
  
 
 

 
 
 

  طریقة الدفع اآللي
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  كنت كولیج دبي
 
 

  شروط الدفع  واألحكام
 

الذي "العمیل" و ، Payfort International LLC و Kent College LLC FZ بین اإلنترنت عبر الدفع ترتیبات إلى أدناه الشروط                      توضح
.(KCD المشار إلیه فیما یلي باسم) Kent College Dubai سیتمكن  من  الدفع عبر اإلنترنت أو البوابة المتاحة على موقع  

 یشیر مصطلح "الخدمة" إلى أي طلب یقدمه العمیل ویسدد ثمنه مقابل عرض محدد من KCD وذلك بآلیة الدفع عبر اإلنترنت أو البوابة.
 
 
 

  الخدمات المقدمة و أسعارها
 

  تقدم كنت كولیج دبي الخدمات التالیة:
 األكادیمیة ، ونسخ ، ونصوص ، و رسائل إتمام ؛ یمكن سداد مدفوعات رسوم الطلب واإلیداع ، ومدفوعات الرسوم الدراسیة ، جزئًیا أ

  و كلًیا ، وذلك عن طریق  الدفع عبر اإلنترنت.
  تحتفظ مؤسسة KCD بالحق في إضافة أو تعدیل أو حذف الخدمات بناًء على االحتیاجات المحددة ، ودون أي إشعار مسبق للعمالء.

 یحق لمؤسسة KCD أیًضا إجراء تغییرات على تكلفة الخدمات في أي وقت ، والتي ستكون ساریة المفعول في وقت النشر على الموقع.
وفًقا وذلك (OFAC) األجنبیة األصول مراقبة مكتب لعقوبات خاضعة دولة أي إلى منتجات أو خدمات أي تقدم أو مع KCD مؤسسة تتعامل                        لن

 لقانون دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
 

 طریقة الدفع
 

  تقبل KCD المدفوعات عبر اإلنترنت باستخدام بطاقات االئتمان / الخصم فیزا وماستر كارد بالدرهم اإلماراتي فقط.
 تحتفظ KCD بالحق في قبول أو رفض أنواع بطاقات االئتمان / الخصم.

 

 

 
 سیاسة التسلیم

 
 سیجمع العمالء المستندات المجهزة مباشرة من KCD ما لم یتم إجراء ترتیبات أخرى ، ویتم تحصیل الرسوم الساریة.

 
 سیاسة اإلرجاع واالسترداد

Kent College Dubai 
P.O. Box 334022, Dubai, UAE  | Tel. No. +971 4 3180700  

  اإلمارات العربیة المتحدة،  دبي، ص . ب 334022  |  هاتف :3180700 4 971
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 ال یمكن استرداد األموال بمجرد معالجة الطلب ، باستثناء الرسوم الدراسیة. ارجع إلى سیاسة دفع الرسوم للحصول على معلومات تفصیلیة

 بشأن استرداد الرسوم الدراسیة.
 

 تبعًا  لسیاسة دفع الرسوم ، حیث یكون العمیل مؤهًال السترداد األموال ، ستقوم KCD برد الرسوم الدراسیة فقط ، وفًقا لسیاسة KHDA وذلك
 بنفس  الدفع األصلیة.

 
 

 سیاسة اإللغاء واالستبدال
 

كما الصلة ذات للرسوم خاضعًا سیكون الخدمة الستبدال رسوم وأي ، الطلب استالم بعد األكادیمي) العالمات كشف (مثل الخدمات إلغاء یمكن                       ال
 هو موضح في سیاسة دفع الرسوم.

 
 قاصرون

 
 لن یتمكن أي عمیل یستخدم الموقع وهو قاصر (تحت سن 18) من إجراء أي معامالت.

 
  خصوصیة آلیة الدفع

 
  لن یتم تخزین أو بیع أو مشاركة أو تأجیر أي طرف ثالث بأي من  تفاصیل بطاقة االئتمان / الخصم أوالمعلومات الشخصیة.

 تجدون تفاصیل الخصوصیة الكاملة متوفرة هنا.
 

 سیاسات وشروط وأحكام الموقع
 

KCD موقع زیارة العمالء على نتمنى لذلك وأحكامه. وشروطه اإللكتروني الموقع لسیاسات محدثة ومعلومات تغییرات هناك أحیانًا تكون                    قد
 بانتظام من أجل متابعة أي  تحدیث أو  تغییرات یتم إجراؤها. ستسري التعدیالت في یوم نشرها.

 
KCD مقر 

 
 یقع مقر KCD في دبي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة (اإلمارات العربیة المتحدة).

 
 
 

 القانون واألحكام السائدة
 

 یخضع أي شراء أو نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فیما یتعلق بهذا الموقع وتفسر وفًقا لقوانین اإلمارات العربیة المتحدة
 
 
 

: KCD للتواصل   مع كنت كولیج دبي 
  

Kent College LLC FZ 
 شارع األبجر ، مخرج رقم 15 ، طریق دبي العین ،

 ص.ب 334022
 میدان الجنوب ، دبي - اإلمارات العربیة المتحدة

 هاتف: 0097143180700
www.kentcollege.ae :الموقع اإللكتروني 
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