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الهدف
عامة)  مساهمة  (شركة  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  مع  تتعامل  التي  المقابلة  واألطراف  العمالء  تزويد  في  المستند  هذا  من  الغرض  يتمثل 
التزويد  ألغراض  المستند  هذا  وُيتاح  (ليبور).  لندن  في  البنوك  بين  المعروض  الفائدة  بمعدل  العمل  وقف  عن  عامة  لمحة  مع  ("البنك") 
بالمعلومات فقط. ال يقدم بنك اإلمارات دبي الوطني أية توصية أو أية مشورة قانونية أو تنظيمية في هذا المستند. لذا، يجب عليك، بالتعاون 
مع مستشاريك المستقلين المحترفين، إجراء تحليلك الخاص حول التأثير المحتمل على عملك إلصالح معدل الفائدة القياسي، بما في ذلك 

وقف العمل بالليبور (LIBOR)، على أعمالك.

معلومات أساسية حول تحول معدل إيبور
ما هو اإلصالح القياسي؟ 

أدى نقص السيولة في سوق اإلقراض بالجملة غير المضمون في أعقاب األزمة المالية لعام 2007 - 2008 إلى انخفاض المدخالت القائمة على 
المعامالت لدعم معدل ليبور. وفي عام 2012، قامت هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة (FCA) بتغريم عدد من البنوك بسبب التالعب 
في معدالت الفائدة المعروضة (إيبور) التي قدمتها هذه البنوك خالل األزمة المالية1. وقد الحظت الجهات التنظيمية المالية أن التالعب 
بمعدالت اإليبور كان سهًلا نسبًيا (بسبب تركيب المنهجية واالعتماد على "أحكام الخبراء") مما شكل خطًرا نظامًيا. كما تقرر أنه من غير الدقيق 

استخدام معدالت الليبور لتقييد المستوى العام لمعدالت الفائدة ألن معدالت الليبور تتضمن عنصر ائتمان مصرفًيا ألجل.

في أعقاب التالعب بمعدالت الليبور وتراجع المعامالت في سوق الليبور، قامت هيئة السلوك المالي بتحويل اإلشراف على المؤشر إلى 
.(IBA) إدارة معيار الصرف الدولي

المساهمة  إلى  اآلن  لن تضطر بعد  اليوريبور  تقديم معدالت  المساهمة في  البنوك  أن  المالي  السلوك  أعلنت هيئة   ،2017 يوليو  في 
بمعدالت فائدة لتحديد معدل الليبور بعد عام 2021. إذا توقفت هذه البنوك عن المساهمة بالبيانات المطلوبة لتجميع معدل الليبور، فقد 
يصبح أكثر تقلًبا وأقل سيولة. لذلك، يجب وقف العمل بمعدل الليبور. وقد ناقشت الجهات التنظيمية ومجموعات العمل بالقطاعين العام 

والخاص في العديد من الواليات القضائية االنتقال إلى معدالت مرجعية بديلة (ARRs) لتحل محل الليبور.

يتم اآلن إصالح العديد من المعايير ومعدالت الفائدة المعروضة بين البنوك (معدالت اإليبور) أو، في بعض الحاالت، وقف العمل بها. بالنسبة 
لبعض العمالت، سيستمر معدل اإليبور ذو الصلة جنًبا إلى جنب مع المعدل المرجعي البديل. أما بالنسبة للعمالت األخرى، فمن المرجح أن 

يتوقف تقديم معدل اإليبور ذي الصلة، وبالتالي فإن المعدل القياسي الرئيسي سيكون المعدل المرجعي البديل.

تم إنشاء عدد من مجموعات العمل لالنتقال إلى المعدالت المرجعية البديلة عبر مجموعة من البلدان ويتم عرض المعدل المرجعي البديل الذي 
تم اختياره من قبل مجموعات العمل هذه لكل عملة ليبور أدناه:

معدالت اإليبور والمعدالت المرجعية البديلة المقابلة

األسئلة الشائعة

معدل الليبور للدوالر األمريكي

معدل الليبور للجنيه اإلسترليني

معدل الليبور لليورو

معدل الليبور للفرنك السويسري

معدل الليبور للين الياباني/معدل التيبور لليورو ين الياباني/الين الياباني

معدل الفائدة المعروض بين البنوك في سنغافورة (SIBOR)/معدل
(SOR) الفائدة المعروض للمبادلة في سنغافورة

المعدالت المرجعية البديلة

(SOFR) معدل التمويل المضمون لليلة الواحدة

(SONIA) متوسط مؤشر الجنيه اإلسترليني لليلة واحدة

( €STR) معدل اليورو األوروبي قصير األجل

(SARON) متوسط المعدل السويسري لليلة واحدة

(TONAR) متوسط معدل طوكيو لليلة واحدة

(SORA) متوسط معدل سنغافورة لليلة واحدة

1المصادر: تطبيق غرامات هيئة السلوك المالي
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األسئلة الشائعة

معدل تطلعي مع هيكل ألجل محدد (7 فترات زمنية)

بناء على التوقعات/التكهنات؛ األسعار المقدمة من قبل البنوك
المساهمة في تقديم معدالت اليوريبور

يشمل مخاطر االئتمان المضمنة وفارق السيولة عبر الفترات
الزمنية المحددة

محسوبة مركزًيا في السوق بين البنوك في لندن

تستجيب للمعدل الخالي من المخاطر والسيولة والتسعير االئتماني
(خاصة في حالة اإلجهاد المالي)

المعدالت المرجعية البديلة

معدالت رجعية لليلة واحدة فقط (في هذه المرحلة)،
مع هيكل تطلعي محدود األجل

على أساس المعامالت الفعلية؛ المتوسط المحسوب
المرجح بحجم التداول

 
المعدالت الخالية من المخاطر تقريًبا

كل دولة لديها آلية حساب معدل الفائدة الخاصة بها

تستجيب فقط للتغيير في المعدالت الخالية من المخاطر

ما هي االختالفات بين معدالت الليبور والمعدالت المرجعية البديلة؟ 

تختلف المعدالت المرجعية البديلة هيكلًيا عن معدالت الليبور. ويتم احتساب معدالت اإليبور بالرجوع إلى المعدالت التطلعية المطبقة على 
البنوك (على سبيل المثال، مخاطر االئتمان المصرفي ألجل أو فارق السيولة  فترة زمنية مستقبلية وتشمل عنصر المخاطرة لإلقراض بين 
للتعرض األطول أجًال). من ناحية أخرى، فإن المعدالت المرجعية البديلة هي معدالت لليلة واحدة محسوبة على أساس المتوسط المركب أو 

المرجح (ما يسمى بمعدالت "خالية من المخاطر" (RFRs))، عالوة على أنها رجعية وال تأخذ في االعتبار مخاطر اإلقراض بين البنوك.

متى سيتوقف العمل بمعدالت اإليبور؟ 

هناك نوعان من المحفزات الرئيسية المتوقع اتباعها فيما يتعلق بوقف معدالت اإليبور وتطبيق المعدالت المرجعية البديلة: حدث ما قبل 
وقف العمل وحدث وقف العمل.

يتم حدث ما قبل وقف العمل عندما يعلن المشرف التنظيمي للمسؤول عن إدارة معدالت اإليبور (حالًيا، هيئة السلوك المالي فيما يتعلق 
بمعدالت الليبور) أن معدل اإليبور ليس ممثًلا أو أنه لم يعد معياًرا موثوًقا به اعتباًرا من تاريخ محدد على الرغم من أن نشر معيار اإليبور لم 

يتوقف بعد.

يقع حدث وقف العمل عندما يعلن المشرف التنظيمي للمسؤول عن إدارة اإليبور علًنا أنه قد توقف أو سيتوقف عن تقديم معدالت اإليبور ذات 
الصلة بشكل دائم أو إلى أجل غير مسمى، شريطة عدم وجود مسؤول الحق، في ذلك الوقت، سيستمر في تقديم معدالت اإليبور ذات الصلة.

وقع حدث ما قبل وقف العمل في 5 مارس 2021 عندما أعلنت هيئة السلوك المالي أن معدالت الليبور القياسية التالية إما سيتم التوقف عن 
تقديمها أو لن تكون ممثلة فوًرا بعد تواريخ وقف العمل التالية:

31 ديسمبر 2021: (1) فيما يتعلق بالجنيه اإلسترليني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني، جميع معدالت الليبور القياسية؛ و(2) فيما  •
األمريكي للدوالر  ليبور  (معدل  شهرين  ولمدة  واحد)  ألسبوع  األمريكي  للدوالر  ليبور  (معدل  واحد  أسبوع  لمدة  األمريكي،  بالدوالر  يتعلق   

لشهرين)؛  
30 يونيو 2023، بالنسبة للدوالر األمريكي، جميع معدالت الليبور القياسية المتبقية.  •
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اإلجراءاستحقاق التمويلترتيبات التمويل

ماذا يحدث لترتيبات التمويل المرجعية لمعدالت الليبور الحالية الخاصة بي؟

ماذا سيحدث لترتيبات التمويل الجديدة ذات معدل الفائدة العائم؟

العقود المرجعية الحالية بغير معدالت الليبور 
للدوالر األمريكي

العقود المرجعية الحالية بمعدل ليبور للدوالر 
األمريكي ألسبوع واحد ومعدل ليبور للدوالر 

األمريكي لشهرين

العقود المرجعية الحالية بمعدل ليبور للدوالر 
األمريكي (باستثناء معدل ليبور للدوالر األمريكي 

ألسبوع واحد و معدل ليبور للدوالر األمريكي 
لشهرين)

العقود المرجعية الحالية بغير معدالت الليبور 
للدوالر األمريكي

العقود المرجعية الحالية بمعدل ليبور للدوالر 
األمريكي ألسبوع واحد ومعدل ليبور للدوالر 

األمريكي لشهرين

العقود المرجعية الحالية بمعدل ليبور للدوالر 
األمريكي (باستثناء معدل ليبور للدوالر األمريكي 

ألسبوع واحد و معدل ليبور للدوالر األمريكي 
لشهرين)

أوصت هيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا بأنه اعتباًرا من 
1 إبريل 2021، يتم توثيق أي قروض جديدة بمعدل فائدة 

عائم للجنيه اإلسترليني والمشتقات الخطية التي 
ستنتهي بعد 31 ديسمبر 2021 بالرجوع إلى متوسط 

مؤشر الجنيه اإلسترليني لليلة واحدة وليس إلى معدل 
الليبور للجنيه اإلسترليني.

أوصى كل من االتحاد األوروبي (EU) فيما يتعلق باليورو، 
وبنك اليابان فيما يتعلق بالين الياباني، والبنك الوطني 

السويسري فيما يتعلق بالفرنك السويسري، بأنه 
اعتباًرا من 1 يوليو 2021، يتم توثيق أي قروض جديدة 
بمعدل فائدة عائم والمشتقات الخطية المخصصة 

بتلك العمالت، على التوالي، والتي ستنتهي بعد 31 
ديسمبر 2021 ، بالرجوع إلى المعدالت المرجعية البديلة 

ذات الصلة وليس إلى معدالت الليبور.

أوصت هيئة السلوك المالي واالحتياطي الفيدرالي 
األمريكي، بتوثيق ترتيبات تمويل جديدة بمعدل فائدة 

عائم للدوالر األمريكي تنتهي بعد 30 يونيو 2023 بالرجوع 
إلى المعدالت المرجعية البديلة وليس معدالت اإليبور، 

وذلك في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد ال يتجاوز 31 
ديسمبر 2021.

في أو قبل
31 ديسمبر 2021

في أو قبل
31 ديسمبر 2021

في أو قبل
30 يونيو 2023

بعد
31 ديسمبر 2021

بعد
31 ديسمبر 2021

بعد
30 يونيو 2023

ليس هناك إجراء مطلوب

ليس هناك إجراء مطلوب

ليس هناك إجراء مطلوب

تعديل العقود المرجعية الحالية بمعدالت الليبور إلى
عقود معدالت مرجعية بديل

تعديل العقود المرجعية الحالية بمعدالت الليبور إلى
عقود معدالت مرجعية بديل

تعديل العقود المرجعية الحالية بمعدالت الليبور إلى
عقود معدالت مرجعية بديل

اإلجراءاستحقاق التمويلترتيبات التمويل

العقود الجديدة بمعدالت فائدة عائمة للجنيه 
اإلسترليني

العقود الجديدة بمعدالت فائدة عائمة 
مخصصة باليورو و/أو الين الياباني و/أو الفرنك 

السويسري

العقود الجديدة بمعدل فائدة عائم بالدوالر 
األمريكي

 بعد
 31 ديسمبر 2021

بعد
31 ديسمبر 2021

 بعد
 30 يونيو 2023
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 ماذا يحدث لسعر الفائدة المعروض بين البنوك اإلماراتية ("إيبور اإلمارات")؟ 

يخضع معدل اإليبور باإلمارات للتنظيم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهو سعر الفائدة القياسي المحدد بالدرهم اإلماراتي 
لإلقراض بين البنوك في سوق اإلمارات العربية المتحدة. في الوقت الحالي، لسنا على علم بأي خطط حالية لوقف العمل بمعدالت اإليبور في 
العمل  اإلمارات بشكل مباشر بوقف  اإليبور في  يتأثر  أن  نتوقع  الليبور، فإننا ال  اإلماراتي ليس عملة من عمالت  الدرهم  اإلمارات. ونظًرا ألن 

بمعدالت الليبور. ومع ذلك، فقد يفوض مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، في المستقبل، بإصالحات لمعدالت اإليبور في اإلمارات.

ماذا يحدث للمعدالت القياسية األوروبية، ومعدل الفائدة لليورو بين البنوك (يوريبور)، ومتوسط مؤشر اليورو لليلة واحدة (إيونيا)؟

اليورو لليلة واحدة. بينما سيتم إيقاف متوسط  البنوك األوروبية لليورو وإيونيا هو متوسط مؤشر  الفائدة المعروض بين  يوريبور هو معدل 
مؤشر اليورو لليلة واحدة في 3 يناير 2022 واستبداله بمعدل اليورو األوروبي قصير األجل (كونه معدل تمويل بالجملة لليلة واحدة تم نشره من 
قبل البنك المركزي األوروبي)، يمكن االستمرار في استخدام معدل الفائدة المعروض بين البنوك األوروبية لليورو (خضع لإلصالح في عام 2019 
تاريخ وقف  الجديدة والقديمة بعد  القياسية لالتحاد األوروبي) للعقود  للوائح  باعتبارها خاضعة  المختصة  التصريح به من قبل السلطة  وتم 
العمل لمتوسط مؤشر اليورو لليلة واحدة. سنواصل مراقبة اإلعالنات عن أي تغيير يطرأ على توفر واستخدام معدل الفائدة المعروض بين 

البنوك األوروبية لليورو.

ما هي النصوص البديلة؟

عادًة ما تحتوي شروط وأحكام المنتجات المالية على أحكام بديلة، والتي تحدد كيفية اختيار معدل الفائدة الالحق أو البديل إذا لم يتم نشر معدل 
الليبور أو معدل الفائدة باليورو بين البنوك أو متوسط مؤشر اليورو لليلة واحدة أو سعر مماثل. هناك خطر يتمثل في أن المصطلحات البديلة 
تعاون  على  للبنوك  استطالع  على  على  القائمة  البدائل  تعتمد  المثال،  على سبيل  فيها.  استخدامها  يجب  التي  الظروف  كاٍف  تلبي بشكل  ال 

األطراف الخارجية، والتي قد ال يتم توفيرها.

النصوص البديلة في سياق معدالت الليبور هي النصوص التعاقدية التي تستند إلى محفز وقف العمل و/أو محفز ما قبل وقف العمل الذي 
سيبدأ التبديل إلى المعدالت المرجعية البديلة. وقد تم تحديد روابط لمجموعات عمل تنظيمية متنوعة أدناه، مع تفصيل توصيات كل منها 

بشأن الترتيبات االحتياطية.

ما هو فارق التسوية االئتماني (CAS)؟

تختلف معدالت الليبور والمعدالت المرجعية البديلة من الناحية االقتصادية، كما يتضح من التركيب المختلف للمعدلين.

بالنظر إلى هذا االختالف، قد تكون هناك حاجة إلى فارق تسوية ائتماني عند تحويل قرض مرجعي بمعدالت الليبور إلى قرض مرجعي بالمعدالت 
المرجعية البديلة إلزالة أو تقليل أي تحويل للقيمة.

إحدى طرق تحديد فارق التسوية االئتماني هي "متوسط الفارق للجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات". قدمت الجمعية الدولية للمبادالت 
والمشتقات (ISDA) طريقة حساب متوسط الفارق للجمعية. وهو يعادل متوسط الفارق على مدى فترة تاريخية مدتها خمس سنوات (تنتهي 
في موعد ال يتجاوز يومي عمل قبل تاريخ وقف العمل بمعدل اإليبور المعني) بين استبدال معدل اإليبور المعني والمعدل المرجعي البديل 

المقابل المتراكب في المتأخرات للفترة التي تعادل مدة العمل بمعدل اإليبور الذي يحله محله.

تم تحديد متوسط الفارق للجمعية، وتم تثبيته في 5 مارس 2021. يؤسس هذا معياًرا لتطبيق فارق تسوية ائتماني في نقل ترتيبات التمويل 
المرجعية لمعدالت الليبور إلى ترتيبات التمويل المرجعية للمعدالت المرجعية البديلة.

في حين أن متوسط الفارق للجمعية قد يتم تطبيقه بالكامل أو استخدامه كمعدل قياسي، فهو في نهاية المطاف اتفاق تجاري يتم إجراؤه بين 
األطراف، وبالتالي، من المرجح أن تتبنى البنوك منهجيات بديلة لحساب فارق التسوية االئتماني المعمول به. 

هل هناك أي إرشادات للتمويل اإلسالمي والمشتقات اإلسالمية؟

لم تظهر بعد إرشادات تنظيمية ملموسة، وإجماع الصناعة المقابل، بشأن منتجات التمويل والمشتقات اإلسالمية المرجعية بمعدالت الليبور.

المعدالتالهامشفارق التسوية
أسعار الليبورالهامشالمرجعية 
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ما هي الترتيبات االحتياطية التي يتم وضعها في أسواق 
المشتقات؟

البروتوكول االحتياطي والملحق االحتياطي للجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات 

 2020 لعام  بالجمعية  الخاص  اإليبور  معدالت  بدائل  بروتوكول   (ISDA) والمشتقات  للمبادالت  الدولية  الجمعية  نشرت   ،2020 أكتوبر   23 في 
(البروتوكول االحتياطي للجمعية) والملحق االحتياطي للجمعية.

يمّكن البروتوكول االحتياطي الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات المشاركين في السوق الذين التزموا بالبروتوكول االحتياطي للجمعية من 
دمج بدائل جديدة في عقود المشتقات القديمة التي تم إبرامها قبل 25 يناير 2021.

يعدل الملحق االحتياطي للجمعية التعريفات المعيارية للجمعية من خالل توفير ترتيبات احتياطية جديدة في النظر في وقف العمل بخيارات 
معدالت اإليبور وتطبيق خيارات المعدالت المرجعية البديلة (ARR). وسيتم تطبيق هذه التعديالت تلقائًيا على عقود المشتقات التي تم إبرامها 

في أو بعد 25 يناير 2021 والتي تشير إلى تعريفات الجمعية هذه.

االلتزام بالبروتوكول االحتياطي للجمعية

بدًال من االضطرار إلى تعديل كل عقد حالي من عقود المشتقات المالية على حدة، إذا التزمت األطراف المقابلة في عقود المشتقات المالية 
بالبروتوكول االحتياطي للجمعية، فسيتم تعديل هذه العقود تلقائًيا بحيث يتم تطبيق المعدالت المرجعية البديلة بمجرد وقف العمل بمعدل 

اإليبور ذي الصلة.

وتجدر اإلشارة إلى أن البروتوكول االحتياطي للجمعية متاح لاللتزام به من قبل األطراف المقابلة لمعامالت المشتقات ودخل حيز التنفيذ في 25 
بالبروتوكول االحتياطي  بالبروتوكول االحتياطي للجمعية. قد ترغب في النظر فيما إذا كان االلتزام  التزم بنك اإلمارات دبي الوطني   .2021 يناير 
للجمعية مناسًبا لك. البروتوكول االحتياطي والملحق االحتياطي للجمعية متاحان للجمهور ويمكن الوصول إليهما عن طريق النقر فوق الروابط 
الكبرى،  البنوك  جميع  ذلك  في  بما  قضائية،  والية   80 عبر  العالم  مستوى  على  طرف   12000 من  أكثر  التزم   ،2021 يناير   25 من  اعتباًرا  أعاله. 
بالبروتوكول االحتياطي للجمعية. يمكن العثور على قائمة بهذه األطراف هنا -بروتوكول الترتيبات االحتياطية ألسعار اإليبور الخاص بالجمعية 

الدولية للمبادالت والمشتقات - الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات.

اإلرشادات التنظيمية

 (FSB) المالي  االستقرار  على طلب مجلس  بناًء  والمشتقات  للمبادالت  الدولية  الجمعية  قبل  للجمعية من  االحتياطي  البروتوكول  تطوير  تم 
وبالتشاور مع مجموعة كبيرة من المشاركين في السوق والهيئات الدولية.

االحتياطي  مجلس  عقدها  التي  البديلة  المرجعية  المعدالت  ولجنة  المالي  السلوك  هيئة  ذلك  في  بما  المالية،  التنظيمية  الجهات  شجعت 
المخاطر  معالجة  في  المساعدة  أجل  من  للجمعية  االحتياطي  بالبروتوكول  االلتزام  على  السوق  في  المشاركين   ،(ARRC) األمريكي  الفيدرالي 

الفردية والنظامية في نقل ترتيبات المشتقات من معدالت اإليبور إلى المعدالت المرجعية البديلة.

هل يؤثر االنتقال على المعالجة المحاسبية؟

في سبتمبر 2019، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) بتعديل بعض متطلبات محاسبة التحوط. وتغير التعديالت بعض متطلبات 
محاسبة التحوط لتوفير التخفيف من اآلثار المحتملة لعدم التأكد الناجم عن إصالح معدالت اإليبور. وقد دخلت التعديالت حيز التنفيذ في 1 يناير 

.2020

توفر هذه التغييرات حًال مؤقًتا لما يسمى بـ "عالقات التحوط" قبل وقف العمل بمعدالت الليبور ("مرحلة 1")، وتم تقديم مزيد من اإلرشادات 
المتعلقة باالعتماد الفعلي للمعدالت المرجعية البديلة ووقف العمل بمعدالت الليبور ("مرحلة 2") في عام 2020.

في مارس 2020، وافق مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) أيًضا على تحديث معايير المحاسبة (ASU) لتوفير"إرشادات مؤقتة واختيارية 
لتخفيف العبء المحتمل في المحاسبة إلصالح المعدل المرجعي".

في أغسطس 2020، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت المرحلة 2 على إصالحات معدالت اإليبور، لتقديم إرشادات حول استبدال 
الضريبية  والتغييرات  الحالية،  التحوطات  وفاعلية  السوق  تقييمات  على  المترتبة  واآلثار  جديدة  بديلة  مرجعية  بمعدالت  الحالية  العقود 

والمحاسبية إن وجدت. ومن المستحسن طلب المشورة المهنية بشأن اآلثار المحاسبية.



https://www.bankofengland.co.uk/markets/
transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor

https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_ rates/html/index.en.html

https://www.newyorkfed.org/arrc

https://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cmte/index.htm/

https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates

https://www.abs.org.sg/benchmark-rates/about-sora

https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/insight/2019/05/20190502/

https://www.isda.org/
https://www.isda.org/category/legal/
benchmarks/

https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/benchmark-reform/

https://www.lma.eu.com/libor

https://www.lsta.org/

https://www.aplma.com/

https://www.treasurers.org/

الخطوات التالية 

نظًرا الستخدام معدالت الليبور على نطاق واسع، فقد يؤثر وقف العمل بها، من ضمن أمور أخرى، على المدفوعات المندرجة ضمن و/أو  •
والمعالجة  والضرائب  التحوط  وترتيبات  وعملياتك،  وأنظمتك  المستقبل،  في  عليها  تحصل  قد  التي  أو  حالًيا  لديك  التي  المنتجات  قيمة   
المحاسبية والضريبية. ستختلف اآلثار المترتبة على وقف العمل بمعدالت الليبور اعتماًدا على المنتج و/أو الخدمة التي تستخدمها. ومن ثم،  
عند الدخول في معامالت مع بنك اإلمارات دبي الوطني، يجب عليك مراعاة مخاطر وفوائد استخدام معدل قياسي معين وفهم العواقب إذا   
تم تغيير هذا المعدل القياسي أو وقف العمل به. يجب أن تنظر فيما إذا كان لديك خطط طوارئ مناسبة في حالة وقوع أي من األحداث   
المذكورة أعاله. يجب أن تأخذ في االعتبار، وأن ُتبقي قيد المراجعة (نيابة عن شخصك أو من خالل مشورة مهنية مستقلة) التأثير والمخاطر   
المحتملة ألي تغييرات مستقبلية على المعدالت القياسية ذات الصلة بموجب العقود المالية واألدوات المالية التي لديك (أو التي قد تبرمها  
في المستقبل) مع بنك اإلمارات دبي الوطني. كما نوصي بمواكبة أحدث التطورات الصناعية فيما يتعلق بالتغييرات القادمة والمعدالت   
القياسية البديلة المحتملة التي قد تكون ذات صلة بك. ولطرح أية استفسارات تتعلق بوقف العمل بمعدالت الليبور، ُيرجى االتصال بمدير   

العالقات الخاص بك.  

اإلرشادات  مع  يتماشى  بما  الجديدة  البديلة  المرجعية  المعدالت  منتجات  مع  للتعامل  جاهزًا  ليكون  يخطط  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك   •
التنظيمية وتطورات السوق.  

•  وسيتواصل بنك اإلمارات دبي الوطني مع عمالئه في الوقت المناسب ألغراض تعديل العقود المرجعية الحالية بمعدالت الليبور.

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول المعدالت المرجعية البديلة/المعدالت الخالية من المخاطر؟

أنشأت كل مجموعة من مجموعات عمل المعدالت الخالية من المخاطر بقيادة البنك المركزي، والتي تم تشكيلها بناًء على توصية من مجلس 
الرئيسية  االنتقال  وخطوات  بموضوعات  المتعلقة  بالمعلومات  السوق  في  المشاركين  لتزويد  محددة  إلكترونية  مواقع  المالي،  االستقرار 

ومحاضر االجتماعات والتعليقات على المشاورات والبيانات األخرى ذات الصلة.

مجموعات العمل

بيان إخالء المسؤولية  
ال يجوز ألي شخص االعتماد على المعلومات أو أي رأي منصوص عليه في هذا المستند. وال يشكل أي جزء من هذا المستند، وال أي معلومات 
أو آراء واردة فيها، مشورة بأي شكل، بما في ذلك المشورة القانونية أو التنظيمية أو المالية أو الضريبية أو غير ذلك. وال أحد من بنك اإلمارات 
دبي الوطني أو أي من الشركات التابعة له، وال أي من المديرين أو المسؤولين أو الوكالء أو الموظفين المعنيين: (1) يعمل بصفة مستشار 
ائتماني أو مالي في إعداد أو توزيع هذا المستند؛ (2) أو يقبل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن استخدام هذا المستند بالكامل أو جزء 
منه من قبل أي شخص. قد يتغير أي رأي معبر عنه في هذا المستند دون إشعار وقد يختلف أو يتعارض مع اآلراء التي تعبر عنها شعبة أعمال 

أخرى في بنك اإلمارات دبي الوطني والشركات التابعة له.

روابط مجموعات العملالُعملة

المعدالت المرجعية البديلةإيبور

ISDA
الجمعية الدولية للمبادالت

والمشتقات
ICMA - الجمعية الدولية

ألسواق رأس المال

LMA - جمعية سوق القروض

LSTA - جمعية اتحادات القروض والتجارة

APLMA - جمعية سوق القروض 
بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

ACT - رابطة أمناء
خزانات الشركات

جنيه إسترليني

يورو

دوالر أمريكي

ين يابانى

فرنك سويسري

دوالر سنغافوري

دوالر هونج كونج
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