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	2018الشروط العامة 

ھو شركة تقاسم التكالیف حیث یعمل كل محام بشكل منفصل لحسابھ الخاص وتحت 	"Advocaten	Struycken"مكتب المحامون 
 ھذا االتفاق.مسؤولیتھ الخاصة. المحامي الذي تم معھ إبرام عقد تقدیم الخدمة ھو فقط المسؤول الوحید عن تنفیذ 

 
في بعض الحاالت، أحتفظ بالحق في طلب دفعة مقدمة عن أتعابي و/أو النفقات اإلضافیة وعدم الشروع في أعمالي أو تعلیقھا حتى 

یتم أداء الدفعة المقدمة و/أو الفواتیر المستحقة. إذا حدث و تعلق األمر بأكثر من موكل واحد في ملف ما و/أو في حالة  كانت 
جھة ولسبب من األسباب إلى أكثر من شخص واحد أو إذا كان إجمالي الفاتورة موزعا على عدد من األشخاص و/أو كان فاتورتي مو

، مسؤولیة كل موكل معني بالملف المتعلق بھ األمر، تعیین فرد رئیسيم ذلك، إذا لزم رغ 	سیتم تقسیمھ علیھم، یبقى مجموع الفاتورة
 الي للفاتورة بشكل منفصل عن األطراف األخرى المعنیة.الذي یكون ملزما بدفع المبلغ اإلجم

	
 ،من خالل مؤسسة أموال األطراف الثالثة التي أُنشأت لصالح الموكلین الخاصین بيفي حالة تم التوصل من ِقبلي أو من ِقبل مكتبي 

،  ھنالك فاتورة ینبغي تسویتھا بیني وبینكبأموال لصالحك، تمنح موافقتك، إذا كان ال یزال ھنالك أي التزام معي أو إذا كانت ما یزال 
	على أن أستخدمھا ألداء تلك اإللتزامات أو لتلك التسویة وأن أضع الباقي تحت رھن إشارتك.

	
في نھایة أعمالي، تصبح مستحقاتي، بغض النظرعن أي اتفاق سابق أو اتفاق آخر، واجبة الدفع، ولدي الحق داخل الحدود القانونیة 

	حقات موكلي.باإلحتفاظ بمست
	

یوما. بعد انتھاء مدة الدفع، أطالب بأداء تعویض عن  14یجب دفع فواتیري في غضون الفترة المحددة لذلك والتي تتراوح عموما 
الفائدة على إجمالي الفاتورة الذي لم یؤدى بعد بمعدل الفائدة القانونیة المناسبة لقضیتك مع زیادة نقطتین مئویتین. إضافة إلى ذلك، 

	نني أن أطالب بأداء التكالیف اإلداریة، وعند اإلقتضاء حساب تكالیف قضائیة إضافیة لتحصیل األموال. یمك
 

القانونیة. یتم منح المساعدات القانونیة الممولة من ِقبل مجلس المساعدة یتم تعیین محام من قبل الحكومة على أساس قانون المساعدة 
ت یالقانونیة. تقع ھذه المجالس في أمستردام، الھاي، لیواردن، دن بوس وأرنھام. ال یمكن منح المساعدات القانونیة الممولة إال إذا استوف

قانون. تسعى الالئحة إلى الربط  بین مفھوم الدخل الضریبي ومفھوم الشروط المتعلقة بالدخل و القدرة المالیة المنصوص علیھا في ال
القدرة المالیة. یمكن منح المساعدة القانونیة الممولة عندما یكون ما یسمى الدخل الكلي (أي دخل الشخص الذي لیس لھ شریك حیاة، أو 

والمجموعة  2، وكذا المجموعة 1اء المجموعة دخل  األشخاص المتزوجین أو الذین یعیشون سویا) على أساس جمیع المكونات (سو
أورو للمتزوجین والذین یعیشون سویا.  -,37.300أورو للشخص بدون شریك حیاة، على التوالي  -,26.400) سنویا ال یتجاوز 3

أورو  -,21.139) مبلغ 2016) خالل السنة المرجعیة (3إضافة إلى ذلك، ال ینبغي أن تتجاوز قیمة القدرة المالیة (حسب المجموعة 
للقدرة المالیة بعین اإلعتبار)،  3للشخص الواحد. ال تؤخذ قیمة المنازل التي یسكنھا المرء شخصیا بعین االعتبار (ال تؤخذ المجموعة 

	لكن تأمین الرأسمال فیما یتعلق باإلئتمان قد یعتبر في بعض الحاالت من القدرة المالیة.
	

والقدرة المالیة في السنة التقویمیة الثانیة التي تسبق السنة التي تم خاللھا تقدیم طلب الحصول یستند في تقییم طلب ما على المداخیل 
على المساعدة القانونیة الممولة، على النحو الذي حددتھ المصلحة الضریبیة. إذا تعلق األمر بانخفاض في الدخل و/أو القدرة المالیة 

	ألقل، یكون من الممكن طلب تغییر السنة المرجعیة.على ا ٪15فیما یتعلق بالسنة المرجعیة بنسبة 
	

تستند المبالغ المذكورة آنفا إلى مستوى األسعار والنظام إضافة إلى قرار وزارة العدل، المبالغ التي تم تعدیلھا على أساس األرقام 
ح المساعدة القانونیة الممولة من ِقبل مجلس لمبالغ المبینة ھي مؤشر؛ یُتخذ قرار من. ا2017ینایر/كانون الثاني  1القیاسیة المؤرخة في 
بالنسبة للقضایا التجاریة ال یمكن عموما الحصول على مساعدة قانونیة ممولة. عندما یتم منح المساعدة القانونیة 	المساعدة القانونیة. 

وى ساعدة القانونیة، یمكنك معرفة مستالممولة، تكون مدینا بأداء مبلغ المساھمة الشخصیة للمحامي. على الموقع اإللكتروني لمجلس الم
یورو لیصل  196). یبلغ ھذا المبلغ بالنسبة لألشخاص ذوي الدخل األدنى www.rechtsbijstand.nlالمساھمة الشخصیة بالنسة لك (

 ال علىیورو. إذا كانت ھنالك أسئلة حول ھذا الموضوع، یمكنك أیضا االتصال بالمكتب. في حالة عرض الخالف أو السؤ 849إلى 
یورو من مبلغ المساھمة الشخصیة. بالنسبة لشروط الخصم، أحیلك  53) أوال، تتلقى خصما قدره Loket	Juridischالمكتب القانوني (

	على الموقع اإللكتروني لمجلس المساعدة القانونیة (انظر أعاله) أو یمكنك االتصال بالمكتب.
	

ممولة و/أو في حالة سیتم إلغاءھا و/أو سحبھا، الشيء الذي یمكن أن یحدث كنتیجة  في حالة عدم إمكانیة منح المساعدة القانونیة ال
لقررا إیجابي في إجراءك القضائي، سوف ننتقل مع ذلك إلى إجراء تسویة معك وفقا لألسعار العادیة. في ھذا السیاق، من المھم أن 

یورو (باستثناء ضریبة القیمة المضافة،  200سعر الساعة یبلغ تعرف أن أتعاب المحامي القیاسیة التي نطالب بأدائھا على أساس أن 
)، ما لم تنص رسالة تأكید الطلب على خالف ذلك. في حالة ظرف استعجالي أوظروف خاصة أخرى، 2018المبلغ المعیاري ینایر 



كالیف ا، إذا تعلق بھا األمر، تیمكن تطبیق دفعة إضافیة على ذلك. یضاف على ھذا كلھ التكالیف اإلضافیة الخارجیة التي سنقوم بھ
إضافة إلى ضریبة الدخل المستحقة. یمكني خالل تنفیذي لمھمة  ٪ 5البرید والنسخ و كذا زیادة تكالیف المكتب العامة والبالغة حوالي 

	ما طلب المساعدة  من موظفین و/أو أشخاص آخرین مختصین بھذا الشأن. یبقى ھؤالء المساعدون یعملون تحت مسؤولیتي.
	

على الرغم من أن العالقة بینك وبیني كمحامي بشكل عام سریة، مما یعني، من بین أمور أخرى، أنني لن أدلي بأي بیانات حول ما 
كنت قد أبلغتني بھ في سریة، وأود أن أشیر إلى أن ھناك بعض الحدود القانونیة بما في ذلك قانون التعریف بالھویة خالل تقدیم الخدمة 

	، الذي قد یستوجب علي، في ظل ظروف معینة، انتھاك ذلك.2003تموز/ یولیوز  1من  الساري اعتبارا
 

یتم  الفي أرشیفي لمدة خمس سنوات.  محتفظا بھ ، یبقى الملففي األرشیف ملف وإیداعھ من قبليال وبعد إغالق المھمةبعد انتھاء 
بدیھي أن یتم . من الآخر	الملف دون إشعار أو إخطار تخلص منالتمدید ھذه الفترة إال في حاالت استثنائیة. بعد خمس سنوات، سیتم 

	االعتبار. بعینضمانات حمایة السریة في ذلك أخذ 
	

التي وضعتھا نقابة المحامین الھولندیة. أنا ال أقبل أي مسؤولیة عن األضرار الناجمة  شروطللالمسؤولیة المھنیة وفقا  بشأنأنا مؤمن 
ي القضیة الحد األقصى للمبلغ المدفوع ف مستوى إلى مسؤولیتي من ِقبلي أو األضرار المرتبطة بتنفیذھا و أقید مؤداةتنفیذ المھمة ال عن 

	تأمین المسؤولیة المھنیة.بولیصة وفقا ل المعنیة
	

قة في العمل "، سوف یتم أخذ الدAdvocaten	Struyckenالمھام  المنجزة من ِقبل مكتب المحاماة "تنفیذ في عند إشراك أطراف ثالثة 
	ھذه األطراف الثالثة. صادر عن أي أوجھ قصور" غیر مسؤول عن Advocaten	Struycken" مكتب المحاماة  بعین اإلعتبار.

	
مكنني یبمزید من التفصیل.  ھذه األمور وأمور أخرىلشرح  التأكید، أنا على استعداد بلدیكإذا كان ما سبق ال یزال یثیر تساؤالت 

	 .في غضون أسبوع بعد الیوم ة من طرفك تنص على خالف ذلكرسالالموافقة على ما سبق،  ما عدا إذا توصلت باعتبار أنھ یمكنك 
	

 حول إمكانیة اإلتصال بي، معالجة، على سبیل المثال ھاأو بعد مسار القضیة	وأخیرا، أود أن أشیر إلى أنھ إذا كان لدیك شكاوى أثناء
وف یحرص محامي. ھو یعمل كمنسق للشكاوى في مكتبنا وس، Kraal	V.G.السید بالفواتیر، یمكنك االتصال حول أو معاملتك القضیة، 

 لیھیمكن الحصول عاإلجراءات.  نظام الشكاوى تم من خاللھ تحدیدلدینا  بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالیة. معالجة الشكوىعلى 
 مھامتعلق بالبینك وبیني فیما یفي الخالفات المحتملة  بثسوف یتم اللى االنترنت. موقعنا ععلیھ في  الطلب ویمكن االطالع بناء على

	أمستردام.من قبل المحكمة بالمشرع خالف ذلك،  حددلم ی طالماالتي أعطیت لي، 
	----------------------------------------------] نھایة الترجمة[ -----------------------------------------------------------

	


