
ــي  إن الغــرض مــن هــذه الوثيقــة هــو تزويــد عمــاء بنــك اإلمــارات دب
ــدة  الوطنــي واألطــراف األخــرى بنظــرة عامــة علــى وقــف ســعر الفائ
بيــن البنــوك فــي لنــدن )"ليبــور"(. يتــم توفيــر هــذه المعلومــات للعلــم 
اإلمــارات  بنــك  يقــدم  وال  شــاملة.  أو  كاملــة  ليســت  وهــي  فقــط 
دبــي الوطنــي أي مشــورة أو توصيــة قانونيــة أو تنظيميــة فــي هــذا 
مستشــاريك  بــرأي  األخــذ  جانــب  إلــى  عليــك،  ويجــب  المســتند، 
التأثيــر  بشــأن  الخــاص  تحليلــك  إجــراء  المســتقلين،  المحترفيــن 
ــاري علــى أعمالــك، بمــا فــي ذلــك  المحتمــل إلصــاح المعــدل المعي

.LIBOR وقــف العمــل بمعــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن

فكرة عامة

مقيــاس  هــو   LIBOR لنــدن  فــي  البنــوك  بيــن  اإلقــراض  معــدل  إن 
مرجعــي يســتخدم علــى نطــاق واســع ألســعار الفائدة قصيــرة األجل. 
تتــم إدارة ليبــور مــن قبــل شــركة أيــس إلدارة المقاييــس المعياريــة 
ويســتخدم   ICE Benchmark Administration Limited المحــدودة 
لتحديــد أســعار الفائــدة والتزامــات الدفــع لعــدد كبيــر مــن المنتجــات 

الماليــة بمــا فــي ذلــك القــروض والســندات.

يعتمــد معــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن LIBOR علــى طروحــات 
بنــوك معينــة )يشــار إليهــا باســم "تكتــل البنــوك"( ، والتــي تشــير إلــى 
متوســط األســعار التــي يمكنهــم االقتــراض بهــا مــن البنــوك األخــرى 
علــى أســاس غيــر مضمــون لفتــرات زمنيــة محــددة وعمــات معينــة. 
 LIBOR يتــم التعامــل فــي معــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن
حالًيــا بخمــس عمــات )هــي الفرنــك السويســري ، واليــورو والــدوالر 
األمريكــي والجنيــه االســترليني واليــن اليابانــي( وســبع فتــرات زمنيــة 
)بيــن عشــية وضحاهــا / فــي الحــال ، أســبوع واحــد ، شــهر واحــد ، 

شــهران ، 3 أشــهر ، 6 أشــهر و 12 شــهًرا(.

ماذا يحدث لمعدل اإلقراض بين البنوك في لندن LIBOR؟

علــى  البعــض  بعضهــا  تقــرض  البنــوك  مــن  أقــل  عــدًدا  نظــًرا ألن 
أســاس غيــر مضمــون؛ فغالًبــا مــا يتــم حســاب معــدل اإلقــراض بيــن 
البنــوك فــي لنــدن LIBOR بالرجــوع إلــى "حكــم الخبــراء" مــن قبــل تكتــل 
البنــوك، وفــي عــام 2017 ، ُأعلــن أن تكتــل البنــوك العاملــة بمعــدل 
اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن LIBOR لــن تضطــر بعــد اآلن إلــى 
المســاهمة فــي حســابات معــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن 

LIBOR بعــد نهايــة عــام 2021.

لذلــك؛ يجــب وقــف العمــل بمعــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن 
فــي  العمــل  التنظيميــة ومجموعــات  الهيئــات  LIBOR، ممــا جعــل 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي العديــد مــن الواليــات تنتقــل لألخــذ 
بمعــدالت آمنــة "معــدالت خاليــة مــن المخاطــر" بديلــة )"RFRs"( لتحــل 

.LIBOR محــل معــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن

مــا الــذي يحــدث لمعــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي اإلمــارات أو 
"EIBOR"؟

ال نعلــم عــن وجــود أي خطــط حاليــة إليقــاف العمل بمعــدل اإلقراض 

The purpose of this document is to provide Emirates 
NBD’s customers and counterparties with an overview 
of the discontinuation of the London Interbank 
Offered Rate (“LIBOR”). This information is provided for 
information only and it is not complete or exhaustive. 
Emirates NBD is not providing any legal or regulatory 
advice or recommendation in this document and 
you should, together with your own independent 
professional advisors, conduct your own analysis on the 
potential impact of benchmark rate reform, including 
LIBOR discontinuation, on your business.

Background

LIBOR is a widely used benchmark for short-term 
interest rates. LIBOR is administered by ICE Benchmark 
Administration Limited and is used to determine interest 
rates and payment obligations for a vast number of 
financial products including loans, derivatives and bonds. 

LIBOR is based on submissions from certain banks 
(referred to as LIBOR “panel banks”), which indicate the 
average rates at which they could borrow from other 
banks on an unsecured basis for set periods of time and 
in particular currencies. LIBOR is currently produced for 
five currencies (CHF, EUR, GBP, JPY and USD) and seven 
tenors or time periods (Overnight/Spot Next, 1 Week, 1 
Month, 2 Months, 3 Months, 6 Months and 12 Months).

What is happening to LIBOR?

As fewer banks are lending to each other on an 
unsecured basis, LIBOR is often calculated by reference 
to “expert judgment” by LIBOR panel banks. In 2017, 
it was announced that LIBOR panel banks would no 
longer be compelled to contribute to LIBOR calculations 
beyond the end of 2021.  

Therefore, LIBOR is to be discontinued. Regulators and 
public and private sector working groups in several 
jurisdictions have been discussing a transition to 
alternative “risk-free rates” (“RFRs”) to replace LIBOR.

What is happening to the Emirates Interbank 
Offered Rate or “EIBOR”?

We are not aware of any current plans for discontinuation 
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بيــن البنــوك فــي اإلمــارات EIBOR، وال بالســعر القياســي الــذي ينشــره 
البنــك المركــزي اإلماراتــي فيمــا يتعلــق بالدرهــم اإلماراتي. 

معــدل  عمــات  مــن  عملــة  ليــس  اإلماراتــي  الدرهــم  ألن  ونظــًرا 
يتأثــر  أن  نتوقــع  ال  فإننــا  LIBOR؛  لنــدن  فــي  البنــوك  بيــن  اإلقــراض 
معــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي اإلمــارات EIBOR مباشــرة بإيقــاف 

.LIBOR لنــدن  فــي  البنــوك  بيــن  اإلقــراض  العمــل بمعــدل 

هــل ســيؤثر توقــف العمــل بمعــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي 
لنــدن LIBOR علــى المعــدالت القياســية األخــرى؟

يتــم إصــاح العديــد مــن األســعار األخــرى المعروضــة لإلقــراض بيــن 
بالنســبة  إيقافهــا.  يتــم  الحــاالت  بعــض  فــي  أو   )"IBORs"( البنــوك 
 IBOR لبعــض العمــات؛ سيســتمر معــدل اإلقــراض بيــن البنــوك
 .RFR ــا إلــى جنــب مــع المعــدالت الخاليــة مــن المخاطــر أو اآلمنــة جنًب

أمــا بالنســبة للعمــات األخــرى؛ فمــن المرجــح أن يتوقــف العمــل 
المعــدل  ســيكون  وبالتالــي  IBOR؛  البنــوك  بيــن  اإلقــراض  بمعــدل 
القياســي الرئيســي هــو المعــدل الخالــي مــن المخاطــر أو المعــدل 

.RFR اآلمــن 

وقــد تــم إنشــاء عــدد مــن مجموعــات عمــل إلعــداد  المعــدل الخالــي 
مــن المخاطــر أو المعــدل اآلمــن RFR عبــر مجموعــة مــن البلــدان، 
وفيمــا يلــي نــورد المعــدل الخالــي مــن المخاطــر أو المعــدل اآلمــن 
RFR الــذي تــم اختيــاره مــن قبــل مجموعــات العمــل هــذه لــكل عملــة 

تأخــذ بمعــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن:

المعدل البديل المقترح عمالت معدل اإلقراض بين 
LIBOR البنوك في لندن

SONIA  متوسط معدل االسترليني في الليلة* الجنيه االسترليني

€STR  معدل المدى القصير لليورو* اليورو

SOFR  معدل التمويل اآلمن لليلة واحدة+ الدوالر األمريكي

SARON  متوسط المعدل السويسري لليلة 
واحدة+ الفرنك السويسري

TONAR  متوسط معدل طوكيو لليلة واحدة * الين الياباني

+ اعتمادًا على التعامات اآلمنة

* اعتمادًا على التعامات غير اآلمنة

 RFR  )هــل تختلــف المعــدالت اآلمنــة البديلــة )الخالية من المخاطــر
والمقترحــة عــن معــدل اإلقــراض بيــن البنــوك في لنــدن LIBOR؟

 RFRs المخاطــر(   مــن  )الخاليــة  البديلــة  اآلمنــة  المعــدالت  تعتبــر 
تمثيــًا  أكثــر  المنظمــون  يعتبرهــا  واحــدة  لليلــة  معــدالت مرجعيــة 
  LIBOR لنــدن  فــي  البنــوك  بيــن  اإلقــراض  معــدل  مــن  وموثوقيــة 

وجهيــن: فــي  عنــه  وتختلــف 

1. إن المعــدالت اآلمنــة البديلــة )الخاليــة مــن المخاطــر(  RFRs هــي 
أســعار ليلــة وضحاهــا "رجعيــة" والتــي يتــم نشــرها فــي نهايــة فتــرة 
الليــل، بينمــا فــي المقابــل نجــد معــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي 
لنــدن LIBOR  هــو ســعر "تطلعــي" )أي ســعر لفتــرة زمنيــة مثــل 1 أو 3 

أو 6 أشــهر( يتــم نشــره فــي بدايــة الفتــرة ذات الصلــة ؛ و

2. يتضمــن معــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن LIBOR  عــاوة 
لمخاطــر االئتمــان بيــن البنــوك )أي مبلــغ إضافــي لحســاب المخاطــر 
بيــن  االقتــراض  ســداد  مــن  المقتــرض  البنــك  يتمكــن  ال  قــد  التــي 
البنــوك(، بينمــا المعــدالت اآلمنــة البديلــة )الخاليــة مــن المخاطــر(  
RFRs  هــي أســعار ليلــة وضحاهــا، وفــي بعــض الحــاالت ال تشــمل 
تشــمل  أو  المخاطــر(  لحســاب  اإلضافــي  )المبلــغ  القســط  هــذا 

عــاوة مخفضــة.

ما هي الخطوات القادمة؟

نظــًرا الســتخدام معــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن LIBOR  علــى 

of EIBOR, the benchmark rate which is published by 
the UAE Central Bank in respect of UAE Dirham. As the 
UAE Dirham is not a LIBOR currency, we do not expect 
EIBOR to be directly affected by the discontinuation of 
LIBOR. 

Will LIBOR discontinuation affect other benchmark 
rates?

Several other interbank offered rates (“IBORs”) and 
benchmarks are being reformed or, in some cases 
discontinued. For some currencies, the relevant IBOR 
will continue alongside the RFR. For other currencies, 
the relevant IBOR will likely cease to be provided and so 
the principal benchmark rate will be the RFR.

A number of RFR working groups have been set up 
across a range of countries and the RFR which has 
been chosen by those working groups for each LIBOR 
currency is shown below:

LIBOR Currency Proposed replacement rate

Sterling SONIA (Sterling Overnight Index 
Average)*

Euro €STR (Euro Short-Term Rate)*

US Dollar SOFR (Secured Overnight Financing 
Rate)+

Swiss Franc SARON (Swiss Average Rate Overnight)+

Japanese Yen TONAR (Tokyo Overnight Average Rate)*

+ Based on secured transactions

* Based on unsecured transactions

Will the proposed alternative RFRs differ from 
LIBOR?

RFRs are overnight benchmark rates which are 
considered by regulators to be more representative 
and reliable than LIBOR. They differ from LIBOR in two 
main ways:

1. alternative RFRs are “backward-looking” overnight rates 
which are published at the end of the overnight period. In 
contrast, LIBOR is a “forward-looking” term rate (i.e. it is a 
rate for a period of time such as 1, 3 or 6 months) which is 
published at the beginning of the relevant period; and 

2. LIBOR includes a premium for interbank credit risk 
(i.e. an additional amount to account for the risk 
that the borrowing bank may not be able to repay 
the interbank borrowing). RFRs, which are overnight 
rates and, in some cases, secured do not include this 
premium or include a reduced premium. 

What are the next steps?

Given that LIBOR is widely used, its discontinuation 



نطــاق واســع؛ فقــد يؤثــر إيقــاف العمــل بــه علــى المدفوعــات بموجــب 
و / أو قيمــة المنتجــات الماليــة التــي لديــك حالًيــا أو التــي قــد تحصــل 
عليهــا فــي المســتقبل، وعلــى أنظمتــك وعملياتــك، وعلــى الترتيبــات 
االحتياطيــة والضرائــب والمحاســبة؛ وبالتالــي ســتختلف آثــار التوقــف 
عــن العمــل بمعــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن LIBOR  اعتمــاًدا 

علــى المنتــج أو الخدمــة التــي تســتخدمها.

يجــب أن تفكــر فــي تأثيــر توقــف العمــل بمعــدل اإلقــراض بيــن البنــوك 
فــي لنــدن LIBOR  علــى أعمالــك ، ومراجعــة منتجاتــك الماليــة الحاليــة 
LI�  لفهــم إمكانيــة اســتخدام معــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن
BOR  ومتابعــة التطــورات المســتقبلية. ويجــب عليــك أيًضــا التفكيــر 
فــي طلــب مشــورة مهنيــة مســتقلة حــول التأثيــر المحتمــل إليقــاف 
العمــل بمعــدل اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن LIBOR  وإصــاح 
بنــك  مــع  الماليــة  ومنتجاتــك  أعمالــك  علــى  القياســي  المعــدل 

اإلمــارات دبــي الوطنــي.

أليــة استفســارات تتعلــق بإيقــاف العمــل بمعــدل اإلقــراض بيــن 
البنــوك فــي لنــدن LIBOR ، يرجــى التوجــه إلــى جهــات االتصــال فــي بنــك 

اإلمــارات دبــي الوطنــي أو االتصــال بمديــر العاقــات الخــاص بــك.

may impact, amongst other things, the payments 
under and/or the value of the products you currently 
have or that you may obtain in the future, your systems 
and processes, hedging arrangements and tax and 
accounting treatment. The implications of LIBOR 
discontinuation will differ depending on the product or 
service that you use.

You should consider the impact of LIBOR discontinuation 
on your business, review your existing products to 
understand where LIBOR is used and monitor future 
developments. You should also consider seeking 
independent professional advice on the potential 
impact of LIBOR discontinuation and benchmark 
rate reform on your business and your products with 
Emirates NBD. 

For any queries relating to the discontinuation of 
LIBOR, please direct them to your relationship contacts 
at Emirates NBD or contact your relationship manager.
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