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ذه الوثیقة، تحتوي هذه الوثیقة على معلومات قانونیة یجب استیفاء اشتراطاتها ضمن فترة زمنیة محددة. ویمكن أن تتأثر حقوقكم. للحصول على ترجمة له
www.gcginc.com/cases/arcapitaفضًال زیارة صفحة اإلنترنت 
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)MK-3137ماثیو كاي. كلسي (

بارك أفنیو200
0193-10166نیویورك، نیویورك 
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محامو المدینین والمدینین على الحیازة

محكمة اإلفالس األمریكیة
قضاء جنوب نیویورك

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

المدینون

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

إدارة مشتركة

) مطالبات 1لتقدیم إثباتات المطالبات فیما یتعلق بـ () الموعد النهائيب، (خطة إعادة الهیكلةإقرارأمر صدور) أ(بـإشعار
) مطالبات التعویضات عن أضرار الرفض3مطالبات التعویضات المهنیة، و() 2(المصروفات اإلداریة، 

إلى جمیع الدائنین وأصحاب الحصص واألطراف المعنیین اآلخرین:

") قد أصدر أمًرا بتاریخ اإلفالسمحكمة القاضي شون آتش. الین، قاضي محكمة اإلفالس األمریكیة ("بأن فضًال أخذ العلم
ة هیكلة د") أقر بمقتضاه الخطة المشتركة المعدلة المقدمة من المدینین إلعااإلقرارأمر ] ("1262رقم [الجدول2013یونیه 17

بنك آركابیتا ش.م.ب. (مقفلة) والمدینین ذوي العالقة بموجب الفصل الحادي عشر من قانون اإلفالس (مع إدخال التعدیالت 
1").الخطة] ("1265ول رقم [الجد2013یونیه 11الفنیة األولى علیها) المؤرخة في 

.أمر اإلقرار والخطةالمصطلحات المستخدمة هنا والتي ال یرد تعریف لها في هذا اإلشعار تأخذ المعنى المحدد لها في1
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بالشروط التالیة التي یحتوي علیها أمر اإلقرار:فضًال أخذ العلم 

. فیما عدا ما یتعلق بمطالبات التعویضات المهنیة تاریخ الموعد النهائي لتقدیم مطالبات المصروفات اإلداریة-1
إداریة أن یقوم بتقدیم إثبات مطالبة ومطالبات التعویضات، یجب على أي شخص یدعي بوجود مطالبة مصروفات 

فیما یتعلق بمطالبة المصروفات اإلداریة تلك إلى وكیل المدینین لشؤون االقتراع والمطالبات السادة شركة جي سي 
جي، على العنوان التالي:

مطالبات المصروفات اإلداریة–بنك آركابیتا ش.م.ب. (مقفلة) 
بواسطة شركة "جي سي جي"

9881ص.ب 

5781- 43017دبلن، أوهایو 

)800(762-7029هاتف مجاني: 
+1) 440(389-7311دولي: 

ArcapitaBankInfo@gcginc.comبرید إلكتروني: 

في موعد أقصاه الساعة الرابعة بعد الظهر (بتوقیت الساحل الشرقي األمریكي) في تاریخ بحیث یتم استالمها فعلًیا
تاریخ الموعد النهائي لتقدیم مطالبات المصروفات ("2تاریخ سریان المفعولیوافق بعد مرور ثالثین یوًما من 

").اإلداریة

إن أي شخص یتوجب علیه تقدیم طلب سداد مطالبات مصروفات إداریة وال یقوم بتقدیم طلبه خالل المهلة المحددة 
قد إلى األبد حقه في تقدیم تلك وفي موعد أقصاه تاریخ الموعد النهائي لتقدیم مطالبات المصروفات اإلداریة، یف

ضد المدینین أو المدینین بعد إعادة الهیكلة، أو موجوداتهم أو ممتلكات كل منهم، دون الحاجة إلى قیام المطالبات 
المدینین بعد إعادة الهیكلة بتقدیم أي اعتراض أو إشعار آخر أو اتخاذ أي إجراء أو صدور أي أمر أو موافقة من 

المحكمة.

یجب على أي شخص یدعي بوجود مطالبة تعویضات مهنیة أن یقوم في موعد أقصاه . بات التعویضات المهنیةمطال-2
المصاریف التي یطلب واستردادتاریخ سریان المفعول، بتزوید المدینین بملخص للتعویضات عن الخدمات المقدمة 

ك الملخص على سبیل المثال ال الحصر ذلك الشخص السماح بتقدیمها كمطالبة تعویضات مهنیة (على أن یشتمل ذل
على تقدیر حسن النیة لألتعاب والمصروفات المستحقة والتي لم یتم تقدیم فواتیر بها حتى تاریخ سریان المفعول)، 

یوًما بعد تاریخ سریان المفعول، بتقدیم طلب نهائي للسماح بالتعویض 30ویجب علیه أن یقوم في موعد ال یتجاوز 
دمة واسترداد المصاریف التي تم تكبدها حتى تاریخ سریان المفعول. عن الخدمات المق

سوف یقدم المدینون لمحكمة اإلفالس إشعاًرا منفصًال لإلعالن عن تاریخ سریان المفعول.2
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إن أي شخص یتوجب علیه تقدیم طلب سداد مطالبات تعویضات مهنیة وال یقوم بتقدیم طلبه خالل المهلة المحددة 
دینین بعد (على النحو المنصوص علیه أعاله)، یفقد إلى األبد حقه في تقدیم تلك المطالبات ضد المدینین أو الم

إعادة الهیكلة، أو موجوداتهم أو ممتلكات كل منهم، دون الحاجة إلى قیام المدینین بعد إعادة الهیكلة بتقدیم أي 
اعتراض أو إشعار آخر أو اتخاذ أي إجراء أو صدور أي أمر أو موافقة من المحكمة.

مطالبة، إن وجدت، تنشأ عن رفض عقد تنفیذي . یجب أن یتم تقدیم إثبات المطالبة فیما یتعلق بأي مطالبات الرفض-3
یوًما من تاریخ سریان 30أو عقد إیجار غیر منتهي المدة، بموجب الخطة أو غیر ذلك، إلى المحكمة خالل 

المفعول. وأي مطالبة تنشأ عن رفض أي عقد تنفیذي أو عقد إیجار غیر منتهي الصالحیة ال یتم تقدیمها إلى 
ددة، تصبح تلقائًیا مطالبة غیر مسموح بها ویمنع إلى األبد تقدیمها، وال یمكن تنفیذها على المحكمة خالل المهلة المح

المدینین أو المدینین بعد إعادة الهیكلة، أو موجوداتهم أو ممتلكات كل منهم، دون الحاجة إلى قیام المدینین بعد إعادة 
صدور أي أمر أو موافقة من المحكمة.الهیكلة بتقدیم أي اعتراض أو إشعار آخر أو اتخاذ أي إجراء أو

بأنه یمكن الحصول على نسخة من الخطة وأمر اإلقرار بناًء على طلب كتابي یقدم إلى محامي اإلفالس فضًال أخذ العلم أیًضا 
، على العنوان المذكور في نهایة هذا اإلشعار، ویجوز االطالع علیه دان آند كراتشر أل أل بيوكیل المدینین السادة غیبسون، 

خالل 1408-10004بولینغ غرین، نیویورك، نیویورك 1) في مكتب كاتب محكمة اإلفالس لقضاء جنوب نیویورك، 1(
) مجاًنا 3، و/أو (www.nysb.uscourts.gov) على موقع اإلنترنت الخاص بمحكمة اإلفالس 2ساعات الدوام الرسمي، (

على العنوان التالي على على موقع اإلنترنت الذي أنشأه وكیل الدائنین لشؤون االقتراع والمطالبات السادة شركة جي سي جي 
.www.gcginc.com/cases/arcapitaشبكة اإلنترنت 

نین بعد إعادة الهیكلة وأي كیان بأن الخطة وأمر اإلقرار وشروط وأحكام كل منهما ملزمة للمدینین والمدیفضًال أخذ العلم أیًضا 
یستحوذ أو یحصل على ممتلكات أو توزیعات بموجب الخطة، وأي صاحب مطالبة حالیة أو سابقة أو حق على المدینین 

وخلفائهم والمتنازل منهم إلیهم واألطراف أصحاب المصلحة بمن فیهم جمیع الجهات الحكومیة سواء تم منع مطالبة أو حصة 
الخطة وسواء قام ذلك الطرف أو الكیان بالتصویت بقبول أو رفض الخطة (أو امتنع عن التصویت على ذلك الطرف بموجب

الخطة).



4

یمكن االطالع على جمیع مذكرات الدعوى المقدمة إلى محكمة اإلفالس وجمیع األوامر الصادرة من محكمة اإلفالس على 
، أو مجاًنا على موقع اإلنترنت الذي أنشأه http://www.nysb.uscourts.govموقع اإلنترنت الخاص بمحكمة اإلفالس 

وكیل الدائنین لشؤون االقتراع والمطالبات السادة شركة جي سي جي على العنوان التالي على شبكة اإلنترنت 
http://www.gcginc.com/cases/arcapita

نیویورك، نیویوركصادر في: 
2013یونیه 20التاریخ:
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