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تحتوي هذه الوثیقة على معلومات قانونیة یجب استیفاء اشتراطاتها ضمن فترة زمنیة محددة. ویمكن أن تتأثر حقوقكم. للحصول 
www.gcginc.com/cases/arcapitaعلى ترجمة لهذه الوثیقة، فضًال زیارة صفحة اإلنترنت 

غیبسون، دان آند كراتشر أل أل بي
(MR-7006)مایكل أیه. روزنثال 

كریغ آتش. میلیت (لهذه الجلسة فقط)
)MK-3137ماثیو كاي. كلسي (

بارك أفنیو200
0193-10166نیویورك، نیویورك 

) 212(351- 4000هاتف:
)212(351- 4035فاكس:

محامو المدینین والمدینین على الحیازة

محكمة اإلفالس األمریكیة
قضاء جنوب نیویورك

فیما یتعلق بـ:
ابیتا ش.م.ب. (مقفلة)، وشركاته الزمیلةبنك آرك

المدینون

الفصل الحادي عشر
(أس أتش أل)11076-12قضیة رقم 

إدارة مشتركة

إشعار جلسة للنظر في طلب الموافقة على بیان اإلفصاح
والموافقة على بیان اإلفصاح لتأیید خطة المدینین إلعادة الهیكلة المشتركة

:یليبمافضًال أخذ العلم

قّدم المدینون (أ) الخطة المشتركة إلعادة هیكلة بنك آركابیتا ش.م.ب. (مقفلة) والمدینین ذوي العالقة بموجب الفصل الحادي 
")، (ب) بیان اإلفصاح المقترح لتأیید الخطةعشر من قانون اإلفالس (وما یمكن أن یدخل علیها من تعدیالت أو تغییرات، "

من قانون 11من الفصل 1125") بمقتضى القسم بیان اإلفصاحعلیه من تعدیالت أو تغییرات، "الخطة (وما یمكن أن یدخل 
")، و(ج) طلب إصدار أمر بالموافقة على بیان اإلفصاح ووضع اإلجراءات قانون اإلفالسالوالیات المتحدة األمریكیة ("

طلب الموافقة على بیان رفض الخطة ("المتعلقة، من بین أشیاء أخرى، بالحصول على األصوات وتبویبها لقبول أو
"). اإلفصاح
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") بأن محكمة اإلفالسبموجب طلب الموافقة على بیان اإلفصاح، یطلب المدینون إصدار قرار من محكمة اإلفالس األمریكیة ("
افقة على بیان من من قانون اإلفالس، والمو 1125بیان اإلفصاح یحتوي على "معلومات كافیة" وفًقا لما هو مقصود بالقسم 

اإلفصاح ووضع اإلجراءات المتعلقة، من بین أشیاء أخرى، للحصول على األصوات وتبویبها لقبول أو رفض الخطة، وٕاجراءات 
اإلعالتراض على تأكید الخطة وتحدید جلسة للنظر في تأكید الخطة والتواریخ والمواعید النهائیة األخرى ذات العالقة.

جلسة بیان اإلفصاح

الساعة الحادیة عشرة صباًحا 2013مارس 26یتم عقد الجلسة للنظر في طلب الموافقة على بیان اإلفصاح في سوف 
") أمام القاضي شون آتش. الین، قاضي محكمة جلسة بیان اإلفصاح("(بتوقیت الساحل الشرقي للوالیات المتحدة األمریكیة)

. ویمكن أن یتم 701، غرفة 1408-10004ین، نیویورك، نیویورك بولینغ غر 1اإلفالس األمریكیة لقضاء جنوب نیویورك، 
تعدیل أو تغییر بیان اإلصالح في جلسة بیان اإلفصاح أو نتیجة لها أو قبل انعقادها. ویجوز تأجیر جلسة بیان اإلفصاح 

أي جلسة أو جلسات دون إشعار مسبق، فیما عدا ما یتعلق بإعالن تاریخ أو تواریخ التأجیل في جلسة بیان اإلفصاح (أو 
مؤجلة) أو بموجب أي طلب مقدم إلى محكمة اإلفالس.

اإلجراء والموعد النهائي لالعتراض على الموافقة على بیان اإلفصاح

11الموعد النهائي للتبلیغ ولتقدیم أي اعتراض على الموافقة على بیان اإلفصاح أو طلب الموافقة على بیان اإلفصاح هو 

.الرابعة عصًرا (بتوقیت الساحل الشرقي للوالیات المتحدة األمریكیة) ("الموعد النهائي لالعتراض")الساعة 2013مارس 

یجب أن تكون االعتراضات و/أو اإلجابات على الموافقة على بیان اإلفصاح أو طلب الموافقة على بیان اإلفصاح (أ)
مارس 22واللوائح المحلیة وأمر محكمة اإلفالس المؤرخ في ) مستوفیة للوائح اإلفالس، 2) كتابیًة، (1") (االعتراض("

) بیان اسم وعنوان 3")، (أمر إدارة القضایا("1الذي یضع إجراءات معینة إلدارة قضایا الفصل الحادي عشر2012
الطرف مقدم االعتراض أو الطرف الذي یقترح إدخال تعدیل على بیان اإلفصاح وقیمة مطالبته أو طبیعة مصلحته 

) تحدید أساس وطبیعة أي اعتراض، وبیان أي تعدیل مقترح 4ي ممتلكات المدینین بموجب الفصل الحادي عشر؛ و(ف
في بیان اإلفصاح، شامًال تضمین الصیغة اللغویة اإلضافیة المقترحة التي یسوقها الطرف المعترض.

مصفوفة؛ (ب) األمر (أ) بالتنازل عن الشرط بأن یقدم كل مدین قائمة بالدائنین وحملة األسهم والتفویض باالحتفاظ بقائمة موحدة بالدائنین بدًال من 1
قائمة القضایا [2012مارس 22دائن غیر مضمون؛ و(ج) الموافقة على إجراءات إدارة القضایا، المؤرخة في 50التفویض بتقدیم قائمة موحدة بأكبر 

].21رقم 
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ائمة قضایا بنك آركابیتا ش.م.ب. (مقفلة) یجب أن یتم تقدیم االعتراضات إلكترونًیا لدى محكمة اإلفالس على ق(ب)
(أس أتش أل) بموجب أمر إدارة القضایا وأمر 11076- 12وشركاته الزمیلة، قضیة الفصل الحادي عشر رقم 

والذي یمكن للمستخدمین المسجلین في النظام اإللكتروني لحفظ قضایا محكمة 399- محكمة اإلفالس العام رقم م
)، http://www.nysb.uscourts.gov/sites/default/files/m399.pdfالرابط اإلفالس االطالع علیه (على

3.5ویمكن لجمیع األشخاص اآلخرین الحصول على نسخة من االعتراض من كاتب محكمة اإلفالس على قرص 

أو مایكروسوفت ورد أو بصیغة أي تطبیق معالجة كلمات PDFبوصة أو ذاكرة ومضیة، ویفضل أن یكون بصیغة 
م وندوز (مع إرسال نسخة مطبوعة مباشرة إلى مكتب القاضي شون آتش. الین، قاضي محكمة اإلفالس بنظا

).701، غرفة 1408- 10004بولینغ غرین، نیویورك، نیویورك 1األمریكیة لقضاء جنوب نیویورك، 

دینین غیبسون، دان آند ) محامي الم1لكل من (399-یجب أن یتم التبلیغ باالعتراضات بموجب األمر العام رقم م(ج)
(عنایة: المحامي مایكل أیه. روزنثال، والمحامي 10166بارك أفنیو، نیویورك، نیویورك 200كراتشر أل أل بي، 

33) مكتب أمین الوالیات المتحدة لقضاء جنوب نیویورك، 2كریغ آتش. میلیت، والمحامي ماثیو كاي. كلسي)؛ (

) سیدلي أوستن أل 3(عنایة: المحامي ریتشارد موریسي)؛ (10004نیویورك ، نیویورك، 21وایتهول ستریت، الطابق 
(عنایة: باتریك كور، وبنجامین كلینغر EC2V 5HAبایزنغهول ستریت لندن، 25أل بي، وولغایت أكتشاینج، 

صفین بصفتهم المستشار القانوني لغوردون ماكریه آند سایمن أبل أوف زولفو كوبر (كایمان) لیمتد، بصفتهم الم
) 4المشتركین المؤقتین لشركة "أیه آي أتش أل" في دعوى التصفیة المؤقتة المقامة في جزر الكایمان،) ؛ و(
تشایس 1المستشار القانوني للجنة الرسمیة للدائنین غیر المضمونین، میلبانك، توید، هادلي آند ماكلوي أل أل بي، 

لمحامي دنیس أف. دان، والمحامي إیفان آر. فلیك) (یشار إلیهم (عنایة: ا10005مانهاتن بالزا، نیویورك، نیویورك 
").األطراف المرسل إلیهم التبلیغمجتمعین بـ"

یجب أن یتلقى األطراف المرسل الیهم التبلیغ االعتراضات فعلًیا بتاریخ أو قبل تاریخ الموعد النهائي لالعتراض.(د)

أو طلب الموافقة على بیان اإلفصاح والتبلیغ به على النحو المنصوص في حالة عدم تقدیم االعتراض على بیان اإلفصاح 
علیه في هذا اإلشعار، یمكن أن یتم منع الطرف المعترض من االعتراض على كفایة بیان اإلفصاح واإلجراءات المتعلقة، من 

طلب الموافقة على بین أشیاء أخرى، بالحصول على األصوات على الخطة وتبویبها، كل ذلك كما هو منصوص علیه في
بیان اإلفصاح، ویمكن أن ال یتم النظر فیه في جلسة بیان اإلفصاح.

معلومات إضافیة

یمكن لألطراف المعنیین االطالع مجاًنا على الخطة وبیان اإلفصاح وطلب الموافقة على بیان اإلفصاح من صفحة اإلنترنت 
http://www.gcginc.com/cases/arcapita ًا االطالع على الخطة وبیان اإلفصاح وطلب الموافقة على . كما یمكن أیض

باتباع تعلیمات )http://www.nysb.uscourts.gov(بیان اإلفصاح على موقع محكمة اإلفالس على شبكة اإلنترنت 
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ع على نسخ الدخول إلى النظام اإللكتروني لحفظ ملفات قضایا المحاكم على موقع اإلنترنت المذكور. كذلك یمكن أیًضا االطال
من الخطة وبیان اإلفصاح وطلب الموافقة على بیان اإلفصاح  في محكمة اإلفالس خالل ساعات الدوام الرسمي بمكتب كاتب 

. 1408-10004بولینغ غرین، نیویورك، نیویورك 1المحكمة، 

هذا اإلشعار لیس استدراًجا لألصوات لقبول أو رفض الخطة. إذ ال یجوز استدراج األصوات على الخطة إال بعد أن تتم 
الموافقة على بیان اإلفصاح المقترح بأمر من محكمة اإلفالس. 

ین یحق لهم بعد موافقة محكمة اإلفالس على بیان اإلفصاح، یتلقى أصحاب المطالبات أو الحقوق على المدینین الذ
التصویت على الخطة، نسخة من بیان اإلفصاح المعتمد والخطة والمستندات األخرى المتعلقة بالخطة والمستندات والتعلیمات 

المتعلقة بالتصویت على الخطة.

نیویورك، نیویوركمؤرخة في:
2013فبرایر 8

التوقیع: مایكل روزنثال
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