
 

 1صفحة  

 سري ويخضع للحصانة القانونية 

 2020: تشرين أول/أكتوبر BSAتحديث الدعوى الجماعية ضد 

 . BSAنكتب إليكم لنطلعكم على آخر المستجدات بشأن الدعوى الجماعية ضد 

 جلسة االستماع األولى إلدارة القضية

)"الطرفان"( جلسة االستماع األولى إلدارة القضية للدعوى الجماعية ضد   BSAو  Shine Lawyersخالل الشهر الماضي، حضر 

BSA  وكان الغرض من جلسة االستماع وضع جدول زمني لتقديم الخطوات اإلجرائية المختلفة التي سيتعين على األطراف .

 أي رد الحقًا.   Shineأن تقدم لتقديم دفاع إلى بيان الدعوى، و BSAاتخاذها. وأثناء الجلسة، أصدرت المحكمة أوامر لشركة 

. يرجى العلم أننا سنتواصل معكم في الوقت 2020تشرين الثاني/نوفمبر  20من المقرر عقد الجلسة التالية إلدارة القضية في 

 المناسب لنحيطكم علًما بالمزيد من التحديثات بعد جلسة االستماع هذه.

 االشتراك في اتفاقيات التمويل والتكلفة 

لدعوتكم لمراجعة اتفاقية تمويل التقاضي واتفاقية التكاليف الخاصة بهذه القضية والنظر فيها والموافقة عليها. ويمكنكم   نكتب إليكم

 التوقيع على اتفاقية التمويل واتفاقية التكاليف إلكترونيًا عبر الرابط الفريد أدناه. 

 ما المقصود باتفاقية تمويل التقاضي؟ 

)يشار إليها فيما يلي  Litigation Lending Services Limitedلتقاضي عبارة عن اتفاقية بينك وبين باختصار، اتفاقية تمويل ا

 وفقًا للشروط التالية:  BSA"( لتمويل مطالبتك ضد LLSاختصاًرا باسم "

المهنية، وستدفع أي طلبات تكاليف عكسية تأمر المحكمة   Shine% من أتعاب  80جميع النفقات، ونسبة  LLSسوف تمول  •

 % من رسومها حتى نهاية المسألة.20نسبة  Shineمقدم الطلب الرئيسي بدفعها. وستؤجل 

منك أي مدفوعات مقابل أي تكاليف ومصاريف قانونية، بخالف الحصول عليها من أي عائدات   Shineو  LLSلن تطلب  •

 مستردة.  

 . Shineأو   LLSإذا لم تنجح المطالبة، فلن تضطر إلى دفع أي تكاليف قانونية إلى أي من  •

 % من أي عائدات، ويخضع هذا لموافقة المحكمة. 30-25على حصة بنسبة  LLSفي المقابل سوف تحصل  •

 بالموافقة على اتفاقية تمويل التقاضي، فإنك: 

من خالل ضمان وجود   BSAأورين، على مواصلة القضية ضد  تساعد مقدمي الدعوى الرئيسيين، بول برادشو وسكوت •

 ؛ LLSعدد كاٍف من أعضاء المجموعة الذين يوافقون على التمويل مع 

 LLSتتأكد من عدم خصم مبلغ أكثر من المنصوص عليه في اتفاقية تمويل التقاضي من أي حكم أو مبلغ تسوية، لدفعه إلى  •

 عند أية نتيجة ناجحة للقضية؛ 

 ستدفع تكاليف التقاضي لدعواك الفردية، بما في ذلك أي تكاليف عكسية، إذا لم تنجح الدعوى.  LLSتتأكد أن  •

 ما المقصود باتفاقية التكاليف المشروطة؟ 

وتستفيد من   Shine Lawyers. وسوف تصبح موكالً لدى Shine Lawyersاتفاقية التكاليف المشروطة هي اتفاقية بينك وبين 

 والموكل بما في ذلك ما يلي:  العالقة بين المحامي
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 الحصول على نصائح من محاٍم بشأن حقوقك في الدعوى الجماعية؛ •

 تلقي تحديثات منتظمة تتعلق بسير القضية؛  •

في حالة التوصل فقط لحل ناجح لمطالبات المدعين، إما  BSAالحصول على النصائح والمساعدة لرفع دعواك الفردية ضد  •

 . عن طريق التسوية أو المحاكمة

منك أي مدفوعات مقابل أي تكاليف ومبالغ قانونية، بخالف الحصول عليها من أي عائدات مستردة من   Shineوال  LLSلن تطلب 

BSA إذا لم تنجح مطالبتك، فلن تضطر إلى دفع أي تكاليف قانونية إلى .Shine Lawyers  أوLLS . 

وب إلجراء مطالبتك، يمكنك توقيع اتفاقية التمويل واتفاقية ، والحصول على التمويل المطلShine Lawyersلالحتفاظ بشركة 

التكاليف إلكترونيًا عبر رابط تمت مشاركته معك في أحدث رسالة بريد إلكتروني أرسلناها إليك )يرجى المالحظة أن هذا الزر  

 سينقلك إلى رابط فريد ال ينبغي مشاركته مع اآلخرين(. 

طباعة   ثم ، يرجى تنزيل النموذج من هنا، عبر نموذج ورقي،  Shine Lawyersواتفاقية تكاليف للموافقة على اتفاقية تمويل التقاضي 

 النموذج وإرساله بالبريد إلى العنوان البريدي المذكور في أسفل هذا البريد اإللكتروني.

 نأمل أن نطمئنك أن مشاركتك في هذه الدعوى الجماعية ستظل سرية، ولن يتم الكشف عنها إال بموافقتك المسبقة. 

 شكًرا لك

فًا وامتياًزا أن نتولى تمثيلك ومساعدتك في الحصول على  . ونعتبره شرShine Lawyersنشكرك مرة أخرى على التسجيل لدى 

 حقوقك.

نحن نؤمن بشدة باحتماالت هذه القضية وسنقاتل بال كلل لضمان تحقيق العدالة، وستحصل على المزايا التي يحق لك الحصول  

كن القضية من جمع أكبر قدر  عليها. ونحن نشجعك على إبالغ زمالئك الفنيين بهذه الدعوى الجماعية وعملية التسجيل حتى تتم

 ممكن من الدعم. 

 وإذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى االتصال بنا عبر التفاصيل المذكورة أدناه. نشكرك على سعة صدرك خالل هذه العملية.

   
 جان سادلر 

 رئيس الدعاوى الجماعية 
 فيكي أنتزوالتوس 
 رئيسة المكتب 

 هادي بستاني
 مساعد أول 

 اتصل بنا 

 BSAClassAction@shine.com.au  بريد إلكتروني:
 172 325 1800هاتف:  

 
 عنوان بريدي

Shine Lawyers 
PO Box 12011 

George Street QLD 4003 

https://protect-au.mimecast.com/s/TvkzCvl0PjTO9Pp6HwwtMd?domain=shinestore.blob.core.windows.net
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