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قصة نجاح
العمل الجماعي

ٌحكى أنه كان هنان ولدٌن صدٌمٌن جدا ودائما مع بعضهم ٌدرسون فً
نفس المدرسة وٌلعبون مع بعضهم وٌدورون فً بلدتهم مع بعض ,وكان
دائما مهدي هو الذي ٌأتً إلى مراد كل صباح للذهاب إلى المدرسة معا
ومراد كعادته دائما متأخر وٌبمً مهدي ٌنتظر فً الخارج .

بداية العمل
وعند وصول الولدٌن إلى عمر  41سنة
بدأ ٌعمالن معا فً المزارع المتواجدة فً
بلدتهم كل عطلة أسبوع حٌث تعرف مراد
على مزارع إسمه ولٌد وكان ولٌد ٌحب
مراد لكثرة فطنته وسرعته فً العمل
وأصبح ولٌد ٌكلف مراد بالبحث عن
العمال للمزرعة وتسٌٌرهم فً المزرعة
أٌضا ,وكان مهدي ال ٌعمل معهم دائما
ألنهم أٌضا لدٌهم مزرعة وٌذهب لمساعدة أهله
وبعدها بدأ مراد بإدخار ماله لشراء
هاتف جدٌد وعند شرائه الهاتف وجد أنه
هنان تجارة للهواتف المستعملة حٌث بدأ
بشراء الهواتف المستعملة وإعادة بٌعها

ولم ٌتولف عن العمل كل عطلة أسبوع حٌث كان ٌجمع ماله وٌصرف
على نفسه شراء مالبس أدوات لدراسته كل شًء وعند ممارسته لشراء
وبٌع الهواتف المستعملة وجد أنه ٌوجد فائدة كثٌرا فً التجارة ووجد أٌضا
بأن التجارة فرص وٌجب إستغاللها وبعد مرور عام تولف مراد عن تجارة
الهواتف وبمى ٌعمل فً المزارع كل عطلة أسبوع وفً فصل الصٌف أٌضا
ألنه ال توجد دراسة فٌه ومرة حٌاة الصدٌمٌن على ذلن النحو إلى أن وصال
إلى سنة البكالورٌا وهً السنة النهاٌة فً طور التربٌة والتعلٌم ومن بعدها
الدخول إلى طور التعلٌم العالً والبحث العلمً ,وخالل تلن السنة تعرفوا
على صدٌك جدٌد وأسمه حٌدر وكانوا ٌرونه ولد مدلل ألنه ال ٌعمل وال
ٌصرف على نفسه وٌأخذ األموال دائما من والده ,ولكنه كان فتى طموح
ٌحب العمل وٌحب جنً األموال ولكن كان والده ٌمنعه من العمل لخوفه
المفرط علٌه ,وفً ٌوم من األٌام إلترح مراد على حٌدر بأن ٌعمل معهم
عند المزارع ولٌد فمبل العرض مباشرة ولكن كان متخوف من والده على
أن ٌرفض ذلن ,فذهب إلى والده ولال له أبً أرٌد العمل مع أصدلائً فً
المزارع فرفض والده ذلن وغضب حٌدر غضب شدٌد من خالل رد أبٌه
بالنفً إلٌه  ,وبعدها فً اللٌل ذهب والد حٌدر إلى حٌدر فً غرفته ولال له
إذا أردت العمل فأذهب وأعمل لمد رجعت عن رأًٌ بالنفً ,ففرح حٌدر
كثٌرا واتصل مباشرة بمراد لٌخبره بأن أباه وافك على العمل معهم وغدا
سوف ٌبدأ العمل معهم ,وبعد ذلن بمدة بدأ ٌدور حول األصدلاء الثالثة
حدٌث على أن ٌصبحوا هم أٌضا مزارعٌن ولدٌهم مزارع خاصة بهم
وٌجنوا الكثٌر من األموال عن طرق الزراعة وأي الزراعات أسهل والتً
ال تتطلب رأس مال كبٌر جدا .

ولال لهم مراد ما رأٌكم بأن نموم بزراعة
الفول السودانً ألن تكلفته صغٌر وموسمه
فً فصل الصٌف أي الولت الذي ال نكونوا
فٌه فً الدراسة فوافموا على ذلن وبدوا
ٌخططون أٌن سوف ٌمومونا بالزراعة
وكٌف سوف ٌمومون بالعناٌة بمزرعتهم
وأٌهما أفضل شراء أو كراء أرض للزراعة وأي وسٌلة سوف ٌذهبون بها
للمزرعة ,ولكن نسوا اإلمتحان النهائً لشهادة البكالورٌا وهذا سبب تولفهم
عن المٌام بزراعته الخاصة .

األن بعض الحزن والفرح معا
وعند إلتراب ولت اإلمتحانات النهائٌة بدأ مراد وحٌدر ومهدي بالمراجعة
لها فكان كل واحد منهم ٌدرس لوحده فً منزله
وٌذهبون إلى الدروس التدعٌمٌة معا وفً ٌوم
تولف حٌدر عن الدروس التدعٌمٌة وبدأ الفشل
ٌتعرضه ,ولكن مراد ومهدي إستمروا بالدروس
التدعٌمٌة ولم ٌتولفوا  ,وكان مراد دائما ٌذهب
إلى حٌدر وٌنصحه باإلستمرار فً الدراسة
وٌمول له بأن الدراسة سهلة جدا وال ٌوجد فٌها

شًء ٌرعب كثٌرا  ,ولكن ظل مولف حٌدر على حاله ولم ٌتغٌر أبدا  ,وبعد
مدة بدأت اإلمتحانات ووجد مراد مكان ٌبٌتون فٌه جمٌعا وٌدرسون معا
للهروب من األهل والمجتمع لكً ال ٌسألوا عن كل مادة مضت وٌشتتوهم
ورجعوا جمٌعا للعمل بعد إنتهاء اإلمتحانات مباشرة  ,وكان مراد ومهدي
ٌمومون بالتجمٌع لشراء هاتف وجهاز كمبٌوتر ممتازٌن للجامعة ألنهم كانوا
متٌمنٌن ٌمٌن تام بأنهم سوف ٌنجحون  ,وأما حٌدر فكان متشائم تماما وال
ٌرغب أصال بالحدٌث عن اإلمتحانات وال عن الجامعة أٌضا ,وبعدها
بأسبوعٌن ظهرت نتائج البكالورٌا
وكانت كما متولع لها لمد تحصل مراد
على عالمة جٌد جدا ومهدي على
عالمة متوسط وحٌدر لم ٌنجح لمد رسب
ولمد إستغنى مراد ومهدي على فرحهم
من أجل مواساة صدٌمهم العزٌز حٌدر
وكان مراد بطبعه ٌعرف كٌف ٌحفز
وٌشجع من حوله فبدأ مراد بتحفٌز
صدٌمه حٌدر وٌذكر له بعض األمثلة
عن األشخاص الذٌن نجحوا فً حٌاتهم ولم ٌدخلوا أصال الجامعات وكان
ٌحدثه أٌضا عن األشخاص الناجحٌن ولم ٌأخذوا شهادة البكالورٌا من المرة
األولى وحكى له لصة الطبٌب المتواجد فً بلدتهم الذي تحصل على شهادة

البكالورٌا فً المرة الخامسة ولال له بأن الناس تنظر له على أنه طبٌب
ولٌس على أنه تحصل على شهادة البكالورٌا فً المرة الخامسة.

إختيار التخصص الجامعي
وبعد ظهور نتائج البكالورٌا بمدة أسبوع أتت لائمة الرغبات لكل من مراد
ومهدي والتً دائما تضع الشخص فً حٌرة
من أمره وعلى أي التخصصات ٌرٌد الذهاب
إلٌها ولكن مراد بما أنه تحصل على عالمة
جٌد جدا إختار اإللتحاق بالدراسات العلٌا
للتجارة نظرا لحبه الكبٌر للتجارة وحلمه بأن
ٌصبح أكبر تاجر فً بلدته ,وكان ٌمول
ألصدلائه أنا أحب التجارة وسأدرسها لحبً
لها ولٌس للحصول على وظٌفة جٌدة ,وكانت تلن الجامعة التً ٌرٌد
اإللتحاق بها متواجدة خارج بلدته وبما أن عائلته فمٌرة أصبح ٌعمل فً
الصباح والمساء فً المزارع للحصول على ما ٌكفٌه للعٌش خارج بلدته,
ولكن مهدي أصابته خٌبة أصل كبٌرة ألنه ال ٌستطٌع الخروج من بلدته
بمعدله المتوسط وألنه كان هدفه الوحٌد الخروج خارج بلدته ولٌس لدٌه
رغبة بدراسة شًء محدد ونظرا لمعدله المتوسط لرر اإللتحاق بشعبة
التكنولوجٌا المتواجدة فً جامعة بلدته  ,وبعد كل ما حصل لم ٌفترق
األصدلاء عن بعضهم وبموا على إتصال دائما  ,وفً ولت الدخول التعلٌمً
ذهب مراد لٌدرس فً جامعته وأٌضا مهدي ذهب لٌدرس وحٌدر ذهب
للمدرسة لٌعٌد سنته النهائٌة .

بداية االعمال
وبعد مرور  1أشهر بدأ مراد ٌالحظ الحٌاة التجارٌة الرابحة وكٌف تمشً
بٌن التجار والحظ أٌضا عدم كفاءة وطنه للسٌطرة عن التجارة وبدأ ٌذهب
إلى أسواق الجملة وٌرى األسعار وٌمارنها مع أسعار سوق التجزئة فوجدها
مفترلة كثٌرا أي أنا تجار التجزئة ٌربحون كثٌرا  ,وبعد اإلنتهاء من السنة
الدراسٌة ونجاح حٌدر أٌضا من المرحلة النهائٌة بمعدل متوسط وإلتحك هو
أٌضا بشعبة التكنولوجٌا فً الجامعة المتواجدة فً بلدتهم  ,وبعدها بأٌام للٌلة
لام مراد بإستدعاء أصدلائه حٌدر ومهدي لمنزله ولام بإلتراح علٌهم
باإلشتران وفتح محل مالبس نظرا
للربح الكثٌر المتواجد فً تلن
التجارة  ,وخالل منالشتهم إلترح
حٌدر علٌهم بإضافة شخص رابع
لٌساعدهم وتصبح لسمة األموال
على أربعة سوى فً رأس المال
أو فً الربح وبحصولهم بسرعة
أٌضا على رأس المال  ,فً تلن
اللحظة أتت فكرة لمراد بإضافة جاره فاروق المتحصل هو أٌضا على
شهادة الباكلورٌا فً تلن السنة والذي أختار دراسة شعبة اإللتصاد فً
بلدتهم أختاره لفطنته ولمساعدتهم فً حساب األموال ألنه ممبل على دراسة
المحاسبة  ,وفً تلن اللحظة لاموا بإستدعاء فاروق واإللتراح علٌه فكرة

المشاركة فوافمة على الفور  ,ولال لهم مراد نحتاج إلى رأس مال ٌتطلب
منا العمل لشهر واحد فمط فوافموا جمٌعا على العمل ووضع المال فً
المشروع  ,فبدوا بالبحث عن عمل فً المزارع المتواجدة فً بلدتهم فوجدوا
وبدوا العمل مباشرة وعند إنتهاء الشهر المحدد لاموا بتجمٌع أموالهم وبدوا
بالعمل على المحل مباشرة ففتح أول محل لهم فألترح علٌهم مراد فكرة
تملٌل الفائدة وزٌادة المبٌعات حٌث ٌمللون الفائدة كثٌرا عن المحالت
المجاورة لهم  ,لتحمٌك ثالثة منافع أال وهً شهرتهم وزٌادة مبٌعاته
وحصول المجتمع على المالبس بأسعار منخفضة  ,وبعد مرور أسبوع على
فتح المحل بدأت مبٌعاتهم تزٌد وتزٌد شهرتهم معها .

زيادة األعمال
إلترح علٌهم حٌدر بفتح محالت فً األماكن المجاورة والتً ال ٌأتٌهم منها
زبائن لمحلهم نظرا لبعد المسافة فوافموا جمٌعا على إلتراحه ,وبعدها ألترح
علٌهم مراد بوضع شخص فمط لٌبٌع فً المحل وأما األخرون ٌذهبون
للعمل فً المزارع للحصول على رأس مال جدٌد لفتح محل جدٌد وكان
الشخص الذي ٌبمى فً البٌع هو حٌدر ألنه صاحب فكرة إضافة محالت
وبعد أسبوعٌن لاموا بجمع لٌمة لفتح محل ثانً وفتحوه وبعد التصوٌت كان
فاروق هو من ٌبٌع فً المحل الثانً  ,وبعدها أستمر مراد ومهدي بالعمل
فً المزارع وبعد مرور شهر تماما لاموا بفتح محلٌن معا وأمسكهما مراد
ومهدي وأصبح لدٌهم أربعة محالت لبٌع المالبس فً بلدتهم  ,فزادت
شهرتهم كثٌرا لسلعتهم الجٌدة وسعرهم المنخفض وطموحهم كشباب وزادت
مبٌعاتهم وأرباحهم أٌضا .

وعند إلتراب ولت الدخول للدراسة
تمكنوا من شراء شاحنة لجلب المالبس
من أسواق الجملة المتواجدة خارج بلدتهم
ولتنمٌص تكلفة النمل على سلعهم ,
وعندما بمً على ولت دخولهم للجامعة
أسبوعٌن ألترح علٌهم مراد بتوفٌر
خمسة عمال منهم أربعة عمال للبٌع فً
محالتهم وعامل أخر لٌمود الشاحنة التً تجلب المالبس للمحالت ,وعند
بداٌة الدراسة وفروا الخمسة عمال ووضعوا كل واحد فً عمله  ,وبعد
مرور مدة الحظوا بأن المبٌعات لم تنخفض بل زادة وزادة أرباحهم أٌضا ,
فكلم مراد كل أصدلاءه ولال لهم سر زٌادة المال هو عند زٌادة عدد العمال
الذٌن ٌعملون عندن ولٌست أن ٌعمل الفرد بمفرده وبعدها لال لهم ما رأٌكم
بفتح كل شهر محل فً مكان ال ٌمترب من محالتنا لزٌادة مبٌعاتنا وأرباحنا
ونشر أسم محالتنا ألكثر عدد ممكن من األفراد وبعد مرور تسعة أشهر
وعند نهاٌة العام الدراسً أصبح لدٌهم ثالثة عشر محل تجزئة لبٌع المالبس
وعادوا للعمل بما أنا العام الدراسً أنتهى ولاموا باإلجتماع ولال لهم فاروق
ما رأٌكم بأن نزٌد أرباحنا من خالل محالتنا فأستغربوا جمٌعا وألتفتوا إلٌه
ولالوا له كٌف ؟ فمال لهم من خالل عمل شركة لمحالتنا ونأخذ رخصة
بإستٌراد المالبس من الخارج ولٌس شرائهم من أصحاب البٌع بالجملة
فأنبهروا جمٌعا برأٌه ووافموا مباشرة وبدوا بالعمل على تلن الشاكلة ولم

ٌتولفوا عن إضافة محل كل شهر وبعد ثالثة أشهر لاموا بعمل الشركة
وكان أسمها شركة توزٌع المالبس .

توسيع األعمال
وبعد زٌادة أرباحهم من خالل شركتهم لام مهدي باإللتراح علٌهم باإلنتمال
إلى أعمال أخرى من غٌر بٌع المالبس فمالوا له إلترح علٌنا فمال لهم ما
رأٌكم بفتح شركة لتوزٌع العصٌر
والمشروبات الغازٌة فعجبتهم الفكرة
ألن التوزٌع فً وطنهم للٌل فماموا
بشراء أربعة شاحنات وكل واحد
منهم أخذ شاحنة وبدوا ٌرونا كٌف
ٌمشً التوزٌع وكٌف تحب المحالت
العمل وأي المنتوجات المفضلة عند
المجتمع واألكثر مبٌعا فً المحالت
وكانوا ٌعملون  41ساعة فً الٌوم
للتوزٌع أي من الساعة  7صباحا
إلى الساعة  14مساءا ولاموا بشراء
شاحنة كبٌرة ووضعوا سائك فٌها
ٌأتً بالمنتوجات من الشركات

وٌموم بوضعها فً مخزن كبٌر وبعدها ٌموموا بأخذها وتوزٌعها وبعد مرور
شهر وجدوا طلب كبٌر من المحالت علٌهم فمال لهم مراد سوف نضع
للشاحنات سائمٌن ونحن نموم بدراسة عدد الشاحنات الالزمة لوضعها فً
التوزٌع للبالد وبعد مرور ثالثة أشهر أصبحت أكبر شركة للتوزٌع فً
بالدهم حٌث تأوي عشر شاحنات توزٌع ٌومٌة .

ولم تتولف أعمالهم هنا فبدوا بزٌادة مصنع لتغلٌف الحبوب وإدخالها
للسوق وكان المصنع ٌموم بتغلٌف
أنواع الحبوب منها (العدس واللوبٌا
واألرز ..الخ ) وٌموم أٌضا بتغلٌف
التوابل بجمٌع أنواعها وكانت سلعهم

مطلوبة كثٌرا ألنهم ٌمومون دائنا بدراسة تدنٌة التكالٌف للمنتوجات
وٌمومون بتملٌل الفائدة وزٌادة اإلنتاج مما ٌأتً بسعر سلعهم المنخفضة.
وبعد زٌادة األعمال الكثٌرة ألترحوا
بأن تكون لدٌهم شركة لابضة
وٌدٌرها شخص ذو كفاءة منهم فولع
اإلختٌار على مراد لٌدٌر هو الشركة
حٌث كان أكثرهم صرامة وذكاء
وعمال  ,وعندما لاموا بعملها كانت
تضم شركة توزٌع المالبس وأصبحت
شركة توزٌع المالبس تضم أكبر
سلسلة للمحالت وهً  411محل تجزئة  ,وتضم الشركة المابضة أٌضا
شركة التوزٌع للعصٌر والمشروبات الغازٌة و أصبحت تضم أكثر من
 421شاحنة توزٌع عبر تراب الوطن  ,وتضم الشركة المابضة أٌضا أكبر
مصنع لتغلٌف الحبوب والتوابل فً الوطن  ,وتضم أٌضا شركة نمل األفراد
عبر الوالٌات وفً البلدٌات أٌضا والتً تضم أكثرمن  011حافلة نمل .
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