
 

 WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

A 

 
 
 

وط   أحكام وشر

 حساب جاٍر لدى الويبو  )"الحساب الجاري"(

 عند طلبكمالويبو،  لكم تتيح
ً
ستخدمبالفرنك السويرسي لديها ، ولتسهيل دفع المبالغ المستحقة لها، فتح حساب جاٍر نزوال  لدفع يُ

ي تقدمها. والحساب الجاري لدى الويبو مخصص 
)أو ينون إجراء(  بانتظام الذين يجرون للعمالءتكاليف الخدمات والمنتجات الت 
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وط   حساب جاٍر لدى الويبو -أحكام وشر

 والمنتجات سداد تكاليف الخدماتُيستخدم ل، فتح حساب جاٍر بالفرنك السويرسي ، بناًء عىل طلب العمالء تتيح الويبو 
ي تقدمها لهم. والحساب الجاري مخصص 

 مع المنظمة.  مالية)أو ينون إجراء( معامالت  بانتظام الذين يجرون ءللعمال الت 

وط واألحكام الواردة أدناه.  العمالءلدى الويبو، يوافق  وبفتح حساب جارٍ  ام بالرسر ز  عىل االلت 

وط الواجب استيفاؤها -كيفية فتح حساب جاٍر لدى الويبو  . 1  الرسر

. ولفتح حساب  استالمحساب جاٍر لدى الويبو إال بعد  يمكن فتحال  المنظمة جميع الوثائق المطلوبة ومبلغ اإليداع األوىلي
  ال بد جاٍر لدى الويبو، 

ً
:  النفاذ إىل فتح حساب لدى الويبو )من خاللمن أوال ز الويبو لدى إنشاء حسابالرابط التاىلي  : (، ثم يتعي 

ونية " - وثيقة تثبت  نسخة من وإرفاق" استمارة فتح حساب جاٍر لدى الويبواستخدام االستمارة اإللكتر
ثبت وجود  وثيقة رسمية)أي نسخة من  الهوية

ُ
ي بلد ات

ز
كة/المنظمة ف أو نسخة من جواز السفر بالنسبة  عميلال لرسر

ية أو قائمة الوثائق المقبولة(. لالطالع عىل المرفق األول  انظر لألفراد( ) ز ويجب تقديم الوثائق باللغة اإلنكلت 
ي طلب أي وثائق . و باللغة الفرنسية

ز
من أجل مكافحة غسل األموال واالحتيال  إضافيةتحتفظ الويبو بالحق ف

 . األخرى األعمال المحظورةو 

لدى  عبارة "لفتح حساب جارٍ  إل مع اإلشارةفرنك سويرسي  2000مبلغ أولي ال يقل عن  إيداع -
ي  تفاصيل. وترد "الويبو

ز
ي ف

ز
ي صفحة الويب الخاصة بفتح  5 القسمحساب الويبو المرصف

ز
 الحساب الجاري. أدناه وف

 إدارة الحساب الجاري لدى الويبو . 2

ي جنيف بسويرسا. وال  ُيمسك 1.2
ي المقر الرئيسي للويبو فز

فتح  يجوز الحساب الجاري لدى الويبو بالفرنك السويرسي فقط فز
 ، ما لم تأذن الويبو بخالف ذلك. سوى حساب جاٍر واحد لكل عميل

تب عىل إدارة الحسابات الجارية ن ول 2.2  سليمة أية رسوم إدارية. التت 

ي وتحتفظ الويبو ب 3.2
ي قد تنجم عن فرض  الحق فز

حساب الجاري الالنفقات المتكبدة إذا أصبح رسوم لتغطية التكاليف الت 
 
 
ي حال  ،مدينا

ي حال  توّرطأو فز
ي دعوى قضائية أو فز

 . بريدية و/أو خدمات طباعة كشوفطلب صاحب الحساب فز

  فوائد. الويبو أية الحسابات الجارية لدى  تدرّ ال و  4.2

 و  5.2
ُ
واإلذن بسداد  الجاري لدى الويبو  هخدام بعد فتح الحساب ليتستز لكم االطالع عىل حسابنات االستبيا للعميلرسل ت

 عملية "( مع حساب الويبو لتبسيطربطهالحساب الجاري لدى الويبو )" معّرفات بعد ذلك مزامنة للعميل ويمكنالمدفوعات. 
نت.   السداد عتر اإلنت 

ز ممثل) آخرين ألشخاصلحساب الجاري لدى الويبو أن يأذن صاحب ايجوز لو  6.2 كات أو  ي  ما إىل ذلك( باستخدام  و أ فرعيةشر
ي  التحكمصاحب الحساب الجاري مسؤولية  وتقع عىل عاتقحسابه الجاري. 

يكون و عنها.  تنجموأي معامالت  األذون تلك فز
 عن أي 

ً
ر صاحب الحساب الجاري مسؤوال . بذلك ألي شخص آخر عن أو فيما يتعلق الشخصية هتالكشف عن بياناعن  ناتج ضز

 بمجرد علمه بذلك.  لبيانات االستخدام الخاصة بهصاحب الحساب الجاري الويبو عىل الفور بأي استخدام غت  مرصح به  ُيخطر و 

رسل 7.2
ُ
.  للعميل وت

 
ونيا عالج إلكت 

ُ
ز عىلجميع المعامالت والتقارير والكشوف وت صاحب الحساب االحتفاظ  لذلك، يتعي ّ

سل 
ي صالح لت ُ

ونز  الحساب.  المهمة وكشوف واإلشعاراتالمخاطبات  إليهبعنوان بريد إلكت 

ز إشعارات تعبئة الحساب تلقائي وتتيح 8.2  الويبو ألصحاب الحسابات الجارية خيار تمكي 
 
سيتمكن أصحاب الحسابات و . ا

 إشعار  أدناهالجارية من اختيار الحد األدنز لرصيد حسابهم الذي سيتلقون 
 
  ا

 
ي برصيدهم.  تلقائيا

ونز يد اإللكت  وُيرسل هذا عتر التر
 جراءحساباتهم عن الحد األدنز المطلوب إل  أال تقللألغراض اإلعالمية وسيساعد أصحاب الحسابات الجارية عىل ضمان اإلشعار 

 الويبو.  لدىمعامالت أو االحتفاظ بالحساب الجاري 

https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml?lang=ar
https://www3.wipo.int/currentaccount/public/open.xhtml
https://www3.wipo.int/currentaccount/public/open.xhtml
https://www3.wipo.int/contact/en/area.jsp?area=finance&fe=0
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وط تشغيل الحساب الجاري . 3  لدى الويبو شر

(. وبعد 1مطلوبة )انظر القسم الوثائق ال وجميعُيفتح الحساب الجاري لدى الويبو إال بعد استالم مبلغ اإليداع األوىلي  لن 1.3
يد  ي فتح الحساب، ُيرسل رقم الحساب الجاري عتر التر

ونز ي جميع عمليات  إىل صاحبه.  اإللكت 
ز
ويجب ذكر رقم الحساب الجاري ف

 . ة الالحقةوالتحويالت المرصفية وطلبات الخدم المدفوعات

ي الحساب الجاري لدى الويبو.  فرنك سويرسي 200.00يقل عن  ال  االحتفاظ برصيد أدنز ويجب  2.3
ز
 بشكل دائم ف

دّون المبالغ المخصومة من الحساب الج 3.3
ُ
يطة تو اري عندما تعالج الويبو التماس السحب، وت ي الحساباشر

ز
 فر أموال كافية ف

 . الجاري

. ويمكن االطالع عىل رصيد الحساب  حساباتهم كشوفلم أصحاب الحسابات الجارية لدى الويبو  تويس 4.3
 
ونيا الشهرية إلكت 

ي ُيزّود بها صاحب الحساب عند 
نت باستخدام بيانات االستخدام الخاصة بالحساب الت  الجاري والمعامالت المدونة فيه عتر اإلنت 

 مرتبط بالحساب الجاري. اللويبو ا فتح الحساب الجاري، أو باستخدام حساب

ي أقرب وقت ممكن الحساب الجاري لدى الويبو المنظمة بأي خطأ قد يالحظه صاحب ويجب أن يبلغ 5.3
ز
ي ، ف

ز
وعىل أي حال، ف

 . ذي الصلةأشهر بعد استالم كشف الحساب الشهري  ستة أقصاهموعد 

 و  6.3
ُ
ي الحساب الجاري لدى الويبو، ت

ز
 رسل الويبو بالنسبة لألموال المودعة ف

ً
ي لإلقرار باستال  إيصاال

ونز يد اإللكت   األموال مبالتر
ي غضونالمودعة 
ز
 أيام من تاري    خ معالجة المعاملة.  10 ف

ي  ويمكن غلق 7.3
  200.00 عن رصيدها  يقلالحسابات الخاملة الت 

ُ
ي لم ت

، فرنك سويرسي و/أو الت  ز أو أكتر ستخدم منذ سنتي 
 لتقدير الويبو )انظر

 
دة(.  7القسم  وفقا   بشأن المبالغ المست 

ي و  8.3
وط و ال أي من الويبو ال يتوافق مع  لدىحساب جارٍ  من أو إىلرفض أي مدفوعات تحتفظ الويبو بالحق فز حكام األ رسر

ي هذه
 الوثيقة.  الواردة فز

 إىل الحساب الجاري لدى الويبو المدفوعاتسداد  . 4

ي تسديد  1.4
 بالفرنك السويرسي. وإذا ُس  الجاري لتمويل الحساب المدفوعات الالحقةجميع و  األوىلي اإليداع  ينبغز

ّ
أي من هذه  د د

يطة أن  هلو قبجوز المبالغ بعملة غت  الفرنك السويرسي، في  شر
ّ
ي د ُيسد

يديفز ي أو التر
وأن  بالفرنك السويرسي حساب الويبو المرصفز

إىل الفرنك السويرسي بسعر الرصف  ويحّول المبلغ المسدد  . الفرنك السويرسي دون قيود  إىلتكون العملة المعنية قابلة للرصف 
ي وقت

ي الحساب الجاري سداده الساري فز
ي األموال و  . ويودع فز

عن هذا التحويل  ناتجال تتحمل الويبو أي مسؤولية عن أي نقص فز
ي 
جع. المرصفز ست 

ُ
ي للويبو بعملة غت  الفرنك السويرسي. إىل  أي مدفوعات تسدد  وت

 حساب مرصفز

ي يموّ  الجاري أن يتأكد من أن الحسابالجاري لدى الويبو عىل صاحب الحساب و   2.4
ي جميع األوقات.  ل بما يكفز

ويجب أن  فز
ي تمويل  . نشاط المتوقع للحساب من طرف صاحبهالمستوى  بناًء عىل، ةواحد لمرة مقطوعة بدفعاتيكون التمويل 

وال ينبغز
سدد من الحساب. مع مبلغ منها ، يتوافق كل مدفوعات متعددةعن طريق الحساب الجاري لدى الويبو 

ُ
 معاملة فردية ت

رقم الحساب  إل)باستثناء الدفعة األولية لفتح الحساب الجاري لدى الويبو(  المدفوعات أن تشت  جميع ويجب 3.4
 . CA 123456، المرجع: مثالالجاري كغرض عملية الدفع أو كمرجع لها. 

قّيد أي مدفوعات تتلقاها الويبو بالفرنك السويرسي بعد فتح حساب جاري و   4.4
ُ
 تلقائيست

 
ي الحساب الجاا
ري لصاحبها. فز

 ويعتتر هذا الدفع 
ً
الويبو  لدىلديه حساب جاري  عميلقد تتعرض أي مدفوعات يقوم بها و الويبو.  لدىللحساب الجاري  تمويل
ي الحساب الجاري  ،ويفتقر إىل رقم الحساب

ال يمكن تسوية فواتت  الويبو أو طلبات و الويبو.  لدىللتأخت  )أو اإلرجاع( قبل إيداعها فز
ي الحساب الجاري  وسُيقّيد طريق تحويالت منفصلة؛ عن  الدفع

خصم المعامالت من الحسابو التحويل إىل الويبو فز
ُ
  ت

 
 . الحقا

ي  5.4
نترسوم خدمات الويبو  دفعوينبغز  عىلباستخدام بيانات الحساب الجاري لدى الويبو.  عتر اإلنت 

 
الخدمة،  نوع واعتمادا

 يمكن أيض
 
عىل حساب الويبو المرتبط بالحساب الجاري،  استخدام استخدام بياناتبالموافقة عىل معامالت الحساب الجاري  ا

نت باستخدام بطاقة  تتيحه الويبو.  نحو ما  ي أن يتجنب صاحب الحساب الجاري لدى الويبو إجراء مدفوعات عتر اإلنت 
 ائتمانوينبغز

ي المدفوعات،  ازدواجلتقليل احتمالية 
ي ُيسمح فيها بذلك ضاحة.  إال فز

  الحاالت الت 
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 البيانات المرصفية لتحويل األموال إىل الحساب الجاري لدى الويبو . 5

 : قبل عمليات السداد عىل النحو التاىلي
ُ
 ت

ي بالفرنك السويرسي:  "1"
ز
 بتحويل عىل حساب الويبو المرصف

 WIPO/OMPIاسم الحساب: 
 Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70اسم المرصف: 
 CH51 0483 5048 7080 81000(: IBANرقم الحساب )
 CRESCHZZ80Aرمز سويفت: 

يدي "2"  : بالفرنك السويرسي بتحويل إىل حساب الويبو التر

 WIPO/OMPIاسم الحساب: 

 SWISS POST/Postfinanceلدى 

Engelhaldenstrasse 37 -3030 Bern 

 CH03 0900 0000 1200 5000 8(: IBANرقم الحساب )

 POFICHBEرمز سويفت: 

  الخدمات والمنتجات المدفوعة بواسطة الحساب الجاري لدى الويبو  . 6

الحساب الجاري لدى الويبو إال لسداد الرسوم أو التكاليف المستحقة للويبو. ويمكن استخدام  يجوز الخصم منال  1.6
التصاميم الصناعية والطلبات بموجب معاهدة التعاون الحساب الجاري لعمليات السداد المرتبطة بخدمات العالمات التجارية و 

اءات و  ي  أسماء الحقول بشأنالمنازعات بشأن التر
ها من الخدمات والمنتجات  يةندوات التدريبالوالمشاركات فز والمنشورات وغت 

ي توفرها الويبو. األخرى 
 الت 

ي يمكن  2.6
حّول قيمة الخدمات والمنتجات الت 

ُ
بعمالت غت  الفرنك السويرسي وفق سعر الرصف المعتمد لدى  دفع ثمنها وت

ي اعىل أسعار الرصف التشغيلية األمم المتحدة )انظر األسعار المطبقة 
 الصفحة الرئيسية –ألمم المتحدة فز

https://treasury.un.org/operationalrates/default.php ي حال وجود
ي هذا الشأن )مثال،  إطار (، إال فز

ي خاص فز
قانونز

اءات(.   معاهدة التعاون بشأن التر

خصم األموال من الحساب الجاري لدى الويبو بإذن  3.6
ُ
، باستخدام بيانات  يمنحهوت

 
ونيا  أو إلكت 

 
صاحب الحساب خطيا

مرتبط به. ويجب أن يشت  أي أمر خطي بخصم األموال إىل رقم الحساب الحساب الجاري أو عن طريق بيانات حساب الويبو ال
ة بواسطة االستمارة ذات الصلة )استمارات  نت، مباشر ( MMالجاري الُمراد خصمه؛ إما عتر اإلنت 

ً
أو  بالنسبة للعالمات التجارية مثل

ي أو أي وس
ونز يد اإللكت  رسل أمر الخصم عتر التر

ُ
ي حال أ

ي الوثائق المقدمة فز
 يلة أخرى. فز

ي من  ولن 4.6
 لهذا الرسم ما لم يحتوي الحساب الجاري عىل ما يكفز

 
يعتتر أي إذن بخصم رسم من الحساب الجاري سدادا

ي الفقرة  ذلكاألموال لتغطية 
ز فز ي أن 3.3الرسم، عىل النحو المبي 

ي االعتبار  صاحب الحساب الجاري يأخذ . وينبغز
وقت معالجة  فز

ي الحساب الجاري. االعتمادات وإعادة تعبئة 
 الحساب بحيث تنعكس فز

ي رفض معالجة أي معاملة و   5.6
إذا سمحت و . عىل المكشوف من الحساب الجاري قد تؤدي إىل سحبتحتفظ الويبو بالحق فز
، ب ي

ي الويبو سحب الويبو، عىل أساس استثنان 
ي مكشوفحساب جاري فز

، يجب تصحيح رصيد العجز عن طريق معاملة زيادة فز
ة زمنية تحددها الويبو   وفقغضون فت 

 
ي غضون المهلة و . رها لتقدي ا

ي تحددها قد يؤدي عدم تصحيح الرصيد المكشوف فز
الويبو الت 

 عىل الحساب المكشوف.  تمإىل إلغاء أي معاملة ت

ز سدادها عن طريق اإلشارة إىل الحساب الو  6.6 ي يتعي 
جاري المطلوب تخضع المعامالت الكتابية أو الورقية أو اليدوية الت 

 الويبو.  جانبوالتحقق من  للمراجعة

ي الحذر لتجنب احتمال ازدواج المدفوعات و  7.6
ي توخز

ز ينبغز ي الفقرة  عىل النحو المبي 
  . 4.5فز

https://treasury.un.org/operationalrates/default.php
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 لدى الويبو الحساب الجاري غلق . 7

ي أي وقت، لدى الويبو  يجوز إغالق الحساب الجاري 1.7
ز
ي   بناًء عىل طلب، ف   كتانر

 
ف من صاحب هذا الحساب، أو من الخل

ي ل
 صاحب الحساب، عند االقتضاء. القانونز

 من أن جميع المعامالت مدفوعة ومكتملة قبل أن يلتمس إغالق الحساب.  الجاريأن يتأكد صاحب الحساب  ويجب 2.7

3.7  .
 
 وُيعاد الرصيد الدائن بحوالة مرصفية إىل صاحب الحساب أو إىل من يخلفه قانونا

رسل بناًء عىل طلب من صاحب الحساب(. و  4.7
ُ
نت أو ت عىل صاحب الحساب تقديم استمارة إلعادة الرصيد )متاحة عتر اإلنت 

ي يكون باسم شخص غت   استعادةملء االستمارة وتضمينها البيانات المرصفية كاملة. وال يمكن  ويجب
ز
األموال إىل حساب مرصف

ي حاال 
ز
ي طلب ت محددة )المنازعات(. و صاحب الحساب الجاري لدى الويبو، إال ف

ز
 وفق وثائق إضافية،تحتفظ الويبو بالحق ف

 
 ا

داد  ،لتقديرها الخاص  حساب. لل غلقأو  لألموال لدعم أي طلب است 

ي إجراءات  ،تعليمات الدفعاستالم  وبمجرد  5.7
ز
ع الويبو ف ي تشمل عدة خطوات  غلقترسر

: و الحساب الت   هي
 ؛وقف تعليمات الخصم الجديدة -
ة وإغالقها استعراض  -  ؛المعامالت الجارية، ومعالجتها حت  المرحلة األخت 
 . إعادة الرصيد بعد ذلك -

ي غلقحق الوتحتفظ الويبو ب 6.7
ز
ي هذه  لم من تلقاء نفسها، ،أي حساب جارٍ  ف

ز
وط الواردة ف ستوف بشأنه األحكام والرسر

ُ
ت

ز  الوثيقة، أو ال يمتثل للوائح الواردة أعاله. وينطبق األمر ذاته عىل أي ز أو حي  جر فيها أية معاملة ألكتر من سنتي 
ُ
حسابات جارية لم ت

إىل شطب  المخاطباتفرنك سويرسي. وقد يؤدي عدم الرد عىل  200.00يقّل رصيد الحساب الجاري عن الحد األدنز البالغ 
 الحساب الجاري لدى الويبو.  الرصيد من

 إخالء المسؤولية . 8

ي الويبو تقع مسؤولية  1.8
ة أي عواقب يالويبو مسؤول ولن تتحملصاحب الحساب وحده عىل استخدام الحساب الجاري فز

ة أو عرضية أو تبعية أو مصفاة أو يمسؤولالالويبو  وال تتحملناجمة عن استخدامه.  ة أو غت  مباشر ار أو عقوبات مباشر ة عن أي أضز
ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحرص صاحب الحساب الجا يتكبدها خاصة أو عقابية أو نموذجية 

ي األعمال أو  ،ري، بما فز
الخسائر فز

 الويبو.  لدىاإليرادات أو األرباح، نتيجة استخدام الحساب الجاري 

ي أداء ول 2.8
ي أي من حاالت التأخت  أو الفشل فز

عتتر مقرّصة فز
ُ
ي نظام الويبو ن تكون الويبو مسؤولة أو ت

أو  الحساب الجاري فز
 ألي سبب أو ظرف مباشر أو غت  مباشر خارج عن سيطرتها. حاالت انقطاعه 

نت ال إن و  3.8 ي وخدماتها عتر اإلنت 
ونز ي تستخدمها الويبو عىل موقعها اإللكت 

عن أي رأي  تفيد اإلعراباألسماء والتعيينات الت 
ي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة.  بشأنالويبو  جهةمن باإلطالق 

 الوضع القانونز

 البيانات الشخصية والخصوصية . 9

 تعالج الويبو البيانات الشخصية وفق
 
ي هذا ، والبيانات الشخصيةسياسة الخصوصية ل ا

 المرجع باإلحالة.  المتضمنة فز

 االمتيازات والحصانات . 10

ي أي من
وط واألحكام ليس فز ه عىل أنه تنازل عنما يمكن اعتبار  ما يرتبط بها و يتعلق أ هذه الرسر امتيازات من أي  ه أو تفست 

 . المتخصصة ألمم المتحدةا وإحدى وكاالت منظمة دولية  الويبو بصفتهوحصانات 

 تسوية المنازعات . 11

 
ُ
وط واألحكام ت منازعةحال أي ت ز الويبو وصاحب الحساب الجاري عن الرسر ية، ، ما لم يتوصل إىل تسويةتعلق بها تأو هذه نشأ بي 

ّ
 ود

 إىل التحكيم وفق
 
ال) التحكيم للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدوىلي  لقواعد  ا م الطرفان بأي و . السارية آنذاك (األونسيت  ز يلت 
 قرار تحكيم صادر 

 
ي  القرار التحكيم باعتباره  لذلك وفقا

  من هذا القبيل.  ألي منازعةالنهان 

https://www.wipo.int/tools/ar/privacy_policy.html
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 قائمة الوثائق الرسمية المقبولة -المرفق األول 

 كة  شهادة تسجيل الرسر

 مستخرج التسجيل 

 كة  شهادة تأسيس الرسر

 كاء  مستخرج تسجيل الرسر

  ز  مستخرج من سجل المحامي 

 يبة القيمة المضافة ي ضز
ز
 التسجيل ف

  صورة عن جواز السفر لألفراد 

ي 
ز
 قائمة رموز المعامالت  -المرفق الثان

finance/transaction_codes.html/ar/wipo-http://www.wipo.int/about 

ل بتاري    خ
ّ
د
ُ
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