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Different Payment Channels for the members’ monthly Contributions and Donations 

 

(1) Pre-Authorized Debit (PAD) agreement:  

This option will authorize SCAON to debt your bank account directly. You decide the effective start 

date, amount, and the frequency (recurrence).  

Requirement: please send copies of the following documents to us:  

• Sign the PAD form (attached) 

• Enclose a VOID Cheque.  

  

(2) Interac e-Transfer: 

A direct transfer from your bank account to SCAON account. For that please use: 

Payment@scaon.ca for the monthly contributions or donations@scaon.ca for the donations. 

Both has direct deposit enabled. And please send us a copy of transfer confirmation.  

 

(3) Cash Payments:  

You can also pay in cash to any of our authorized collectors. List as below:  

• Mohamed Siddig  

• Awad Alhamary 

• Sarah Mahmoud  

• Wafa Fageer  

 

• For any financial clarifications or questions, please contact the financial affairs secretary: 

Mohamed Siddig,  

Email: Mohamed.Siddig@scaon.ca  

Text and WhatsApp: (647) 674-6686 
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 المنافذ المتعددة لتسديد المساهات والتبرعات المالية 

 

 (: Pre-Authorized Debtلمصرح به مسبقًا )المباشر ا ( اتفاقية الخصم1)

 بالخصم المباشر من حسابك المصرفي.    الجالية سيفوض هذا الخيار 

 ذلك.  ر اتكرستقطاع والمبلغ وكيفية  تاريخ اال  ويمكنك تحديد 

 المتطلبات: إرسال نسخ من المستندات التالية: 

 االتفاقية )مرفق(  • التوقيع على نموذج 

 . VOIDشيك  • إرفاق 

 

(2  )Interac e-Transfer : 

للمساهمات الشهرية      Payment@scaon.caيرجى استخدام: . الجالية تحويل مباشر من حسابك المصرفي إلى حساب 

ل  علي االيميكالهما لديه إيداع مباشر. ويرجى إرسال نسخة من تأكيد التحويل  للتبرعات.   donations@scaon.caأو 

 . او الواتساب أدناه

 

 النقدي:  دفع( ال3)

 لجالية:  المعتمدين ل محصلينال أي من  عبريمكنك أيًضا الدفع نقًدا للمساهمات الشهرية أو التبرعات 

 • محمد صديق 

 • عوض الحمرى 

 • سارة حامد 

 قيري • وفاء ف

 

 : لالستفسارات الرجاء التواصل مع السكرتارية المالية  •

 محمد صديق 

 الشؤون المالية سكرتير 

 Mohamed.Siddig@scaon.caبريد إلكتروني:  

 6686-674 (647)واتساب او رسائل نصية: 
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