
 

 عبد هللا المنجدي/ العميل 

 

 الطاقة الشمسية/ إسم المشروع 

 

بأن المشاريع للتمويل األصغر يؤمن عميل بنك األمل

قل أال هي أفضل مجاالت إدرار للدخل والصغيرة ال تز

 . ثناء الحربأ تأثرا  

 

نعدام التيار إذلك رغم تأثر عمله كثيرا  جراء  يقول

يعلل المنجدي ذلك التأثر . الكهربائي من الشبكة العامة

ة لكون نشاطه هو بيع األجهزة االلكترونية والكهربائي

لكن تم بحمد "ويضيف  وأدوات أخرى متعلقة بالكهرباء

هللا إضافة منتجات الطاقة الشمسية لمواكبة رغبات 

دد العمالء عن المستهلك وبذلك تحسن الدخل وزاد ع

 ."فترة  بداية الحرب

 

رار الدخل من هذا النشاط إلى ستمرار في إدوأدى اإل

ستطالة إغير أنه في ظل , حتياجات أسرة العميلإتوفير 

نعدام رواتب الموظفين وزيادة إأزمة السيولة النقدية و

نخفضت إيرادات العمل بشكل كبير ولم أتسريح العمال, 

 .من الوفاء بالتزاماته أمام البنكيتمكن المنجدي 

 

 

ن سداد أقساطي نقطاع رواتب موظفي الحكومة عجزت عإف الحرب وطال ظروشتدت أعندما "العميل ويضيف 

كانت مجدية لي وللعمالء  حيث أنها, قساطلبا  بعمل جدولة لسداد األادارة الفرع بصنعاء طإوقمت بالتواصل مع 

من سداد نتهائي إثم القيام بمنحي تمويل آخر بعد  تلقيت تسهيالت عدة ومن أهمها عمل جدولة لي ومن, االخرين

 ." قساط تمويلي األول من أجل إنعاش نشاطي الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالدأ

من اليمنيين يستخدمون % 75عالمية المحلية قد كشفت بأن ية وطنية أجرتها إحدى المنابر اإلستبيانإوكانت دراسة 

نقطاع الكهرباء العمومية بينما تضرر إمن  ا  منهم تضرروا كثير% 08وبأن  الكهرباء من مصادر الطافة األخرى

 .بشكل محدود% 75

 

لإلقراض التقليدي من السكان كما كان الوضع من قبل ولم "ويشير العميل بأن الحرب لم تعد توفر له مصدرا  

 ". ينقذني خالل األزمة سوى بنك األمل ومدخراتي السابقة

دها خالل فترة ال ئن المعروفين لدي بوفائهم, حيث  يتم سداأقرض الزبا"وردا  حول سلوك زبائنه يقول المنجدي 

وصار المنجي يسدد أقساطه بانتظام . شهر وال يؤثر ذلك الني جعلت هامش الديون بسيطا جداأتزيد عن ثالثة 

 ."وفي الموعد المحدد

 

عن تخوفه من تأثر ستكمال سداد القرض القائم  حاليا  يفكر المنجدي في طلب تمويل جديد مع تعبيره إفي حال 

 . نقطاع الرواتبإأكثر نظرا  لطول األزمة من حيث  الزبائن

 

أستغرب عندما يطلب البنك مني ضمانات جديدة وأنا عميل "ويستغرب العميل عن التشديدات الجديدة للبنك بالقول 

ن البنك يطلب منه أما لديهم ألكثر من تعامل بفترة تتجاوز العامين, حيث إنه ال يستطيع إحضار ضمانات جديدة, ك

من شهرين حتى ويتمنى المنجدي توفير تمويل بأرباح اقل وفترة سماح  ألكثر . شيكات على العميل والضمين

 . ستمرار في حالة طال الصراعيتمكن مشروعه من اإل

 

ستتباب الوضع األمني داخل إاية نشاطه جراء ظروف الحرب بسبب وينفي المنجدي قيامه باي إجراءات لحم

ستمر الوضع إن يتوقف نشاطك تماما في حالة أوال يتوقع  صطحابه سالحه الشخصيأمدينة صنعاء باإلضافة الى 

 .د يقل عدد العمالء وينخفض الدخلالحالي إنما ق


