مســائل التقييــم الذاتــي واتفاقيــات الشــراكة واتفاقيــات
التمويــل للشــركاء الجــدد.
عندمــا بــدأ المكتــب العمــل ،وافقــت إنديــرا علــى طريقــة تمويــل المكتــب ،وهــي ترغــب يف احتجــاز مزيــد ٍ مــن
األربــاح بالمكتــب يف بــادئ األمــر .يضمــن هــذا النهــج أن يكــون لــكال الشــريكين اســتثمارات متكافئــة يف المكتــب يف
غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة علــى نحــو معقــول.
ونتيجــة المراجعــة المبكــرة للوضــع الشــخصي والمهنــي ،اتخــذ الشــريكان خطــوات واســعة نحــو إرســاء مخطــط
الخدمــات وتنــاول عناصــر تمويــل المكتــب ً
أيضــا .فالشــريكان وثَّقــا تلــك االتفاقيــات بوصفهــا نقطــة البــدء التفاقيــة
الشــراكة بينهمــا.
ً
هائــا بعــد عــدة ســنوات .يف كل مــرة ينضــم شــريك جديــد إلــى المكتــب ،يضمــن وليــام
حقــق المكتــب نمــوًا
مقتــر َ ح للتقييــم الذاتــي نفســه الــذي خضعــا لــه .يف هــذا الســياق ،يأمــل الشــركاء
وإنديــرا خضــوع الشــريك ال ُ
الحاليــون ضمــان أن الشــركاء لهــم المواقــف نفســها إزاء الموضوعــات المهمــة ،علــى نحــو يخلــق قاعــدة شــركاء
متجانســة بالمكتــب.
اســتخدم الشــركاء الجــدد األوائــل قائمــة التحقــق ذاتهــا (الملحــق  1.١يف الوحــدة  )1ودعــوا الشــركاء المحتمليــن
لمناقشــة النتائــج مــع بعــض الشــركاء الحالييــن .نجــح هــذا النهــج يف بــادئ األمــر ،ولكنــه أصبــح -بعــد ذلــك -شــاقًا
للغايــة (ومــن ثــم أقــل نفعًــا) مــع تزايــد عــدد الشــركاء .يف النهايــة ،قــرر المكتــب االســتعانة باستشــاري مســتقل
للتحــدث إلــى الشــريك الوافــد ،وكذلــك الشــركاء الحالييــن.
وألن المكتــب أصبــح أكبــر تدريجيًــا ،فقــد راحــت مرونتــه تقــل إلــى حــد مــا إزاء الترتيبــات الماليــة لضــم شــريك
ً
فبــدل مــن الســماح بمســتويات متمايــزة مــن حقــوق الملكيــة أو تقليــل الســحوبات لمكافئــة حقــوق
جديــد.
الملكيــة ،اتفــق الشــركاء “الحاليــون” علــى توفيــر “تمويــل البائــع” للشــريك الوافــد بنــاء ً علــى شــروط مواتيــة.
دراسة الحالة 2.3

أي نموذج مكتب مناســب لك؟ يف الوحدة .2
ترتبط دراســة الحالة بالقســم ّ ٢. ٢
قــرر وليــام وإنديــرا اتباع المناهج اآلتية بشــأن توزيع المســؤوليات وصنع القرارات.
ســيتحمل وليــام المســؤولية األوليــة عــن المســائل المهنيــة المتعلقــة بالمشــورة الضريبيــة للمكتــب ،بينمــا
تخصــص إنديــرا  %60مــن وقتهــا للتدقيــق ،وتقضــي الوقــت المتبقــي يف أمــور المحاســبة العامــة لمجموعــة صغيــرة
مــن العمــاء .كمــا ســيُتاح الشــريكان لتقديــم المشــورة اإلداريــة ،وتُــوز ع المهــام بيــن الشــريكين حســب طبيعــة
المهمــة وليــس بنــاء ً علــى مــن “يتبعــه” العميــل.
ً
بعضــا مــن وقتــه يف
قبلــت إنديــرا أدوارًا تتعلــق بالشــؤون اإلداريــة ومراقبــة الجــودة ،يف حيــن ســيقضي وليــام
ترقيــة خدمــات المكتــب لمجموعــة العمــاء الحالييــن والمحتمليــن ،فقــد قــررا أنهمــا بحاجــة إلــى التوافــق بشــأن
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مت َ
خــذة ،وهــذا ينطبــق -علــى وجــه التحديــد -علــى قــرارات قبــول شــركاء جــدد أو اعتمــاد عمليــات
القــرارات ال ُ
داخليــة جديــدة .ويتوقــع الشــريكان أن يكــون ذلــك ترتيبًــا عمليًــا وتعاونيًــا يف األيــام األولــى للمكتــب .ومــع ذلــك،
فقــد اتفقــا علــى أن ينظــر كل طــرف يف توصيــات اآلخــر ،إذا شــعر أحدهمــا بقــوة أن هنــاك مشــكلة مــا ،وكان اآلخــر
متــرددًا يف شــأنها .وعليــه ،فــإن القــرارات األقــل أهميــة يجــب أال تســبب تأخيــرات ال داعــي لهــا ،أو أن تحــدث خالفًــا
بيــن الشــركاء .ومــع ذلــك ،فقــد اتفقــا علــى أنــه بمجــرد اتخــاذ القــرار ،ســيتبناه الشــريكان ويدعمانــه بقــوة.
أُضيفــت هذه التعهدات إلى اتفاقية الشــراكة.
دراسة الحالة 2.4

يرتبــط هــذا المثــال بالقســم  ٢ . ٣ . ٥نماذج المكافآت وتقاســم األرباح يف الوحدة .2
يحتــرم كل مــن ويليــام وإنديــرا العمــل وااللتــزام الــذي يقدمــه اآلخــر للمكتــب .فهمــا يريــان أن كليهمــا يســتحق
تقاســم األربــاح بالتســاوي يف البدايــة ،علــى أن يتفقــا فيمــا بعــد علــى اتفــاق أطــول أمـدًا مــن شــأنه مكافــأة مجموعــة
أكبــر مــن الشــركاء نظيــر مســاهمتهم الجليــة للمكتــب .بإيجــاز ،أراد ويليــام وإنديــرا البــدء اليــوم بنهــج يعتقــدان
أنــه ســيالئم مجموعــة أكبــر مــن الشــركاء يف المســتقبل .يف بدايــة عمــل المكتــب ،قــررا توزيــع األربــاح كمــا يأتــي:
•السياســات المحاســبية األساســية مدرجــة وتــم االتفــاق عليهــا ،ومــن ثَــم يعــرف كل شــريك كيفيــة احتســاب
األربــاح.
•الفائــدة المدفوعــة لوليــام (علــى مســاهمته األكبــر يف رأس مــال المكتــب) علــى مــدار أول عاميــن ســت ُعامل علــى
أنهــا نفقــات المكتــب ،وســت ُدفع قبــل توزيــع األربــاح.
•ست ُوزع أول  %80من األرباح المتاحة بالتساوي بين وليام وإنديرا.
•ومــن األربــاح المتاحــة المتبقيــة ،ســيتم تقســيم ن ِصفهــا ( )%10علــى أســاس تناســبي حســب إجمالــي عــدد
الســاعات التــي يقضيهــا كل شــريك يف مزاولــة أعمــال مباشــرة تتعلــق بالعمــاء ،باإلضافــة إلــى الســاعات التــي
متفَــق عليهــا .وعلــى هــذا النحــو ،تُكافــأ األدوار اإلداريــة بالتســاوي علــى
يقضيهــا الشــركاء يف أداء األدوار اإلداريــة ال ُ
أســاس ســاعات تقاضــي األربــاح.
•ثــم يُــوزع النصــف اآلخــر ( )%10مــن األربــاح علــى أســاس تناســبي مــع قيمــة األتعــاب بالــدوالر (صــايف المبالــغ
المشــطوبة والديــون المعدومــة) التــي يحققهــا كل شــريك بنفســه.
•وفقًــا لسياســة توزيــع األرباح/الســحوبات ،يتــم دفــع مبلــغ ثابــت لــكل شــريك علــى أســاس شــهري (مــن المتوقــع
مســتهدَفة خــال العــام) ،كمــا ســت ُدفع توزيعــات أخــرى علــى هيئــة مبلــغ
أن تمثــل حوالــي نصــف صــايف األربــاح ال ُ
مقطــوع بصفــة ربــع ســنوية ،حســب النقــد المتــاح يف المكتــب.
هــذا االتفــاق والترتيــب مطــرو ح علــى أســاس تجريبــي خــال أول عاميــن مــن عمــل المكتــب ،ثــم يُراجَــع بعــد ذلــك.
ســجل ودُوِّن هــذا الترتيــب يف اتفاقيــة الشــراكة.
وقــد ُ

ســبل تقاســم األربــاح يف مكتــب خــاص جديــد .هــذا
ملحوظــة :هــذا النهــج مقــدم فقــط لتعلــم أن هنــاك العديــد مــن ُ
ليــس أفضــل نهــج يف تقاســم األربــاح .علــى شــركاء كل مكتــب صياغــة سياســات تقاســم األربــاح والســحوبات لتالئــم
الظــروف الخاصــة بــكل مكتــب.
وبعــد عــدة ســنوات ،أصبــح وليــام وإنديــرا جــزءًا مــن شــراكة أكبــر بكثيــر .فنهجهمــا المبدئــي لتوزيــع األربــاح أبلــى
بــاء ً حســن ًا لمــدة طويلــة .لــدى المكتــب اآلن شــريك مديــر منتــدب بــدوام كلــي ،ال يحصــل علــى أتعــاب مهنيــة
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علــى اإلطــاق .كمــا أن هنــاك مديـرًا عامًــا يديــر المكتــب بصفــة يوميــة .وعليــه ،يقضــي معظــم الشــركاء كل وقتهــم
تقريبًــا يف أعمــال بمقابــل تــدر دخـ ً
ـا.
وقــد تعــززت ســمعة شــريك محــدد بشــأن اكتســاب عمــاء جــدد .عــادة ً مــا يكونــون عمــاء ً كبــارًا ،قادريــن علــى
ســداد أتعــاب بمســتوى فــوق المتوســط لــكل ســاعة وعلــى أســاس ســنوي .نمــا شــعور متزايــد لــدى هــذا الشــريك
بأنــه ال يحصــل علــى المكافــأة المالئمــة مقابــل األثــر الــذي يحققــه بالنســبة إلــى نمــو المكتــب وأرباحــه .كان هنــاك
حديــث عــن انقســام الشــراكة .أقــر الشــركاء اآلخــرون أن هــذا الشــريك المعيَّــن قــد ســاهم يف زيــادة حجــم المكتــب
وربحيتــه علــى مــدار آخــر خمــس ســنوات.
يف أثنــاء اجتماعــات الشــركاء المتعددة ،قررت الشــراكة تغيير معادلة تقاســم األرباح:
•من بداية السنة المالية الحالية ،ست ُوزع ( %60سابقًا  )%80من األرباح المتاحة بالتساوي بين كل الشركاء.
•كمــا ســت ُوزع  %20مــن األربــاح علــى أســاس تناســبي حســب قيمــة أتعــاب الســنة األولــى التــي يحققهــا عمــاء
جــدد يجلبهــم كل شــريك.
•على أن تظل جميع التوزيعات األخرى كما هي.
صيغــت هــذه التغييــرات خطيًّــا يف مســتندات كجــزء مــن عمليــة صنــع القــرارات .الشــركاء غيــر األكفَــاء إزاء اكتســاب
عمــاء جــدد ســيحصلون علــى حصــة أقــل مــن إجمالــي األربــاح .وهــم يقبلــون ذلــك علــى أســاس أنهــم يســتفيدون
مــن إجمالــي األربــاح التــي تنمــو علــى نحــو أســر ع بســبب إدخــال عمــاء جــدد .الشــريك الــذي شــعر بأنــه يحصــل
علــى مكافــآت متدنيــة (مــن وجهــة نظــره) ال يــزال يشــعر أنــه يســتطيع أن يكســب المزيــد حــال االنفصــال عــن
المكتــب .ومــع ذلــك ،فإنــه يُــدرك أهميــة امتــاك مجموعــة كبيــرة مــن المحاســبين المدر َّبيــن ألداء األعمــال التــي
يطلبهــا العمــاء الجــدد.
وليــام وإنديــرا راضيــان عــن هــذه النتيجــة ،فهمــا يــدركان أن الشــركاء يجــب أن يتجــاوزوا بنظرهــم المصالــح
المباشــرة الضيقــة لتحقيــق منفعــة شــاملة للمكتــب بشــكل عــام ،وقــد أبهرَهمــا أن مجموعــة الشــركاء الكبيــرة
تعاملــت بإيجابيــة مــع المســألة ،وأن كل الشــركاء مســتعدون للتعــاون مــن أجــل الوصــول إلــى حــل مناســب.
دراسة الحالة 2.5

ترتبط دراســة الحالة هذه بالقســم  ٢ . ٤ . ٢شــبكة اإلحالة يف الوحدة .٢
خــال أول عاميــن ،قــرر وليــام وإنديــرا مبدئيًــا تقييــد الخدمــات المقدمــة علــى المحاســبة التقليديــة وأعمــال
الشــطب والمشــورة الضريبيــة للعمــاء ،وكذلــك أعمــال التدقيــق للمكاتــب الصغيــرة والمتوســطة .كمــا أنهمــا
يقدمــان خدمــات استشــارية إداريــة ،مثــل :دعــم المراقــب المالــي علــى المســتوى الداخلــي .تســمح هــذه الحزمــة
مــن الخدمــات لهمــا بالتواصــل المســتمر وعــن قــرب مــع العمــاء الرئيســيين ،بمــا يتيــح لهمــا ً
أيضــا التعــرف إلــى
مــا.
الخدمــات اإلضافيــة التــي يطلبهــا هــؤالء العمــاء األكبــر حج ً
فقــد فحصــا اســتقالل التدقيــق لديهمــا ،وقــررا تطويــر مكانــة متخصصــة يف مجــال التدقيــق بالجهــات الحكوميــة
المحليــة والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح .يقلــل ذلــك مــن كــم األعمــال المحاســبية األخــرى التــي ســيضطران
إلــى رفضهــا ،حيــث عــادة ً مــا تطلــب هــذه المؤسســات مراجعــة تأكيديــة فحســب .فهــم يــدركان أن هــذا النهــج قــد
يح ـد ُّ مــن توســع مكتــب التدقيــق ،وربمــا يتطلــب مزي ـدًا مــن الســفريات خــارج الموقــع المحلــي ،حــال تعيينهمــا
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لمراجعــة الحســابات لــدى مؤسســات بعيــدة.
كمــا قــررا مزاولــة أعمــال أخــرى مــن خــال إنشــاء روابــط قويــة مــع متخصــص واحــد أو أكثــر مــن مقدمــي الخدمــات
اإلضافيــة ،مثــل :أعمــال المراجعــة التــي ال يضطلــع بهــا المكتــب ،وإدارة الثــروات ،وحــاالت التعســر وإعــادة الهيكلــة
والوســاطة الماليــة.
لــكل خدمــة مُحالــة ،يضــع وليــام وإنديــرا قائمــة بمــزودي الخدمــات المعتمديــن ،ومــن ثــم يكــون أمــام العمــاء
مجموعــة كبيــرة مــن المكاتــب التــي تقــدم خدمــات عاليــة الجــودة .ويف هــذا الشــأن ،يعقــد وليــام وإنديــرا اجتماعــات
نصــف ســنوية علــى األقــل مــع المكاتــب األخــرى لمتابعــة التغييــرات المتعلقــة بالموظفيــن واإللمــام الجيــد بحالــة
كل عميــل .فهمــا يضمنــا أن العمــاء يمنحــون لــكال المكتبيــن الصالحيــة لمناقشــة المعلومــات الســرية ذات الصلــة
بشــؤون هــؤالء العمــاء .يتوقــع وليــام وإنديــرا أن هــذه الروابــط القويــة بيــن المكاتــب األعضــاء يف الشــبكة ستشــجع
المكاتــب األخــرى علــى إحالــة عمــاء المحاســبة إلــى المكتــب .ومــع ذلــك ،فهــذا ليــس متطلبًــا رئيســيًا الســتمرار
ترتيــب اإلحالــة.
يجــب تدويــن المالحظــات المناســبة واالحتفــاظ بهــا يف ملــف العميــل المعنــي ،بعــد كل اجتمــاع مراجعــة بيــن
أعضــاء الشــبكة.
وبعــد عــدة ســنوات ،قــرر المكتــب إضافــة خدمــة جديــدة تتض َّ
مــن إنقــاذ المؤسســات وحــاالت اإلعســار وإعــادة
الهيكلــة .يعتقــد الشــركاء أن المهــارات الالزمــة لهــذا العمــل تتطــور تلقائيًــا علــى أثــر خدمــات استشــارات األعمــال
وخدمــات المراقبــة الماليــة الداخليــة التــي تُقــدم.
يُختــار أحــد الشــركاء لتكليفــه باســتصدار التراخيــص والتســجيالت الضروريــة .نتوقــع أن يســتغرق ذلــك عامًــا،
حيــث ســيخف ِّض هــذا الشــريك األتعــاب المســتهدفة إلــى النصــف ،وســيوز ع بعــض العمــاء علــى محاســبين آخريــن
بالمكتــب خــال هــذا العــام.
وضعــت الشــراكة ،بشــكل عــام ،خطــة أعمــال للخدمــة الجديــدة .تقــدر الخطــة األثــر يف كل مــن الربحيــة والتدفقــات
النقديــة علــى مــدار الســنوات الثــاث المقبلــة .كمــا يتوقــع اســترداد الربــح الفائــت علــى المــدى القصيــر يف غضــون
عاميــن مــن إطــاق الخدمــة الجديــدة .أبلــغ المكتــب جهــات اإلحالــة الرئيســية ،ال ســيما البنــوك المحليــة ،بالفعــل
بخططــه.
ويســتلزم إطــاق هــذه الخدمــة الجديــدة علــى المســتوى الداخلــي مــن المكتــب وقــف إحالــة هــذا النــوع مــن
األعمــال إلــى شــريك اإلحالــة الســابق .يعمــل المكتبــان معًــا وفقًــا لشــروط مهنيــة تالئــم كليهمــا.
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دراسة الحالة 2.6

ترتبــط دراســة الحالــة هذه بالقســم  ٢. ٥المكتب الناشــئ ،وضرورة إجراء مراجعــة منتظمة يف الوحدة .2
مــع نمــو المكتــب مــن حيــث الحجــم والصعوبــات ،ســيتعين عليهــم مواءمــة الهيــكل التنظيمــي بمــا يتناســب
مــع تقديــم الخدمــات المهنيــة .حيــث إن الموظفيــن المهنييــن يشــكلون ،علــى األرجــح %80 ،تقريبًــا مــن إجمالــي
الموظفيــن بالمكتــب؛ فــإن إعــادة تنظيــم الفريــق المهنــي ســيؤدي بالضــرورة إلــى هيــكل تنظيمــي مختلــف لدعمهــم.
يــدرس وليــام وإنديــرا بانتظــام طريقة هيكلــة مكتبهما .وبمرور الوقت ،تغيــر الهيكل التنظيمــي للمكتب.
عندمــا بــدأ المكتــب يف العمــل ،كان الهيــكل التنظيمــي يتألــف مــن فريقَيــن فقــط :فريــق يترأســه وليــام ويقــدم
خدمــات المحاســبة العامــة والخدمــات االستشــارية ،وفريــق آخــر تترأســه إنديــرا ،يركــز علــى خدمــات المراجعــة.
الءم هــذا الترتيــب البســيط قاعــدة عمــاء المكتــب المحــدودة نســبيًا يف البدايــة.
أُضيــف موظفــون جــدد لــكل فريــق حســب الحاجــة :أُضيــف موظفــو المراجعــة إلــى فريــق إنديــرا ،بينمــا أُضيــف كل
موظفــي المحاســبة اآلخريــن إلــى فريــق وليــام .عندمــا تحتــاج إنديــرا إلــى موظفيــن ألداء أعمــال بخــاف المراجعــة،
فإنهــا ترتــب ذلــك مــع وليــام.
بعــد بضــع ســنوات ،اكتســب كل مــن وليــام وإنديــرا مزيـدًا مــن العمــاء يف مــا يتعلــق بأعمــال المحاســبة والمشــورة
الضريبيــة ،واكتســبت إنديــرا عمــاء جــددًا يف مجــال المراجعــة .مــع تزايــد عــدد الموظفيــن ،باتــت إنديــرا تشــعر
بمزيــد مــن الحــر ج عنــد محاولــة التواصــل مــع موظفيــن مــن فريــق وليــام ،حيــث إن عــدد الطلبــات أصبــح مرتفعًــا
للغايــة علــى نحــو يقلــل الوقــت اإلنتاجــي لوليــام وفريقــه بشــكل ملحــوظ .اتفــق الشــريكان علــى أن كل منهمــا
ف مــن الموظفيــن لالضطــاع باألعمــال المنوطــة بــكل شــريك منهمــا .كمــا اتفقــا علــى
ســيكون لــه فريــق بعــدد كا ٍ
أيِ أعبــاء عمــل زائــدة لــدى أحــد الفريقيــن مــن خــال مشــاركتها مــع موظفــي الفريــق اآلخــر.
إدارة ّ
وبعــد بضــع ســنوات أخــرى ،أضــاف وليــام وإنديــرا شــريكًا جديــدًا .تطلــب ذلــك إحالــة بعــض العمــاء (بشــكل
رئيســي مــن إنديــرا إلــى الشــريك الجديــد) حتــى تتمكــن إنديــرا مــن التركيــز علــى إدارة فريــق المراجعــة ،بينمــا
سِــق الهيــكل التنظيمــي
ركــز وليــام والشــريك الجديــد علــى األعمــال االستشــارية وتقديــم المشــورة الضريبيــة .ن ُ ّ
ف مــن الموظفيــن لالضطــاع بأعبــاء العمــل المتوقعــة علــى
للموظفيــن بــكل فريــق كــي يكــون يف كل فريــق عــدد كا ٍ
الشــريك المعنــي.
عندمــا أضــاف المكتــب خدمــة التخطيــط المالــي (إدارة الثــروات) ،تطلــب ذلــك إعــادة التفكيــر يف الهيــكل التنظيمــي
وتوزيــع الموظفيــن .كانــت الخدمــة معروفــة ومربحــة للغايــة ،وشــهدت زيــادة مطــردة يف أعــداد الموظفيــن .تــم
بنــاء فريــق مســتقل للتخطيــط المالــي ،علــى أال يشــترك مــع الفــرق األخــرى يف االضطــاع بأعبــاء العمــل اإلضافيــة،
كمــا أنــه ال يجــوز لفريــق التخطيــط المالــي االســتعانة بموظفيــن مــن فــرق المحاســبة أو المراجعــة حــال تراكــم
أعمــال إضافيــة عليهــم.
وجــد الشــركاء أنــه مــن الــازم مراجعــة الهيــكل التنظيمــي كل عاميــن تقريبًــا .أحيانًــا يتطلــب األمــر إعــادة هيكلــة
كبيــرة ،ويف أوقــات أخــرى ال يتطلــب األمــر ســوى إجــراء تعديــات بســيطة.
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