
Finance Department
إدارة الشؤون المالية

Direct Deposit Form   يداع المباشر�نموذج اF-07

General Instructions إرشادات عامة 

* This form needs to be �lled and submitted by the person or entity, who is willing to 
   close his/ her �nancial commitments, due to QU-through a direct deposit to an 
    applicable QU bank account by cash or cheque.

* The original with �nance veri�cation must be furnished to the concerned bank teller,
    along with cash or cheque.

* All branches of QNB will not accept any direct deposit on behalf of QU, if they are not
   provided with a stamped copy of this form, along with cash or cheque.

@ يجب أن يعبأ النموذج و يقدم من قبل الشخص أو المنشأه الذي على استعداد �غالق التزاماته
   المالية الخاصة بجامعة قطر من خالل مباشرة إيداع لحساب البنك QU نقدا أو شيك.

@ يقدم النموذج ا¤صلي مرفق بالمعلومات المالية إلى صراف البنك المعني مع المبلغ نقدا أو 
  شيك.

@  جميع فروع QNB لن تقبل أي إيداع باسم جامعة قطر  إذا لم يتم تقديم نسخة  مختومة من هذا
     النموذج مع المبلغ نقدا“ او شيك.

The Manager
Qatar National Bank
Dear Sir,

Kindly accept the following deposit and arrange to credit our below 
ticked (√) account. This deposit is made by the below mentioned party in 
settlement of the due payment, as stated herewith.

السيد/ المدير المحترم
بنك قطر الوطني

تحية طيبة وبعد،

نرجو من سيادتكم قبول ا�يداع التالي و تسجيلة في أحد الحسابات التالية و المشار لها 
 بعالمة (√). تم إعداد هذا ا�يداع من قبل الطرف المذكور أدناه، و ذلك لتسديددفعات

 مستحقة كما هو مذكور أدناه.

QU Bank Account Detail 
Kindly tick (√) the suitable QU account in considering with Finance Department  

تفاصيل حسابات بنك (جامعة قطر)
الرجاء إختيار الحساب البنكي الصحيح (√) وفقا“ لتعليمات قسم ا�دارة الماية 

Person/ Entity Name  إسم الموظف/ المنشأه

Amount to be Remitted
(in QAR)

قيمة المبلغ المسدد
(ر.ق)

Reason of this Deposit سبب ا�يداع

QU ID No (If Applicable) الرقم الشخصي الجامعي
(إن وجد)

A

Project Code 
(If Applicable)

More Details

Phone Number

Email Address

رمز المشروع (إن وجد)

مالحظات أخرى

رقم الهاتف

البريد ا�لكتروني

Remittance Method
طريقة السداد

B

رقم الحسابإسم الحساب
Account NameAccount Number

QU Payroll Account

QU Car Loans Account

QU Private Account

QU MOF Account

QU Research Account

QU Research Grant Account

حساب الرواتب

حساب قروض السيارات

حساب خاص

 حساب وزارة المالية

حساب البحوث

 حساب منحة بحثية

1 1 100 0003 3 53 9 

100 0 00 01 21 3 38

100 0 00 60 86 6 46

100 0000 1 21 3 2 4

100 0 00 01 21 3 57

100 0 00 42 31 3 76

Applicable to Employees Only
للموظفين فقط

Applicable to Employees Only
للموظفين فقط

Applicable to All
للجميع

Applicable to All
للجميع

Applicable to All
للجميع

Applicable to All
للجميع

FOR FINANCE USE ONLY

Finance Section
قسم المالية 

 �ستعمال إدارة المالية
F

I, hereby verify that the amount, activity, and bank account selected
hereby is accurate, to the best of my knowledge.

أقر أنا الموقع أدناه، أن المبلغ و معلومات البنك المختارة دقيقة.

التاريخ
Date

Name
ا�سم 

Designation
المسمى الوظيفي

Cash
نقدا“

Cheque
شيك

Cheque Number
رقم شيك

a.ishaq
Cross-Out
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