REFUND POLICY
Scope and Overview
This Policy covers all courses and/ or Exams (Classroom Based and Online) availed by Students and Sponsor Companies. Fee Refund are considered for all areas of training as per the below scenarios and actions.
Refunds to Companies shall be made based on contractual agreement or as per Management approval. Conditions of refund shall be clearly stated in all proposals, agreements and contracts.
Institute reserves the right to review and update its refund policy in accordance with the Consumer Protection Law and Bylaws of private training institutions.
Any Fees or part thereof that is payable to the external bodies (E.g.: ACCA Registration fees, University Registration /Exam fees, CELTA Registration fees, etc.) shall not be refundable.
All Courses / programmes offered as part of promotional offer or discounts are non-refundable.

Section A: Language and IT & Engineering courses (Classroom Based and Online)


including but not limited to the following course types- [General English; English for Special Purposes; Arabic as a Foreign Language; Young Learners; IELTS Preparation; CADD - Design &
Drafting; Hardware & Networking; Multimedia & Design; Programming & Database; Security; Office Skills (Classroom Based and Online)

#

Scenario

1

Cancellation of a Scheduled Course (Classroom Based and Online) by the Centre due to lack
of feasible batch size to start the training, lack of resources, unforeseen situation (excluding
conditions of Force Majeure), etc.

Action
a.

b.
2

Withdrawal by Candidate from the Course (Classroom Based and Online):
a)
For personal reasons at least one week prior to course start date (Classroom Based and
Online)
b)
For emergency or unanticipated reasons (accidents, sickness, family emergency, etc.)
with evidence, where possible.
3
If the service not equal to standard specifications or its not according the purpose agreed on
or there is defect in the service. (According to article 15 from the regulations of the Consumer
Protection Law and Article 80 from bylaws of private training institutions). For E.g. Timely
registration of candidates with external bodies for availing the course/ exam.
Refund Requests must be made within 15 days from date of service provided
4
Refund requests
a)
after Course start Date with no valid reason (Classroom Based and Online)
b)
For personal reasons less than one week prior to course start date (Classroom Based
and Online)
For all IT Online exam fee refunds, terms and conditions of External Body shall be applicable.

a.

b.
a.
b.

Propose seating for next available batch / any other course of preference (Classroom Based and
Online). In case of customer non-acceptance, based on Manager’s approval, offer up to 10%
discount on any other desired course (Classroom Based and Online) to retain the customer, OR
Refund in FULL
Refund after deducting an administrative charge of 20%.
(Exemptions only upon approval from authorised person or based on contractual agreement)

Propose seating for next available batch / any other course of preference. In case of customer
resistance, based on Manager’s approval, offer up to 10% discount on any other desired course to
retain the customer, OR
Refund in FULL
NO REFUNDS SHALL BE MADE
Exemptions only upon approval from authorised person or based on contractual agreement.
Course material cost and 20% Administrative charges shall be deductible

Section B: IELTS Exams
#

Scenario

Action

1

Request for cancellation or postponement of the IELTS test 5 Weeks before the test date

2
3

Cancellation less than five Weeks before the test date
Failure to appear for the test without notification shall be considered as a cancellation

a.
b.

Fee can be refundable subject to a charge of 30% as administrative charges.
Fee can be refundable only if the candidate is not registered with External Body (IDP)
NO REFUNDS SHALL BE MADE
With no valid reason*: NO REFUNDS SHALL BE MADE
With valid reason*: Fee can be refundable subject to a charge of 30% as administrative charges

Fees cannot be transferred to a later exam period, or from one level of exam to another.
* Valid reasons as stated in the Terms and Conditions of Service

Section C: Teacher Training Courses (Classroom Based and Online)
#

Scenario

Action

1

Cancellation four weeks before the course start (Classroom Based and Online)

2

Cancellation within four weeks before the course start (Classroom Based and Online)

3
4

Withdrawal from course (Classroom Based and Online) after course start
Cancellation by Institute due to insufficient student numbers or due to unforeseen
circumstances (excluding conditions of Force Majeure)

Fee shall be refunded after deductingi.
OMR 250 nonrefundable enrollment fee, AND
ii.
20% as Administrative charges
NO REFUNDS SHALL BE MADE
Exemptions only upon approval from authorised person
NO REFUNDS SHALL BE MADE
Full refund shall be provided

Section D: Professional Qualifications (Classroom Based and Online)


#

Including those associated with an International awarding body or equivalent such as ACCA, ILM, CIPD, etc. (Classroom Based and Online)

Scenario

1

Cancellation of a Scheduled Course (Classroom Based and Online) by the Centre due to lack
of feasible batch size to start the training, lack of resources, unforeseen situation, etc.

2

Withdrawal by candidate from the Course (Classroom Based and Online):
a)
For personal reasons and at least one week prior to course start date (Classroom Based
and Online)
b)
For emergency or unanticipated reasons (accidents, sickness, family emergency, etc.)
with evidence, where possible.
If the service not equal to standard specifications or its not according the purpose agreed on
or there is defect in the service. (According to article 15 from the regulations of the Consumer
Protection Law and Article 80 from bylaws of private training institutions). (For E.g. Timely
registration of candidates with external bodies for availing the course/ exam).
Refund Requests must be made within 15 days from date of service provided.
Refund requests madea)
after Course start Date with no valid reason (Classroom Based and Online)
b)
for personal reasons less than one week prior to course start date (Classroom Based
and Online)
Refund request for all ACCA Computer based exam registration fee made at least one week
before the Exam date

Action
a.

b.

3

4

5

a.

b.

Propose seating for next available batch / any other course of preference (Classroom Based and
Online). In case of customer non-acceptance, based on Manager’s approval, offer up to 10%
discount on any other desired course (Classroom Based and Online) to retain the customer, OR
Refund in FULL
Refund after deducting an administrative charge of 30% and cost of course materials, if provided.
(Exemptions only upon approval from authorised person or based on contractual agreement)

Propose seating for next available batch / any other course of preference. In case of customer
resistance, based on Manager’s approval, offer up to 10% discount on any other desired course to
retain the customer, OR
Refund in FULL
NO REFUNDS SHALL BE MADE

Refund after deducting 30% as administrative charges.

Section E: OCHES Services (Omani Center for Higher Education Services) (Classroom Based and Online)


Including all Universities dealing with the Center and any other associated programmes

All fees are nonrefundable and non-transferrable.
In case any student wants to change the Study location, their balance fee for the current academic year is payable in full in order to obtain a transfer letter from the Institute.
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سياسة اإلسترجاع
نطاق العمل والنظرة العامة
تغطي هذه السياسة جميع الدورات و أو االمتحانات (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت) التي يستفيد منها الطالب والشركات الراعية .ويتم النظر في إعادة الرسوم في جميع مجاالت التدريب وفقًا للسيناريوهات واإلجراءات المبينة أدناه.
يتم رد المبالغ إلى الشركات بناء على اتفاقية تعاقدية أو وفقًا لموافقة اإلدارة .وتحدد شروط رد األموال بوضوح في جميع المقترحات واالتفاقيات والعقود.
يحتفظ المعهد بالحق في مراجعة وتحديث سياسة رد األموال وفقًا لقانون حماية المستهلك واللوائح الداخلية لمؤسسات التدريب الخاصة.

أي رسوم أو جزء منها واجبة الدفع إلى هيئات خارجية (على سبيل المثال :رسوم التسجيل في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين  ،رسوم التسجيل في الجامعات أو رسوم االمتحا نات  ،رسوم التسجيل في شهادة تدريس اللغة اإلنجليزية للكبار ،وغيرها)
يجب أن ال تُرد( جميع الدورات  /البرامج المقدمة كجزء من العرض أو الخصومات الترويجية غير قابلة لالسترداد.).

القسم أ :الدورات التدريبية في اللغات وهندسة تقنية المعلومات(الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت)

الرقم
1

تشمل لكن ال تقتصر على أنواع الدورات التدريبية التالية – (اللغة اإلنجليزية العامة واللغة اإلنجليزية ألغراض خاصة واللغة العربية كلغة أجنبية والمتعلمين الصغار والتحضير الختبارات اآليلتس (نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي) وكاد –
التصميم والصياغة  ،واألجهزة والشبكات  ،والوسائط المتعددة والتصميم والبرامج وقاعدة الب يانات واألمن والمهارات المكتبية (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت).
السيناريو
إلغاء الدورة التدريبية المقررة (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت) من قبل المركز بسبب عدم وجود حجم دفعة معقول
لبدء التدريب ونقص الموارد والظروف الغير متوقعة  ...إلخ .اليشمل ظرف القوة القاهرة

االنسحاب من قبل الطالب من الدورة التدريبية (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت):
2
أ) ألسباب شخصية على األقل قبل أسبوع واحد من تاريخ بدء الدورة التدريبية
ب) ألسباب طارئة أو أسباب غير متوقعة (الحوادث والمرض والحاالت الطارئة لألسرة وغيرها) مع دليل أينما
كان ذلك ممكنا ً
إذا كانت الخدمة ال تساوي المواصفات القياسية أو لم تكن وفقا ً للغرض المتفق عليه أو كان هناك عيبا ً في الخدمة
3
(وفقا ً للمادة  11من لوائح قانون حماية المستهلك والمادة  01من اللوائح الداخلية لمعاهد التدريب الخاصة)
(يجب أن يكون هذا خالل  11يوما ً من تاريخ الخدمة المقدمة)
(على سبيل المثال تسجيل الطالب في الوقت المطلوب مع الهيئات الخارجية لالستفادة من الدورة التدريبية أو
االمتحان.
طلبات رد األموال يجب القيام بها خالل  11يوما ً من تاريخ الخدمة المقدمة.
طلبات رد األموال
1
أ) بعد تاريخ بدء الدورة بدون مبرر (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت).
ب) ألسباب شخصية أقل من أسبوع واحد قبل تاريخ بدء الدورة التدريبية (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت).
إلعادة رسوم جميع امتحانات تقنية المعلومات عبر اإلنترنت  ،فإنه تُطبق شروط وأحكام الجهة الخارجية.
(الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت).

اإلجراء
أ .اقتراح أماكن للدفعات المتاحة القادمة أو أي دورة تدريبية آخرى مفضلة (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت) .في حالة عدم
قبول العميل  ،وبنا ًء على موافقة المدير يتم تقديم خصم يصل إلى  % 11على أي دورة تدريبية أخرى مطلوبة (الفصول
الدراسية أوعبر اإلنترنت) لالحتفاظ بالعميل  ،أو
ب) رد األموال كاملةً
رد األموال بعد خصم الرسوم اإلدارية بنسبة %21
(اإلعفاءات فقط عند الحصول على موافقة الشخص المفوض أو بنا ًء على اتفاقية تعاقدية)

أ) اقتراح أماكن للدفعات المتاحة القادمة أو أي دورة تدريبية آخرى مفضلة .في حالة عدم قبول العميل  ،وبنا ًء على موافقة
المدير يتم تقديم خصم يصل إلى  % 11على أي دورة تدريبية أخرى مطلوبة لالحتفاظ بالعميل  ،أو
ب) رد األموال كاملةً

أ) يجب أن ال تتم عملية رد األموال
ب) اإلعفاءات فقط عند الحصول على موافقة الشخص المفوض أو بنا ًء على اتفاقية تعاقدية .ويجب خصم تكلفة المادة
الدراسية و  % 21رسوم إدارية.

القسم ب :امتحانات اآليلتس (نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي)
الرقم
1

السيناريو
طلب إلغاء أو تأجيل اختبار اآليلتس (نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي) خمسة أسابيع قبل تاريخ االختبار

2
3

اإلجراء
يمكن إعادة الرسوم بعد خصم نسبة  % 31كرسوم إدارية.
يمكن إعادة الرسوم فقط في حالة إذا كان الطالب غير مسجل في هيئة خارجية (آي دي بي للتعليم).
يجب أن ال تتم عملية رد األموال
أ) بدون مبرر* :يجب أن ال تتم إعادة الرسوم
ب) في وجود مبرر* :يمكن إعادة الرسوم بشرط خصم  % 31كرسوم إدارية

اإللغاء قبل أقل من خمسة أسابيع قبل تاريخ االختبار
يعتبر الفشل في الخضوع لالختبار بدون إخطار بمثابة إلغاء

ال يمكن تحويل الرسوم إلى فترة اختبار الحقة  ،أو من مستوى اختبار إلى مستوى اختبار آخر.
* المبررات كما هي منصوص عليها في شروط وأحكام الخدمة.

القسم ج :دورات تدريب المعلمين
السيناريو

الرقم
1

اإللغاء قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة التدريبية

اإلجراء
يجب إعادة الرسوم بعد الخصم –
( 211 )iلاير عُماني رسوم تسجيل غير قابلة لالسترداد  ،و
( % 21 )iiكرسوم إدارية
يجب أن ال تتم عملية رد األموال
اإلعفاءات فقط عند الحصول على موافقة الشخص المفوض
يجب أن ال تتم عملية رد األموال
يجب رد كامل المبلغ

(الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت).

2

اإللغاء خالل أربعة أسابيع قبل بدء الدورة التدريبية

3
1

االنسحاب من الدورة التدريبية (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت) بعد بدء الدورة التدريبية
اإللغاء من قبل المعهد بسبب عدد غير كافي من الطالب أو بسبب ظروف غير متوقعة اليشمل ظرف القوة
القاهرة

(الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت).

القسم د :المؤهالت المهنية

الرقم
1

2

االنسحاب من قبل الطالب من الدورة التدريبية (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت):
أ) ألسباب شخصية على األقل قبل أسبوع واحد من تاريخ بدء الدورة التدريبية
ب) ألسباب طارئة أو غير متوقعة (الحوادث والمرض وحاالت األسرة الطارئة وغيرها) مع دليل أينما كان
ذلك ممكنا ً
إذا كانت الخدمة ال تساوي المواصفات القياسية أو لم تكن وفقا ً للغرض المتفق عليه أو كان هناك عيبا ً في الخدمة
(وفقا ً للمادة  11من لوائح قانون حماية المستهلك والمادة  01من اللوائح الداخلية لمعاهد التدريب الخاصة) (على
سبيل المثال تسجيل الطالب في الوقت المطلوب مع الهيئات الخارجية لالستفادة من الدورة التدريبية أو
االمتحان).
طلبات رد األموال يجب القيام بها خالل  11يوما ً من تاريخ الخدمة المقدمة.
طلبات رد األموال
أ) بعد تاريخ بدء الدورة بدون مبرر (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت).
ب) ألسباب شخصية أقل من أسبوع واحد قبل تاريخ بدء الدورة التدريبية (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت).
طلب استرداد جميع رسوم تسجيل االمتحانات مع جمعية المحاسبين القانونيين والتي تم دفعها الكترونيا يجب
ان يتقدم الطلب قبل أسبوع واحد على األقل من تاريخ اإلمتحان.
(الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت).

1

1

(الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت).

تشمل تلك المرتبطة مع هيئات منح دولية أو ما يعادلها مثل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين و معهد القيادة واإلدارة و معهد شئون األفراد والتنمية وغيرها
السيناريو
إلغاء الدورة التدريبية المقررة (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت) من قبل المركز بسبب عدم وجود حجم دفعة معقول
لبدء التدريب ونقص الموارد والظروف الغير متوقعة  ...إلخ .اليشمل ظرف القوة القاهرة

3

(الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت)

(الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت).

اإلجراء
أ .اقتراح جلوس للدفعات المتاحة القادمة أو أي دورة تدريبية آخرى مفضلة (الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت) .في حالة عدم
قبول العميل  ،وبنا ًء على موافقة المدير يتم تقديم خصما ً يصل إلى  % 11على أي دورة تدريبية أخرى مطلوبة (الفصول
الدراسية أوعبر اإلنترنت) لالحتفاظ بالعميل  ،أو
ب) رد األموال كاملةً
إعادة األموال بعد خصم الرسوم اإلدارية بنسبة %31
وتكلفة مواد الدورة التدريبية إذا تم تقديمها (اإلعفاءات فقط عند الحصول على موافقة الشخص المفوض أو بنا ًء على اتفاقية
تعاقدية)
أ) اقتراح جلوس للدفعات المتاحة القادمة أو أي دورة تدريبية آخرى مفضلة .في حالة عدم قبول العميل  ،وفقا ً لموافقة
المدير فإنه يتم تخفيض يصل إلى  % 11على أي دورة تدريبية أخرى مرغوب فيها لالحتفاظ بالعميل  ،أو
ب) إعادة األموال كاملةً

يجب أن ال تتم عملية رد األموال

إعادة الرسوم بعد خصم  % 31كرسوم إدارية

القسم ه :خدمات أو سي أش أي أس (المركز العماني لخدمات التعليم العالي)

(الفصول الدراسية أوعبر اإلنترنت)

تشمل جميع الجامعات التي يتعامل معها المركز والبرامج المرتبطة بها

جميع الرسوم غير قابلة لالسترداد و غير قابلة للتحويل
في حالة رغبة أي طالب في تغيير مقر الدراسة فإنه يجب على الطالب دفع باقي الرسوم للسنة الدراسية الحالية بالكامل للحصول على خطاب التحويل
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