المحكمة االتحادية في
أستراليا ،سجل منطقة:
فيكتوريا
ھيئة األوراق المالية واالستثمار األسترالية
المدعي
صندوق االستثمار العقاري )رقم النظام المسجل األسترالي  (094 623 515وأخرى
اسمه في الجدول الزمني
المدعى عليه
أمر المحكمة
القاضي:القاضي ميرفي
تاريخ األمر 19 :مارس 2018
ملبورن
مكان صدور األمر:
عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى المحكمة بتاريخ  19مارس ،2018
.1
مسائل أخرى:
أكدت ھيئة األوراق المالية واالستثمار األسترالية ASIC
للمحكمة ما يلي) :أ( أنھا ال تنوي حضور جلسة المحكمة إلدارة
الدعوى المنعقدة بتاريخ  20مارس 2018؛ و )ب( أنھا توافق على
األوامر المقترحة ھنا.
نظرت المحكمة في "التقرير المقدم إلى المحكمة من قبل نيكوالس
.2
جون مارتن وأندرو توماس سالواي من شركة بي دي أو أستراليا"
بتاريخ  9مارس  ،2018والذي تم تقديمه بموجب األوامر الصادرة
بتاريخ  19ديسمبر .2017
تأمر المحكمة
وتوجه بالموافقة بما يلي:
ﱢ
.1

يتخذ كل من نيكوالس جون مارتن وأندرو توماس سالواي ،بصفتھما الحراس القضائيين
)الحراس القضائيون( لممتلكات صندوق االستثمار العقاري )رقم النظام المسجل األسترالي 515
 ،(REIT) (094 623يتخذان جميع الخطوات المعقولة لبيع األرض الكائنة في  490فلندرز
أفنيو ،الرا ،فيكتوريا ) ،Flinders Avenue, Lara, Victoria 490سند الملكية ،مجلد
 9660ملف ) (387األرض(.

.2

للحراس القضائيين جميع الصالحيات الالزمة إليداع األموال في الحسابين أرقام 158 063
 4836 1037و  4828 1037 158 063في بنك الكومنولث ،باسم Timeline Project
 ،Management Pty Ltdلغرض وحيد ھو سداد:
)أ( النفقات الفعلية ،ومصروفات التسويق ،والتغطية التأمينية ،ورسوم الوكيل العقاري )باستثناء
العموالت( وغيرھا من النفقات المتكبدة في بيع األرض؛ و
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)ب( نفقات الشھود والتكاليف المعقولة األخرى التي يتكبدھا أي أطراف تم استدعاءھم في ھذه
الدعوى.
.3

حتى يتم إصدار أمر آخر ،يُعفى الحراس القضائيون لصندوق االستثمار العقاري من أي التزام
يتعلق بإجراء مزيد من التحقيق في األمور المتعلقة بموضوع األمرين  6و 7الصادرين بتاريخ
 19ديسمبر  ،2017باستثناء األمور التالية:
وضع اتفاقية المشاركة ) 23-NMJالمرفقة ضمن إفادات نعومي جونستون ،المحلﱠفة
)(a
بتاريخ  25يوليو (2017؛ و
)(b

.4

.5

األمور اإلضافية األخرى التي يراھا الحراس القضائيون معقولة وضرورية لحماية
مطالبات المستثمرين في صندوق االستثمار العقاري .REIT

وحتى يصدر أمر آخر ،يُعفى القائمون بتصفية شركة Timeline Project Management
 dPty Ltمن أي التزام يتعلق بإجراء مزيد من التحقيق في األمور المتعلقة بموضوع األمرين 6
و 7الصادرين بتاريخ  19ديسمبر .2017
تُمنَح إجازة للحراس القضائيين إلصدار أمر استدعاء بشأن شركة Equitable Financial
) Solutions Pty Ltdرقم الشركة األسترالية  ،(151 172 039مطابق جوھريًا للنموذج
المرفق بھذه الوثيقة.

.6

بحلول الساعة  4:00من بعد ظھر يوم  15يونيو  ،2018يقدم الحراس القضائيون تقريرًا،
ويرسلوه للمدعي ،بشأن المسائل الواردة في األوامر  1و 2و 3المذكورة أعاله.

.7

حرية االلتماس وتقديم الطلبات إلى المحكمة مكفولة للمدعي وللحراس القضائيين.

.8

تُد َرج الدعوى في جلسة استماع إدارة سير الدعوى المقرر انعقادھا بتاريخ  6يوليو  ،2018في تمام الساعة
 9.30صباحًا.

تاريخ ختم ھذا اإلدخال 19 :مارس 2018
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الجدول الزمني
رقمVID820/2017 :
في
االتحادية
المحكمة
أستراليا ،سجل منطقة:
فيكتوريا دائرة :كلي
المدعى عليه الثاني:
األسترالية

) TIMELINE PROJECT MANAGEMENT PTY LTDرقم الشركة
(145 830 851
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الملحق
اﻻﺳﺘﻣﺎرة  B43اﻟﻘﺎﻋدة )(1)24.13ب(

اﺳﺘدﻋﺎء إﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻟوﺛﺎﺋق
رﻗم  820ﻟﻌﺎم 2017
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﺳﺟل ﻣﻧطﻘﺔ :ﻓﻴﻛﺘورﻳﺎ ،اﻟداﺋﺮة :اﻟﺷﺮﻛﺎت
ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﺻﻧدوق اﻻﺳﺘﺜﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري )رﻗم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺟل اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ (094 623 515
وﺷﺮﻛﺔ ) TIMELINE PROJECT MANAGEMENT PTY LTDرﻗم اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ (145 830 851
ھﻴﺋﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻣﺎر اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
اﻟﻣدﻋﻲ
و
ﺻﻧدوق اﻻﺳﺘﺜﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري )رﻗم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺟل اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ  (094 623 515وآﺧﺮ اﺳﻣﻪ وارد ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻴﮫم
إﻟﻰ:

اﻟﻣدﻳﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ) Equitable Financial Solutionsرﻗم
اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ Level 23, 52 ،(151 172 039

2000 ،NSW ،Martin Place Sydney
ً
أﻧت ﻣطﺎﻟب ﺑﺈﺻدار أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء ھذا أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﺳﺘﻧدات أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻣﺳﺘﻧدات.
اﻧظﺮ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴل.
إن ﻋدم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء ھذا ﺑدون ﻋذر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ھو ازدراء ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻗد ﻳﺘﺳﺑب ذﻟك ﻓﻲ ﺗوﻗﻴﻔك.
ﻳُﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣن  1إﻟﻰ  13اﻟواردة ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ ھذا اﻻﺳﺘدﻋﺎء.

آﺧﺮ ﻣوﻋد ﻹرﺳﺎل ھذا اﻻﺳﺘدﻋﺎء ھو ]اﻟﺘﺎرﻳﺦ[) .اﻧظﺮ اﻟﻣﻼﺣظﺔ (1

ﺗم اﻻرﺳﺎل ﺑﺎﻟﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋن )اﻻﺳم & دور اﻟطﺮف( اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻴﮫﻣﺎ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ^________________________________
أﻋدھﺎ ]اﺳم اﻟﺷﺧص'اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ( ﺳﺘﻴﻔن ﺑﺎﻟﻣﺮ ___________________________________________________
) Law limnإن اﻗﺘﺿﻰ اﻷﻣﺮ( ﺷﺮﻛﺔ ﻧورﺗون روز ﻓوﻟﺑﺮاﻳت أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ___________________________________
ھﺎﺗف  ______________________________ 6000 8686+ﻓﺎﻛس ______________ 6505 8636 3 61-4
اﻟﺑﺮﻳد اﻹﻟﻛﺘﺮوﻧﻲ _________________________________ Tijnc lonroBefuI briq h t. com-steven.pal rr er

ﻣﺮﺟﻊ

2357525

اﻟطﺎﺑق  .15ﺑﺮج  465 ،RACVﺷﺎرع  .EJourkeﻣﻠﺑورن ،ﻓﻴﻛﺘورﻳﺎ  DDD3اﻟﺑﺮﻳد اﻹﻟﻛﺘﺮوﻧﻲ:
اﻟﻌﻧون forservioe
)ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻻﻳﺔ واﻟﺮﻣﺰ اﻟﺑﺮﻳدي( _____________ i c ht. corristeven.palmer@nortonrosefullbright.com
].اﻹﺻدار  brm' 3ﺗم اﻋﺘﻣﺎده ﻓﻲ [OBV2014/3
v2-APACd¥6£031654
'
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وﻗﻌﻪ ﻣوظف ﻳﺘﺻﺮف ﺑﺘﻔوﻳض ﻣن أﻣﻴن ﺳﺟل اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺻدر ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻴﮫﻣﺎ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻋﻧوان مراسلتھما ھو:
اﻟﻣﻛﺎن -d :ﻧورﺗون روز ﻓوﻟﺑﺮاﻳت أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،اﻟطﺎﺑق  ،15ﺑﺮج  B54 ،RACVﺷﺎرع  Bourkeﻣﻠﺑورن،
ﻓﻴﻛﺘورﻳﺎ 3000
اﻟﺑﺮﻳد اﻹﻟﻛﺘﺮوﻧﻲsteven.palmer@nortonrosefullbright.com :

£Y-APAM6E031854
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ﺗﻔﺎﺻﻴل اﻻﺳﺘدﻋﺎء
ﻳﺟب ﻋﻠﻴك اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻣذﻛﺮة اﻻﺳﺘدﻋﺎء ھذه:
ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻟﺘﻘدﻳم ھذا اﻻﺳﺘدﻋﺎء أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ واﻟوﺛﺎﺋق أو اﻟﻣﺳﺘﻧدات اﻷﺧﺮى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻴﮫﺎ ﻓﻲ ﺟدول اﻟوﺛﺎﺋق

)(a

أدﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟوﻗت واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺣددﻳن ﻟﻠﺣﺿور وﺗﻘدﻳم ھذه اﻟوﺛﺎﺋق؛ أو
ﺑﺘﺳﻠﻴم أو إرﺳﺎل ھذا اﻻﺳﺘدﻋﺎء أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ واﻟوﺛﺎﺋق أو اﻟﻣﺳﺘﻧدات اﻷﺧﺮى اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺟدول اﻟوﺛﺎﺋق أدﻧﺎه

)(b

إﻟﻰ أﻣﻴن اﻟﺳﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟوارد أدﻧﺎه ،أو إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أﻛﺜﺮ ﻣن ﻋﻧوان واﺣد وارد أدﻧﺎه ،إﻟﻰ أي ﻋﻧوان ﻣن
ھذه اﻟﻌﻧﺎوﻳن ،ﺑﺣﻴث ﻳﺘم ﺗﺳﻠﻴﻣﮫﺎ ﻗﺑل ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘل ﻋن ﻳوﻣﻲ ﻋﻣل  2ﻛﺎﻣﻠﻴن ﻗﺑل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺣﺿور وﺗﻘدﻳم ﺗﻠك

اﻟوﺛﺎﺋق} .اﻧظﺮ اﻟﻣﻼﺣظﺎت (9-5
ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟوﻗت واﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻳﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴك ﻓﻴﮫﺎ ﺗﻘدﻳم طﻠب اﻻﺳﺘدﻋﺎء أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ واﻟوﺛﺎﺋق أو اﻟﻣﺳﺘﻧدات اﻷﺧﺮى ،ﻣﺎ
ﻟم ﺗﺘﻠق إﺷﻌﺎرً ا ﺑﺘوﻗﻴت ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣن اﻟطﺮف اﻟﻣُﺻدِر ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺣل اﻟﺘﺎرﻳﺦ أو اﻟوﻗت اﻟﻣﺘﺄﺧﺮﻳن ﻣﺣل اﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﻟوﻗت اﻷﺻﻠﻴﻴن:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ:
اﻟوﻗت:
اﻟﻣﻛﺎن :اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﺳﺟل ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻴﻛﺘورﻳﺎ ،ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺣﺎﻛم ﻗﺎﻧون Commonwealth Law
 305 ،Courtsوﻳﻠﻴﺎم ﺳﺘﺮﻳت ﻣﻠﺑورن ،ﻓﻴﻛﺘورﻳﺎ3000 ،
اﻟﻌﻧوان ،أو أي ﻋﻧوان ،ﻳﺟوز ﺗﺳﻠﻴم أو إرﺳﺎل اﻻﺳﺘدﻋﺎء )أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ( واﻟوﺛﺎﺋق أو اﻟﻣﺳﺘﻧدات اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻪ/إﻟﻴﻪ:
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،
ﺳﺟل ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻴﻛﺘورﻳﺎ ،ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺣﺎﻛم
ﻗﺎﻧون Commonwealth Law
 305 ،Courtsوﻳﻠﻴﺎم ﺳﺘﺮﻳت
ﻣﻠﺑورن ،ﻓﻴﻛﺘورﻳﺎQD30 ،

V2-HG 195436-APAC
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4
ﺟدول اﻟﻣﺳﺘﻧدات :اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺘﻧدات اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻴك ﺗﻘدﻳﻣﮫﺎ ھﻲ
ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أي ﻛﺷوف ﻣﺻﺮﻓﻴﺔ ،أو ﺳﺟﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ،أو ﻣﺮاﺳﻼت ،ﺗﺘﻌﻠق ﺑﺄﻳﺔ ﻣدﻓوﻋﺎت ﺳددﺗﮫﺎ )أو اﺳﺘﻠﻣﺘﮫﺎ( ﺷﺮﻛﺔ Equitable
(Financial Solutions Pty Ltd (EFSOLوﻓﻘًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺮﻣﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  16ﻣﺎﻳو  2016ﺑﻴن ]ﻣن ﺑﻴن
آﺧﺮﻳن[  EFSOLوﺷﺮﻛﺔ  ،Lotus Securities Pty Ltdأو ﺗﻠك اﻟﺘﻲ ﺗﻛون ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻔك أي رھن أو ﺣﺟﺰ ﻋﻠﻰ
اﻷرض اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﻓﻲ  490ﻓﻠﻴﻧدرز أﻓﻧﻴو .ﻻرا ]ﻣﺟﻠد  9660ﻣﻠف .(387

v2-M016546#-APAC

تحرر في سجل منطقة فيكتوريا ،المحكمة االتحادية في أستراليا
 ،Level 7, Owen Dixon Law Courts, 305 William Streetھاتف 03 8600 3333

8-

-

5

ﻣﻼﺣظﺎت
آﺧﺮ يوم لإلرسال
.1

ﻻ ﻳﻠﺰﻣك اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء ﻣﺎ ﻟم ﻳﺘم إرﺳﺎﻟﻪ ﻟك ﻓﻲ أو ﻗﺑل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻻﺳﺘدﻋﺎء ﺑﺎﻋﺘﺑﺎره آﺧﺮ
ﻣوﻋد ﻹرﺳﺎل اﻻﺳﺘدﻋﺎء.

اﻹرﺳﺎل

ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻣﻲ

.2

ﺣﺘﻰ إذا ﻟم ﻳُﺮﺳَل أو ﻳُﻌطﻰ ھذا اﻻﺳﺘدﻋﺎء ﻟك ﺷﺧﺻﻴًﺎ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻴك ،ﻣﻊ ذﻟك ،اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻣﺘطﻠﺑﺎﺗﻪ ،إذا ﻛﺎن ﻟدﻳك
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻻ ﻳﺘﺟﺎوز آﺧﺮ ﻳوم ﻹرﺳﺎل اﻻﺳﺘدﻋﺎء ،ﺑﺄﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء وﻣﺘطﻠﺑﺎﺗﻪ.

اﻟﻣﺮﺳَل إﻟﻴﻪ الشركة
.3

إذا ﻛﺎن أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء ﻣوﺟ ًﮫﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ،ﻓﻴﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣوظﻔﮫﺎ
اﻟﻣﺧﺘص أو اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑذﻟك.

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺷﮫود
.4

ﻻ ﻳﻠﺰﻣك اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠق ﺑطﻠب ﺣﺿورك ﻟﺘﻘدﻳم اﻷدﻟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺘﺳﻠم أو ﻳُﺮﺳَل إﻟﻴك ،ﻓﻲ وﻗت
ﻣﻌﻘول ﻗﺑل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟذي ﻳﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴك اﻟﺣﺿور ﻓﻴﻪ ،ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺷﮫود اﻟﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻧﻔﻘﺎﺗك اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺣﺿور ﻛﻣﺎ
ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء.

ﺗﻘدﻳم أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺘﻧدات اﻷﺧﺮى ﻋن طﺮﻳق اﻟﺘﺳﻠﻴم وﻛﺘل ﻛﻼم أو أﺷﻴﺎء ﻋن طﺮﻳق اﻟﺘﺳﻠﻴم أو اﻟﺑﺮﻳد
إذا ﻛﺎن أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء ھذا ﻳﺘطﻠب ﺗﻘدﻳم أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء )أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ( أو وﺛﻴﻘﺔ أو ﺷﻲء آﺧﺮ ،ﺑد ً
ﻻ ﻣن
.5
اﻟﺣﺿور ﻟﺘﻘدﻳم أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء )أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ( واﻟوﺛﻴﻘﺔ أو اﻟﺷﻲء اﻵﺧﺮ ،ﻓﻴﺟوز ﻟك أن ﺗﻣﺘﺜل ﻟﻼﺳﺘدﻋﺎء ﻋن
طﺮﻳق ﺗﺳﻠﻴم أو إرﺳﺎل أﻣﺮ اﺳﺘدﻋﺎء )أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ( واﻟوﺛﻴﻘﺔ أو اﻟﺷﻲء اﻵﺧﺮ إﻟﻰ أﻣﻴن اﻟﺳﺟل:
)(a

ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ أﻣﺮ اﺳﺘدﻋﺎء ﻟﮫذا اﻟﻐﺮض؛ أو

)(b

إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أﻛﺜﺮ ﻣن ﻋﻧوان ﻣﺣدد  -ﻋﻠﻰ أي ﻣن ھذه اﻟﻌﻧﺎوﻳن؛

ﺑﺣﻴث ﻳﺘم اﺳﺘﻼﻣﮫﺎ ﻓﻴﻣﺎ ﻣوﻋد ﻻ ﻳﺘﺟﺎوز ﻳوﻣﻲ ﻋﻣل ﻛﺎﻣﻠﻴن ﻗﺑل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء ﻟﻐﺮض
اﻟﺣﺿور وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺘﻧدات ،أو إذا ﺗﻠﻘﻴت إﺷﻌﺎرً ا ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻻﺣق ﻣن اﻟطﺮف اﻟﻣُﺻدِر ،ﻗﺑل اﻟﺘﺎرﻳﺦ أو اﻟوﻗت
اﻟﻼﺣق.
.6

إذا اﻋﺘﺮﺿت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺘﻧد أو ﺷﻲء ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻪ ردًا ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء ھذا اﻟذي ﻳﻌﺎﻳﻧﻪ أﺣد اﻷطﺮاف ﻓﻲ اﻟدﻋوى
أو أي ﺷﺧص آﺧﺮ ،ﻓﻴﺟب ﻋﻠﻴك ،ﻓﻲ وﻗت اﻟﺘﻘدﻳم ،أن ﺗﺧطﺮ أﻣﻴن اﻟﺳﺟل ﺧطﻴًﺎ ﺑﺎﻋﺘﺮاﺿك وﺑﺄﺳﺑﺎب
اﻻﻋﺘﺮاض.

.7

ﻣﺎ ﻟم ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺧﻼف ذﻟك ،إذا ﻟم ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺘﻧد أو ﺷﻲء ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻪ ردًا ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء اﻟذي
ﻳﻌﺎﻳﻧﻪ أي طﺮف ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،ﻳﺟوز ﻷﻣﻴن اﻟﺳﺟل أن ﻳﺳﻣﺢ ﻷطﺮاف اﻟدﻋوى ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺘﻧد أو اﻟﺷﻲء.
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ﺗﻘدﻳم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺘﻧدات أو اﻷﺷﻴﺎء
ز .إذا ﻗدﻣت أﻛﺜﺮ ﻣن وﺛﻴﻘﺔ أو ﺷﻲء ،ﻓﻴﺟب ﻋﻠﻴك ،إذا طﻠب أﻣﻴن اﻟﺳﺟل ،إﻋداد وﺗﻘدﻳم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺘﻧدات أو
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻣﻘدﻣﺔ.
ﺗﻘدﻳم ﻧﺳﺧﺔ ﺑد ً
ﻻ ﻣن اﻷﺻل
ﻳﺟوز ﻟك ،ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟطﺮف اﻟﻣُﺻدِر ،ﺗﻘدﻳم ا ﻧﺳﺧﺔ .ﺑد ً
ﻻ ﻣن اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣن أي ﻣﺳﺘﻧد ﻳﺘطﻠب أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء
.9
ﻣﻧك ﺗﻘدﻳﻣﻪ.
 .A9ﻳﺟوز أن ﺗﻛون ﻧﺳﺧﺔ أي ﻣﺳﺘﻧد:
ﻧﺳﺧﺔ طﺑق اﻷﺻل؛ أو
](a
ﻓﻲ ﺷﻛل إﻟﻛﺘﺮوﻧﻲ ،ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﺘﻧﺳﻴﻘﺎت اﻹﻟﻛﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)(b
.ﻣﺳﺘﻧدات ﻣﺎﻳﻛﺮوﺳوﻓت وورد وﻣﺳﺘﻧدات ﺑﻲ دي اف -
وﻣﺳﺘﻧدات أدوﺑﻲ أﻛﺮوﺑﺎت  -وﻣﺳﺘﻧدات ﻣﺎﻳﻛﺮوﺳوﻓت إﻛﺳﻴل واﻟﺻور ﺑﺎﻣﺘداد -jpg.
واﻟﻣﺳﺘﻧدات ﺑﺎﻣﺘداد  rtf.و -gif.واﻟﻣﺳﺘﻧدات ﺑﺎﻣﺘداد  tif.وﻏﻴﺮ ذﻟك ﻣن اﻟﺘطﺑﻴﻘﺎت
اﻟﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄواﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء
ﻟدﻳك اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﺗﻠﺘﻣس ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ:
.10
](a

إﺻدار أﻣﺮ ﺑﺈﺑطﺎل أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء )أو ﺟﺰء ﻣﻧﻪ( أو اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻼﻧﺘﺻﺎف ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠق ﺑﺄﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء؛
و

](b

إﺻدار أﻣﺮ ﺑﺧﺻوص ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ أو اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻴﺔ ،أو ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﺳﺮﻳﺔ
ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠق ﺑﺄي ﻣﺳﺘﻧد أو ﺷﻲء ﻣﻌﻧﻲ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء.

اﻟﺧﺳﺎرة أو ﻧﻔﻘﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل
إذا ﻟم ﺗﻛن طﺮ ًﻓﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،ﻓﻴﺟوز ﻟك اﻟﺘﻘدم ﺑطﻠب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﺑﺄن ﻳدﻓﻊ اﻟطﺮف اﻟﻣُﺻدِر
.11
ﻣﺑﻠﻐًﺎ )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺷﮫود وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ( ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة أو اﻟﻣﺻﺮوﻓﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘﻛﺎﻟﻴف
ﻧﺣو ﻣﻌﻘول ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء.
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻴﺔ ،اﻟﻣﺘﻛﺑدة ﻋﻠﻰ ٍ
اﻟﺘوﻗﻴف  -ﻻزدراء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻋدم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء ﺑدون ﻋذر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ھو ازدراء ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻳﺟوز اﻟﺘﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك.
.12
.13

اﻟﻣﻼﺣظﺔ  12ھﻲ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄي ﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻋدة ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي
ﻗواﻋد ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺘوﻗﻴف اﻟﻣﺮﺳَل إﻟﻴﻪ اﻟذي ﻳﺘﺧﻠف ﻋن اﻟﺣﺿور ﺑﻣوﺟب ا أﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء أو ﻏﻴﺮ ذﻟك،
ﻟﻔﺮض اﻻﻣﺘﺜﺎل ا ﻷﻣﺮ اﻻﺳﺘدﻋﺎء.
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الجدول
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اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،
ﺳﺟل ﻣﻧطﻘﺔ :ﻓﻴﻛﺘورﻳﺎ ،اﻟداﺋﺮة:
اﻟﺷﺮﻛﺎت
ﺻﻧدوق اﻻﺳﺘﺜﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري )رﻗم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺟل اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ 623 515
 (094اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻷول
و

) Timeline Project Management Pty Ltdرﻗم اﻟﺷﺮﻛﺔ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ (145 330 851
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