
 

 1صفحة  

 سري ومشمول بالحصانة القانونية  

   2020: تموز/يوليو  ISGMتحديث حول الدعوى الجماعية ضد 

   ISG Management Pty Ltdروبرت ماتش ضد شركة 

 

 تحديث من فريقكم القانوني  

 نتشرف بإحاطة سيادتكم علًما وتذكرتكم بمراجعة اتفاقية تمويل الدعوى القضائية أدناه وتوقيعها وإعادتها. 

( لتمويل مطالبتكم ضد LLS) Litigation Lending Services Limitedتمثل اتفاقية تمويل الدعوى القضائية اتفاقية بينكم وبين شركة 

 .ISGMشركة 

لن يطلبا أي مدفوعات نظير أي  Shine، ومكتب Litigation Lending Servicesمن الممول، شركة  وعليه، فإننا نؤكد أن كلً 

. وإذا أخفقت ISGMتكاليف ومصروفات قانونية منكم، بخلف ما سيتم الحصول عليه من أي عائدات يتم استردادها من شركة 

 . LLSشركة  أو Shineمطالبتكم، فلن تضطر إلى دفع أي تكاليف قانونية إلى شركة 

 كذلك، فإننا نؤكد أن مشاركتكم في الدعوى الجماعية ستظل سرية ولن يتم اإلفصاح عنها إال بموافقتكم المسبقة: 

 إلى المحكمة، حال وجود تسوية أو حكم ناجح على أساس سري؛ و/أو •

 أو الدفع./، إذا لزم األمر كجزء من التسوية أو الحكم، لتمكين التحقق من مطالبتكم وISGMإلى شركة  •

للوصول إلى اتفاقية تمويل الدعوى القضائية والموافقة عليها عبر اإلنترنت، يرجى النقر على الزر أدناه. ويرجى الملحظة أن هذا  

 الزر سينقلك إلى رابط فريد ينبغي عدم مشاركته مع اآلخرين.

 الوصول إلى الرابط الفريد الخاص باتفاقية تمويل الدعوى القضائية

ورقي، يرجى تنزيل النموذج من هنا وطباعته وإرساله بالبريد إلى  للموافقة على اتفاقية تمويل الدعوى القضائية باستخدام نموذج 

 العنوان البريدي المذكور أدنى هذا البريد اإللكتروني. 

 التحديث حول القضية 

استئنافًا ضد حكم القاضي   ISGM، قدمت شركة 2020منذ التحديث األخير حول القضية السابق إرساله لسيادتكم في آذار/مارس 

إلغاء الصفة الجماعية عن هذه الدعوى. ويجري عرض االستئناف حاليًا على المحكمة الكلية  ISGMتعلق بطلب برومبرغ فيما ي

 .  2020التابعة للمحكمة الفيدرالية األسترالية، ومن المتوقع أن يكون موعد جلسة االستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر 

عية في التقدم، ومن المقرر عقد اجتماع إدارة القضية التالي أمام المحكمة ، تستمر الدعوى الجماISGMوُرغم االستئناف المقدم من 

 . ونحن عازمون على تزويدكم بتحديث إضافي بعد هذا االجتماع. 2020آب/أغسطس   11الفيدرالية في 

 أعضاء فريقنا. نشكركم على سعة صدركم في هذه العملية. وإذا كانت لديكم تساؤالت بشأن هذا الجانب، يُرجى التواصل مع أحد 

 .زيارة موقعنا على اإلنترنت، يرجى  ISGMللحصول على آخر التحديثات حول التقدم المحرز في الدعوى الجماعية ضد شركة 

  Service Streamالتحقيق القانوني: 

مراسلتنا مع العديد من األشخاص طرفكم، أدركنا أن عددًا كبيًرا من الفنيين قدموا خدمات لشركات اتصاالت مختلفة بما  من خلل 

 . Service Streamوعلى وجه الخصوص،  ISGMفي ذلك 

تصاالت،  استخدمت نموذج عمل وممارسات متشابهة إلى حد كبير؛ إذ تم حرمان فنيي اال Service Streamوأصبح من الواضح أن 

 الذين كان تغييرهم يتم على فترات قصيرة، من استحقاقات أعمالهم القانونية؛ مثل الحد األدنى لألجور واإلجازة السنوية والتقاعد.

  .ISGMللدعوى الجماعية ضد بشروط مماثلة  Service Streamحاليًا في اتخاذ إجراء قانوني ضد  Shine Lawyersتحقق 

https://www.shine.com.au/forms/#/isg-management-funding-agreement-form?id=d68a96ad-fbec-499f-9582-fe5279bcc100
https://www.shine.com.au/service/class-actions/isg-management-class-action
https://www.shine.com.au/service/class-actions/isg-management-class-action
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، على وحتى تاريخه 2014خلل الفترة من عام  Service Streamكجزء من هذا التحقيق، نشجع أي فنيين سبق وأن تعاقدوا مع 

 لمساعدتنا في جمع األدلة.   أساس سري للغايةالتواصل معنا على 

  .يرجى العلم أن معلوماتكم مفيدة في ضمان حصول فنيي االتصاالت اآلخرين على المزايا التي يحق لهم الحصول عليها قانونا، ونُقدر دعمكم كثيًرا

اإللكتروني على أو عن طريق مراسلتنا عبر البريد  471 316 1800يرجى االتصال بنا عبر الهاتف عن طريق االتصال برقم  
. isgmclassaction@shine.com.au 

 الفريق القانوني 
 

   
 جان سادلر 

 رئيس الدعوى الجماعية 
 فيكي أنتزوالتوس 

 رئيسة مكتب المحاماة 
 هادي البستاني
 مساعد أول 

 اتصل بنا 

 isgmclassaction@shine.com.au بريد إلكتروني: 
 

 471 316 1800هاتف:  
 

 عنوان بريدي  
 

Shine Lawyers  
PO Box 12011   

George Street QLD 4003 
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