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 التاريخ: 

 المحترمين   السادة بيت التمويل الكويتي 

 تحيه طيبة و بعد،،،

 

في شأن انقاذ المشاريع الصغيرة و المتوسطة المتضررة من   2021لسنة  2في قانون رقم  الموضوع : طلب تسهيالت ائتمانية خاصة 

 تداعيات أزمة فايروس كورونا 

 

انقاذ المشاريع الصغيرة و المتوسطة  المتعلق  في هذا الخصوص بنك الكويت المركزيو تعميم   2021لسنة   2قانون رقم بناءاً على 

التشغيلية   استيفاء المصاريف بغرض  ائتمانيةتسهيالت  منح شركتنا، فإننا نتقدم اليكم بطلب المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا

 كما هو موضح ادناه: على شركتنا ....................  المترتبة

 تورق  نوع التسهيالت المطلوبه: 

 ................. د.ك ).................... دينار كويتي ال غير(. اجمالي المبلغ المطلوب: 

الى شهر   ......سنة ......بين شهر  مافي الفترة المصاريف المترتبة على الشركة ب  دعم الشركة في الوفاء  الهدف من الطلب: 

 المتمثله في االتي:كما هو موضح في التدفقات النقديه "مرفق"  سنة ...... .....

 موظفين و مخصصاتهم.رواتب ال -1

 دفع االيجارات.  -2

 دفع مستحقات الموردين. -3

فترة   تتضمن )يحددها العميل عند تقديم الطلب( عشر سنوات  مدة ال تتجاوزفي يتم سداد هذه التسهيالت  وآلية السداد:   الطلبمدة 

  ") يحددها العميل عند تقديم الطلب( " شهري أو ربع سنوي على ان يتم السداد بشكل شهراً   24سماح لمدة 

 الخامس و العشرينمن شهر  ابتداءً المستحقة االرباح  باإلضافة إلى التورق الدين الناتج عن منة اصل ضمت 

 .التمويلو لغاية انتهاء مدة 

 لكم باالتي:  ونقر  إننا نتعهدي حال الموافقة على هذا الطلب ف ف

 المطلوب. والتمويل التوقيع على مستندات المديونية  .1

في شأن انقاذ   2021لسنة   2قانون رقم التعهد بعدم استخدام التمويل إال للغرض المحدد في هذا الطلب وبما يتوافق مع  .2

 . المشاريع الصغيرة و المتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا

 التعهد بعدم التصرف بموجودات الشركة قبل الرجوع إلى البنك. .3

وكذلك اإللتزام بالوصول إلى نسبة العمالة   12/2019/ 31كما في الموظفة لدى الشركة  وطنيةالمحافظه على العمالة ال .4

 . 31/12/2021الخاص بحلول تاريخ   للنشاطالمقررة   الوطنية

 تزويد البنك بأي معلومات أو مستندات إضافيه في حال تم طلبها.  .5

 

 ،،،  تفضلوا بقبول فائق االحترام والتقديرو هذا 

 

 توقيع المفوض باالقتراض اسم و 


