Registration Form
Registration Form/نموذج التسجيل
:األسم
)(األول والعائلة

Name:
(First/Last Name)

:اسم الشركة

Company:
Title:

:الوظيفة

Address

:العنوان

Tel/Mobile:

Fax:

:رقم الفاكس

: النقال/ الهاتف
:البريد اإللكتروني

Email:

Training Course/s

:الدورة التدريبية

1-

-1

2-

-2

3-

-3

*Fees include training sessions, materials, certificate, daily lunch and coffee breaks
** Examination fees for certified courses are separate
*** Fees does not include accommodation, however, Special rate for trainees is available, please refer to IES – training title and
date when you book your rooms
*رسوم الدورة تشمل محاضرات الدورة التدريبية والمواد والشهادة باالضافة الى وجبة الغذاء اليومي واستراحات القهوة
**رسوم االمتحان الخاص ب الدورات المعتمدة منفصلة
 الرجاء عند القيام بالحجز ذكر اسم الشركة. ويسرنا ان نقدم للمتدرببين المشاركين سعر خاص متاح في الفندق المشارك،*** رسوم الورشة ال تشمل اإلقامة في الفندق
.والدورة التدريبية وتاريخها عند حجز الغرفة

For Training Inquires please contact
+965 2461 0811 (Ext. 166)
Events@iestech.net

Fax: +965 24610819
Free Trade Zone P.O. Box 4098 Safat 13041 Kuwait
www.iestech.net

Registration Form

:طريقة الدفع

Payment Method:
USD

Currency Preferred:
Cash / نقدي
Please Call
الرجاء االتصال على االرقام التالية
+965 24610811 Ext 166
Online –
Visa/Master
Credit Card

Kuwaiti Dinar

Cheque / شيك

:العملة
Bank Transfer / تحويل بنكي

Integrated Environmental Solutions
Co.W.L.L
Free Trade Zone
P.O. Box 4098
Safat 13041 Kuwait
Tel: +965 4610817 / Fax: +965 4610819

Al Ahli Bank of Kuwait
PO Box 1387
Safat 13014 Kuwait
Account No. 0603395511001
SWIFT: ABKKKWKW
IBAN:
KW91 ABKK 0000 0000 0060 3395 5110 01

*Please fill the form below and send it back by fax or email
**Form will not be processed and space will not be guaranteed unless accompanied by payment for total amount due
*الرجاء تعبئة الستمارة وارسالها بالبريد االلكتروني او بالفاكس
**تعبئة النموذج ال يضمن حجز مقعد في التدريب اال اذا كان مصحوبا بدفع المبلغ اإلجمالي المستحق للدورة التدريبية

Cancellation and Refund
I.

II.

III.
IV.

سياسة اإلستيراد واإللغاء

100% of the course fee will be refunded, provided request
 يوم عمل من تاريخ الدورة التدريبية وذلك30 في حالة االنسحاب قبل
بالتبليغ بعملية االنسحاب أو االلغاء بالبريد االلكتروني او بكتاب رسمي
for cancelation is received 30 calendar days before the
.يرسل بالفاكس فانه يمكن استرداد مبلغ التسجيل كامال
course start date.
بالبريد
لن يتم استرداد اي مبلغ من اذا تم االنسحاب أو االلغاء
No refund is applicable in case cancelation request is
بدأ
تاريخ
من
يوم
30 االلكتروني او بكتاب رسمي يرسل بالفاكس خالل
received within 30 calendar days from the course start date
th
.)الدورة (اليوم الثالثين ال يحتسب
(30 day is not included)
جميع المسجلين المسددين الرسوم سيحصلون على المواد التي سيتم
Registrants who have paid will receive course material
.تغطيتها بغض النظر عن الحضور
regardless of attendance.
) بالغاء اي دورة بسببIES( إذا أقامت شركة الحلول المتكاملة للبيئة
If courses are cancelled due to Force Majeure, IES will
 فإن الشركة ستقوم بتحديد تاريخ جديد، ظروف خارجة عن السيطرة
reschedule the course at no cost to the registrant. If the
 اذا المتدرب المسجل ال يستطيع حضور.للدورة دون اي رسوم اضافية
registrant cannot attend the rescheduled course, he or she
. لها ان تطلب باسترداد المبلغ كامال/الدورة بالتاريخ الجديد فانه يحق له
can request a full refund.

For Training Inquires please contact
+965 2461 0811 (Ext. 166)
Events@iestech.net

Fax: +965 24610819
Free Trade Zone P.O. Box 4098 Safat 13041 Kuwait
www.iestech.net
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