
  ف ااءر ا  و وا را  ءدة أ راتا   

 ف ارة واا   قا    

رئيسنائب -محمود محمد المليجي /د.أقام السيد ،رئيس الجامعة -د عبد الخالق مالسيد أح /د.نيابة عن السيد أ
بتوقيع عقد اتفاق بين جامعة 2013-10- 31يوم الخميس الموافق الجامعة لشئون خدمة المجتمع تنمية البيئة 

هيئة التدريس والعاملين بشروط معاملة  أعضاءالمنصورة والمصرف المتحد لتمويل تقسيط السيارات للسادة 
  :من المميزات التي تقدم ألول مرة كالتالي كبار العمالء ويتضمن العقد العديد

أو :ا ات وطا  

ون حفظ ملكية دب    بدون حظر بيع   ن مقدم وبد  بدون ضامن -
بدون اشتراط التأمين على السيارة -
من صافي المرتب% 65للقسط   األقصىالحد -
.غيرائة ألف جنيها الفقط خمسم )500.000(إلىالتمويل يصل  مبلغ-
:أقل عائد في السوق المصرفي -

o 7.4      سنوات 3إلىمن سنة%
o 7.9    سنوات 5إلىسنوات 4من
o 8.7    سنوات 7إلىسنوات 6من%
o8 9.4        سنوات%

م : ىات أ  

األولىمن مصاريف السنة  اإلعفاءمع هيئة التدريس بحد ائتماني  أعضاءللسادةبطاقة ائتمان  إصدار
  -:وفقا لآلتي
oجنيه  أالف5      المعيد  
o جنيه  أالف7    مدرس مساعد  
oجنيه  أالف10      مدرس  
oجنيه  ألف12  مساعدأستاذ-أستاذ  
o جنيه  ألف15    رئيس قسم  
o جنيه  ألف25    عميد كلية  

للسادة العاملين  األولىبطاقة ائتمانية رخاء بدون مصروفات للسنة  إصدار  

:ا و  

 سنة من تاريخ التعيين  الخدمةمدة  
 أقصىالتمويل تحصل من العميل عند بداية التمويل فقط بحد  قيمةمن % 1االداريةالمصروفات

  .في حالة العجز الكلى أو الوفاةجم شاملة التأمين ضد مخاطر السداد 600
 جنيه شهريا 1500الراتب  لصافياألدنىالحد.  
 تحويل القسط الشهري فقط وإمكانيةتحويل الراتب.

  



را: ات اا  

 شهادات مفردات المرتب  
 القسط  أوالمرتب  تحويلخطاب  
 الرقم القومي  
 مياه-كهرباء( فاتورة خدمة عامة حديثة(  
شهور 3آخرمرتب  إشعار  

:ااءات   

 اإ  ف اوع ا رةأ م وع اا  عا  ا و:-

 شارع الجيش عماره المغازي  المنصورة  اإلسالميةللمعامالت المنصورةفرع  
 شارع الجمهورية حي المختلط المنصورة           فرع المختلط  
الري أمام–ش سعد زغلول توريل المنصورة          فرع المديرية  
الدقهليةبجوار مديريه امن  –ش الجمهورية  لمنصورةا            فرع الجمهورية

 م دة اا   لا :-    

   جمال هندي  01222463697  
   عالء ورده  01227379375  
 اشرف حامد  01092500500  
احمد أبو مندور  01227949340  
 مصطفي الشرقاوي  01064222755  
 فاطمة الصياد  01003734201  
 محمد السلنتي  01115808500  
 مصطفي حلمي  01115015176  
 طارق فاروق  01227381385  
 احمد صالح  01002971010  


