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مقدمة
صديقي العزيز،

إن هذا الكتّيب أو الدليل معّد للمساعدة عىل تطويرك كقائد يف عامل التجارة. يعمل الله بشكل 

عظيم عىل صعيد عاملي، إذ يوقظ قلوب املاليني من رجال األعامل يك يستخدموا مهاراتهم املهنية 

وقوة تأثريهم لتحقيق أهداف الله. ال شّك أّن الكتّيب ميلء باملبادئ القيمة ألّي فرد يف أّي أمة، لكنه 

ُكتب خصيًصا لرجال األعامل القادة يف مجال االقتصاديات الناشئة الذين يواجهون تحديات هائلة. 

م الدليل إىل أربعة أقسام: ُيقسَّ

1   مبادئ امللكوت يف مجال األعامل التجارية

2   التطّور الشخيص

3   تطبيقات عملية 

4   ملحق

نشّجعك عىل دراسة هذا الكتّيب مع اآلخرين لتعميق مسريتك مع الرّب يف مجال األعامل التجارية. 

ميكن استخدام الدليل كأداة للدراسة يف املجموعات الصغرية، وخالل املناقشات والصالة. يصيّل أعضاء 

خدمة “غلوبل أدفانس” يك تتشّجع وتكون ُمعًدا لكّل عمل صالح. ميكنك الحصول عىل مراجع إضافية 

www.globaladvance.org  or  www.2tim2.org  :من “غلوبل أدفانس” عرب زيارة مواقعنا

أخريًا، نشّجعك عىل بناء عالقات وعىل التواصل مع مؤمنني آخرين يتمتعون بطريقة التفكري نفسها، ومع 

 Kingdom Business Networks“ رجال أعامل مختلفني يف مدينتك ويف أّمتك. وستوّفر لك خدمة

أعامل  برجال  االتصال  ووسائل  الدعم  امللكوت”  خدمة  يف  األعامل  “شبكات  ترجمته  ما   ”))KBNs

يريدون متجيد الله يف عامل التجارة، وهم مبثابة مادة محفزة تهدف إىل التغيري الدائم.

 

نأمل أن تتشّجع عىل بناء حياتك وأن تكون مؤثرًا يف عامل التجارة لتحقيق أهداف الله للملكوت. باركك الله!

خادم ممنّت

جوناثان شيبيل،  نائب الرئيس

خدمة “غلوبل أدفانس”



ت يف عامل التجارة دليل املهماّ

1.    مبادئ امللكوت يف جمال األعمال التجارية



� ت يف عامل التجارةصفحة دليل املهماّ

نقطة جوهرّية

ميكن لرجال األعمال القادة أن يلعبوا دوراً أساسّيًا يف خمّطط اهلل للعامل. فالّتجارة جزء من كّل 
جمتمع وأّمة. وأمام شعب اهلل فرصة هائلة يف حقل الّتجارة لبناء امللكوت والّتأثري يف كّل جانب من 

جوانب اجملتمع يف كّل أّمة.  

كرجال أعامل قادة يف ملكوت الله، يجب أن نفهم:

1  أّن اهلل أوكل إلينا مهّمة

ففي متى 28 : 18 – 19 أوكلنا يسوع  باملأمورّية العظمى. وقد أمر كّل مؤمن بالّذهاب إىل 

العامل أجمع لتلمذة األمم. ويقدر رجال األعامل القادة أن يخدموا الله من خالل الّتجارة. 

لطة« إلينا آمرًا إّيانا بأن نتسّلط عىل األرض وبأن نخضعها  قام الله يف تكوين 1 ِب »تفويض الساّ

لسيادته. وهذا األمر مرتبط بكيفّية استخدامنا للعالقات واملوارد ملجده.

يبحث يسوع عن “رشكاء يف األعمل التجارياّة” يشاركونه العمل ويساهمون يف ما يصنعه عىل 

األرض. يقول يف متى 9 : 38 – 39 إّن الحصاد كثري لكّن الفعلة قليلون. يجّند الله »فعلة« يف 

حقول الحصاد يف مجال األعامل.

 

2  أّن العمل التجاري دعوة عليا

أّنها خدمة للرّّب. وإذ نسمح لله بالعمل من خاللنا  الّتجارية عىل  يجب أن ننظر إىل أعاملنا 

عرب الّتجارة، يصبح عملنا مكرًّسا ومقّدًسا متاًما كدور القّس أمام املنرب. وكرجال أعامل قادة يف 

امللكوت، نطلب مساعدة الله لتحقيق طرقه يف عامل الّتجارة. يريد مّنا الله أن نكون وكالءه وأن 

نحّقق االزدهار والعدالة والرّب واالستقامة والّشفاء والرّجاء للعامل.

دور  رجل األعمال القائد يف امللكوت: نظرة عاّمة
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كام أّن مكانة رجال األعامل تتيح لهم فرصة ابتكار وظائف ورؤوس أموال جديدة. وهذا يشّكل 

بركة للمجتمعات، واألفراد، والكنائس واألمم. 

3 أن اهلل يعمل من خالل أحداث عالمّية

امللكوت  العاملون ألجل  القادة  األعامل  رجال  يكون  أن  يجب  لذا  تغرّي مستمر.  عاملنا يف  إن 

حّساسني لألوقات واألزمنة. يستخدم الله العوملة إليصال رسالته إىل الناس من خالل الّتجارة. 

وتتوّفر وسائل االّتصال العاملّية للّناس اليوم أكرث من أّي وقت مىض. كام أّن التكنولوجيا حّققت 

تصاعًدا يف الّتفاعل، والّتجارة واالّتصال حول العامل.

وضع الله رجال األعامل بشكل اسرتاتيجي يف كّل أّمة وكّل منطقة لهذه الحقبة من التاريخ. جاء 

يف سفر األعمل 17 : �2 أّن الله يحّدد أزمنة وجود الشعوب وحدود أوطانهم. يجب أن نتيّقن 

ماّم يصنعه الله ومن الّطريقة التي يريد أن يستخدمنا بها. 

4 أّن عالم التجارة حقل مؤاٍت للمهّمة

تشّكل الّسوُق التجارّية املركز األسايس للعمِل الّتجاري والّثقافِة والحكومة. يتفاعل الناس ذوو 

الخلفّيات املتنّوعة املتحّدرون من كافة األمم، من خالل املعامالت الّتجارية كّلّّّ يوم. فالحقل 

املقّدس مل  الكتاب  أّن غالبّية معجزات  الّتجارية. كام  الّسوق  الّضالني هو  للّتواصل مع  األمثل 

تحدث يف الكنيسة إمّنا يف الّسوق الّتجارية. كان املؤمنون األوائل ينظرون إىل الّسوق الّتجارية 

األعامل  رجال  عىل  ويجب  باإلنجيل.  للكرازة  كمنرٍب  الّتجارية  أعاملهم  وإىل  ملهاّمتهم،  كحقٍل 

املؤمنني أن يكرزوا باإلنجيل لآلخرين عىل مدار الساعة من خالل الّتجارة.

5 أّن التجارة تدعم كّل المجاالت الرئيسّية في المجتمع

التجارة هي العامل املحفز لكّل الثقافات؛ إنها تدعم الّتعليم والحكومة ووسائل اإلعالم ووسائل 

الّتسلية والفنون. ويريد الله لشعبه أن يكون شديد التأثري يف املجتمع من خالل القيادة يف كاّفة 

قطاعات الّثقافة، ومن خالل امتالك أراٍض ألجل امللكوت.
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6 أّن مهّمة رجال األعمال هي اإلتيان بالبركات

قطع الله يف تكوين 12 عهًدا مع رجل أعامل يدعى »إبراهيم«. وعد الله بأن يبارك »إبراهيم« 

ليكون بركة لكّل شعوب األرض. ووعُد الله هذا ميتّد إلينا كوننا أوالد الله وممّثليه عىل األرض. 

واملجتمعات  املحلّية  والكنيسة  للعائالت  بركة  ليكونوا  األعامل  رجال  يستخدم  أن  الله  يريد 

واألمم. ويجب علينا كرجال أعامل قادة يف خدمة امللكوت أن نؤّثر يف الّثقافة بشكل إيجايّب، 

معلنني مجد الله. يجب أن نساهم يف صنع الخري عاّمة لجميع من حولنا.

ميكن لرجال األعامل القادة أن يكونوا بركة لألمم عىل الّصعيدين: الّروحي واملادي. يريد الله أن 

يستخدم عدًدا كبريًا من رجال األعامل القادة املتبّنني فكر امللكوت، والرّشكات التي ترّكز بقّوة 

عىل املأمورية العظمى. 

سيتّم استخدام رجال األعامل املؤمنني لتغيري املجتمع من خالل:

عمل الحّق  ·

املتاجرة بحسب الرّب  ·

املساعدة عىل التخفيف من حّدة الفقر  ·

خلق رأس املال لدوافع صالحة  ·

إيجاد حلول مبدعة للمشاكل  ·

هداية الّضالني إىل ملكوت الله، ملكوت الّنور.  ·

عندما ندرك كافة هذه األمور، نصبح يف موقع يخّول الله استخدامنا بشكل اسرتاتيجي لتحقيق 

أهدافه عىل األرض.

7 أّن العمل نوع من أنواع العبادة

كوننا أتباع يسوع املسيح يف الّسوق الّتجارّية، يجب أن نعترب عملنا مبثابة عبادة لله. يقول الكتاب إّن 

الله بذاته يعمل باستمرار. يشّكل العمل أحد الطرق الجوهرّية لعبادة الله ومتجيده. فالعمل هو 

بذل املجهود لتحقيق أهداف الله. وطريقة عملنا تكشف الكثري عن مواقفنا، ومعتقداتنا ودوافعنا. 

يبحث الله عن عاّمل يشاركونه العمل يف بناء ملكوته عىل األرض ويستغّلون املوارد ألجل مجده. 
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8 أّن معرفتنا لهدفنا تجعلنا مثمرين

قال »أ. و. توزر«، وهو معّلم وراٍع أمرييك »ليس ما يفعله اإلنسان هو ما يجعل عمله دنيوًيا أو 

مقدًسا، وإمنا السبب الذي يدفعه إىل القيام به«. عندما ندرك هدفنا ودعوتنا يف الحياة، تتوّلد 

لدينا وجهة نظر جديدة، شغف وطاقة ألجل اإلمثار واإلنتاج.

    الهدف مينحنا الّرؤية

        الّرؤية توّلد شغًفا 

    الّشغف يبعث الّطاقة 

عندما نرتفع إىل مستوى خّطة الله الّشاملة، تتغرّي نظرتنا. وال نعود نقوم “باألعمل التاّجارية” 

الّتجارة لنرش ملكوته  لله يف  الله وخّداًما ممّثلني  لنحيا وحسب، بل نصبح جزًءا من مخطط 

وسط واقعنا اليومي.

9 أّن االمتياز يستحّق االحترام 

االمتياز جزء من طبع الله! هو يعمل كل يشء بامتياز.

عملهم  بطاقات  عىل  روحّية  ملصقات  لألسف  يضعون  املتحدة  الواليات  يف  املؤمنني  بعض 

ويسّوقون أعاملهم عىل أّنها »أعمل مسيحياّة«، ومع ذلك ينتجون أعامالً بنوعّية رديئة وال يفون 

بوعودهم. وهذا األمر يهني الله ويعطي شهادة سّيئة.

يحكم علينا اآلخرون من خالل طريقة عيشنا وطريقة عملنا. إن سلكنا بامتياز، وعشنا بصدق، 

وسيعظم  تأثرينا.  نطاق  هم ضمن  والذين  منافسينا  احرتام  فسنحصد  بكرامة،  الناس  وعاملنا 

النهاية بسامع ما لدينا  تأثرينا بقدر ما ينترش صيتنا وُنعرف أكرث بامتيازنا. وسريغب الناس يف 

لنقوله، والقيام مبا نقوم به. وهذا مينحنا الفرصة لنقود الناس إىل يسوع املسيح إذ يشاهدون 

حياته من خالل طريقة عيشنا.
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برهان االمتياز: 

*   تخّطي التوّقعات حتى لو مل يدرك اآلخرون ذلك 

*   بذل أفضل الجهود يف كافة األعامل واملهاّمت

*   اإليفاء بالتزاماتنا

*   مواكبة العرص والتعلم باستمرار

10 أّن مقّدمي الحلول هم الذين يتوّلون القيادة

املنتوجات  تتمحور جميع  االحتياج وامأله«.  املتحدة: »إبحث عن  الواليات  مّثة قول شهري يف 

والخدمات الّتجارية حول تقديم حّل ألحد ما أو سّد احتياج معنّي.

        The Fortune at the Bottom  كتابه يف  براهاال«  »جوزيف  الهندي  االقتصاد  عامل  يربهن 

للقيام بأعامل  أّنه توجد فرص كبرية  الهرم”،  “الرثوة يف أسفل  of the Pyramid ما ترجمته 

العامل  نسمة يف  مليارات  بني ستة  الّنامية. فمن  البلدان  داخل  فقرًا  األكرث  األسواق  تجارّية يف 

يكسب أربعة مليارات أقّل من دوالرين يف اليوم الواحد. وتشّكل هذه الفئة األخرية سوًقا مهَماًل 

مستعًدا لدفع مثن الخدمات والّسلع إن تّم إيصالها إليهم بكلفة ضئيلة.

املقاولون هم منتهزو الفرص، ألنهم يعتربون املشاكل فرًصا للقيام باألعامل. إن كّنا مستعّدين 

وقادرين عىل تسديد االحتياجات واستباقها، فال بّد لنا من أن نزدهر. ال سيام وأّن حّل املشاكل 

التي تعود باملنفعة عىل الناس واملجتمع متّجد الله وتزيد من مصداقّيتنا. 

11 حضور اهلل هو ميزتنا في التنافس

يجب أن ندرك أن يسوع هو كرمة الحياة. وعندما نقرتب إليه من خالل صلواتنا وعالقتنا به، 

يبعث فينا حياته وطاقته وهذا يؤّثر عىل أسلوب حياتنا. صفات الله ومسحته تفصالننا عن بقية 

الناس، وتطبع فينا فرًقا واضًحا.
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عندما نسعى وراء الله، ننال حضوره يف حياتنا.

• مينحنا حضور الله نعمة إلهّية )2 أخبار �1 : 9(

تفتح لنا نعمة الله أبواًبا ال يقدر أحد أن يفتحها

• مينحنا حضور الله إبداًعا إلهًيا )كولويس 1 : �1( 

تتطّلب األعامل التجارّية حلوالً مبدعة للمشاكل

• مينحنا حضور الله متييزًا إلهًيا )مزمور �2 : 14( 

يجب أن نتحىّل بالتمييز لنعرف مع من يجب أن نعمل وما علينا عمله.

• مينحنا حضور الله حكمة إلهّية )أمثال 1 : 7( 

الحكمة التي نقتنيها من الكلمة والعالقات التي من الله مهّمة جًدا للنجاح

• يجعل حضور الله مثر الّروح فينا يزهر )غالطية � : 22 – 23( 

ومثر الّروح هذا يعمل يف كّل الظروف.

12 األمانة في الوكالة تسبق الترقية

دعانا الله لنتسّلط عىل خليقته وعىل حياتنا. ويجب أن نكون أمناء يف ما أوكلنا به الله اآلن حتى 

يأمتننا مستقباًل عىل أمور أخرى. ما الذي يأمتنك عليه اآلن؟ 

الوكالء الصالحون أمناء  •

الوكالء الصالحون مثمرون  •

الرتقية هي نتيجة الحقة ألمانتنا وإمثارنا يف ما أوكلنا به الله اآلن.  •

13 االستقامة والشخصّية المصقولة تنتصران في النهاية

بالفساد واملامرسات غري  يكونون محاطني  تحّديات هائلة عندما  العامل  املؤمنون حول  يواجه 

لنا أن الرشير مزدهر ومثمر باستمرار. السلوك باستقامة يعني أن  الرشيفة.  وغالًبا ما يبدو 

نسلك بالكامل والثبات يف حياتنا العاّمة والخاصة. يقول الكتاب إّن كّل خفّي سُيعلن. 

مرياث الرشير هو الدمار.   إقرأ مزمور 92 : � – 7  •

مرياث البار هو الحياة األبدية واملكافأة.   إقرأ متى 19 : 29  •
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14 أسلوب الّصالة الفّعال في الحياة مهّم جًدا لنجاح األعمال

كيف غرّيت صلوات  تظهر  الكتاب  ومّثة شواهد يف  بصلواتنا.  يتأثر  ذلك  ومع  سائد  ملك  الله 

األفراد فكر الله. فصلوات الباّر الحارّة تقتدر كثريًا يف فعلها. يجب علينا عندما نصيل أن:

نصيل صلوات محّددة: نصيّل لألشخاص بذكر أسامئهم، ونصيّل لعقود عمل محددة،   •

ظروف محددة، عالقات محددة، عمليات جارية محددة ...

نحمي حدود أعاملنا الّتجارّية وخدماتنا بالّصالة: الّصالة ألجل كافة جوانب األعامل   •

التجارّية مثاًل: الوظائف، املوارد، املوظفني، الّزبائن، االستقامة يف العمل، األنظمة...

تصيّل ألجل ذهن متجّدد يرى األمور من وجهة نظر الله: إعالن فكر املسيح لعيش   •

الحياة ومعالجة األعامل بحسب طرقه.

أوضاع  عىل  املتشّفعني  إطالع  الّتجارّية:  األعامل  ألجل  الشفاعة  عىل  ونشّجع  نحث   •

معّينة ليصّلوا ألجلها

نطّبق صلوات االّتفاق مع اآلخرين: الزّمالء يف العمل، رشيك الحياة، العائلة، الرشكاء.  •

آيات جوهرية عن االجتهاد والعمل 

االجتهاد
أمثال 12 : 24  ذو اليد املجتهدة يسود، والكسول ذو اليد املرتخية يخدم تحت الجزية

أمثال 10 : 4    العامل بيد مسرتخية يفتقر، أما اليد الكادحة فُتغني

أمثال 13: 4     نفس الكسول تشتهي كثرًيا وال تحصل عىل يشء، أما نفس املجتهد فتغنى

أمثال 21 : �    خطط املجتهد ُتفيض حتًم إىل الخصب، والعجول مصريه العوز

العمل
1 كو 10 : 31   فإذا أكلتم أو رشبتم أو مهم فعلتم، فافعلوا كّل يشء لتمجيد الله

جامعة 9 : 10   وكّل ما تحصل عليه من عمل، فاعمله بكل قّوتك، إذ مل تجد يف 

                     الهاوية التي أنت ماٍض إليها أّي عمل أو ابتكار أو معرفة أو حكمة

يوحنا � : 17    ولكّن يسوع قال لهم: »ما زال أيب يعمل إىل اآلن. وأنا أيًضا أعمل!«

تكوين 2 : �1   وأخذ الّرّب اإلله آدم ووضعه يف جّنة عدن ليفلحها ويعتني بها.

أمثال 22 : 29  أرأيت اإلنسان املجّد يف عمله؟ إنه ميثل أمام امللوك ال أمام الّرعاع!



12 صفحة

1   هل ترى عملك على أنه عبادة هلل؟
2   ما هي دعوتك يف ما يتعّلق باألعمال التجارية وبناء ملكوت اهلل؟

3   كيف تستطيع تطبيق هذه املبادئ على ظروفك؟
4   هل تعترب عملك التجاري خدمة للّرّب أم جمّرد وسيلة لتوفري الدخل؟

 

   

ت يف عامل التجارة دليل املهماّ

فّكر اآلن!
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نقطة جوهرّية

كلمته.  على  وبناء  اهلل،  نظر  وجهة  خالل  من  العامل  رؤية  تعين  العاملّية  الكتاب  نظرة 

النظرة العاملّية هي كيفّية رؤيتنا للعامل، وأمناط العامل، ورّدة فعلنا لكيفّية عيشنا يف العامل. يتمّتع 

كّل فرد وكّل مؤسسة بنظرة عاملّية أو وجهة نظر معّينة للواقع. وتؤّثر وجهة نظرنا عىل أمناط 

تفكرينا وعىل ترّصفاتنا.

عوامل كثرية تؤّثر على نظرتنا للعامل )النظرة العاملّية(

الّتنشئة / العائلة  ·

الّتقاليد  ·

الخربات  ·

العلم  ·

املعتقدات  ·

الّثقافة املحيطة بالفرد   ·

الحكومة  ·

وسائل اإلعالم  ·

ننال مفهوًما ورؤية محّددين لألشياء  للعامل،  الله  الكلمة ونفهمها ونفهم مخطط  نقرأ  عندما 

املحيطة بنا. يريدنا الله أن نعمل وننتقي كافة األشياء بحسب خطته وأهدافه. تتجاوز نظرة 

الكتاب املقّدس للعامل الّسلطة، الّسياسة، الفروقات الّثقافية واالقتصاد.

الكتاب املقّدس هو أساس كّل املامرسات الّتجارية الّناجحة

1 بطرس 1 : �2   » أما كلمة الّرّب فتبقى ثابتة إىل األبد ...«

جامعة 1 : 9       » ... وال يشء جديد تحت الشمس«

غالطية � : 22 » وأما مثر الّروح فهو: املحّبة والفرح والّسالم، وطول البال واللطف والصالح، واألمانة «

نظرة الكتاب املقّدس للعامل
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قال سليامن يف سفر الجامعة 1 : 9 أّنه »ال يشء جديد تحت الشمس«. وتنطبق هذه الحقيقة 

تواجه  اختالفها  عىل  األجيال  زالت  ال  برسعة،  يتغرّي  العامل  أّن  فمع  مًعا.  واألرشار  األبرار  عىل 

املشاكل والّتجارب والتحّديات األساسّية نفسها.

يشّكل الكتاب املقدس أساس الحّق لكافة األجيال. ومبادئ الكتاب هي مرجع  لكّل مامرسة تجارّية 

ناجحة. مثال، يعّلم الكتاب املقّدس عن صفات مثل الصدق، العمل املوثوق به، الثقة، االمتياز، 

القيمة، الوالء، العدل وااللتزام، ويشّدد عليها، وتبقى حقيقّية رغم التغريات االقتصادّية واالجتامعّية 

أو الثقافّية. وغالًبا ما تؤّيد كتب األعامل األكرث مبيًعا املبادئ الكتابية بدون علم املؤّلف حتى.

تعّلمنا غالطية � : 22 أّن مثر الروح ميكن أن ُيطّبق بنجاح يف أّي وضع اجتامعي أو ثقايف. »وليس 

من قانون مينع مثل هذه الفضائل«. وعندما ننّمي املحبة، الفرح، السالم، اللطف، طول البال، 

األمانة وضبط النفس يف أعاملنا التجارية، سنخترب النجاح الحقيقي.

عندما ننظر إىل العامل من خالل الحّق الكتايب، نبدأ برؤية األمور من خالل عيني الله.

تتغّير الثقافة بتغّير األفراد

روما 12 : 2 »وال تتكّيفوا مع هذا العامل، بل تغرّيوا بتجديد الذهن، لتمّيزوا ما هي إرادة الله 

الصالحة املقبولة الكاملة«.

مبادئ تجارّية
تدريب تقني

تبّرعات
تطبيقات

•
•
•
•}

كلمة اهلل وسلطانهالكتاب املقّدس هو األساس [
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2 كورنثوس � : 17 »فإنه إذا كان أحد يف املسيح، فهو خليقة جديدة: إّن األشياء القدمية قد 

زالت، وها كّل يشء قد صار جديًدا«. 

املسؤولية تقع عىل كاهلنا! يجب أن يبدأ التغيري الفّعال يف أمة ما انطالًقا مّنا، كأفراد. لدى الفرد 

مّنا القدرة عىل تقوية العصب الّروحي واالقتصادي ألّمتنا من خالل أعاملنا الفردّية. 

الله ويحيوا حياة ترضيه.  ليطيعوا  القدرة  املولودين من جديد  املؤمنني  القدس  الّروح  يعطي 

االستسالم اليومي وطاعة الله من خالل تكريم رشائعه ومبادئه يؤّديان إىل تغيري األمم! ال يجب 

فالرّب يرى  بالحّق.  الّسلوك  أّنهم وحدهم يحاولون  أن يحبطوا عندما يشعرون  املؤمنني  عىل 

القلوب، وسيبارك الطاعة، ويستخدم املؤمنني للثأثري يف اآلخرين. أمانتنا لله يف هذه الحياة عىل 

األرض ستأيت لنا بثمر يف األبدية. 

  

إن املعتقدات والقيم الثقافّية قادرة إما عىل مساعدة التطّور االقتصادي ألمة ما، أو عىل إعاقته. 

تحّدد القيم الجامعّية، املعتقدات، املواقف واملامرسات بشكل كبري الوضع االقتصادي والحالة 

الروحّية ألّمة ما. تتخّطى االتجاهات الثقافّية أمناط السلوك والقوانني. غالًبا ما ال يتوّقع الناس يف 

البلدان النامية بلوغ االمتياز أو الّنظام ألنهم يؤمنون أّن ثقافتهم لن تتغرّي أبًدا.

يجب أن تتوافق األفكار، املواقف، االعتقادات والقيم مع كلمة الله، وليس مع املبادئ الثقافية، 

التغيري. ويجب أن نبدأ بالعمل عىل مواقفنا وأفكارنا الخاّصة. يوصينا الكتاب يف  ليك يتحّقق 

رومية 12 : 2 أن نجّدد أذهاننا. وعندما نجّدد أذهاننا من خالل كلمة الله، نصبح ُمعّدين لنكون 

وكالء التغيري الثقايف.

يجب أن تتغرّي القلوب عىل صعيد فردي أّوالً. والفرد املتغرّي يجعل معتقداته وقيمه ومواقفه 

الجديدة تؤّثر يف األنظمة االقتصادّية والسياسّية وأيًضا يف الّثقافة الجامعّية.

يجب أن يغرّي روح الله قلب اإلنسان وفكره. فالتغيري يف القيادة أو يف نظام السلطة لن ينتج 

تحّوال ثقافًيا دامئًا.
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قيم األداء قيم العالقات الشخصّية قيم الشخصّية

الخدمة

االمتياز

الّتقدير

الّنوعّية

 »God is at Work« كتاب  من   *

الذي ترجمته »الله يعمل« بقلم »كني 

ألدرد«

الّتواضع

الخدمة

االحرتام/ الكرامة

العدالة/ اإلنصاف

الّنعمة/ التحّنن

الغفران

املراعاة

الّثقة

االستقامة

الّصدق/ املصداقّية

الوالء/ األمانة

الّثقة

االلتزام/ االجتهاد

الّنظام/ الّنظافة

الرّجاء

يريد اهلل أن يبارك الناس واألمم روحًيا واجتماعًيا واقتصادًيا

تكوين 12 : 2- 3 »... وأباركك ... وتكون بركة ... وتتبارك فيك جميع أمم األرض«.

يقول لنا الله بوضوح شديد يف تثنية 28 إننا إن أطعنا وصاياه، فسوف يباركنا. وبركاته تشمل 

الوفرة، االزدهار واإلمثار. يريد الله أن يبارك الّناس واألمم من أجل طاعتهم لوصاياه. كام يقول 

لنا إنه مّثة عواقب لعدم طاعة وصاياه. ونتائج عدم الّطاعة هي اللعنات التي تنتقل من جيل 

إىل جيل ومن أمة إىل أمة. إحدى هذه اللعنات هي التشويش. فالعديد من األمم املتأخرة تحيا 

تحت تأثري روح التشويش والفوىض. وقد يعود ذلك إىل مترّد أجيال من الناس والقادة لوصايا الله. 

بركات روحّية

مدعوون  املؤمنون  األعامل  ورجال  واألمم.  الشعوب  ليفتدي  التجارية  السوق  الله  يستخدم 

الذين  الرّجاء والحياة يف األشخاص واألمم. رجال األعامل املؤمنون  الله ويبعثوا  ليكونوا وكالء 

يخضعون لقيادة الّروح القدس ينرشون الحّق الّروحي ويبعثون الحياة يف العامل الذي نعيش 

فيه. يجب أن ُيّطبق الحّق بالقول والعمل. وطرق عيشنا وعملنا متّكننا من توجيه الناس نحو 

يسوع املسيح.
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بركات اجتماعّية

يستخدم الله شعبه يف الّسوق التجارّية للتأثري يف الّثقافة بشكل إيجايب. يجب عىل رجال األعامل 

يبحث عن حلول.  العامل  املجتمع.  عبًئا عىل  تشّكل  التي  للمشاكل  يبتكروا حلوالً  أن  املؤمنني 

ويجب عىل املؤمنني أن يكرزوا باإلنجيل بشكل يومي. وعندما نتمّكن من التأثري بشكل إيجايب 

عىل املجتمع والثقافة، نكون قد باركنا املدينة واألمة. وسيصبح الناس أكرث انفتاًحا واستعداًدا 

لسامع الحّق اإللهي عندما يختربون التأثري اإليجايب الناتج عن حياة املؤمنني السالكني بحسب 

مبادئ الله يف الحياة العملية. 

بركات مادية

أخريًا، يرغب الله باستخدام شعبه يف السوق التجارّية ليبارك الناس واملجتمعات والكنيسة مادًيا 

ويدعم بشارة اإلنجيل. وإذ نسلك وندير أعاملنا وفًقا ملبادئ الله، سيباركنا مادًيا. ووصّيته لنا 

عندما نتبارك مادًيا، هي أن نكون بركة لآلخرين، أي ِل »كلاّ العائالت )أو األمم( عىل األرض«.

األعامل التجارّية التي هي بحسب مبادئ امللكوت متتّد عرب األجيال:

فيليبي 1 : � »ويل ثقة يف هذا األمر بالّذات: أّن الذي بدأ فيكم عماًل صالًحا سوف يتّممه إىل 

يوم املسيح يسوع«

إلهنا إله األجيال. ويشري إليه الكتاب غالًبا ب »إله ابراهيم، اسحق ويعقوب«. يعمل الله من 

إعاقة  اسرتاتيجّية هي  األكرث  إبليس  وإحدى طرق  أهدافه.  لتحقيق  واألجيال  العائالت  خالل 

تناقل هذا اإلرث عرب األجيال فيضطر كّل جيل جديد أن يبدأ من الصفر.

 

خطة الله لكّل جيل هي أن يتعّلم وينمو من خالل قيم األجيال التي سبقته ومعرفتها ومواهبها. 

األشخاص األنانيون يحيون ألنفسهم ولزمنهم وحسب. أما املؤمنون الحقيقيون فيدركون أهمّية 

زرع البذار ألجل أجيال املستقبل. 

  



18 ت يف عامل التجارة صفحةدليل املهماّ

إن كانت رؤيتنا للحياة واألعامل ال تتخّطى جيلنا الخاص، فهي محدودة جًدا. يهتّم الله مبساعدة 

قادة  أعامل  بنا كرجال  يجدر  أنه  املستقبل. كام  أجيال  تتناقله  إرًثا  الذين يصنعون  األشخاص 

مرّكزين عىل املأمورية العظمى، أن نفّكر ونخطط ألجيال املستقبل.

جاء يف رسالة فيليبي 1 : � إّن الله الذي بدأ فينا عماًل صالًحا سيتّممه إىل يوم املسيح يسوع. 

بتعبري آخر، كرّس الله نفسه للنجاح! وقد جعل مّنا جميًعا أواٍن لألعامل الحسنة التي صنعها يف 

األجيال السابقة، وسيستمّر ببنيان حياتنا يف األجيال القادمة. 

من املهّم جًدا أن يطال فكر األفراد يف الّدول النامية أجياالً عديدة. يجب عىل رجال األعامل 

أجيال  عىل  هامة  تأثريات  له  يكون  وشخصًيا  اقتصادًيا  ثقافًيا،  تغيريًا  يحّققوا  أن  املؤمنني 

املستقبل. 
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1.   هل ترى األمور من وجهة نظر الكتاب املقّدس للعامل؟
2.   ماذا تستطيع أن تفعل على صعيد فردي لتغرّي الثقافة من حولك؟

3.   من تستطيع أن تتلمذ للتأثري يف أجيال املستقبل؟

 
مالحظات

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ت يف عامل التجارة دليل املهماّ

فّكر اآلن!
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نقطة جوهرّية

سبع نواح أو “جبال” أساسّية تؤثر يف كافة األفراد يف كّل جمتمع. وقد عنّي اهلل كّل مؤمن ودعاه 
بشكل فريد ليكون مؤثًرا على األقّل يف أحد هذه اجلبال الّسبعة. وإذ نتبع يسوع ونعلن إمياننا، 

سيمتّد ملكوت اهلل يف األمم، وسندرك كيف نقدر أن نؤثر يف جبال معّينة. 

من املهّم أن يدرك املؤمنون مفهوم الجبال الّسبعة ليقدروا أن يتّمموا املأمورية العظمى. )إقرأ 

متى 19:28–20(. يستخدم املؤمنون حول العامل هذا املفهوم الذي يساعدهم عىل فهم دورهم 

يف املجتمع.  

ما هي الجبال الّسبعة؟

سبع نواح أساسّية تؤّثر يف كّل شخص، كل أّمة وكّل مجتمع عىل األرض. تّم تقديم هذه الّنواحي 

عىل أنها »سبعة جبال« للمساعدة عىل تصّورها بشكل أوضح. 

- الّتجارة

- الّثقافة

- الفنون والّتسلية

- الّسلطة

- العائلة

- اإلعالم

- الّدين  

يتّم التحّكم بكّل من هذه الّنواحي بطريقة معّينة. وكّل من له نفوذ عىل كّل من هذه الجبال 

السبعة يؤثر إّما إيجاًبا أو سلًبا يف األمة. 

اجلبال الّسبعة املؤّثرة
خّطة لتحويل  الّسوق الّتجارّية
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ما أهمية السوق التجارّية بالنسبة إلى الجبال الّسبعة؟

الثقافّية،  التجارية،  اليومّية  التجارياّة« كافة جبال املجتمع. فكافة األعامل  »السوق  نقصد ِب 

الرتفيهّية، الترشيعّية، العائلّية، اإلعالمّية والدينّية تحدث يف السوق التجارّية. ويظهر تأثري كّل 

من الجبال الّسبعة يف الّسوق التجارّية. 

    

لنفرتض مثاًل أّن قادة يؤمنون بالّصدق واالستقامة ويريدون القضاء عىل الفساد يؤثّرون يف “جبل 

لطة”. سيستخدمون تأثريهم لنرش وتدعيم القوانني التي تقيض عىل التزوير، الفساد والرّشوة.  الساّ

وسيقود هذا إىل تحسني املحيط الّتجاري الذي سيحّقق غًنى ووفرة مادّية أكرب يف بلد معني.

أهمّية التأثير في الجبال الّسبعة

منح الله كّل فرد مزايا ومواهب معّينة، تساعد عىل تحديد مهنة أو مهن كّل فرد، و»الجبل« 

الذي يجب عليه أن يؤّثر فيه. مثال، إن كان أحدهم موهوًبا يف التعاطي مع األرقام وكان يفّكر 

بشكل منطقي جًدا، فقد يعمل محاسًبا يف رشكة ما. فيكون له أو لها من خالل عمله أو عملها 

الّصادق واملجتهد، تأثريًا يف جبل األعامل التجارّية.  

ال بّد ألتباع املسيح أن ميارسوا تأثريًا إيجابًيا عىل الجبال لتحقيق التغيري يف املجتمع. يجب أن 

ندرك أيًضا أّنه ال ميكننا بلوغ الّتغيري الّدائم إال من خالل الفكر الذي يطال أجياالً متعّددة. وليك 

يكون لنا تأثريًا حقيقًيا يف جبالنا، ال بّد لنا أن نفّكر يف أجيال املستقبل!

وبينام ميارس شعب الله تأثريهم يف جبال املجتمع االسرتاتيجّية، سنحصد تغيريًا إيجابًيا يف عامل 

الّتجارة سيكون له وقًعا عظياًم يف كّل األمم. 

الجبال السبعة المتغّيرة: صورة عن الهدف

1. الّتجارة أنظمة اقتصادّية تسمح لألعامل والّتجارة أن تزدهر ومتتّد. رشكات تستخدم موارد 
األمة لتنتج الوفرة وترفع مستوى املعيشة لدى جميع الناس.
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2 الّثقافة: ثقافة مؤّسسة عىل مبادئ كلمة الله وتدرّب وتعّد التالميذ حقيقة ليكونوا مستقيمني، 
ناجحني ويبعثوا الرّجاء للمستقبل.

3 الّتسلية: تسلية نافعة وتتيح للناس أن يختربوا مجموعة كاملة من اإلثارة والّتسلية وأحاسيس 
متنّوعة أخرى منحها لنا الله.

4 الّسلطة: سلطة قوانينها عادلة يديرها مسؤولون مستقيمون وصادقون يعتنون باملواطنني 
ويسّددون احتياجاتهم.

5 العائلة: عائالت متينة، يقود العائلة فردان متزّوجان )رجل وامرأة( يحّبان بعضهام بعًضا 
لألبد. ويحّبان أوالدهام ويرّبيانهام عىل محّبة الله.

6 وسائل اإلعالم: وسائل إعالم مبنّية عىل فحص ونقل الحقيقة بشكل كامل ودقيق.

وثانًيا يف  الكنيسة  اجتامعات  الله واختباره يف  عبادة  يف  أّوالً  تدرك دورها  كنائس  7 الدين: 
إعداد األعضاء لعبادة الله وخدمته يف مختلف أنحاء املجتمع.

المعركة الروحّية

ال شّك أّن الحرب املشّنة ألجل الّتأثري ليست عىل األرض وحسب بل هي حرب أيًضا يف األجواء 

الساموّية. »فإّن حربنا ليست ضّد ذوي اللحم والدم، بل ضّد الّرئاسات، ضّد الّسلطات، ضّد 

أسياد العامل حّكام هذا الظالم، ضّد قوى الرّش الّروحية يف األماكن السموّية«. أفسس � : 12

يؤّثر يف الجبال االجتامعّية كال الّطرفني: إّما ملكوت الله أو ملكوت إبليس. وعندما يصبح تأثري 

شعب الله قوًيا جًدا يزيد الله من عمل روحه الخارق للطبيعة والذي يغرّي القلوب. وهذا يؤّدي 

إىل تحّول املنطقة فتعكس صورة الّسامء.

بشكل  يؤّثرون  إبليس  سيطرة  تحت  الذين هم  األشخاص  كان  إن  أيًضا  العكس صحيح  لكّن 
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اسرتاتيجي يف الجبال. وبينام يتسّلط أولئك البعيدون عن الله، تتاح الفرصة أمام القوى الرّشيرة 

من خالل الخطيئة واالنحراف الّسائدين يف املجتمع.وهكذا ينشأ ملكوت إبليس أي ملكوت املوت 

والرّسقة والدمار فيتدهور املجتمع أكرث بعيًدا عن الله وعن بركات حضوره. “السارق ال يأيت إال 

ليرسق ويذبح ويهلك. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، بل ملء الحياة!«. يوحنا 10 : 10

مثاًل، عندما تؤثر قوى الظالم بقّوة يف جبل الّتسلية، يصبح مضمون الربامج التلفزيونية واألفالم 

سّيئ للغاية، وتعرض الشاشات االنحراف الجنيس، ومشاهد العنف والّنزعات املناهضة للمسيحّية.

عندما تتسّلط مملكة إبليس عىل األفراد وعىل منطقة جغرافّية ما بشكل كبري، نسّمي هذا التأثري 

“حصون”. وتنشأ الحصون يف غياب الّتأثري واملامرسة املسيحّيني يف منطقة معّينة وألجيال مضت. “فإن 

األسلحة التي نحارب بها ليست جسدية، بل قادرة بالله عىل هدم الحصون ...« 2 كورنثوس 10 : 4

التسّلط

دعا الله شعبه منذ البداية ليحكموا ويتسّلطوا تحت سيادته. أعطي هذا التفويض آلدم يف تكوين 

وما زال قامئًا اليوم. كأتباع ليسوع، نحن منلك الّتفويض لنرش عمل أو تأثري ملكوته.  يستخدم 

وأخضعوها.  األرض  وامألوا  وتكاثروا  “أمثروا  األمر.  هذا  عن  للتعبري  “سلطان”  كلمة  الكتاب 

وتسّلطوا عىل سمك البحر، وعىل طري السمء وعىل كّل حيوان يتحّرك عىل األرض«. تكوين 1 : 28

أوصانا الله أن نتسّلط عىل كّل جبل من املجتمع عرب إدراك دعوتنا ومعرفة الجبال التي يجب 

أن نعمل عليها. عندئذ سنظهر حياة الله ونؤّثر يف جبلنا. وبينام نتبع يسوع يف كّل أنحاء حياتنا، 

سيعظم تأثريه وسط مجتمعاتنا. 

التحّديات أمام التفكير التقليدي

قد تشّكل فكرة إنشاء ملكوت الله عىل األرض من خالل املؤمنني الذي يؤثرون يف الجبال، تحّدًيا 

ألصحاب التفكري الّتقليدي. لنّطلع عىل بعض النواحي حيث يجب أن نعّدل تفكرينا.
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النظرة التقليدية األوىل
ل فيه الله بحياة األفراد ويعمل فيها هو الكنيسة. ال يعمل الله  “إن املكان الوحيد الذي يتدخاّ

بالحقيقة يف السوق التجارية”

: إّن الكنيسة، كجسد للمؤمنني، مدعوة للتأثري يف كّل جبل. وليس عمل الله محصورًا يف  حتدٍّ
االجتامعات الكنسّية. هو يعمل سبعة أيام يف األسبوع، أربًعا وعرشين ساعة يف اليوم، وعلينا 

فعل املثل. قد مييض البعض بضع ساعات يف الكنيسة أسبوعًيا، لكن الجميع تقريًبا ميضون أكرث 

من أربعني ساعة يف الّسوق التجارّية أسبوعًيا! 

أن  علينا  التجارّية. يجب  الّسوق  نتحرّك يف  بينام  يعمل من خاللنا  أن  ويريد  معنا  الله  يسري 

نشّجع الناس ونصيّل ألجلهم يف الّسوق التجارّية وليس فقط يف الكنيسة. يجب أن نتوّقع أن 

يصنع الله أمورًا خارقة للطبيعة ويحّول حياة األشخاص الذين نتواصل معهم كّل يوم. 

كذبة خطرية يصّدقها كثريون يف جسد املسيح؛ وتفيد بأّن حياتنا تتضّمن “جزًءا روحًيا” نستخدمه 

خالل الوقت الذي منضيه يف الكنيسة، و“جزًءا دنيوًيا” نستخدمه أثناء العمل والّتسلية. لكن 

حياة املؤمن ال تنقسم إىل جزءين: مقّدس ودنيوي. فيسوع املسيح هو رّب الحياة كّلها، وليس 

رّب أجزاء منها. وسنشعر بأعظم امتالء واكتفاء وسعادة عندما ندرك أّن جميع األمور روحّية. 

الذي  الداخيل  الرّصاع  من  سنتحّرر  حياتنا،  نواحي  كّل  يف  والعمل  بالتحرّك  لله  نسمح  عندما 

يقودنا لنحيا حياة مزدوجة أي »حياة روحية« و »حياة دنيوية«.

النظرة التقليدية الثانية
ي جسد املسيح واملجتمع. أما الذين هم غري مكراّسني  “يحقاّ للقساّ وحده أن يخدم، يعلاّم ويغذاّ

بالكامل للخدمة، فمدعوون فقط للترباّع باملال ودعم الذين هم مدعوون للوعظ والخدمة”.

: يقول الكتاب إّن كّل من يتبع املسيح هو كاهن. “... وأما أنتم، فإنكم تشّكلون جمعة  حتدٍّ
كهنة ملوكّية، وساللة اختارها الله، وأّمة كّرسها لنفسه، وشعًبا امتلكه. وذلك ليك تخربوا بفضائل 

الّرّب، الذي دعاكم من الظالم إىل نوره العجيب ...« 1 بطرس 2 : 9 
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مؤمنون كرث ال يرون أنفسهم كهنة، قساوسة أو خّداًما عىل جبلهم الخاص. فقد تعّلم معظمهم أن 

يبقوا سلبّيني إىل حني عودة يسوع. لكّن الله أعّد كّل مؤمن بشكل فريد ألجل امتداد ملكوته وله 

دور يجب أن يؤّديه يف الّسوق التجارّية. ويجب عىل املدعوين “للتكراّس للخدمة بشكل كامل” 

كالقسس، املعّلمني أو املبرّشين أن يعّدوا جسد املؤمنني للخدمة عىل كّل من هذه »الجبال«.

من السهل علينا رؤية أهمّية السوق التجارّية يف حياة يسوع الخاّصة. فغالبّية معجزاته حدثت 

الّتجارة. يسّجل  عامل  أمثاله عىل  الكنيسة. وقد عّلق يف معظم  التجارّية، وليس يف  السوق  يف 

الكتاب حواىل 120 لقاء ليسوع مع األشخاص. لكن 10  فقط من هذه اللقاءات مّتت يف املجمع 

والباقي يف الّسوق التجارّية. 39 من أصل 40 معجزة خارقة للطبيعة مدّونة يف سفر األعامل 

حدثت يف السوق التجارية. سيصنع الله أمورًا رائعة وغري اعتيادية عندما نرّحب به يف حياتنا 

ويف السوق التجارية. 



2� صفحة

1 . صلِّ واسأل اهلل أن يعلن نفسه لك. 
 أي جبل أو جبال قد وضعك عليها لتخدم ككاهن وتؤّثر فيها؟

2 . افحص حياتك اخلاّصة. هل جعلت اهلل متسّلًطا على كّل نواحي حياتك؟ 
 هل حتيا حياة مستقيمة بدون أن تعرج بني ما هو مقّدس وما هو دنيوي؟

3 . كّرس نفسك للّسري وراء املسيح. اسأله كيف يريد أن يغرّي أّمتك.
 اسأله كيف يريد أن يستخدمك يومًيا.

                                

ت يف عامل التجارة دليل املهماّ

فّكر اآلن!

مالحظات
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نقطة جوهرّية

إن مكان العمل هو أحد األماكن األساسّية اليت يكون فيها املؤمنون »ملًحا ونوًرا« لعامل حمتاج. 
وسيخترب الّناس يف مكان العمل حمّبة املسيح نتيجة لالهتمام واحملّبة والّرغبة يف اخلدمة اليت 

يظهرها املؤمنون يف العالقات.
   

للرّقابة  وأسًسا  أهداًفا  ويضع  توجيهات،  ليعطي  عمل  خّطة  يطّور  حكيم  عمل  صاحب  كّل 

للرّشكة وكّل أقسامها. كام أّن أصحاب األعامل املؤمنني مسؤولون أيًضا أمام الله وأمام املوظفني 

عن وضع خّطة للخدمة. وقد تستخدم هذه الخّطة إما عىل صعيد شخيص أو يتم مشاركتها مع 

مؤمنني آخرين يف مكان العمل.

ثالثة مفاتيح للخدمة في مكان العمل

مثة مفاتيح ثالثة يجب أن نأخذها دامئًا بعنب االعتبار يف الحياة والعمل. وهي: امللكوت والعالقات 
والّتغيري

ميكننا  كيف  ونستكشف  امللكوت  عىل  مرّكزين  نكون  أن  نريد   .1

إنجيل  العامل من خالل  مع  نتواصل  أن  كأفراد وكأصحاب عمل 

يسوع املسيح عرب أعاملنا التجارية.

يجب أن نختار أن ننظر إىل كّل فرد نلتقيه عىل أنه مهّم وندرك   .2

أن يسوع كان فّعاال ألنه قّدر العالقات وسعى إىل بناء العالقات 

مع مختلف أنواع الناس.

هدفنا أن نتيح لقّوة الله املغرّية أن تغرّي بشكل إيجايب كّل يشء   .3

إدارة أعاملنا بحسب مبادئ  نلمسه. وهذا يتضّمن  إنسان  وكّل 

املسيح، ما يوّلد جّوا يتيح مجاالً للتغرّي

اخلدمة يف مكان العمل
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دعانا  نفعله.  ما  كّل  يف  كخّدام  دورنا  ندرك  أن  يجب  عملنا؟  مكان  إىل  ملكوته  ننقل  كيف 

يسوع ملتباعة عمله وقد زّودنا بكّل ما نحتاج إليه للعمل حيثام توّجهنا. وكأصحاب عمل نحن 

مدعوون لنرش ملكوت الله، تطوير العالقات، ولنكون وكالء التغيري بقوة الروح القدس، يف حياة 

كّل من نتواصل معهم يف السوق التجارية.

أربعة مبادئ للخدمة في مكان العمل

كولويس 4 : 1 – � »أيها السادة، عاملوا عبيدكم بالعدل واإلنصاف، عاملني أّن لكم، أنتم أيًضا، 

سيًدا يف السمء. داوموا عىل الصالة، متيقظني فيها بالشكر، مصّلني مًعا ألجلنا أيًضا، يك يفتح لنا 

الله باًبا للكلمة، فنتكّلم برّس املسيح الذي من أجله أنا مقّيد أيًضا، حتى أعلنه كم يجب أن أتكّلم 

به. ترّصفوا بحكمة مع الذين هم من خارج الكنيسة، مستغّلني الوقت أحسن استغالل. ليكن 

كالمكم دامًئا مصحوًبا بالنعمة، وليكن مصلًحا مبلح، فتعرفوا كيف يجب أن تجيبوا كّل واحد«. 

توضح لنا هذه اآليات بشكل كبري املبادئ األربعة للخدمة يف مكان العمل:

1 - أن نكرّس أنفسنا للّصالة )اآلية 2(

2-  أن يفتح لنا الله باًبا للكلمة، ليك نعلن رّس املسيح )اآلية 3(

3 - أن نترّصف بحكمة مع الذين هم من خارج الكنيسة، 

      مستغّلني الوقت أحسن استغالل )اآلية 5(

4- أن نعرف كيف يجب أن نجيب كّل واحد )اآلية 6(

املبدأ األّول: الّصالة

جّهز لائحة بأسماء الموّظفين، الزبائن، البائعين وزمالء آخرين في العمل  •

ابدأ بالّصالة ألجلهم بحسب أسمائهم وبشكل مستمّر.   •

   وإن كانت الالئحة كبيرة، قّسمها إلى مجموعات وصلِّ كّل يوم لمجموعة واحدة.
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حياتهم. في  يعمل  بينما  يستخدمك  وأن  تجاههم،  حّساًسا  يجعلك  أن  الله  إسأل   •

اسأل الله أن يجعل قلبك رقيًقا تجاههم ويعطيك حكمة في كيفية التقّرب منهم.   •

    واسأله أن يريك كيف يريد أن يغّير حياتهم.

صّل ليفتح لك الله باًبا للكرازة لهم  •
كن صبوًرا، فالعملّية تتطّلب وقتاً  •

املبدأ الّثاني: األبواب املفتوحة للكرازة

بالعالقات.  بل  بالّنشاطات  يتعّلق  تأثرينا وال  والّتلمذة يجري يف نطاق  الكرازة  النوع من  هذا 

تّتخذ األبواب املفتوحة عّدة أشكال؛ فقد تكون مناسبة سعيدة يف زمن احتفال. وقد تكون أزمة 

معّينة. وتشتمل املناسبات الّسعيدة عىل والدة طفل ما، عيد ميالد أحدهم، ذكرى معّينة، عقد 

قران أو تخّرج. وتشتمل بعض األزمات عىل موت أحد األحّباء، مرض خطري، مشاكل زوجّية، 

مشاكل تتعّلق باألطفال، تحّديات مادّية، أو فقدان وظيفة. عندما نقرأ األناجيل ونتأّمل حياة 

من هذه  العديد  عىل  اشتمل  نشاطه  أّن  نالحظ  وخدمهم،  الناس  أحّب  الذي  املسيح  يسوع 

الظروف. كانت هذه األخرية أبواًبا مفتوحة شّكلت فرًصا متاحة للخدمة.

أفكار تساعد على فتح األبواب:

بطاقات مبناسبة أعياد امليالد الشخصية – مرفقة برسائل موجزة  •

رسالة شهرية إىل كّل موّظف تتضّمن مواضيع تشجيعية بّناءة للعالقات  •

بطاقات مبناسبة عيد امليالد املجيد، رسائل لكّل املوظّفني، الزبائن والباعة  •

احتفاالت العطلة املخصصة للموّظفني   •

نزهة صيفية للموظّفني وعائالتهم  •

توجيه “الشكر” لكّل فرد، عرب بطاقة أو الهاتف أو الربيد االلكرتوين أو توزيع املكافآت  •

تذّكر أّن األفراد يريدون أن يعرفوا أنك تهتّم ألمرهم قبل اإلصغاء إىل أي أمر آخر.  •

املبدأ الّثالث: فرص الكرازة املتاحة

لهم. ونظهر  للكرازة  الفرص  لنا  إلينا، ستتاح  الله  أرسلهم  الذين  يومًيا لألشخاص  عندما نصيّل 
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من خالل العالقات املتطّورة أننا متفّرغون ومنفتحون عىل التواصل. ويتضّمن التواصل التكّلم 

واإلصغاء، بل غالًبا اإلصغاء. ومن املهّم أن نظهر االهتامم، املحّبة، والّرغبة يف الخدمة، ونكون 

مشّجعني بكلامتنا. ويجب أن تكون معرفتنا باألشخاص حولنا عميقة لنالحظ الّتغيري يف ترّصفاتهم 

ومزاجهم. كن حّساًسا واسَع إلدراك أي احتياجات.

املبدأ الّرابع: الّتجاوب

هذا مثل يوضح لنا كيف يجب أن يتجاوب صاحب عمل ما، مع الفرصة التي أتيحت له للكرازة ألحدهم:

“صّليت ِل »جو« ألشهر. وسمعت الحًقا أّن والدة »جو« توفيت )أزمة(. والحظت أنه ميّر بفرتة 

طبيعية من الحزن )مراقبة(. أرسلت بطاقة ِل »جو« دّونت عليها رسالة شخصية وتابعت الصالة 

ألجله )حساسية(. وذات يوم، أصغيت ِل »جو« خالل احتسائنا القهوة مًعا ألعرف كيف حاله. 

وعرضت عليه املساعدة يف بعض املسائل العملية )خدمة(. أرسلت له كتّيًبا يحتوي عىل آيات 

)اهتامم(. دعوت »جو« ملرافقتي لحضور حدث ريايض خالل األسابيع القادمة )التفّرغ(. راسلت 

»جو« بعد أشهر قليلة ألعلمه أين ما زلت أصّل ألجله )تشجيع(. تلقيت اتصاال من »جو« يف 

ساعة متأخّرة ليال ذات يوم يخربين فيه عن ابنه املراهق الذي يف ورطة. أصغيت، وحاولت أن 

نقرأ  أن  بإمكاننا  كان  إن  أخرًيا، سألت »جو«  )مظهًرا محبتي(.  بقربه  أنا  ها  وأعّزيه.  أشّجعه 

اآليات مًعا. ويف النهاية، سألته إن كان يريد أن يدعو يسوع إىل حياته.

توجيهات تساعد على إعالن املسيح يف مكان عملك

ال تكن »متديًنا« يف العمل، إمنا دع املسيح يحيا من خاللك  •

إرفع راية اإلميان بدون أن تظهر عدائًيا أو مزعًجا  •

كن نورًا يف عامل ميلء بالظالم  •

اعرض عىل زمالئك يف العمل الواقعني يف متاعب، الصالة ألجلهم  •

دّون طلبات الصالة والحق املوضوع  •

اسأل عن عائالت املوظّفني  •

زّود نفسك بعدد من الكتب املقدسة والنبذ لتوزيعها يف الظروف املناسبة  •

رافق الزمالء يف العمل إىل الغذاء وتكّلم معهم  •

كن صبورًا، فاألمر يتطّلب وقًتا ومجهوًدا  •
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مراجعة العملّية

1 صلِّ ألجل الذين تتواصل معهم عرب الّتجارة، 
         سائاًل الله أن يعّد قلبك وقلوبهم.

2 راقب الفرص التي يتيحها لك الله بينام يعمل يف حياة اآلخرين.

3 كن حّساًسا إزاء كّل فرصة لتكرز للشخص املعني.

4 جتاوب بحذر وبحساسية لتبني الّثقة يف العالقة. 
ال يجوز أن نعامل األشخاص كأدوات ملشاريعنا، 

بل علينا أن ننظر إىل العالقة عىل أنها من الله ولتحقيق أهدافة.

ت يف عامل التجارة دليل املهماّ
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1. اسأل اهلل كيف يريدك أن تكون »ملًحا ونوًرا« للعامل الذي تعيش فيه
2. اسأل اهلل أن يعلن لك عن األشخاص املناسبني 
    ويعطيك خّطة عمل يف خدمتك يف مكان العمل

3. اسأل اهلل يومًيا أن يفتح لك األبواب لتتقّرب إىل الناس، 
   ويعطيك حساسيته كي تلحظ هذه األبواب، 

   ويعطيك قلبه لتعرف كيف تتجاوب مع األبواب املفتوحة.

فّكر اآلن!

مالحظات

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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2  التطّور الشخصي

ت يف عامل التجارة دليل املهماّ
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نقطة جوهرّية

يستخدم اهلل القادة القادرين على الّتكيز على الّرؤيا اليت أعطاها هلم 
وحتقيقها بأسلوب روحي ونظام.

مبادئ أساسّية للقيادة
يتطّلب الحصاد قادة

والقيادة تتطّلب رؤيا

والرؤية تتطّلب تركيًزا

والرتكيز يتطّلب أهداًفا

واألهداف تتطّلب خّطًطا

والخّطط تتطّلب تنظيًما

قادة للحصاد

إقرأ لوقا 10 : 2

يجمع الله حصاًدا من النفوس يف كافة األمم بطرق مل يسبق لها مثيل. يتحّول الناس إىل يسوع أكرث 

من أي وقت مىض. لهذا السبب فإن الحاجة شديدة إىل قادة مؤمنني مؤهّلني لتلمذة الناس ليبلغوا 

النضوج الكامل ويبنوا ملكوت الله. ونحتاج أيًضا إىل قادة قادرين عىل جمع الحصاد وتلمذة 

األمم. يبحث الله عن قادة يطيعونه للتامم ولهم إميان عظيم، ليستخدمهم لتحقيق أهدافه.

رؤيا

إقرأ أمثال 29 : 18

يجب أن يكون لدى القادة رؤية مقنعة تجذب اآلخرين إليهم. ويجب أن تنبع هذه الّرؤيا من 

فكر الله، ومن خالل قلوب القادة وُتقّدم بشكل واضح للناس ليتبّنوها.

القيادة املثمرة
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الشعب بال رؤيا، يجمح. والّرؤيا هي تصّور مسبق لحالة معّينة مل  إّن  املقّدس  الكتاب  يقول 

تحدث بعد. وعندما يشارك القائد رؤيا ما بوضوح، يكون تأثريها فّعاالً. تقدر الّرؤيا الواضحة أن 

توّحد وتجمع الناس، وهي تلهمهم ومتنحهم الّطاقة ليشاركوا بحامس يف دعم القضية املرجّوة. 

ويجب أن يكون لدينا كقادة صورة أو رؤيا ملا يريد الله أن يصنعه يف حياتنا الشخصّية وعائالتنا 

وأعاملنا ودورنا الشامل يف ملكوت الله.  

نجد يف سفر نحميا صورة تقليدّية عن القيادة ذات الّرؤيا. والّرؤيا يف حالة نحميا كانت إعادة بناء 

األسوار وكانت مهّمة تتخّطى قدراته الطبيعّية. لذلك احتاج إىل مساعدة خارقة للطبيعة. وقد 

مّكنت الّرؤيا نحميا من الّصمود أمام تهديدات العدو، تهديداته بالهجوم عليه واإلهانات إضافة 

إىل تذّمر الشعب وتعبهم. وال شك أّن رؤيا ومهّمة نحميا اإللهّيتني أّثرتا يف أجيال املستقبل. 

ؤيا اإللهياّة: ثالثة حقائق تتعلاّق بالراّ

رؤيا الله الالمحدودة تحّثنا عىل تخّطي قدراتنا البرشية  .1

2.  رؤيا الله الالمحدودة تصمد يف وجه املحن

رؤيا الله الالمحدودة تتجاوز محدودّية طاقتنا وإدراكنا  .3

التركيز

“إن كنت ال تحيا وفًقا لألولويات، فستحيا تحت الّضغوطات. إما أن تحّدد األمور املهّمة لحياتك 

أو يحّددها لك اآلخرون” – ريك وورن

الخطوة التالية الطبيعية يف متابعة رؤيا ما هي الرتكيز عىل هذه الّرؤيا. فقد تتاح أمامنا فرص 

كثرية جّيدة عىل مختلف الجهات. لكّن القادة املثمرين ينتقون الفرص املناسبة التي تساعد عىل 

الرّتكيز عىل الّرؤيا التي دعيوا إليها.

والحصاد  والزرع  والجني  البذار  وقت  فمبادئ  معينة.  أمناط  عرب  عجائبه  الله  يصنع  ما  غالًبا 

العاملّية ُتطّبق يف مختلف مجاالت السلطة. تذُكْر عندما قّدم يسوع مثل البذار؟ نوع واحد من 

البذار أمثر يف مرقس 4 : 3 – 9. وميكن أن نطّبق هذا املبدأ يف عامل التسويق واملبيعات والتنّبؤات 

االقتصادية وغريها. 
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تعّلم الكثريون يف نظرية اإلدارة  مبدأ باريتو Pareto Principle أو قانون ال 80 – 20

ينّص مبدأ Pareto  أو قانون ال 80- 20 عىل أّن:

20 % من الناس يخلقون 80 % من االنتاجّية ككّل

20 % من الناس ينتجون 80 % من األرباح

20 % من املجهود املرّكز يحّقق فرًقا بنسبة 80 % يف العملّيات ككّل. 

ميكن تطبيق هذا املبدأ عىل مختلف نواحي التجارة والحياة. يجب عىل القادة أن يرّكزوا عىل 

املهاّمت التي تدّر لهم أفضل إيراد مقارنًة بالجهود املبذولة والوقت املكرس. 

 

القادة العظامء قادرون عىل تحديد األعامل املناسبة والرتكيز عليها ومواصلة العمل عىل املهاّمت 

األكرث أهمية حتى إنجازها.

تطبيق استراتيجّية الّتركيز

فّكر قليال قبل اإلجابة عن هذا السؤال:

إن كان بإمكاين القيام بثالثة أمور فقط لها وقع مهم، فمذا قد تكون؟

خالل األشهر الثالثة القادمة:_____________________________________________

املقبلة:___________________________________________________ خالل السنة 

خالل الثالث سنوات املقبلة: _____________________________________________

خالل حيايت: ________________________________________________________

يساعدنا هذا التطبيق عىل إدراك األمور األساسّية التي يجب أن نرّكز عليها. وبعد أن نجيب 

اليومّية  الزمن، سنتمّكن من تحديد مهاّمتنا وأولوّياتنا  عن هذه األسئلة بحسب كّل فئة من 

واألسبوعّية والشهرّية التي تعكس األهداف التي نرّكز عليها. 

 عندما نراجع أهدافنا، يجب علينا أن نقوم بالتعديالت املناسبة. إن نّظمنا أنفسنا مبا يجعلنا  

غرية” بتعطيل إنتاجّيتنا، فسوف ننجح. مرّكزين دامئاً عىل األمور املهّمة ومل نسمح ل “األمور الصاّ

•

•

•
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إليكم بيت القصيد: ما هو املهم؟ إن استطعنا اإلجابة عن هذا السؤال البسيط »ما هو اُلمهم؟« 

الّرؤيا الّشاملة أو تتميم مهامنا اليومّية، فسوف نحيا مرّكزين عىل األهداف.  أكان يف تحقيق 

يقدر القادة العظامء أن يحّددوا األعامل املناسبة وأن يرّكزوا عليها ويتابعوا العمل عىل األكرث 

أهمّية بينها حتى إنجازه. ينطبق هذا األمر عىل دعوتنا ودوافعنا وعائالتنا وعملنا.

األهداف

حني تتّضح الرؤيا واألمور التي يجب أن نرّكز عليها، يتوّجب علينا أن نضع أهداًفا تساعدنا عىل 

تحقيق الّرؤيا.

ويجب أن تكون األهداف التي نضعها ذات خطوات محّددة وقابلة للتحقيق. ُتبنى األهداف 

الحقيقّية عىل الواقع، ال عىل الخيال. مثاًل، إن قام شخص ريايض يفتقر إىل الّتدريب بوضع هدف 

يقيض باملشاركة يف سباق املاراثون خالل أسبوعني، فهو يكون غري واقعي إطالقاً. لكن إن سعى 

وراء املشاركة يف سباق املاراثون خالل اثني عرش شهرًا، عندئٍذ يكون األمر واقعًيا وميكن تحديده 

بالخطوات املناسبة للتقّدم أثناء العملّية.

التخطيط

بعد أن وضعنا أهداًفا تتوافق مع الّرؤيا لرنّكز عليها، علينا اآلن أن نخّطط لكيفية بلوغ هذه األهداف.

إّن الله واضع مخططات. يضع خطة لكّل فرد )إرميا 29 : 11( وقد وضع خطة إلنشاء الخليقة 

)إشعياء 37 : �2(

تساعدنا الخطط عىل تحديد مسارنا. وميكن تعديلها بل يجب فعل ذلك، بناء عىل الظروف 

والوقائع غري املتوّقعة.

يساعدنا وضع الخطط عىل بناء حياتنا وتنظيم عملنا وأيضاً عىل أن نكون مثمرين للمسيح. ال 

أحد يقّدر العمل غري املنجز. يحثنا يسوع عىل التخطيط ألعاملنا بكّل دقة وعىل الحرص عىل 

إنجازها. فإنجاز األمور يتطّلب تركيزًا وتصمياًم كبريين.
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لوقا 14: 28 –30 »فأّي منكم، وهو راغب يف أن يبني برًجا، ال يجلس أوال ويحسب الكلفة لريى 

هل عنده ما يكفي إلنجازه؟ وذلك لئال يضع له األساس وال يقدر أن ينجزه. أفال يأخذ جميع 

الناظرين يسخرون منه قائلني: هذا اإلنسان رشع يبني وعجز عن اإلنجاز«.

التنظيم

وضع  الرتكيز،  الّرؤيا،  أي  الرّتتيب  هذا  بحسب  باجتهاد  ليسلك  منّظاًم  القائد  يكون  أن  يجب 

األهداف والتخطيط.

القائد امُلنّظم ...

يراجع خططه واألهداف ويرّكز للتأكد من أنه يسلك يف االتجاه الصحيح. 

والوقائع  التقّدم،  يف  الّنقص  أو  والتقّدم  الظروف،  تغرّي  بحسب  والّتغيريات  بالّتعديالت  يقوم 
الجديدة والّنكسات غري املتوّقعة والفرص الجديدة.

يحرص عىل توظيف موارده وإدراتها كام ينبغي ليك ميجد الله بثمره. 
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نقطة جوهرّية

يكرم اهلل استقامتنا عندما جنعلها هدًفا إلكرامه من خالل عملنا

أحد أعظم التحديات التي يواجهها املؤمنون يف السوق التجارية حول العامل هو كيفية النجاح 

عندما يسود الفساد. وغالًبا ما يبدو لنا أّن الفاسدين وذوي املامرسات غري األخالقية هم الذين 

بسهولة  يحبطوا  أن  للمؤمنني  ميكن  لذا  النامية.  البلدان  يف  املادية  األرباح  ويجنون  ينجحون 

عندما يحاولون فعل الصواب، فيام يرون األرشار يزدهرون. لكن علينا أن نتشدد عندما نشعر 

بذلك. فالله يرى كّل يشء ويكافئ البار عىل املدى البعيد.

وصاياه.        ونطيع  نكرمه  عندما  سيكافئنا  بأنه  كلمته  تعدنا  البار.  اهلل  سيكافئ 
إقرأ 1 كورنثوس 9: �2؛ 1 تسالونييك 2 : 19 – 20؛ يعقوب 1 : 12

لتكن رؤياك بعيدة املدى. نحن نزرع البذار ألجيال املستقبل. أّي نوع من البلدان 
واألنظمة نريد ألوالدنا وأحفادنا أن يرثوا؟ كّل معاملة شخصية وتجارية نقوم بها 

سوف تزيد أو تنقص من الحساب املرصيف الروحي الجامعي ألمتنا. إّن الطاقة 

الروحي واالقتصادي لكل أمة هو مجموع قرارت كّل فرد من  الشاملة للوضع 

األفراد. أمامنا فرصة كّل يوم لبناء ملكوت الله من خالل حياتنا وأعاملنا.

لحني.  نجاحهم  أن  نعلم  يثمرون،  حولنا  األرشار  نرى  عندما  الشرير.  ال تغر من 
يقول الكتاب املقّدس يف مزمور 37 إنه ال يجدر بنا أن نغتاظ من األرشار عندما 

ينجحون يف مساعيهم، ألنهم »سيستأصلون« من األرض. كام جاء يف مزمور 92 : 

7 أنه مع أّن الرشير يزهر إال أنه »يباد إىل األبد«. يشّبه الكتاب الرشير بالعشب 

الذي يزهر رسيًعا ومع ذلك يذوي.

الغاية من الّرشاوي

أراد  إن  بأنه  تفيد  السائدة  والفكرة  معتاد.  هو حدث  أمم  عدة  يف  الرشاوى  انتشار  أّن  نجد 

أحدهم أن ينهي عمال ما أو أن يرّسعه، فال بّد له من دفع الرشاوى. لكن الكتاب املقّدس ينهي 

عن ذلك. ويجب علينا كأتباع للمسيح أن نكون صادقني ومستقيمني يف كّل أعاملنا. يجب أن 

نكون ُمقادين بالروح القدس يف كّل ما نفعله.

•

•

•

حماربة الفساد
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هل مثة أوضاع تفرض علينا أن ندفع الرّشوة إذ ال سبيل آخر أمامنا؟ قبل اإلجابة عىل الّسؤال، 

لنفحص مًعا أنواًعا مختلفة من الرّشاوى.

أنواع الّرشوة

أ. املمارسات غري املنصفة
لنفحص أّوالً الرّشاوى املجحفة وغري املنصفة. لنفرتض أّن شخصني تقّدما للوظيفة نفسها. ودفع 

أحدهام رشوة رًسا إىل املسؤول لحثه عىل إعطائه الوظيفة. من الواضح أن هذه الوسيلة خطأ 

وغري عادلة.

ب. التالعب
لدينا ثانًيا الرشوة التي تأخذ شكل االبتزاز. إّن استخدام األموال لالبتزاز، والتخويف والتهديد 

بهدف التأثري عىل قرارت الغري هو خطأ ورّش.

ج. “إكرامية املال”
أحياناً ال تكون األمور واضحة. لنفرض مثاًل أن أحد رجال األعامل يحاول تقديم أوراقه لدى أحد 

املوظفني الرسميني ملتزماً بكل األنظمة والقوانني لتأسيس عمل خاص به. فقام رجل األعامل 

بكافة اإلجراءات الالزمة، ودفع التكاليف، وهو ينتظر اآلن أن يتمم املوظف العمل املتوجب 

عليه القيام به. فأصبح رجل األعامل مكّباًلً وعاجزاً عن السري يف العمل ما مل ينِه املوظف عمله 

ومينحه الرخصة املطلوبة. وها هو يراجع املوظف باستمرار لكن هذا األخري مل ينِه عمله علاًم بأنه 

ميكنه فعل ذلك إذا بذل مجهوداً بسيطاً. عندئٍذ يتضح أن هذا األخري يريد املال ليقوم بعمله. 

الحالة؟ املؤمن يف هذه  األعامل  يفعل رجل  ماذا  املعاملة.  أن ترّسع  وميكن إلكرامية بسيطة 

يقول البعض إنه ال يجدر بنا االستسالم ألننا نسمح بذلك باستمرار القيام مبامرسات غري منصفة. 

يجب أن نتحىّل بالصرب وننتظر ال بل علينا محاولة استغالل الوضع لنكون شهادة للمسيح.

ويقول آخرون إنه ال بأس بإعطاء الناس “إكرامية” لحثهم عىل فعل ما يجدر بهم أصال فعله. 

ففي النهاية، هم الذين يرتكبون الخطأ.
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هذه األوضاع املحرية صعبة جًدا ومتتحننا. رأينا يف القصة السابقة كيف ميكن لنا أن نرّبر ُكال من 

االتجاهني. لكن علينا يف هذه األوقات بالذات أن نعتمد عىل الروح القدس لريينا ما يجب فعله، 

ومتى يجب فعله وكيفية القيام بذلك. 

السلوك بالبّر في العمل
منذ  واهتدى  الهند.  هيدرباد،  البناء يف  مجال  يف  كمدير  يعمل  »ماكسويل«  يدعى  رجل  مثة 

سنوات قليلة إىل املسيح. وكان معتاًدا قبل أن يعرف املسيح عىل دفع الرشاوى وقبولها، فهي 

نوع من أنواع املامرسات التجارية املعتادة يف الهند. لكن عندما قرأ اإلنجيل، بّكته الروح القدس 

وحّثه عىل تغيري طرقه.

وحدث أّن بعض أصحاب العمل أرادوا منه أن يعطيهم رشوة ليعملوا معه. فرشح لهم أنه مل 

يعد يدفع الرشاوى ألنه صار مسيحًيا. فخرس العمل جراء موقفه ذاك. وبعد ستة أشهر، عاد 

إليه أصحاب العمل عينهم وعرضوا عليه دفع ضعف املبلغ املتفق عليه سابًقا ألنهم أدركوا أنه 

شخص جدير بالثقة. 

اهلل يكرم استقامتنا
يجب علينا كأتباع ليسوع املسيح أن منّثله ونجعل برّه يحيا فينا. والتطبيق األفضل ألي رجل 

صعبة  أوضاًعا  نواجه  وعندما  الخداع.  مظاهر  كّل  حتى  أو  الرشوة  تجّنب  هو  مؤمن  أعامل 

ونشعر بأننا محارصون، يجب أن نسأل الله أن مينحنا الحكمة لتخّطي املشكلة.
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نقطة جوهرّية

لكي  املوارد  وعلى  إليه،  نقودها  لكي  النفوس  على  وكياًل  منا  واحد  كل  جيعل  أن  هو  اهلل  خمطط 
نستخدمها ألجل تتميم أهداف امللكوت. وسيكافئ اهلل طاعتنا إن كنا أمناء.

تشمل الوكالة كل جانب من جوانب الحياة املسيحية. خلق الله كل يشء وهو بالتايل ميلك كّل 

يشء. ومبا أننا ال منلك شيًئا يف الحقيقة، نحن إًذا مؤمتنون عىل ما يعطينا إياه وعلينا أن نكون وكالءه.

الحقيقية. جاء يف  الوكالة  لنا أساس  : 14 – 29، حيث يرشح   2� يعطينا يسوع مثال يف متى 

املثل أن الرجل ائتمن كّل واحد من العبيد الثالثة عىل مبلغ معنّي من املال، كّل واحد »حسب 

طاقته«. وتوّقع الرجل من جميعهم أن يستثمروا األموال ويأتوه باألرباح.

مبدأ أساسي: األمانة في الوكالة تسبق الّترقية

نعلم أنه يف نهاية املثل، عاد الرجل لريى ما صنعه عبيده برؤوس األموال التي ائتمنهم عليها. 

وقال لألّول الذي استثمر املال وعاد باألرباح وكان أميًنا عىل وزنته: »حسًنا فعلت أيها العبد 

الصالح واألمني! كنت أمينًا عىل القليل فسأقيمك عىل الكثري«. )متى �2 : 21(

يتوّقع الله منا أن نكون أمناء يف األمور الصغرية اآلن ليك يأمتننا عىل أمور أعظم يف املستقبل. 

يعطي الله كّل فرد أشياء معّينة عىل سبيل االقرتاض من عنده، ويتوّقع أن نستثمر ما قد أعطانا 

ونأتيه باألرباح. 

يجب علينا معالجة بعض األمور بالطريقة املناسبة لتحقيق أهداف الله وهي:

الوكيل األمني
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على صعيد شخصي               على صعيد األعمال
املهارات والقدارت                          املمتلكات واملباين

العالقات                                      الزبائن

الوقت                                         املوظفون

الفرص                                         املمولون

دعوتنا                                         األموال

أجسادنا                         

رسالة اإلنجيل

نحن مسؤولون عن العمل عىل الوزنات التي أعطاها الله لنا. جاء يف املثل الّسابق أّن الله أعطى 

كّل واحد وزنة مختلفة عن وزنة اآلخر وأنه مل يتوّقع منهم جميًعا أن يأتوا بالّنتيجة نفسها. بل 

توّقع أن يكون كّل واحد منهم أميًنا وأن يستثمر ما أقامه عليه. يجب أن نعمل عىل ما أعطانا 

إياه الله وأن نستثمره. وقد نال الذين كانوا منتجني، ترقية.

مبدأ أساسي: اهلل يكافئ الوكالء األمناء

كانت مكافأة السيد للوكالء األمناء يف متى �2:

املديح: »أحسنت«

الرتقية: »سأقيمك عىل الكثري«

عالقة أعمق: »أدخل إىل فرح سيدك«.

لقد رُسّ الرجل جًدا بالذين استثمروا األموال التي أقامهم عليها وكسبوا األرباح. وأكرمهم باعرتافه 

علًنا بأمانتهم. رّقاهم ورفع من شأن سلطتهم. وسمح لهم أن يتقّربوا إليه شخصًيا. عندما نحيا 

لله ونستخدم املوارد ملجده، فهو سيقابلنا باملثل.

•

•

•
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صقل األمانة يف الوكالة يف احلياة والعمل

يتوّقع الله منا أن نستثمر ما أعطاه لنا بكل أمانة وأن نرفع نسبة األرباح. وعندما نحيا وفًقا 

ألهدافه، فهو يعطينا القّوة والقدرة لتحقيق مشيئته. فعملنا وكل موارده هي أمانة بني أيدينا 

من الله لنعمل عليها. وهو يتوق ليعمل معنا كرشيك.

نعلم من خالل املثل السابق أن العبيد األمناء بادروا فورًا إىل العمل عىل استثامر األموال. أحّسوا 

بأهمية تطوير ما قد أقيموا عليه. ويتوقع الله منا أن نكون وكالء ممتازين يف الحياة والعمل. 

ورجل األعامل يطّور عمله وينّميه باستمرار. ويجدر بنا، كوكالء أمناء يف العمل، أن نطرح األسئلة 

اآلتية عىل أنفسنا، والتي تتعّلق مبواردنا:

العمل؟ لهذا  الله يل  الذين أعطاهم  التجاري  الدعوة والرؤيا واملخطط  هل أسلك بحسب 

هل لدّي املمتلكات واملباين والتجهيزات الالزمة لتحقيق الرؤيا التابعة لهذا العمل؟

هل لدّي املوظفون املناسبون وهل يتمتعون بالذكاء واملهارات والتدريب لتنفيذ مخطط العمل؟

هل عميل مرّشف أمام الزبائن؟

هل أمتتع بالصيت الحسن ألين أسّدد فواتريي بدون تأخري وأيف بوعودي للممّولني؟

هل أستغّل الوقت أحسن استغالل؟

هل أستخدم أموايل بحكمة وكفاءة؟

هل أحيا إمياين بالقول والعمل أمام الذين أتواصل معهم؟

يستبق رجال األعامل املسؤولون دامئًا األمور يف تفكريهم ويبحثون باستمرار عن فرص جديدة. 

ويجب أن نكون مستعّدين ملواجهة التحديات الجديدة وأن نرتّقب الفرص.

•

•

•

•

•

•

•

•
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الوكيل غري األمني والوكيل األمني:

ال يعمل العبد غري األمني عىل املوارد التي تسّلمها فيصبح بالتايل غري نافع لسيده. وبالنظر إىل 

القصة يف متى �2، نرى العبد غري األمني يختلق األعذار ويحيا بالخوف. واألعذار ناتجة عن عدم 

إمتام العمل. تتخذ الوكالة غري األمينة أشكاال مثل الكسل واالفتقار إىل التخطيط والخوف

وّبخ الرجل العبد بقساوة ألنه مل يعمل عىل الوزنات التي أقامه عليها. فبدال من العمل بكّد 

وكسب األرباح، قام بدفن وزنته ومل يبذل أي مجهود. تسّبب كسله وخوفه بعدم إمثاره. وكانت 

رّدة فعل الرجل لتكون مختلفة متاًما لو أّن العبد غري األمني قام عىل األقّل ميجهود حقيقي عىل 

رجاء اإلمثار.

ميدح السّيد الخدام الصالحني عىل أمانتهم، ال عىل دهائهم أو طمعهم باألرباح أو مثرهم. ويجب 

أن يكون هدفنا كرجال أعامل يبنون امللكوت، أن نكرم الله من خالل أمانتنا وإمثارنا يف كّل ما 

ائتمننا عليه. وال بد لنا وفًقا إلمكانياتنا، وبقّوة الروح القدس أن ننجح يف التعامل مع الناس ويف 

معالجة األمور.



48 صفحة

1. صلِّ واسأل اهلل عن املوارد اليت أقامك عليها
2. افحص أعمالك الشخصية والتجارية لتى إن كنت تسمح للروح القدس

    بأن يقودك خالل عملك على املوارد اليت ائتمنك عليها اهلل. 
3. اجتهد كي تكون أميًنا يف كّل شيء، وألجل أهداف امللكوت 

    وكن على يقني أّن اهلل سيمدحك ويرّقيك وينعم عليك.
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ت يف عامل التجارة دليل املهماّ

فّكر اآلن!
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نقطة جوهرّية

املال وسيلة واختبار للوكيل األمني

أمثال 13 : 7  »ُربَّ فقري معدم يتظاهر بالغنى، وكثري الغنى يتظاهر بالفقر«. 

متى � : 24  »ال ميكن ألحد أن يكون عبًدا لسيدين: ألنه إما أن يبغض أحدهم فيحّب اآلخر، 
وإما أن يلزم أحدهم فيهجر اآلخر. ال ميكنكم أن تكونوا عبيًدا لله واملال مًعا«.

نجد يف الكتاب املقّدس أكرث من 2300 مرجع عن كيفية إدارة األموال واملمتلكات. يريد الله 
الله ألبنائه شكال مادًيا فحسب )املال(، بل هو  أن يبارك شعبه. وال يّتخذ الغنى الذي يوّفره 
روحي أيًضا مثل الحكمة، والشخصية املصقولة واملهارات التي تتناقل عرب األجيال. وكثريون مّمن 

يتمتعون بالغنى املادي، هم فقراء عىل الصعيد الروحي.

يجب أن ننظر إىل املال عىل أنه وسيلة ُتستخدم للخري. فهو رضوري لتلبية االحتياجات. لذا من 
املفيد خلق األرباح. والربح عبارة عن كسب أموال نتيجة بيع سلعة أو القيام بخدمة معينة، 
تفوق األموال التي تّم إنفاقها لرشاء هذه السلعة أو القيام بالخدمة. وميكن استخدام األرباح 

لتطوير تجارة ما وملباركة اآلخرين.

غالًبا ما يؤّدي كسب املال إىل امتحان للشخصية. غالًبا ما يظّن الناس أّن املال يحّل مشاكلهم. 
فيصبحون عبيًدا للامل، ويصبح املال املحفز لهم عوًضا عن كونه مجرد وسيلة. ما يسّبب املشاكل 
بالشخصية  ونساء،  رجاال  أبناؤه،  يتمتع  أن  الله  يريد  واألعامل.  والعالقات  األفراد  عىل صعيد 
املناسبة إلدارة أموالهم واستثامرها بالطريقة املناسبة. بتعبري آخر، يجب أن نتطّلع إىل االزدهار 

لكن بدون أن نتحّول إىل أشخاص ماديني. 

إدارة األموال
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المبادئ المادية للوكيل األمين

1. اهلل وحده مصدر الغنى
تثنية 8 : 18 »ولكن اذكروا أّن الرّب إلهكم هو الذي مينحكم القّوة إلحراز الرثوة«.

يجب أن نفهم أن كّل ما منلكه وكّل ما نحن عليه هو من الله. ال نستطيع شيًئا بدونه. ال تفتخر 

مبا أنجزته. بل سارع إىل إعطاء املجد واإلكرام لله ألجل االنتصارات والربكات.

2. جيب أن يكون ملكوت اهلل أولوّية يف حياتنا
متى � : 33 »أما أنتم، فاطلبوا أوال ملكوت الله وبّره، وهذه كلها تزاد لكم«.

عندما يكون لنا فكر امللكوت، يّتّخذ تركيزنا ووجهة نظرنا تلقائًيا شكلهام املناسبني. يعرف الله 
وذلك  والوفرة  بالفيض  أيضاً  بل  فحسب،  االحتياجات  هذه  بتلبية  ليس  يعدنا  وهو  حاجاتنا. 

عندما نجعله هو وما يريده أولوية يف حياتنا.

3. جيب أن نعطي اهلل ما خيّصه
مالخي 3 : 10 »هاتوا العشور جميعها إىل بيت الخزينة ليتوافر يف هيكيل طعام، واختربوين 

لرتوا إن كنت ال أفتح كوى السمء وأفيض عليكم بركة وفرية، يقول الرّب القدير«.

يظّن الكثريون أنهم فقراء وال ميكنهم أن يعطوا. وعندما نعطي الله ما هو له يف األساس ال نكون 

متزمتني ، وإمنا نعرّب عن تكرّسنا وامتناننا لله. مل يتحّدانا الله أن “نختربه” يف أّي من الحاالت 

إال يف موضوع العشور. يجب أن تكون أميًنا وأن تقّدم لله باكورات غّلتك. فالله بطبيعته يحب 

العطاء، وعلينا أن نتشّبه به وأن نعطي بسخاء.

4. جيب أن نزرع بذاًرا لنحصد
2 كورنثوس 9 : 10-11 »والذي يقّدم بذاًرا للزارع، وخبًزا لألكل، سيقّدم لكم بذاَركم ويكرّثه 

ويزيد أمثار بّركم: إذ تغتنون يف كّل يشء، ألجل كّل سخاء طوعي ُينتج بنا شكًرا لله«.

العالقات  الزراعة فحسب، بل عىل  ينطبقان عىل  الزرع والحصاد عامليان. وهام ال  إن مبدأَي 
التجارية واملال أيًضا. فعندما نزرع عمال أو خدمة أو عطية مادية كام للرّب، يجب أن نتوّقع 

باإلميان أن ُتنِتج حصاًدا ملجد الله.
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ترشح هذه اآلية بوضوح أّن الله يعطي البذار لشخص معني، أال وهو الزارع. ويجب أن يتم زرع 
البذار ليك تنمو. وكلام زرعنا بذارًا أكرث، ميّدنا الله باملزيد منها. يريد الله أن تتوفر لدينا البذار 
لبلوغ تلك  الوحيدة  والطريقة  »العطاء بسخاء يف كّل مناسبة«.  بشكل كاٍف ليك نتمّكن من 

املرحلة هي عرب البدء بزرع ما هو بني أيدينا.

5. جيب أن نّدخر ونستثمر للمستقبل
أمثال 21 : 20 » يف بيت الحكيم كنوز وزيت مّدخرة، أما اإلنسان الجاهل فيتلِف ما لديه«.

بعد أن نقّدم املال لله، يجب أن ندّخر باستمرار. ألنه من الحكمة أن نّدخر املال للمستقبل. 
فتوفري املال ينّم عن انضباط الشخص ويخلق راحة للبال. يسهل علينا أن نبّذر كّل أموالنا فال 
نعود منلك ما نعطيه أو نّدخره. لكن األشخاص الحكامء يقّدمون األموال لله أوالً، ثّم ينفقون 
عىل أنفسهم. ثم يخططون للتربّع مام بقي لديهم. )إن أردت إيجاد مثل عن امليزانية الشخصية، 

راجع الفصل بعنوان: »كيف تخلق ميزانية«(  

ادفع لله )العشور(  .1
ادفع لنفسك )املّدخرات(  .2

عش مبا تبّقى لك  .3

6 جيب أن حنذر من الَدين
أمثال 22 : 7 »الغني يسود عىل الفقري، واملقرتِض ُمستعَبد للُمقرِض«.

للمقرض ويكّلفنا  املال يجعلنا مديونني  اقرتاض  أال نكون مديونني ألحد. ألن  أمكن، علينا  إذا 
املزيد من املال بسبب الفائدة. كثريون يقعون تحت نري الديون ويصبحون بالتايل عاجزين عن 

التربّع بسخاء. ودامئًا ما ندفع املزيد عندما نقرتض. 

7. جيب أن نتعّلم االكتفاء
عربانيني 13 : � »اجعلوا سريتكم مرتّفعة عن محّبة املال، واقنعوا مبا عندكم، ألّن الله يقول: »ال 

أتركك، وال أتخىّل عنك أبًدا!«

يعّلمنا الكتاب أن نكتفي مبا منتلكه. بتعبري آخر، يعّلمنا أن نكون ممتّنني ملا أعطي لنا، عوًضا عن 
الرغبة يف الحصول عىل املزيد دامئًا. فعدم االكتفاء يقول “ال يشء يكفي”. لكن الله يقول يف هذا 

الشأن إّن هناك وفرة. كثريون يسببون املتاعب ألنفسهم إذ يسعون وراء املال بدال من الله. 
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ثالث وجهات نظر عن الغنى

نظرة الوكيل األمين    النظرة الشخص األناني نظرة الشخص الفقري

مسؤولّية حّق رّش املمتلكات هي:

أمّجد الله أغتني
ألّبي حاجايت األساسية 

وحسب
أعمل يك:

أمناء أغنياء فقراء املؤمنون هم:

غري أمناء فقراء أغنياء
غري املؤمنني 

هم:

ألين أحّب الله ألنال باملقابل ألنه مفروض عيّل أعطي

بقلب ُمصلٍّ 
وبشكل مسؤول

بشكل استهاليك وكبري بدون امتنان لله أنفق



�3 صفحة

اسأل اهلل أن يساعدك يف تطبيق كّل من املبادئ املادية  .1

هل أنت أمني يف كافة مداخيلك املادية أمام اهلل؟  .2
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فّكر اآلن!
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3. تطبيقات عملّية

كيفّية خلق ميزانّية

ت يف عامل التجارة دليل املهماّ
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نقطة جوهرّية

العيش  عرب  امللكوت  يف  وبركة  صاحلني  وكالء  لنكون  تساعدنا  مدّونة  خطة  عن  عبارة  امليزانية 
ضمن إمكانياتنا وجتنب القيود املالية.

من املهم لنا كمؤمنني أن نضع ميزانية ألننا مدعوون لنكون وكالء صالحني وألن نحسن إدارة 

كل ما أُعطي لنا. فكل ما نحصل عليه يف الحياة هو عطية من الله، وال يشء يعود إلينا. والوكالة 

تشمل رضورة االعتناء باألموال التي ائتمننا الله عليها، وأن نعطي الله باملقابل، بكل امتنان.

تنطبق مبادئ الوكالة عىل كل واحد منا بدون استثناء أًيا يكن عمره أو مدخوله. فيسوع مهتم 

الكرس  يسوع جمع  آالف، طلب  الخمسة  إطعام  وبعد معجزة  يوحنا �،  ففي  املوارد.  بإدارة 

االلتزام  نتعلم  أن  اإلطالق، يجب  أفضل وكالء عىل  نكون  فليك  لذا،  لئال يضيع يشء.  الفاضلة 

مبيزانية معينة.    

أيضاً، وضع امليزانية مهم بالنسبة إىل املؤمنني ألن الله ال يريد أن نكون عبيداً للخطيئة أو للناس. 

فعندما ال نعود قادرين عىل احتامل قيمة ديوننا لكرثتها، نصبح عبيداً لها. لكّن امليزانية تساعدنا 

عىل تجنب ذلك، ألنها تبنّي لنا ما نقدر عىل رشائه وما ال نقدر عىل رشائه. كام أن امليزانية التي 

تم التخطيط لها بكل دقة تجعلنا نعرف مسبقاً كم تبلغ قيمة فواترينا وتاريخ استحقاقها. ما 

يتيح لنا فرصة تقديم العطايا للرب، ودفع فواترينا يف الوقت املحدد، وتجنب الرسوم املتأخرة، 

وتحديد األولوّيات املالّية.  

أسس الميزانية 

امليزانية خطة إنفاق مبنية عىل أساس املبلغ الذي يجنيه املرء )املدخول(، واملبلغ الذي ينفقه 

أموالنا  إدارة  من  نتمكن  بوضوح،  الشهرية  ونفقاتنا  مدخولنا  نسب  ندرك  عندما  )النفقات(. 

بشكل أكرث فعالية. فامليزانية عملية تنظيم لنفقاتنا بهدف أن تكون معادلة ملدخولنا أو أقل منه. 

كيفّية خلق ميزانّية
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امليزانية تفعل ما يلي...

تساعد عىل الرؤية من أين تأيت األموال وإىل أين تذهب.

تساعد عىل التواصل مع العائلة بشأن األمور املالية.

تساعد عىل وضع األهداف وتحقيقها

توّفر خطة مدّونة للمساعدة عىل اتخاذ قرارات مالية.

تساعد عىل اغتنام فرص للعطاء واالدخار واإلنفاق أو االستثامر. 

 
امليزانية ال... 

تحّل املشاكلة املادية الفورية
تكون مفيدة إن مل تتم مالحقتها عىل نحو موصول

تزيل اتخاذ القرارات 
توازن نفسها

عملية وضع الميزانية

بشكل عام، تستلزم عملية وضع امليزانية الفردية بكّليتها، الخطوات اآلتية. ويجب أن يتم وضع 

امليزانية دامئاً باالتفاق مع رشيك الحياة )إن كنت متزوجاً(

1.  دّون كيفية إنفاق األموال حاليًا

تقتيض الخطوة األوىل لوضع امليزانية أن نعرف عاداتنا اإلنفاقية الشهرية. استخدم عينة امليزانية 

يف امللحق كدليل، واخلق جدول ميزانية وامأله باملبالغ التي تم إنفاقها هذا الشهر بحسب الفئة. 

وإذا أمكن، كّرر العملية نفسها بالنسبة إىل الشهر السابق عىل ورقة أخرى.

2. قّيم كيفية إنفاقك لألموال حالًيا

استِعن بجدول امليزانية العائد إىل الشهرين املاضيني، وراجع كل فئة وانظر إن كانت هذه املبالغ 
تشّكل صورة دقيقة لعادات اإلنفاق الطبيعية. ثم أنظر إىل املبالغ يف كل فئة من فئات النفقات 

وحاول تحسني هذه العادات عرب تخفيض قيمة اإلنفاق. 

•

•

•

•

•

•
•
•
•
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3. ضع أهدافًا ومبادئ توجيهية للطريقة اليت جيب اتباعها إلنفاق األموال، آخذاً بعني االعتبار األهداف 
املالية الطويلة األمد مبا فيها املدخرات واملشتيات الكبرية

بكل رصاحة  الحياة  مع رشيك  واألهداف  االحتياجات  بشأن  التناقش  كيفية  نتعلم  أن  يجب 
وانفتاح. وتذّكر أن كّل زوج وزوجة يشّكالن فريقاً ويحتاجان إىل االتفاق عىل خطة معنية. إذاً، 

تناقشا برصاحة بشأن العادات واألهداف. 

4. دّون النفقات وتتّبعها حرصًا على البقاء ضمن املبادئ التوجيهية وحتقيق األهداف

استعن بعينة امليزانية يف الدليل واخلق من خاللها جدول ميزانية للشهر املقبل. دّون املبالغ 
أن تكون  الشهرية«. واحرص عىل  الفئة يف خانة »امليزانية  الشهر بحسب  التي ستنفقها هذا 
النفقات إما معادلة للدخل أو أقل منه. دّون املبلغ الذي أنفقته هذا الشهر يف خانة »الشهر 

الحايل«. وأدرج كل فلس أنفقته حتى إن تخطيت امليزانية. 

5. أجِر تعديالت على امليزانية

يف آخر الشهر، إمأل كل الخانات. وإن كان املبلغ الذي أنفقته أقل من املبلغ الذي كسبته، تكون 
قد التزمَت بامليزانية. وإال، فقم بالتعديالت الالزمة للشهر املقبل. فرمبا تحتاج إىل إجراء بعض 

التعديالت يف عادات اإلنفاق.

إعداد ميزانية فردية

الستخراج  امللحق  يف  الخاص  الشهرية  امليزانية  وبجدول  اآلتية،   باملعلومات  االستعانة  ميكن 

امليزانية الشهرية الفردية

إبدأ بالدخل: إحسب األجر الصايف الشهري لكل فرد من أفراد العائلة ودّونه عىل خط   .1
العمل/ األجور.

تتغري  ال  التي  املدفوعات  الثابتة هي  النفقات  أعّد قائمة بالنفقات الشهرية الثابتة:   .2
قيمتها كل شهر. دّون كل مبلغ عىل السطر املناسب. وميكن إضافة  فئات أخرى..

أعّد قائمة بالنفقات املتغرية: تختلف النفقات املتغرية بني شهر وآخر، لكن التحكم بها أسهل   .3
من التحكم بالنفقات الثابتة. دّون كل مبلغ عىل الخط املناسب. وميكن إضافة  فئات أخرى. 
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من املهم إدراج املّدخرات: إحرص عىل ادخار مبلغ من املال كل شهر. وإال فمن السهل   .4
لتسديد  املّدخرات  استعامل  ميكن  املدخرات.  وتجاهل  املتغرية  النفقات  زيادة 
الحاجات امللّحة الطارئة، وإال فال تترصف بها. والهدف هو ادخار ما يعادل راتب ثالثة 
أشهر للحاالت الطارئة. يجب ادخار املال للمشرتيات الكربى، والعطالت واالحتياجات 

األخرى. دّون كل مبلغ عىل الخط املناسب. وميكن إضافة فئات أخرى. 

مبادئ أخرى متعلقة بالميزانية

راجع امليزانية كل شهر. ليك نكون وكالء صالحني وليك تكون ميزانياتنا فعالة، ال بد من   .1
تسويتها كل شهر

كن قاباًل للتعّلم. العيش ضمن ميزانية معينة هو ثقافة بحّد ذاتها ويلزمك الوقت لتتعلمها  .2

وضع  يف  جداً  مهم  مبدأ  هذا  األساس.  هذا  على  وعّدهلا  امليزانية  تقدير  لسوء  استعّد   .3
امليزانية: علاًم أن تقديرات امليزانية هي »أفضل تخمني« ال أكرث. 

أخطئ لشدة حتّفطك. عندما تضع امليزانية، من الحكمة أن تبالغ يف تقدير النفقات وأن   .4
تخفض قيمة الدخل املتوقع.

استعد لألمور غري املتوقعة. إليك بعض األمثلة عن النفقات غري املتوقعة وغري االعتيادية:    .5
تصليح السيارة، النفقات الطبية، زفاف، سفر طارئ، أدوات معّطلة، وتغرّي يف نفقات 

الحياة املتعلقة بالزواج واألوالد. إن وضعت الخطة املناسبة، ميكن التحكم بالنفقات 

غري املتوقعة.  

6. أطلب مشاركة أفراد العائلة. التعاون الزوجي رضوري لنجاح أي خطة ميزانية. كام أن األوالد 
الصغر. منذ  أموالهم  إدارة  كيفية  ويتعلمون  النقاش  يشاركون يف  عندما  يستفيدون 

7. زد مدخراتك قدر اإلمكان. إن تخفيض النفقات هو دامئاً فكرة سديدة لكن من الحكمة 
أيضاً أن تضع بعض املال جانباً قدر اإلمكان. حاول أن تضيف جزءاً من كل راتب إىل 

مدخراتك.
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االنضباط يف  يعلم  متينة  ميزانية  إن وضع  8. ضع امليزانية بدافع االنضباط ال عن اضطرار. 
األمور املالية. لكن يف بعض الحاالت يجوز أن »تكرس« امليزانية.  

تخفيض النفقات

ال تندفع للشراء. التزم بامليزانية وقاوم تجربة رشاء يشء ال يلزمك.  .1

توقف عن اإلنفاق غري الضروري؛ مثل تناول العشاء خارجاً ورشاء أشياء ترفيهية  باهظة.    .2

إحذر من الكماليات مّدعيًا أنها ضرورية. إن كان دخلك ال يغطي نفقاتك، فال بد أنك   .3
تنفق بعض األموال عىل الكامليات حتى إن بدت لك رضورية. الحظ مشرتياتك لرتى 

إن كانت رضورية.

والرتقية  الراتب  زيادة  جراء  السنوي  دخلك  يرتفع  عندما  املصاريف.  زيادة  من  إحذر   .4
واالستثامر الذيك، ال تسارع إىل مضاعفة نفقاتك. من األفضل أن تضيف الدخل الزائد 

إىل مدخراتك. 

5. خّفض النفقات الكبرية. قد يعني األمر االنتقال إىل منزل أصغر أو بيع سيارة.

وضع ميزانية عمل تجاري

التجاري  ميكن استعامل املعلومات اآلتية إىل جانب جدول امليزانية الشهرية املتعلق بالعمل 

املوجود يف الدليل لوضع ميزانية شهرية للعمل التجاري.

مصطلحات أساسية يف ميزانية األعمال التجارية:

إمجالي املبيعات. أي القيمة اإلجاملية للمبيعات قبل أي نفقات أو حسومات
املردودات والبدالت واحلسومات. املقصود باملردودات هو أن يرّد الزبون سلعة ما بعد رشائها 

•
•
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فيسرتجع ماله. وُيشار بالبدالت إىل األشياء التي تتلف أثناء نقلها للزبون، أما الحسم فيعني 

أن يتم حسم  مبلغ للزبون ألنه سدده يف وقت مبكر.

صايف املبيعات. قيمة املبيعات بعد املردودات والبدالت والحسومات
كلفة السلع املباعة. الكلفة الناتجة عن خلق أو رشاء السلعة التي تبيعها الرشكة

دخل آخر. الدخل الذي ال يشكل جزءاً من املسار العادي للعمل التجاري، مثل الفائدة أو 
بيع تجهيزات قدمية

الدخل الصايف. املبلغ املتبقي بعد حسم جميع النفقات من الدخل، ويسمى أيضاً الربح

مبادئ الميزانية التجارية

املبيعات  دامئاً   قارن  العامل.  املال  رأس  الكلفة،  املبيعات،  رئيسية:  عوامل  ثالثة   .1
والنفقات بامليزانية حرصاً عىل توفر رأس املال العامل )املال/ املوجودات الحارضة( 

إلدراة العمل.

أو  املبيعات  ميزانية  مثل  األقسام  بحسب  امليزانية  تقسيم  الرضوري  من  النمو:   .2
التسويق، أو تقسيم امليزانية بحسب نوع السلعة.

فّكر مسبقًا: إحرص دامئاً عىل أن تضع جانباً ماالً كافياً للمشاريع املستقبلية أو لرشاء   .3
املعدات الكبرية.

وضع ميزانية مبنية على أساس خطة العمل التجاري: ينتج عن ذلك خطة مالية فعلية   .4
تنفذ الرؤيا واألهداف املتعلقة بالعمل التجاري  وتحّولها إىل خطة عملية

امليزانيات املفّصلة مفيدة: عندما تتعامل مع مقرضني ومستثمرين، فإن امليزانية الدقيقة   .5
تعطي فكرة واضحة عن ماهية العمل التجاري وكيفية إنفاق املال.

•
•
•

•



�1 صفحة

1. صلِّ واسأل اهلل عما يريد قوله لك 
    لكي تصبح وكياًل صاحلًا يف وضع امليزانية

2. راقب أموالك الشخصية والتجارية وامأل جدول امليزانية شهريًا 
    لكي حتّسن وضعك املالي عرب وضع امليزانية.

3. التزم بامليزانية وأحسن التصرف بأموالك مبا جيعلك تعيش بفيض
    وتكون بركة آلخرين يف ملكوت اهلل.

مالحظات

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

فّكر اآلن!

ت يف عامل التجارة دليل املهماّ
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نقطة جوهرّية

يف شتى أنواع األعمال التجارية، يضمن وضع اخلطط واالستاتيجيات أن يكون للعمل هدف وأن 
وتنفيذها  ناجحة  تسويق  استاتيجية  وضع  فإن  لذا،  بأرباح.  سيأتي  وأنه  بنجاح  إدارته  تتم 

وتطويرها باستمرار جزء أساسي من أي خطة عمل.

التسويق االستراتيجي
يقيض الجزء االسرتاتيجي من التسويق بوضع خطة لتأمني سلعة أو خدمة ما للشخص املناسب 
أو الرشكة املناسبة. ويعمد صاحب العمل أوالً إىل جتزئة السوق ومن ثم يتخذ جزءاً واحداً أو 

سلسلة أجزاء هدفًا، وأخرياً املركز داخل األجزاء. 

اجلزء

تقيض تجزئة السوق بتحديد مجموعات املشرتين داخل السوق، الذين يتقاسمون االحتياجات 
نفسها والسلوك الرشايئ نفسه. فالعامل يضّم مليارات الشارين الذين ُيقَسمون إىل مجموعات 
يتقاسمون  الذين  املشرتين  جمع  إىل  التجزئة  وتهدف  الرشايئ.  وسلوكهم  احتياجاتهم  وفق 

االحتياجات نفسها والسلوك الرشايئ نفسه. ُتعرف هذه املجموعة بال »جزء«.

منها  واحدة  لكل  واملميزة،  املرتابطة  األجزاء  من  سلسلة  مع  برتقال  حبة  مبثابة  السوق  اعترب 
خصائصها.

يجب أخذ عنارص عدة بعني االعتبار لدى القيام بالتجزئة:

- املوقع اجلغرايف: أي حيث يقيم املشرتون املحتملون 

- البعد النفسي: أسلوب حياة املشرتين املحتملني ومعتقداتهم

- البعد االجتماعي والثقايف: الطبقة االجتامعية التي ينتمي إليها املشرتون املحتملون ودخلهم

- الدميوغرافيا: عمر املشرتين املحتملني وجنسهم

وضع استاتيجّية تسويق
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تقوم الرشكة بتقييم كل جزء استناداً إىل النجاح املرتقب للعمل التجاري. وتتوقف الفرص عىل 
عوامل مختلفة مثل: النمو املرتقب للجزء، تواجد املنافسني ضمن الجزء الواحد، نسبة الربح 

التي يوّفرها الجزء الواحد، مدى اتساع الجزء الواحد...

اهلدف

بعد القيام بتجزئة السوق، يختار املسّوق جزءاً أو سلسلة أجزاء ويتخذها هدفًا أو يركز عليها. 
سيارة  القادرين عىل رشاء  املرتفع  الدخل  ذوي  له  يتخذ هدفاً  أن  سيارات  لتاجر  مثاًل، ميكن 
جديدة. ويركز أصحاب العمل جهودهم عىل األسواق التي اتخذوها هدفاً لهم، أو عىل مجموعة 

الزبائن التي تتشارك االحتياجات نفسها، وليس عىل السوق كلها. 

املركز

بعد تجزئة السوق واتخاذ هدف، يعمد املسّوق إىل اتخاذ مركز للسلعة يف تلك السوق. فاملركز يتعلق 
بالتصور. والتصور يختلف بني شخص وآخر، سواء كان يركز عىل نوعية السلعة أو قيمتها املادية. 
عىل املسّوق أن يقّرر ما إذا كان سيضع السلعة يف السوق عىل أساس نوعيتها أو قيمتها املادية. 

التنافيس  املوضع  التجاري  العمل  أصحاب  ويختار  باألخرى.  يسمح مبقارنة كل سلعة  التمركز 
الذي ميكنهم من متييز منتجاتهم عن املنتجات التي يقّدمها املنافس. 

التسويق التكتيكي

التسعري،  السلعة،  هي:  التسويقي  للمزيج  األربع  والنواحي  التسويقي.  باملزيج  ُيعرف  هذا 
القرارات  يؤثر يف  بواحدة  متعّلق  نشاط  وأي  مرتابطة.  األربع  النواحي  واملكان. هذه  الرتويج 

املتعلقة باألخرى. 

السلعة

ميكن للسلعة أن تكون شيئاً ملموساً أو خدمة يتم توفريها للزبون. تتضمن السلعة ثالثة أجزاء: 
الزبائن بهدف  العرض، والتوضيب، واملكان. ميكن استعامل أبحاث السوق إلجراء دراسة عن 
التي يجب صنعها، وكيفية توضيبها  السلعة  األبحاث ماهية  نتائج  تحديد ما يفضلونه. وتبنّي 

واإلسم التجاري الذي يجب استعامله والصورة املناسبة التي متثلها.
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العرض: ما نضعه يف السوق من سلع أو خدمات.  .1

التوضيب: ويتضمن األلوان والشكل والرسم والنوع والكلامت.  .2

اخلدمات: الخدمات املتعلقة بالسلعة مثل الكفالة والصيانة.  .3

التسعري

الزبون  يريد  ما  يعكس  أن  به  ويفرتض  الخدمة.  أو  السلعة  سعر  تحديد  عملية  هو  التسعري 
دفعه أو ما يستطيع دفعه. يجب إدخال الربح وكلفة اإلنتاج )الوقت، اليد العاملة، املكونات، 

واإلعالنات...( يف السعر.

أيضاً، يجب عىل السعر أن يتضمن كلفة أي خدمات أو كفاالت بعد رشاء السلعة. فإن كانت 
السلعة مرفقة بكفالة أو باتفاق خدمة، فإن مثنها سيعكس ذلك وسيكون أعىل. أما إذا تم بيع 

السلعة وحدها من دون كفالة أو اتفاق خدمة فيمكن للسعر أن يكون أدىن.  

التويج 

الرتويج هو التسويق الفعيل للسلعة أو الخدمة. ويتضمن الرتويج اإلعالن عن السلعة وتعريف 
الزبون عليها. ميكن القيام باإلعالن عن السلعة من خالل العالقات العامة، ووسائل اإلعالم والبيع 
عىل صعيد شخيص، واسرتاتيجيات تواصل مقنعة متعددة. كام أن ابتكار أسامء وشعارات وأغاين 
خاصة بسلعة أو خدمة ما يشكل جزءاً من عملية الرتويج. باختصار، االسرتاتيجية هي كيفية 

تعريف الزبون عىل السلعة.

ويقترص الرتويج عىل أنشطة التواصل مثل اإلعالن عن السلعة، وترويج املبيعات والبيع الشخيص 
والربيد املبارش والدعاية التي تعمل عىل إعالم السوق وإقناعه وتذكريه بتوّفر السلعة وبفوائدها. 

إنه طريقة التواصل مع السوق وإعالمه بأننا منلك السلعة التي ستلبي احتياجاته.

السوق

األمر  ويتضمن  إفادة.  األكرث  بالطريقة  الخدمة  أو  السلعة  توزيع  مبثابة  السوق  اعتبار  ميكن 
تحديد أفضل مكان لعرض السلعة وبيعها أو تقديم الخدمة، وكيفية إعداد وحدة العرض أو 

مركز وضعها يف املكان املتاح أو الفرتة الزمنية املخصصة لتوزيع الخدمة.  
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تنفيذ التسويق

التنفيذ، ميكن السرتاتيجيات التسويق أن تتحول إىل أفعال تحقق أهداف التنظيم.  من خالل 
تتضمن خطة العمل الخطوات األساسية، واملوظفني، واملهام املرتابطة، والجداول الزمنية الالزمة 

لتنفيذ التوصيات.

التنفيذ مبني عىل 1( الخطط االسرتاتيجية والتكتيكية، 2( شمول الرشكة كلها، 3( العمل سوياً، 
4( تلبية احتياجات الزبون.

الرقابة

الرقابة هي اآللية التي يتم من خاللها تقييم نتائج اسرتاتيجيات التسويق والقيام باإلجراءات 
ال  وما  ينجح  ما  معرفة  يستحيل  رقابة،  وبدون  األهداف.  تحقيق  لضامن  الالزمة  التصحيحية 
ينجح. هل تحققت األهداف من اختيار الجزء املناسب وتحديد الهدف واملركز؟ الرشكة التي 

تفشل يف الوصول إىل السوق هي التي فشلت يف وضع اسرتاتيجية.

تبدأ الرقابة باالّطالع عىل ردود أفعال السوق التجارية. وميكنها أن تأيت عىل شكل دراسة حول 
رّد  الرتويجية. كام ميكن أن تتضّمن  النشاطات  البيع وتحليل  السوق، وتحليل  احتياجات  سّد 
فعل السوق أو قبولها لسياسات التسعري ونشاطات املتنافسني، وأيضاً  تقارير املوّزعني، ودراسة 

التوزيع يف السوق.

ميكن للرشكة أن تجمع ردود األفعال من خالل إجراء مسح، واستطالعات رأي وأيضاً، البطاقات 
التي تبنّي مدى رضا الزبائن عىل السلعة. ميكن اللجوء أيضاً إىل املقابالت املبارشة، واالتصاالت 
الهاتفية، والربيد، واملقابالت يف املنازل وغريها. عندئٍذ يتم تقييم املعلومات وتحليلها. أخرياً، عىل 
ضوء ردود األفعال هذه يتم القيام بإجراءات تصحيحية يف اسرتاتيجيات التسويق لتحسني أداء 

التسويق.

إن عملية التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط التكتييك والتنفيذ والرقابة ال تتوقف أبداً، بل تبقى 
مستمرة ما دامت الرشكة قامئة.



�� صفحة

1. كّرس عملك بكافة أوجهه للرب قبل اختاذ أي قرار أو القيام بأي إجراءات.
2. مبا أن اهلل خلق اإلنسان وهو يعرف احتياجات كل فرد، اعتمد على قيادة اهلل وإبداعه 

خللق استاتيجية التسويق وتنفيذها وتطويرها.

   

 

فّكر اآلن!
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ت يف عامل التجارة دليل املهماّ



�7 ت يف عامل التجارةصفحة دليل املهماّ

نقطة جوهرّية

تشّكل خطة العمل الوثيقة التأسيسية اليت جتمع كافة أجزاء العمل الرئيسية. واّتباع خطة 
عمل  تأسيس  وإىل  بالعمل  املتعلقة  اجلوهرية  املسائل  يف  التفكري  إىل  العمل  صاحب  يدفع  عمل 

قابل للنمو.

الهدف والوظائف 

سة. لخطة العمل العديد  إن تدوين خطة عمل رضوري لألعامل الحديثة اإلنشاء واألعامل املؤسَّ

من الوظائف املهمة:

إنها تساعد عىل إيضاح منو العمل وآفاقه والرتكيز عليها والبحث فيها.  .1

توّفر إطاراً شاماًل ومنطقياً لتنمية العمل والسلوك بحسب االسرتاتيجيات  .2

تشّكل أساساً للتناقش مع أي فريق ثالث مثل املساهمني والوكاالت واملصارف واملستثمرين.  .3

توفر عالمة إسناد ميكن من خاللها قياس األداء ومراجعته.  .4

بدء التشغيل

طّبق جميع البنود املذكورة أدناه )1-11( مّتبعاً الرتتيب الذي تريد،  باستثناء امللّخص التنفيذي 

الذي يجب تتميمه يف املقام األخري. إحذف أّي أسئلة ال تنطبق عىل العمل التجاري. عندما يتم 

تدوين أول مسودة تحصل عىل مجموعة نصوص قصرية حول املواضيع املختلفة يف خطة العمل. 

ميكن تنقيح هذه لتصبح نصاً سلساً. 

العمل وتحليله  النهائية. فعملية دراسة  بالسلعة  ليست محصورة  قيمة خلق خطة عمل  إن 

الوقائع  والكتابة ودراسة  التخطيط  العمل.  بالنسبة إىل صاحب  بطريقة منهجية هي مجدية 

بشكل دقيق تساعد عىل تطوير أفكار بشكل أكرث دقة، وعىل تجنب أخطاء مستقبلية مكلفة.

وضع خّطة عمل



إن خطة العمل هذه منوذج عام يناسب شتى أنواع األعامل. لكن ميكن تعديله ليتناسب مع أي 

ظروف استثنائية. أِعر انتباهاً خاصاً ألسلوب الكتابة. ال سيام وأنه يتم الحكم عىل خطة العمل 

من خالل نوعية العمل ومظهره وأيضاً من خالل األفكار. 

1 . الغالف
الربيدي ورقم  الكامل واملدينة والوالية والبلد والرمز  التجاري والعنوان  دّون فيه إسم العمل 

الهاتف والفاكس والربيد اإللكرتوين وإسم الشخص الذي يتم التواصل معه يف وسط الصفحة.

2. جدول احملتويات
فيها كل قسم. عادًة، من  يبدأ  التي  العمل والصفحة  أقسام خطة  املحتويات  يتضمن جدول 

الرضوري إدراج كل قسم من أقسام خطة العمل وتوسيعه. 

منوذج عن صفحة جدول املحتويات

جدول املحتويات

1.      ملخص تنفيذي                       صفحة 2

2.      وصف الرشكة العامة                صفحة 3

3.      منتجات وخدمات                   صفحة 4 

4.      خطة التسويق                        صفحة 7

5.      خطة تشغيلية                        صفحة 11

6.      إدارة وتنظيم                          صفحة 15

7.      بيان مايل شخيص                     صفحة 17

8.      نفقات بدء العمل والرسملة       صفحة 20

9.      خطة مالية                            صفحة 23

10.    ملحق                                   صفحة 27



2. امللخص التنفيذي
أكتب هذا القسم يف املقام األخري ألنه ملخص وجيز لألقسام األخرى. فرّس أسس العمل التجاري 

املقرتَح: ماذا ستكون السلعة؟ من سيكون الزبائن؟ من هم املالكون؟ ما الذي يحمله املستقبل 

للعمل وصناعته؟ يف إطار أي عمل سيندرج؟ ما الذي سيفعله؟  إجعل امللّخص  مثرياً للحامسة 

ومحرتفاً وكاماًل وموجزاً.

3. وصف الشركة العامة

وجودها  سبب  شارحاً  أقل  أو  كلمة  بثالثني  بإيجاز،  الرشكة  هدف  أكتب  الشركة:  مهمة 
واملبادئ التوجيهية.

أهداف الشركة: ناقش أهداف الرشكة. ُتبنّي األهداف ما ترجو أن يؤول إليه العمل. وهي 
تدل عىل مدى تطور األمور باتجاه تتميم الهدف.

فلسفة العمل: ما هي املبادئ األساسية إلدارة العمل؟ 

املدى  الصناعة عىل  املتوقعة يف  التغريات  ما هي  نامية؟  هل هي صناعة  ِصف الصناعة: 
القصري واملدى الطويل؟ كيف ستستعد الرشكة لالستفادة منها؟ 

ِصف أهم مواطن قوة يف الشركة، وكفاءاتها اجلوهرية: ما هي العوامل التي تؤدي إىل نجاح 
الرشكة؟ ماذا ستكون نقاط القوة التنافسية الرئيسية؟ ما هي الخربة واملواهب 

ونقاط القوة التي تضيفها شخصياً إىل هذا املرشوع الجديد؟

الشكل القانوني للملكية: مالك وحيد، رشاكة، رشكة؟ ملاذا تم اختيار هذا الشكل؟

4. سلع وخدمات
 

املبيعات وعنارص  كتيبات عن  تقنية، رسومات، صور،  )مواصفات  صف السلع أو اخلدمات: 
أخرى يف امللحق(. ما هي العوامل التي تعطيك مزايا أو مساوئ تنافسية؟ ما هي 

أسعار ورسوم السلع أو الخدمات؟ 



5. خطة التسويق
التخطيط  إعترب عملية  الصحيح.  األمور يف مسارها  أن كل  للتأكد من  السوق رضورية  دراسة 

للعمل فرصة لكشف البيانات ومناقشة جهود التسويق.

البحوث األولية تعني جمع البيانات شخصياً. مثاًل، قم بتعداد السيارات املارّة يف موقع معني، 

أما  املستهلك.  يفّضله  ما  ملعرفة  بدراسة  وقم  املنافسني.  لتحديد  الصفراء  الصفحات  استخدم 

البحوث الثانوية فتعني استخدام معلومات منشورة مثل ملف التعريف عن الصناعة، املجالت 

التجارية، الجرائد، املجالت، بيانات إحصاء رسمي للسكان، وملفات دميوغرافية. ُكْن، يف خطة 

التسويق، دقيًقا قدر اإلمكان عرب تقديم إحصاءات وأرقام ومصادر.

إقتصاديات: أعِط حقائق عن الصناعة: ما هو الحجم الكيل للسوق؟ ما النسبة املئوية لحصص 
السوق التي سيحصل عليها هذا العمل؟

الطلب احلالي يف السوق املستهدفة: بنّي االتجاهات يف السوق املستهدفة - اتجاهات النمو، وما 
يفضله املستهلك، واتجاهات منو السلعة. ناقش احتامل النمو وفرص النمو يف عمل بهذا الحجم.

احلواجز أمام دخول السوق: ما هي الحواجز التي تواجهها الرشكة الجديدة لدخول السوق؟ هذه 
التسويق، قبول املستهلك  النموذجية: تكلفة رأس املال، تكلفة اإلنتاج، تكلفة  بعض الحواجز 

للسلعة، االعرتاف بالعالمة التجارية، التدريب، املهارات. تكلم عن الحواجز وكيفية تخطيها.

وجهة  من  والخدمات  السلع  وصف  تم  والخدمات،  السلع  قسم  يف  وفوائدها:  السلعة  ميزات 
نظر صاحب العمل. اآلن، عدد جميع السلع أو الخدمات من وجهة نظر املستهلك. كل سلعة 

املنتج  سيفعله  الذي  ما  أي:  فوائدها.  صف  مييزها؟  الذي  ما  ميزاتها.  أهم  صف  خدمة:  أو 

للمستهلك؟ ما هي خدمات ما بعد البيع التي يتم توفريها؟ إليك بعض األمثلة مثل التسليم، 

الكفالة، عقود الخدمة، الدعم، املتابعة، سياسة إعادة املال. 

الزبائن: حّدد الزبائن الذين يشّكلون الهدف، وميزاتهم ومواقعهم الجغرافية أي الدميوغرافيا 
املتعلقة بهم. هل سيتّم البيع لرشكات أخرى أم مبارشة للمستهلك؟ إن بعت سلعة للمستهلك 

وإمنا عن طريق املوزعني وتّجار الجملة والبائع باملفرّق، أجِر دراسة دقيقة عن املستهلك النهايئ 

واألعامل التجارية يف املرحلة الفاصلة. 



التنافس: أي سلع أو رشكات ستنافس هذا املرشوع التجاري؟ عّدد املنافسني الرئيسيني: )األسامء 
وبعض  السلع  بعض  عىل  املنافسة  ستقترص  أم  كاملة،  منافسة  سينافسونك  هل  والعناوين(. 

الزبائن أو بعض املواقع؟ كيف ميكن مقارنة السلع أو الخدمات بالسلعة املنافسة؟ 

املكان املناسب: بعد تحليل الصناعة بشكل منهجي باإلضافة إىل السلعة ونوعية الزبائن والتنافس، 
ال بد من توافر صورة واضحة عن املكان املناسب للرشكة يف العامل. حّدد املكان املناسب مبقطع 

واحد قصري. 

ثم ضع اسرتاتيجية ترويج تسويقية، وحّدد السعر وموقع العمل الذي تقرتحه.

التويج: كيف سيتعرّف الزبائن عىل السلعة؟ اإلعالن: عرب أي وسيلة إعالم، ملاذا وكم مرة؟ ما 
هي الطرق التي سيتم استخدامها إىل جانب اإلعالنات املدفوعة )املعارض التجارية، الكتالوجات، 

التي سيتم عرضها؟ كيف  الصورة  ما هي  واملحرتفني(؟  األصدقاء  الكالم، شبكة  التاجر،  حوافز 

سريى الزبائن العمل التجاري؟ 

حتديد السعر:  فرّس طريقة تحديد األسعار. ففي ما يتعلق مبعظم األعامل التجارية الصغرية، 
أن يكون لديك السعر األدىن ليس بالرضورة سياسة جيدة. عادًة، من األفضل أن تكون األسعار 

مقبولة وأن يتم التنافس عىل النوعية والخدمة. هل تتناسب اسرتاتيجية التسعري مع ما جاء يف 

الدراسة التنافسية؟ قارن أسعارك بأسعار املنافسني.  

املوقع املقَتح: أجر دراسة عن معايري اختيار املوقع ألنها تؤثر يف الزبون. هل املوقع مهم بالنسبة 
إىل الزبائن؟ إن كان الجواب نعم، كيف يكون ذلك؟ إن جاء الزبائن إىل موقع املرشوع التجاري: 

فهل هو مناسب؟ هل توجد مواقف كافية للسيارات؟ هل يتالءم مع الصورة؟ هل هذا ما يريده 

الزبائن ويتوقعونه؟ أين ستتم املنافسة؟

طرق التوزيع: كيف سيتم بيع السلع أو الخدمات؟ البيع باملفرق مبارشًة )الطلب عرب الربيد، 
البيع، مندوبون مستقلون، السعي للحصول  عرب شبكة اإلنرتنت، كاتالوج(، بيع بالجملة، قوة 

عىل عقود؟



يكون  أن  يجب  باملبيعات.  شهرياً  تقديراً  أعّد  الخطة.  إىل  األرقام  بعض  أضف  املبيع:  تنبؤات 
السوق  ودراسة  وصفها،  تم  التي  التسويق  واسرتاتيجيات  املبيعات  تاريخ  عىل  مبنياً  التقدير 

وبيانات الصناعة، إذا كانت متوافرة.

6- اخلطة التشغيلية
واألشخاص  والتجهيزات  موقعه  إىل  باإلضافة  يومي،  بشكل  املرشوع  تشغيل  كيفية  إرشح 

والعمليات والبيئة املحيطة.

االنتاج: كيف يتم إنتاج السلع أو الخدمات ومتى؟ فرّس ما ييل: طرق اإلنتاج وتكاليفه، مراقبة 
الجودة، خدمة الزبائن، الرقابة عىل الجردات، تطور السلعة.

املوقع:  ما هي الخصائص الرضورية يف موقع العمل؟ ِصف ما سيكون عليه املوقع. 

املتطلبات املادية: ناقش مقدار املساحة، ونوع املبنى، التقسيم، الطاقة واملنافع األخرى.

طريقة الوصول إىل املوقع: هل من املهم أن يكون املوقع قريباً من وسائل النقل أو املمّون؟ هل 
يجب أن يسهل الوصول إليه مشياً عىل األقدام؟ ما هي الرشوط املطلوبة للموقف والقرب من 

الطريق الرسيع واملطارات والسّكة الحديدية ومراكز الشحن؟

البناء:  ال يجدر مبعظم الرشكات الجديدة إنفاق رأس املال عىل البناء. لكن إن كان البناء ضمن 
املخطط فستكون الكلفة واملواصفات جزءاً كبرياً من الخطة. 

إعادة  وتكاليف  والتأمني  والخدمات  والصيانة  اإليجار  فيها  مبا  التشغيل،  نفقات  قّدر  الكلفة: 
البناء مبا يجعل املكان متوافقاً مع االحتياجات. هذه األرقام ستصبح جزءاً من الخطة املالية. 

ساعات العمل: ناقش ساعات العمل

املسائل القانونية: حّدد ما ييل: مستلزمات الرتخيص والسندات، قوانني متعلقة بالصحة، قوانني 
خاصة تتعلق بالصناعة أو املهنة، تقسيم املناطق، أو مستلزمات قانون البناء، تغطية التأمني، 

العالمات التجارية، حقوق التأليف والنرش. 



قسم املوظفني: ناقش عدد املوظفني، ونوع العاملة )املهارة واالحرتاف(، كيف سيتم العثور عىل 
املوظفني املناسبني وأين؟ طريقة الدفع، هيكل األجور، أساليب التدريب ومستلزماته. هل تم 

إعداد جداول وإجراءات مدونة؟ هل متت صياغة وصف وظائف املوظفني؟ هل سيتم إضافة 

عاّمل متعاقدين إىل املوظفني؟ 

املخزون: أي نوع من املخزونات سيتم االحتفاظ به: املواد األولية، سلع منجزة؟ ما هو استثامر 
املخزون؟ ما هي نسبة  دورة رأس املبيعات؟ وكيف تتم مقارنته مبعدالت الصناعة؟ الحشود 

املوسمية؟ املهلة الزمنية للطلب؟

املمّون: حّدد املمّونني الرئيسيني مع أسامئهم وعناوينهم، سياسات االئتامن والتسليم، التاريخ، 
املوثوقية.

سياسات اإلئتمان: هل سيتم البيع بالتسليف؟ إن كان الجواب نعم، فكيف يتم تحديد من سينال 
السلفة وقيمتها؟ كيف يتم فحص الجدارة اإلئتامنية لدى مقدم الطلب؟ ما هي الرشوط التي 

يتم تقدميها للزبون؟ أي ما هي قيمة السلفة ومتى يستحق الدفع؟ هل سيتم تقديم حسومات 

التسليف؟ كلفة  األسعار  تشمل  التسليف؟ هل  متديد  كلفة  كم ستكون  الفوري؟  الدفع  عىل 

7. اإلدارة والتنظيم
كفاءاته  ما هي  العمل؟  إىل  الشخص  هذا  يضيف  أي خربة  يومي؟  بشكل  العمل  سيدير  من 

الخاصة أو املميزة؟ هل توجد خطة الستكامل العمل يف حال مّتت  خسارة هذا الشخص أو 

فقد أهليته؟ ما هي األوصاف الوظيفية لدى املوظفني الرئيسيني؟ أذكر الدعم االستشاري الذي 

التأمني،   وكيل  املحاسب،  املحامي،  االستشاري،  املجلس  إدارة  اإلدارة،  مجلس  عليه:  ستحصل 

املرصيف،  املستشار أو املستشارون.

8. الكشف املالي الشخصي
األصول  ُمبّيناً  الرئيسيني،  واملساهمني  املالكني  من  واحد  لكل  الشخيص  املايل  الكشف  أدرج 

والخصوم خارج إطار هذا العمل التجاري، والقيمة الصافية الشخصية. غالباً ما يرتتب عىل املالكني 

االعتامد عىل األصول الشخصية لتمويل العمل التجاري، وهذه الكشوفات تبني ما هو متوافر.
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9. الرمسلة ونفقات بدء التشغيل 
من املهم تقدير نفقات بدء التشغيل بكل دقة ومن ثم التخطيط ملعرفة أين ميكن الحصول 

عىل رأسامل كاٍف. يجب إضافة بنود مستقلة إىل الحساب ُتسّمى الطوارئ، من أجل األمور غري 

املرتقبة. يجب أن تساوي الطوارئ 20 يف املئة عىل األقل من إجاميل نفقات بدء التشغيل. فرّس 

كيفية تحديد توقعات النفقات. واكشف عن مصادر القروض املقرتحة وقيمتها وبنودها. أيضاً، 

فرّس تفصياًل قيمة مساهمة كّل من املستثمرين والنسبة املئوية من امللكية التي سيتمتع بها.

10. خطة مالية
تقترص الخطة املالية عىل تقدير مسبق للربح والخسارة عىل مدى 12 شهراً، وعىل مدى أربع 

سنوات، وتقدير مسبقا للتدفق النقدي، وجدول باملوازنة املتوقعة، وتعادل حسايب. هذه كلها 

تشّكل تقديراً منطقياً للمستقبل املايل لرشكتك. واألهم من ذلك هو أن الخطة املالية تحّسن 

نظرتك الداخلية ألساليب العمل املالية للرشكة. 

تقدير مسبق للربح والخسارة عىل مدى 12 شهراً، وتقدير لألرباح عىل مدى أربع سنوات: يعترب 

الكثري من أصحاب األعامل التجارية التقدير املسبق للربح والخسارة عىل مدى 12 شهراً محور 

خطتهم. هنا تجتمع األرقام  كلها وتكّون فكرة عن األمور املطلوبة لتجني ربحاً وتكون ناجحاً. 

املحتملة  املبيعات  فيها  ُتحسب  التي  املبيعات  توقعات  عن  للمبيعات  املسبق  التقدير  َينُتج 

وكلفة السلع املباعة والنفقات واألرباح الشهرية عىل مدى سنة. يجب إرفاق تقديرات األرباح 

بنص يرشح االفرتاضات الرئيسية التي تم االستناد إليها لتقدير دخل الرشكة ونفقاتها. إفعل األمر 

نفسه لتقدير الربح والخسارة عىل مدى أربع سنوات.

تقدير التدفق النقدي: خطط التدفق النقدي مهمة جداً ألن العمل التجاري يفشل إن عجز عن 
تسديد فواتريه يف الوقت املناسب. ولكّل سلعة تم رشاؤها أو بيعها، حدد متى سيتم الحصول 

التشغيل  بيانات  للنفقات. الحق  لدى بيعها ومتى يجب أن يتم تحرير شيكاً  املال نقداً  عىل 

التي  النقدي. لكن من املهم مالحقة السلع  التدفق  األساسية. هذا ليس بالرضورة جزءاً من  

لها تأثري كبري عىل التدفق النقدي  مثل املبيعات، وجرد املشرتيات. أيضاً، حّدد النقد الذي تم 

إنفاقه قبل االفتتاح، يف خانة مخّصصة للنفقات قبل بدء التشغيل. وسيبنّي التدفق النقدي إن 

كان رأس املال العامل كافياً. وإن جاءت امليزانية النقدية املرتقبة سلبية، تربز الحاجة إىل املزيد 

من رأس املال لبدء التشغيل.
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فّسر االفتاضات األساسية: مثاًل، إن تم البيع يف الشهر األول، متى سيتم تحصيل النقد فعلياً؟ 
أو يف وقت الحق؟  التسليم  عند  الدفع مسبقاً،  يتم  أدوات، هل  أو  يتم رشاء مخزون  عندما 

كيف سيؤثر ذلك يف التدفق النقدي؟ هل توجد نفقات غري اعتيادية، مثل مدفوعات الرضائب 

امليزانية؟  يف  إدراجه  يجب  الذي  املوسمي  املخزون  تراكم  أو  والتصلحيات،  الصيانة  الفصلية، 

عادًة، ال يتم إدراج تسديد القروض، ورشاء املعدات واألموال التي يسحبها املالك عىل بيانات 

الربح والخسارة لكن يتم سحب هذه من األموال النقدية. لذا إحرص عىل إدراجها.

التي  الرئيسية  املالية  التقارير  أحد  هو  امليزانية  جدول  االفتتاح:  بيوم  اخلاص  امليزانية  جدول 
يتطلبها أي عمل تجاري لتقديم التقارير واإلدارة املالية. يبنّي جدول املوازنة موجودات الرشكة 

وديونها. عندما يتم حذف موجودات الرشكة من ديونها، يشكل الباقي أسهم املالك.

حتليل التعادل: يتوقع تحليل التعادل حجم املبيعات بالسعر املحدد املطلوب لتغطية مجموع 
التكاليف. إن مستوى املبيعات هو الخط الفاصل بني العمل بخسارة والعمل بربح.

11. ملحق
الكتيبات واملواد الدعائية

دراسات الصناعة

مسودات ومخططات

خرائط وصور للموقع

قامئة مفّصلة باملعدات اململوكة أو التي يجب رشاؤها

نسخ عن اإليجارات والعقود

خطاب دعم من الزبائن الرئيسيني يف املستقبل

أي مواد أخرى مطلوبة لدعم االفرتاضات يف هذه الخطة

دراسات عن أبحاث السوق

قامئة باملوجودات املتاحة كضامنة للقرض

راجع النموذج عن خطة العمل املتكاملة يف ملحق هذا الكتاب.
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1. إن بدء عمل جتاري ناجح واحملافظة عليه مهمة كبرية. 
كّرس العمل بكافة  أوجهه للرب قبل البدء خبطة العمل.

2. صّل معتمداً على إرشاد اهلل يف تدوين خطة العمل. 
    إسأل اهلل أن جيعلك مبدعًا وأن يعطيك أفكاراً جديدة للعمل التجاري. 

    أدرج مبادئ مسيحية يف خطة العمل.
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فّكر اآلن!
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نقطة جوهرّية

ونتحّمل  مواهبنا  جنمع  إذ  التجارة،  عامل  خالل  من  اهلل  يصنعه  ما  ملء   )KBN( ال  تظهر 
الّصعيد  على  ما  جمتمع  تغيري  وهو  مشتك  هدف  بلوغ  على  البعض  بعضنا  تشجيع  مسؤولّية 

الّشخصي واالقتصادي واالجتماعي والّروحي.

ما هي شبكة االتصاالت العاملة للملكوت )KBN(؟
إّن ال )KBN( هي رشاكة محلية بني رجال أعامل محرتفني ورعاة كنائس، ويرغب أعضاؤها 

برؤية الله يغرّي حياتهم ومدينتهم وأّمتهم من خالل األعامل التجارية.

من هم أعضاء ال )KBN(؟
تتألف ال )KBN( من مختلف رجال االعامل الذين يعملون يف مختلف الصناعات، باإلضافة إىل 

رعاة الكنائس املتعددة الطوائف يف املنطقة أو املدينة.

ما هو هدف ال  )KBN(؟
تم تأسيس ال KBN إلظهار ملء ما يصنعه الله من خالل عامل التجارة. عندما يجمع األعضاء 
مواهبهم ويتحّملون مسؤولية تشجيع بعضهم البعض عىل تحقيق هدف مشرتك وهو متجيد 

يسوع املسيح، سيبدأ التغيري الروحي واالقتصادي يف األفراد واألعامل واملجتمع.

كام تهدف ال )KBN( أيًضا إىل:

بناء عالقات مهّمة وقّيمة: مثة قوة هائلة يف العالقات اإللهية واملمسوحة من الّروح القدس

العاملني للمكلوت أن يتعّلموا من رجال  الشباب  اإلعداد والتمكني: يجب عىل رجال األعامل 
أفضل  تنتج  التي  والتطبيقات  املعرفة  مشاركة  تتم  أن  ويجب  الخربة.  ذوي  القادة  األعامل 

املامرسات التجارية ملجد الله، يف املجموعات. 

رفع مستوى االستقامة والرّب يف اجملتمع واألمم.

التغيري اإلهلي الذي يتخّطى السلطات البرشية والثقافية والشخصية واالجتامعية واالقتصادية 
والروحية. 

KBN كيف تنشئ شبكة اتصاالت عاملة للملكوت
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)KBN( فوائد ال

1. شبكة االتصاالت. إّن تواصل رجال األعامل القادة التابعني لرشكات مختلفة يزيد من فرص تبادل 
بيع السلع والخدمات بني األعضاء. وعندما يصبح تبادل األعامل أولوية لدى األعضاء، تبدأ 

قوة األشخاص بالنمو، مام يقّوي الرشكة ويجعل خدماتها املتاحة لألعضاء تتوّسع. وبينام متتد 

ال )KBN( حول العامل، ستزداد فرص االتصاالت العاملية مع رجال أعامل مؤمنني حول العامل.

2. التلمذة. توّفر ال )KBN( مكاًنا للنمّو الشخيص للمؤمن، واملساءلة يف املجموعات الصغرية، من 
خالل الدراسة واملناقشة وتطبيق الكتاب املقّدس يف حياة أعضاء ال )KBN( ويف أعاملهم التجارية.

3. التدريب. إّن أحد أدوار ال )KBN( األساسية هو توفري الفرص لألعضاء الكتساب املزيد من 
املعرفة للعمليات التجارية املبنية عىل مبادئ كتابية وارتباط أعمق مع الروح القدس. يتّم 
هذا التدريب داخل املؤسسة، من خالل مشاركة آراء رجال األعامل ذوي الخربة أو  باالتصال 
مع املنظامت التجارية الخارجية العاملة للملكوت. يجب أن تكون ال )KBN( مكاًنا يوّفر 
الحلول واملوارد التي تتيح للفرد ولألعامل باالزدهار. ويشتمل التدريب عىل املعرفة التقنية 

باإلضافة إىل إدخال املبادئ الروحية يف كافة أنشطة األعامل التجارية.

4. التشجيع. تشّكل العالقات مع قادة رجال األعامل الزمالء، والتي هي ممسوحة من الله، دعاًم 
إّن تشجيع األعضاء  العمل فيه.  للملكوت يف محيط عدايئ ويصعب  العاملة  للتجارة  كبريًا 
الذين يدركون تحّديات وصعوبات عامل التجارة والصالة من أجلهم، هو أساس كبري للنجاح.

5. مشاركة املوارد. إّن تحديد وتنسيق وربط األموال، واملهارات واألصول املادية ملختلف األعضاء 
يحدث  أن  واإلنتاجية  التحوييل  للنمو  وميكن  الناضجة.   )KBN( ال  من  قوًيا  جانًبا  ميثل 
عندما تتم مشاركة املوجودات يف بيئة خالية من الفساد. توضح ال )KBN(  للسوق بشكل 
املوارد عىل نحو فعال ومؤثر. الجهود عندما تتم مشاركة  الناتجة عن توحيد  القوة  واسع 

بالتجارة  املتعّلقة  الجديدة  األفكار  لعرض  آمًنا  مكاًنا   )KBN( ال  ُتعترب  األفكار.  تطبيق   .6
والخدمة، ولها يف الوقت نفسه دور فّعال يف تطبيق هذه األفكار يف السوق التجارية املحلية. 
العديد من  يواجهها  التي  العقبات  تخّطي  تساعد عىل  ملموسة  مفاتيح   )KBN( ال توّفر 

رجال األعامل املؤمنني.
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7. االستشارة. إن تعّدد وجهات النظر يشّكل رصيًدا هائال ألصحاب األعامل التجارية والعاملني. 
فإن تكاثرت وجهات النظر هذه بالحقيقة وساعدت عىل تحقيق التحّول بنجاح، تصبح بالغة 
األهمية. يوفر أعضاء ال )KBN( التعّدد يف وجهات النظر من خالل استشارة بعضهم البعض؛ 

كّل يف تجارته ومامرساته.

أو  جديدة  لزرع رشكات  جزيئ  قرض  برنامج   )KBN( عدة رشكات  نفذت  املالية.  املشاريع   .8
الحالية ألعضائها. مثة طرق بسيطة متنوعة لخلق رأس مال يف متناول  النشاطات  لتوسيع 
األشخاص. إحدى الطرق تساعد األعضاء عىل االلتزام بتوفري جزء من الفوائد يف حساب عام 
للحساب. هذه  بفوائد وأرباح  تأيت  التربعات،  االقرتاض من هذه  يتم  لل )KBN(. وعندما 
العملية تقّلل كثريًا من أسعار الفائدة بصفة عامة مام هو متوفر من خالل املصادر التقليدية. 
وميكن أيضا أن يكون رأس املال من املوارد املقدمة من خالل عالقات ال )KBN( مع املنح 

الدولية واملنظامت املسيحية للتنمية االقتصادية.

بالغ  أمر  الكنائس  ورعاة  والناجحني  املؤمنني  األعامل  رجال  مع  عالقات  تشكيل  التوجيه.   .9
األهمية المتداد أجيال امللكوت من خالل السوق التجارية. كام أّن مساعدة رجال األعامل 
الشباب يف استيعاب رؤيا التجارة العاملة للملكوت يف بداية رحلتهم، سينقلهم إىل مستويات 

أعىل. يكمن رّس نجاح ال )KBN( يف كونها توّجه أعضاءها وتوّجه اآلخرين.

10. التأثري. تنخرط عدة شبكات )KBN( يف العمل مع الحكومات والهيئات التنظيمية من أجل 
إزالة العقبات التي تحول دون منو األعامل. وإذ تنمو عضوية الرابطة وأصولها، تنمو السلطة 

السياسية كذلك، فتصبح ذات تأثري قوي عىل مختلف أصعدة املجتمع.

القيم األساسية

تتشّكل كّل من شبكات األعامل العاملة للملكوت )KBN( بطريقة فريدة جدا. تحّدد الثقافة 
املحيطة بالشبكة فضال عن األفراد أنفسهم البنية، واألسلوب ومستوى التنظيم لدى كل مجموعة. 
األساسية  والقيم  التوقعات  البنيات،  تنّوع  من  الرغم  عىل  بوضوح،   )KBN( ال  حّددت  وقد 

ألعضاء الجمعية، وكذلك الرشكات التي تعمل فيها.

إليك القيم األساسية املتنوعة التي يجب عىل كّل )KBN( تبّنيها، لتحقيق هدفها وهو امتداد 

ملكوت الله ومتجيد يسوع املسيح.
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لجميع  املسيح  أعطاها  التي  املهمة   )KBN( ال  أعضاء  يدرك  العظمى.  املأمورية  رؤيا  احتضان 
املؤمنني أي الذهاب إىل العامل أجمع وتلمذة جميع األمم. تلعب ال )KBN( دورًا اسرتاتيجًيا من 

خالل التجارة للميض قدما يف نرش ملكوت الله يف األمم من خالل التلمذة.

الّنضال ألجل االمتياز  واالستقامة. إن التجارة دعوة بارزة والمعة، لذا فمن الرضوري أن يسعى 
كل يشء  يف  الله  لتكريم  سعيه  خالل  من  والعمل  القول  يف  عنده  ما  أفضل  لبذل  عضو  كل 
واستمراره باتباع إرشاد كلمته. يجب عىل أعضاء ال )KBN( أن يسعوا يك يحيوا قيم امللكوت 

الكتابية ومبادءه املتعلقة بالتجارة.

االستجابة. يجب عىل أعضاء ال )KBN( أن يستجيبوا لحاجات بعضهم البعض الروحية واملهنية 
والتقنية واإلدارية وأن يكونوا حّساسني لها.

تطوير  إىل  يهدفوا  وأن  حقيقيني  يكونوا  أن   )KBN( ال  أعضاء  عىل  يجب  واإلبداع.  االبتكار 
منتوجات وخدمات بشكل مبتكر ومبدع، مؤمنني أنهم مدعوون ليكونوا قادة يف عامل التجارة.

للمشاكل  الحلول  إيجاد  يف  سّباقني  يكونوا  أن   )KBN( ال  أعضاء  عىل  يجب  املبادرة. 
والتحديات. 

اخلدمة واالمتنان. إّن يسوع هو املثال األعظم لروح التواضع وقد سبق وأعطى املؤمنني مكانة 
عالية إذ جعلهم أوالد الله األحباء. يجب عىل أعضاء ال )KBN( أن يشكروا يف كّل يشء ويسعوا 

لتفضيل اآلخرين عىل أنفسهم. 
 

)KBN( أن يعاملوا أنفسهم وموظّفيهم وممّوليهم وزبائنهم  ال  أعضاء  يجب عىل  االحتام. 
ورشكائهم يف العمل بكرامة مدركني أّن كّل شخص هو مخلوق عىل صورة الله ومثاله.

البنية 

يناسب  الذي  الشكل  خالل  ومن  مجموعة،  كل  خالل  من  الواحدة   )KBN( ال  بنية  تتحّدد 

أفراد املجموعة أكرث. مثة أفكار عامة حول كيفية تشكيل بنية املجموعات مذكورة أدناه وميكن 

تعديلها عند الرضورة.



82 ت يف عامل التجارة صفحةدليل املهماّ

االجتماعات والقيادة
منتظم  بشكل  االجتامع  وانعقاد هذا  الشهر.  يف  مرتني  إىل  مرة   )KBN( ال  مجموعة  تجتمع 
يساعد عىل ضامن أّن الفوائد املذكورة أعاله )شبكة االتصاالت، التلمذة، التدريب ...( ستتوّسع. 
عادة ما يكون لدى املجموعة الواحدة بنية للقيادة التي يتم التصويت عليها من قبل املجموعة 
الرئيس واألمني، أمني الصندوق وما إىل  الرئيس ونائب  نفسها. هذا وميكن أن تشمل مكاتب 

ذلك... وويتم وضع رشوط ومسؤوليات كل مكتب من املكاتب من قبل املجموعة املحلية.

العضوية
قائد  قبل  من  أخرى  مبادئ  إضافة  ميكن  للعضوية.  العامة  التوجيهية  املبادئ  بعض  إليك 

املجموعة.

يجب عىل العضو يف ال )KBN( أن:

يكون محرتًفا يف عمله ومؤمًنا فّعاال. يجب عىل الفرد - حيث املهنة العامة غري آمنة - أن 
يعرتف بإميانه لألعضاء علًنا وبشكل موثق أيًضا.

يكون منفتًحا عىل جميع الطوائف املسيحية اإلنجيلية. وينبغي أن تتألف كل )KBN( من 
أعضاء متعددي الخلفيات املسيحية. يساعد هذا عىل ضامن تحقيق التغيري االقتصادي عىل 
نطاق املدينة من خالل املامرسات التجارية العاملة للملكوت، التي ال تنتمي إىل طائفة واحدة.

يجب عىل منظمة ال KBN أن:

تضّم اصحاب عمل وعاّمال ومدراء ورجال أعامل ومهنيني ينتمون إىل سلسلة واسعة تتعّدد 
فيها أنواع األعامل التجارية وتختلف أحجامها. مام يتيح للمنظمة التمثيل واالستجابة عرب 

مجموعة متنوعة من الخدمات والتنمية ألعضاء متنوعني.
اإلعداد  لتسهيل  املؤمنني،  جامعة  لتعزيز  الكنائس  قادة  من  العديد  متثيل  عىل  تشتمل 

الروحي لألعضاء، ولتشجيع بعضهم البعض يف أدوارهم.

** ُينصح بشدة أن يكون للمنظمة رسم للحصول عىل العضوية. ألّن صّحة املنظمة ُتقّيم بنظرة 
األعضاء إليها. ترتكز القيمة عىل نسبة تكلفة املشاركة وامليزات التي تقّدمها العضوية. إذا مل 
يتّم تحديد أي تكلفة للعضو، فلن يكون ملتزًما بنشاطات املنظمة أو يقّدرها، ولن ينجح األمر. 

وهذا األمر منّوط بالقادة املحليني. 

•

•

•

•



83 صفحة

واحدة إىل  االنضمام  أو  حميطك  يف  شبكة   إنشائك  بشأن  اهلل  واسأل  صلِّ   .1
2. افحص ممارساتك الشخصية والتجارية لتى إن كنت تسمح للّروح القدس بتنمية 

القيم األساسّية لكي تنجح وتربز يف الّسوق التجارية.
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فّكر اآلن!
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وضع خطة عمل
منوذج

1. ملخص تنفيذي

من  والرتفيه  للتواصل  فريًدا  منتدى  النموذجي،  للمقهى  JavaNet، خالفاً  »جافانيت«  سيوّفر 

خالل شبكة اإلنرتنت. إّن »جافانيت« JavaNet هو االستجابة للطلب املتزايد. يريد الجمهور: 

 )2( و  اإلنرتنت،  اآلن عىل شبكة  املتاحة  املعلومات  االتصال وحجم  أساليب  إىل  الوصول   )1(

الوصول بتكلفة مبتناول أيديهم، ويريد أال يكون معزوالً اجتامعًيا واقتصادًيا، أو سياسًيا بطريقة 

ما. إن هدف ال »جافانيت« JavaNet من ذلك هو أن توفر للمجتمع جًوا اجتامعًيا، وتربوًيا 

وترفيهًيا لالتصال العاملي.

اإلضايف  التمويل  أّن  كام   .24،000  $ مببلغ  متويل  عىل  للحصول  هذه  العمل  خطة  إعداد  تّم 

مطلوب لبدء العمل يف إعداد املوقع وللتعديالت، ورشاء املعدات، وتغطية النفقات يف السنة 

األوىل من العمليات. تّم الحصول عىل متويل إضايف بقيمة: )1( $ 24،000 من صندوق االمناء 

 )3( براكرن«  »كال  املالكني وهو  أحد  الشخصية من  املدخرات  $ 19،000 من   )2( االقتصادي 

36،000 دوالر من ثالثة مستثمرين )4( و9،290 $ عىل شكل قروض قصرية األجل

سيتّم إدراج JavaNet باعتبارها رشكة محدودة املسؤولية ماّم يشّكل حامية للاملك »كال براكرن«، 

واملستثمرين الثالثة يف الخارج، »لوقا والش«، »دوغ ويلسون«، و»جون أندروود«، من املسائل 

املتعلقة باملسؤولية الشخصية، وازدواج الرضيبة. وسوف يتم التعامل مع املستثمرين كمساهمني 

دوالر  12000 أي  الفردية  الشخصية  استثامراتهم  من  أكرث  عن  مسؤولني  بالتايل  يكونوا  ولن 

سيتيح التمويل، باالضافة اىل املساهامت يف رأس املال من املالك واملساهمني وصندوق االمناء 

االقتصادي، ل »جافانيت« JavaNet فتح العمليات بنجاح واملحافظة عليها خالل السنة األوىل. 

كام أّن االستثامرات املالية األولية الواسعة  ستتيح ل »جافانيت« JavaNet تزويد عمالئها مبقهى 

لإلنرتنت متميز بالكامل. وال بّد من توّفر البيئة املبتكرة املناسبة والفريدة من نوعها، والراقية 

لتزويد الزبائن بجو من شأنه أن يساعد عىل التنشئة االجتامعية. ستوّفر العملية الناجحة يف السنة 

األوىل ل »جافانيت« JavaNetقاعدة عمالء تسمح لها أن تكون مكتفية ذاتيا يف السنة الثانية 
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بينام يزداد اإلنرتنيت رواًجا وشعبية يوًما بعد يوم مبعّدل كبري، أصبح الوصول السهل والذي 

يف متناول اليد رضورة من رضوريات الحياة. تؤّمن »جافانيت«  JavaNet للمجتمعات القدرة 

للوصول إىل اإلنرتيت، واالستمتاع بفنجان من القهوة، وتبادل خربات اإلنرتنت يف بيئة مريحة. 

والراقية  نوعها  من  الفريدة  بالبيئة  لالستمتاع  والخلفيات  األعامر  مختلف  من  الناس  وسيأيت 

.JavaNet »والتعليمية واملبتكرة التي تؤّمنها »جافانيت

ما هي شركة املأمورّية العضمى؟
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اجتمعت منذ عدة سنوات، مجموعة من كبار رجال األعامل والبعثات التبشريية املسيحية مًعا 

يف سويرسا ملناقشة دور قطاع األعامل واملأمورية العظمى. طّورت هذه املجموعة عدة مبادئ 

لرشكات املأمورية العظمى ووصفتها يف وثيقة لوزان رقم 59 ِب “األعمل التجارية والبعثات”. 

رجال  تساعد  أن  وميكن  اليها،  توصلوا  التي  النتائج  من  مقتطفات  تلت، هي  التي  والفقرات 

األعامل املؤمنني لفهم دورهم يف املأمورية العظمى بشكل أفضل.

ميكن تعريف األعمال التجارية يف خدمة املأمورية العظمى بأنها: استخدام الرجال والّنساء »العمل 
التجاري كمهمة« يف نطاق التجارة لتمجيد يسوع املسيح من خالل التميز يف العمل، واستثامر 

املوارد وخلق رؤوس األموال ألجل امللكوت

ما هي شركة المأمورية العظمى أو األعمال التجارية في خدمة الملكوت؟

1.  رشكة املأمورية العظمى هي تجارة تتالءم أهدافها اسرتاتيجًيا مع بناء ملكوت الله عىل األرض

2.  توّجه رشكة املأمورية العظمى الناس نحو يسوع املسيح من خالل التمّيز وجودة العمل

3.  رشكة املأمورية العظمى توّلد األرباح لتمّجد الله، وتستخدم نسًبا من أرباحها لتبارك خّداًما 

أخرين للملكوت )كنائس، خدمات ...(، وتساعد يف امتداد أعاملهم. 

شركات المأمورية العظمى: مبادئ توجيهية

جاهد لتكون مربحا عىل املدى الطويل لتحقيق االستدامة 

ال بّد ألي تجارة جيدة ان تكون مربحة لتستمّر عىل املدى الطويل وتنمو وتزدهر، وتتمكن 

بالتايل من تحقيق أهدافها. ال ميكن أن تكون األرباح الدافع الوحيد. ليس الربح إال نصف 

الناتج بحسب مبادئ الكتاب املقدس وطوال العملية التجارية، وهو أداة تستخدم للنمو 

عىل املدى الطويل

جاهد ألجل االمتياز واالستقامة واملصداقية

ال بّد أن متتاز األعامل باسم وسمعة جيدين لتحقيق االمتياز واإلستقامة. ال ينبغي لقادتها 

•

•

•

•

ما هي شركة املأمورّية العضمى؟
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وموظّفيها أن يعرفوا الغش أوالكذب أوالرسقة أبًدا. وال بّد لجميع املامرسات واملعامالت 

التجارية أن تكون شفافة، كام ينبغي أن يكون القادة منفتحني عىل املشاركات والنقد البناء 

الصادرين عن املوظفني وأصحاب املصلحة واملجتمع.

الدافع وراء امتداد امللكوت

الله عىل  امتداد ملكوت  العظمى لديهم رغبة أساسية يف رؤية  املأمورية  إّن قادة رشكة 

األرض من خالل مامرسة األعامل التجارية وخدمة اآلخرين. وينبغي أن تتم رؤية األعامل 

باعتبارها أعامل الله وخدمته.

تحّول األفراد واملجتمعات

لدى قادة رشكة املأمورية العظمى الدافع ليباركوا املجتمعات واألمم روحًيا واجتامعًيا واقتصادًيا. 

ويجب أن يسعوا إىل مباركة قادة الجامعة وموّظفيهم وأصحاب املصلحة. وال بّد لجميع 

أولئك الذين هم عىل اتصال مع قادة رشكة املأمورية العظمى أن يلمسوا مثر الروح القدس.

التربّعات الناتجة عن األعامل التجارية التي يف خدمة امللكوت

يريد الله أن يظهر ذاته ضمن األعامل، جاعال التجارة نفسها خدمة. ولكن إذ يفيض الله 

بربكاته عىل األعامل التجارية، يجب عىل هذه األخرية أن تكون باملقابل بركة لآلخرين. يقوم 

قادة رشكات املأمورية العظمى يف كثري من األحيان بدعم جهود البعثات والكنيسة املحلية 

يكونوا  أن  القادة  عىل  وينبغي  فّعال.  بشكل  الفردية  واالحتياجات  املجتمع  واحتياجات 

حّساسني ملا يكّلمهم به الله حيال مباركة اآلخرين. وميكن لبيان الرشكة أن يشمل ترصيًحا 

بأن األعامل سوف تستخدم ملباركة األعامل التي متّجد الله يف العامل، من الناحية املالية.

اإلستعداد املسبق بالشفاعة

يدرك قادة رشكات املأمورية العظمى أّن املعارك عامة ال تحدث يف العامل الطبيعي وحسب. 

لكن عليهم أن يستبقوا الصعوبات بالصالة والشفاعة لتحقيق إمكانّياتهم بالكامل. ومن 

يؤّمنون  العظمى  املأمورية  رشكات  قادة  خدمة  يف  أشخاص  هناك  يكون  أن  جًدا  املهم 

الحامية للتجارة بالصالة. يجب توظيف املتشّفعني املحاربني روحًيا للصالة من أجل قادة 

األعامل التجارية وعائالتهم وموّظفيهم والعملّيات التجارية.
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