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* تقديرا معنا لعمالء الكرام الذين يقومون بترشيح املشاركني يف كثري من األحيان يف الربامج العامة اليت تقدمها  األكادميية العربية الشرق األوسط، سيتم منح خصم خاص
  للترشيح املتكرر %10 على الرسوم املدفوعة إذا مت ترشيح 10 مرشحني أو أكثر يف السنة.

* وهذا ينطبق على خصم خاص على ترشيح 10 مرشحني فصاعدا على الربامج املقدمة خالل هذا العام. وعالوة على ذلك، فإن العمالء الذين رشحوا  10 أو أكثر من املشاركني 
   يف العام السابق تكون مؤهلة للحصول على خصم %10 على كل ترشيح هذا العام.

 باإلضافة إىل اخلطة املذكورة أعاله، يتم تقدمي مكان مقعد إضايف جماين للمجموعات املكونة من 3 مشاركني على نفس الربنامج التدرييب .

* متنح األكادميية العربية الشرق األوسط خصم مقداره %20 من قيمة فاتورة التدريب يف حال مت تسديد رسوم الربنامج التدرييب قبل إنعقاد الربنامج عرب التحويل
  حلساب األكادميية املصريف أو الدفع النقدي أثناء انعقاد الدورة

* متنح األكادميية العربية الشرق األوسط خصم مقداره %10 من قيمة فاتورة التدريب يف حال مت تسديد رسوم الربنامج التدرييب عرب البطاقة الإلئتمانية خالل الدورة

* ماعدا الربنامج التدريبية اليت تتطلب مؤهالت خاصة لألنضمام إىل الربنامج التدرييب فتقبل مجيع الترشيحات عن طريق كتاب إعتماد رمسي من جهة العمل يفيد بترشيح 
املشارك / املشاركني يف الربنامج  قبل مدة كافية حلجز املقعد التدرييب للمشارك الترشيحات الذاتية للربامج العامة لدينا تكون عن طريق  الدفع املقدم باستخدام خيارات الدفع 

عن طريق التحويل املصريف أو عرب استمارة التسجيل على االنترنت. وسيصدر رد مرة أخرى إىل العميل يف حالة  قبول أو إلغاء الربنامج أو عدم توفر مقعد.

* تأكيد التسجيل خيضع ملراجعة إدارة األكادميية العربية الشرق األوسط  لطلب التسجيل ولتوفر املقاعد.

* اليتوجب دفع أي رسوم إلغاء يف حال مت إستالم كتاب إلغاء للترشيح قبل فترة أسبوع على األقل من بداية الربنامج
* تستحق كامل فاتورة التسجيل يف حال مت التسجيل و ختلف املشارك عن اإللتحاق بالربنامج بدون إشعار مسبق أو اإلعتذار عن الربنامج قبل مدة أسبوع من الربنامج .

* تستحق مجيع فواتري التدريب بعد 45 يومًا كحد أقصى بعد إنتهاء الربنامج
* تفرض األكادميية العربية الشرق األوسط رسوم إدارية بقيمة %15 شهريا من قيمة الفاتورة يف حال تأخري السداد أكثر من 45 يومًا من إنتهاء الدورة .

* حتتفظ األكادميية العربية الشرق األوسط حبقها بتغيري املحاضر و مكان اإلنعقاد قبل إنعقاد الدورة .

املتكرر  الترشيح  خطة 

الربنامج الترشيحات على نفس  عدد 

اإلئتمانية البطاقة   / النقدي  الدفع  خصومات 

التسجيل  شروط 

شروط اإللغاء 

التدريب  فواتري  مستحقات 

 ملزيد من املعلومات حول السياسات اإلدارية مثل استرداد والشكوى املقدمة من العمالء ، يرجى خدمة العمالء على الرقم 0097143974700 أو عرب صندوق الربيد 187095 ديب

برنامج األسترداد وشكاوي و سياسات القرار

واألحكام الشروط 




