
 

 

 الهدف

بلمحة عامة عن  )ش.م.م( يهدف هذا المستند إلى تزويد عمالء ونظراء بنك اإلمارات دبي الوطني

". تم تقديم هذا LIBORإيقاف العمل بمعدّل سعر الفائدة على القروض المتبادلة بين بنوك لندن "

ال يقدم من خالل هذا  )ش.م.م( المستند ألغراض المعلومات فقط. إن بنك اإلمارات دبي الوطني

المستند أي توصية أو مشورة قانونية أو تنظيمية، وسيتوحب عليك إجراء تحليلك الخاص حول التأثير 

" على عملك الخاص، LIBORالمحتمل لعملية اصالح المعيار بما يتضمن إيقاف العمل بمعدّالت "

 وذلك من خالل اإلستعانة بمستشاريك المختصّين المستقلين.

 

 "IBORامة عن تحوّل "لمحة ع

 ما هي عملية اإلصالح المعياري؟

 أدّى نقص السيولة في سوق إقراض الشركات الغير مدعوم بضمان في أعقاب األزمة المالية لعامي

"، وفي عام IBORإلى نقص في المدخالت المعتمدة على المعامالت المصرفية التي تدعم " 2007-2008

" بسبب FCAتمت مخالفة عدد من البنوك من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة " 2012

خالل  بتقديمها قاموا والتي( IBORالتالعب بمعدّل سعر الفائدة على القروض المتبادلة بين البنوك )

)بسبب ( كان سهالً نسبياً IBOR. لوحظ من قبل المنظمين أن التالعب بمعدّالت )1األزمة المالية

البنية المنهجية واالعتماد على "حكم الخبراء"( مما شكل خطراً عاماً على النظام. كما تقرر أنه من غير 

" يتضمن LIBOR" للتحوط من المستوى العام لمعدّالت الفائدة وذلك ألن "LIBORالدقيق استخدام "

 عنصر ائتمان مصرفي محدد األجل.

"، قامت هيئة LIBORور المعامالت المصرفية في سوق "" وتدهLIBORفي ضوء التالعب بمعدّالت "

( بنقل اإلشراف على المؤشر إلى هيئة إدارة معايير التبادل FCAالسلوك المالي في المملكة المتحدة )

 (.IBAبين القارات )

( أنها لن تلزم البنوك FCA، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة )2017وفي يوليو 

. يجب األخد 2021" بعد عام LIBORبالمساهمة في أسعار الفائدة الحتساب معدّالت "المشاركة 

"، فستزداد LIBORبالعلم أنه إذا توقفت البنوك المشاركة عن المساهمة بالبيانات الالزمة الحتساب "

ناقش  ".LIBOR" بـ العمل إيقاف توجّب لذلك،" وتتناقص سيولته المالية. LIBORتقلبات سوق "

مون ومجموعات العمل في القطاعين العام والخاص ضمن العديد من الهيئات القضائية المنظ

 (.LIBOR( عوضاً عن )ARRsإمكانية االنتقال الى معدّالت مرجعية بديلة )



يتم حالياً إعادة تشكيل العديد من المعايير ومعدّالت سعر الفائدة على القروض المتبادلة بين البنوك 

(IBORs األخرى، أو )( إيقاف العمل بها في حاالت أخرى. سيتسمر استخدام معدّلIBOR بالنسبة )

" ARR" واعتماد "IBOR، ومن المرجح إيقاف استخدام "ARRلبعض العمالت جنباً إلى جنب مع معدالت 

 كمعيار التقييم الرئيسي بالنسبة لعمالت أخرى.

" التي ARRوفيما يلي معدّالت "" ضمن مجموعة من البلدان، ARRتم إنشاء عدد من مجموعات عمل "

 ":LIBORاختارتها مجموعات العمل وما يقابلها من معدّالت "

 

 "ARR" وما يقابلها من معدّالت" IBOR"معدّالت 

IBOR ARRs 

 LIBOR معدّل التمويل المضمون  الدوالر األميركي

 (SOFR) لليلة واحدة

LIBOR  متوسط مؤشر الجنيه  الجنيه اإلسترليني

اإلسترليني لليلة واحدة 

(SONIA) 

LIBOR  معدّل اليورو قصير   اليورو

 (STR)€األجل

LIBOR  متوسط المعدّل  الفرنك السويسري

 السويسري لليلة واحدة

(SARON) 

JPY LIBOR / JPY / 

EuroYen TIBOR   الين

 الياباني

متوسط معدّل طوكيو 

 (TONAR)لليلة واحدة 

SIBOR / SOR  الدوالر(

 السنغافوري( 

متوسط معدّل 

 سنغافورة لليلة واحدة

(SORA) 

 FCA fine enforcements المصادر:1

 

 "؟ARR" ومعدّالت "LIBORما هي الفروقات بين معدّالت "

" IBOR"، حيث يتم حساب معدّالت "IBORمعدّالت "" من حيث الهيكلية عن ARRتختلف معدّالت "

اعتمادا على التنبؤ بالمعدّالت المطبقة على فترات السداد المستقبلية وتشمل المخاطر فيما يتعلق 

باإلقراض بين البنوك )خطر االئتمان المصرفي محدد األجل، التعرض طويل األمد لمبالغ السيولة 

https://www.fca.org.uk/markets/benchmarks/enforcement


" لليلة واحدة ويتم حسابها اعتماداً على ARRسب معدّالت "على سبيل المثال(. بالجهة األخرى تح

 أيضاً((، وهي RFRsالمتوسط المركب أو المرجح )لذلك تسمى بالمعّدالت "عديمة الخطورة" )

 .اإلعتبار بعين البنوك بين اإلقراض مخاطر تأخذ وال المراجعة إعادة مبدأ على تستند معدالت

 

IBOR ARRs 

يعتمد على التوقع 

المستقبلي )الالحق( على 

 7) فترة زمنية الحقة

 فترات سداد(

معدّالت يعتمد على 

فقط  الليلة السابقة

)في المرحلة الحالية( مع 

االعتماد بشكل محدود 

 على الفترة الزمنية التالية

التوقعات / يعتمد على 

وعروض  التكهنات

األسعار التي توفرها 

 البنوك المشاركة

يعتمد على المعامالت 

; وحساب الفعلية

 متوسط الحجم المرجح.

خطر ائتماني يتضمن 

 وخطر توزيع السيولة

على فترات السداد 

 المستقبلية

معدّالت شبه خالية من 

 المخاطر

يحسب مركزياً في سوق 

سعر الفائدة السائد بين 

 المصارف في لندن

كل دولة تمتلك آلية 

خاصة بها لحساب 

 المعدّل.

يستجيب للمعدّالت 

الخالية من المخاطر، 

السيولة، وتسعير 

االئتمان )خاصة في 

 حاالت الضغط(

يستجيب لتغير المعدّالت 

 الخالية من المخاطر فقط 

 

 "؟IBORمتى سيتم إيقاف العمل بمعدّالت "

وتطبيق " IBORيوجد مرحلتان رئيسيتان من المتوقع أن اتبّاعهما عند إيقاف التعامل بمعدّالت "

 .ومرحلة التوقف مرحلة ما قبل التوقف" وهما: ARRمعدّالت "



" )هيئة السلوك IBORعندما يصرّح المشرف التنظيمي على إدارة " مرحلة ما قبل التوقفستحدث 

" ستصبح دون تمثيل أو غير صالحة العتمادها IBOR" حالياً( علنياً أن "FCAالمالي في المملكة المتحدة "

 " لم يتوقف بعد.IBORيخ محدد على الرغم من أن نشر معدّالت معيار "كمعيار بعد تار

" علنياً أنه أوقف أو IBORفستحدث عندما يصرّح المشرف التنظيمي على إدارة " مرحلة التوقفأما 

" بشكل دائم أو إلى أجل غير مسمى، مؤكداً وبنفس الوقت أنه ال يوجد IBORسيوقف اصدار معدّالت "

 ".IBORتصدر معدّالت "أي إدارة الحقة س

عندما صرحت هيئة السلوك المالي في المملكة  2021مارس  5حدثت مرحلة ما قبل التوقف في 

" التالية أو أنها ستصبح دون تمثيل وذلك LIBOR" أنها لن تقوم بإصدار معدّالت معيار "FCAالمتحدة "

 بشكل مباشر بعد مواعيد التوقف التالية:

 31  فيما يتعلق بالجنيه اإلسترليني، اليورو، الفرنك السويسري والين ( 1) :2021ديسمبر

الدوالر األميركي على  (،USD)( فيما يتعلق بالدوالر األميركي 2". و)LIBORالياباني، جميع معدّالت معيار "

 USD LIBORوالدوالر األميركي على فترة سداد شهرين ) USD LIBOR 1wفترة سداد أسبوع واحد ))

2mو ،) 

 30  فيما يتعلق بالدوالر األميركي، جميع معدّالت معيار ": 2023يونيوLIBOR.المتبقية " 

 

 " المالية الحالية الخاصة بي؟LIBORماذا سيحدث لترتيبات "

االستحقاق  الترتيب المالي

 المالي

 اإلجراءات

العقود الحالية 

المعتمدة على أي من 

" عدا LIBOR"عمالت 

 الدوالر األميركي.

 31في تاريخ 

ديسمبر 

أو  2021

 قبله.

ال يوجد 

إجراء 

 مطلوب

العقود الحالية 

 "LIBORالمعتمدة على "

الدوالر األميركي على 

فترة سداد أسبوع واحد 

"USD LIBOR 1w "

والدوالر األميركي على 

فترة سداد شهرين 

"USD LIBOR 2m." 

 31في تاريخ 

ديسمبر 

أو  2021

 قبله.

ال يوجد 

إجراء 

 مطلوب 

العقود الحالية 

" LIBOR"المعتمدة على 

الدوالر األميركي )عدا 

 30في تاريخ 

 2023يونيو 

 أو قبله

ال يوجد 

إجراء 

  مطلوب



الدوالر األميركي على 

فترة سداد أسبوع واحد 

"USD LIBOR 1w "

والدوالر األميركي على 

فترة سداد شهرين 

"USD LIBOR 2m)." 

 

العقود الحالية 

المعتمدة على أي من 

" عدا LIBOR"عمالت 

 الدوالر األميركي.

 

 31بعد تاريخ 

ديسمبر 

2021 

تعديل 

  LIBORعقود

المرجعية 

الحالية إلى 

  ARRعقود 

 مرجعية

العقود الحالية 

 "LIBORالمعتمدة على "

الدوالر األميركي على 

فترة سداد أسبوع واحد 

"USD LIBOR 1w "

األميركي على والدوالر 

فترة سداد شهرين 

"USD LIBOR 2m." 

 31بعد تاريخ 

ديسمبر 

2021 

تعديل 

  LIBORعقود

المرجعية 

الحالية إلى 

  ARRعقود 

 مرجعية 

العقود الحالية 

" LIBOR"المعتمدة على 

الدوالر األميركي )عدا 

الدوالر األميركي على 

فترة سداد أسبوع واحد 

"USD LIBOR 1w "

األميركي على والدوالر 

فترة سداد شهرين 

"USD LIBOR 2m)." 

 30بعد تاريخ 

 2023يونيو 

تعديل 

  LIBORعقود

المرجعية 

الحالية إلى 

  ARRعقود 

 مرجعية 

 

 

 

 



 ماذا سيحدث للترتيبات المالية الجديدة ذات المعدّالت العائمة؟

الترتيب 

 المالي

االستحقاق 

 المالي

 اإلجراء

العقود 

الجديدة ذات 

المعدّل 

العائم 

بالجنيه 

 االسترليني 

في تاريخ أو بعد 

ديسمبر  31

2021 

أوصت هيئة 

السلوك المالي 

(FCA وبنك إنجلترا )

 1بأنه اعتباراً من 

، سيتم 2021أبريل 

توثيق أي قروض 

جديدة بسعر عائم 

بالجنيه اإلسترليني 

والمشتقات 

الخطية، تنتهي بعد 

 2021ديسمبر  31

  SONIAبالرجوع إلى 

 LIBORوليس إلى  

 الجنيه اإلسترليني

العقود 

الجديدة ذات 

المعدّل 

العائم 

المحتسبة 

باليورو، الين 

الياباني و/أو 

الفرنك 

 السويسري.

 

في تاريخ أو بعد 

ديسمبر  31

2021 

أوصى كل من: 

االتحاد األوروبي 

(EU فيما يتعلق )

باليورو، وبنك 

اليابان فيما يتعلق 

ين الياباني، بال

والبنك الوطني 

السويسري فيما 

يتعلق بالفرنك 

السويسري، بأنه 

يوليو  1اعتباراً من 

، بأنه سيتمّ 2021

توثيق أي قروض 

جديدة بسعر عائم 

ومشتقات خطية 

مقومة بتلك 

العمالت، على 

التوالي، وتنتهي بعد 

 2021ديسمبر  31

بالرجوع إلى 



ذات  ARRsمعدّالت 

الصلة وليس إلى 

 .LIBORالت معدّ

العقود 

الجديدة ذات 

المعدّل 

العائم 

بالدوالر 

 األميركي 

يونيو  30بعد 

2023 

(  FCAأوصت)

ومجلس االحتياطي 

الفيدرالي األميركي، 

وفي أقرب وقت 

ممكن ولكن في 

 31موعد ال يتجاوز 

، 2021ديسمبر 

بتوثيق ترتيبات 

تمويل جديدة 

بسعر عائم بالدوالر 

األميركي تنتهي بعد 

 2023يونيو  30

بالرجوع إلى 

 ARRsمعدّالت 

وليس إلى معدّالت 

LIBOR. 

 

 "؟EONIA" و "EURIBORماذا سيحدث للمعداّلت المعيارية األوروبية، "

" هو EONIA" هو معدّل سعر الفائدة على القروض المتبادلة بين البنوك األوروبية و"EURIBORإن الـ "

ليستبدل بمعدّل  2022يناير  3" في EONIAالعمل بـ "متوسط مؤشر اليورو لليلة واحدة. سيتوقف 

€STR " وهو معدّل تمويل بالجملة لليلة واحدة يتم نشره من قبل البنك المركزي األوروبي(ECB.)" 

وتمت المصادقة عليه من قبل السلطات  2019" )الذي خضع لعملية تحول في EURIBORأما معدل "

المعيارية لالتحاد األوروبي( فقد يستمر استخدامه للعقود  المختصة باعتباره متوافقاً مع اللوائح

". سنستمر بمراقبة اإلعالنات عن أي تغيير EONIAالجديدة والسابقة بعد تاريخ توقف العمل بمعيار "

 ".EURIBORيطرأ على توفر واستخدام "

 

 ما هي األحكام اإلحتياطية؟

أحكاماً احتياطية تحدد كيف سيتم اختيار معدّالت عادة ما تتضمّن شروط وأحكام المنتجات المالية 

" وما يماثلها. سيكون هناك LIBOR" ،"EURIBOR" ،"EONIAالحقة أو بديلة في حال توقف نشر معايير "

دائماً خطر يتمثل في أن األحكام االحتياطية قد ال تلبي الظروف التي تستخدم ضمنها بشكل مناسب. 

م االحتياطية التي تقوم على أساس االستطالع الذي تقوم به فعلى سبيل المثال، تعتمد األحكا

 البنوك، على تعاون األطراف الثالثة والتي قد ال تكون متوفرة في بعض األحيان.



" في حال ARR" هي إجراءات تتضمن االنتقال إلى معيار "LIBORإن األحكام االحتياطية المتعلقة بمعيار "

 ".LIBORقبل التوقف الخاصين بمعيار " وقوع حدث التوقف و/أو وقوع حدث ما

إن الروابط الخاصة بمجموعات عمل تنظيمية متنوعة موضحة أدناه، وهي تظهر المعلومات الخاصة 

 بتوصيات كل منهم بشأن االحتياطات الواجب اتباعها.

 

 ؟(CAS)ماذا يعني فارق عائد االئتمان 

 التركيب المختلف لهما." كما يتضح من ARR"عن معدّالت "LIBORتختلف معدّالت "

" عند تحويل قرض معتمد على CASنظراً لهذا االختالف، قد تكون هناك حاجة إلى فارق عائد االئتمان "

 " للحدّ من أو إزالة أي تغير في القيمة.ARR" إلى قرض معتمد على معدّل "LIBORمعدّل "

 

". قدمت الرابطة الدولية ISDA" هي "متوسط انتشار CASإن إحدى طرق تحديد فارق عائد االئتمان "

". وهو يعادل متوسط فروق ISDA" طريقة لحساب متوسط انتشار "ISDAللمبادالت والمشتقات "

األسعار على مدى فترة زمنية مدتها خمس سنوات )تنتهي في موعد ال يتجاوز يومي عمل قبل تاريخ 

 ات الصلة( " ذIBORحدث ما قبل التوقف الخاص بمعدّالت "

المقابل الذي يتراكم في المتأخرات لمدة استحقاق تعادل مدة  ARRالذي يتم استبداله و  IBORبين 

IBOR .التي تحل محلها 

. وهذا سيؤسس معياراً لتطبيق فارق 2021مارس  5" وتثبيته في ISDAتم تحديد متوسط انتشار "

" إلى الترتيبات المالية IBORالمعتمدة على معدّالت "تسوية االئتمان عند االنتقال من الترتيبات المالية 

 ".ARRالمعتمدة على معدّالت "

" قد يتم تطبيقه أو استخدامه كمعيار، فهو سيكون في النهاية ISDAوفي حين أن متوسط انتشار "

عبارة عن اتفاق تجاري يتم اجراؤه من قبل عدة أطراف، ومن المرجح أن تتبنى البنوك منهجيات بديلة 

 حساب فارق العائد االئتماني المعمول به.ل

 

 هل توجد توجيهات للتمويل اإلسالمي والمشتقات المالية اإلسالمية؟

لم تظهر بعد أي توجيهات تنظيمية ملموسة أو أي إجماع من قبل هذا المجال بخصوص تحوّل 

"IBOR.المتعلق بالتمويل اإلسالمي والمشتقات المالية اإلسالمية " 

 

 



 اإلجراءات االحتياطية التي يتم تطويرها في أسواق المشتقات المالية؟ما هي 

 " االحتياطي والملحق االحتياطيISDAيتم تطوير بروتوكول "

" بروتوكول االحتياطات ISDA، نشرت الرابطة الدولية للمبادالت والمشتقات "2020أكتوبر  23في 

"ISDA 2020 البنوك "" الخاص بسعر الفائدة على القروض بينIBOR( "" بروتوكولISDAاالحتياطي " )

للمشاركين في السوق  " االحتياطيISDAبروتوكول "" االحتياطي. يسمح ISDAإضافة إلى ملحق "

" االحتياطي بدمج احتياطات جديدة ضمن عقود المشتقات القديمة التي ISDAوالملتزمين ببروتوكول "

" القياسية عن طريق ISDAتعريفات " " االحتياطيISDAملحق ". يعدّل 2021يناير  25قبل تم إبرامها 

" وتطبيق خيارات المعدّالت المرجعية IBORتوفير احتياطات جديدة في حال إيقاف العمل بمعدّالت "

بعد ". سيتم تطبيق هذه التعديالت تلقائياً على عقود المشتقات التي تم إبرامها في أو ARRالبديلة "

 ".ISDAعلى تعريفات "والتي تعتمد  2021يناير  25

 " االحتياطيISDAااللتزام ببروتوكول "

بدالً من الحاجة إلى تعديل كل عقد مشتق حالي بشكل فردي، وفي حال قيام جميع األطراف المتقابلة 

" االحتياطي، فسيتم تعديل جميع هذه العقود المشتقة ISDAبالعقود المشتقة بااللتزام ببروتوكول "

 " المرتبطة بهذه العقود.IBOR" عند وقف التعامل بمعدّالت "ARRتطبيق معدّالت "تلقائياً بحيث يتم 

" االحتياطي متاح لالنضمام من قبل األطراف المتقابلة )النظراء( لمعامالت ISDAبروتوكول "

 )ش.م.م(. لقد إلتزم بنك اإلمارات دبي الوطني 2021يناير  25المشتقات ودخل حيز التنفيذ في 

" ISDA". قد ترغب في التفكير فيما إذا كان االلتزام ببروتوكول "ISDAاألحكام اإلحتياطية "ببروتوكول 

" ISDA" االحتياطي وملحق "ISDAكحكم احتياطي قد يكون مناسباً لك أم ال. إن كل من بروتوكول "

 من االحتياطي متاحان للعلن وسيمكن الوصول إليهما عن طريق الضغط على الروابط أعاله. اعتباراً

سلطة قضائية بما في ذلك  80طرف على مستوى العالم، وعبر  12,000، انضم أكثر من 2021يناير  25

" االحتياطي. يمكن االطالع على الئحة األطراف المنضمة هنا ISDAجميع البنوك الكبرى، إلى بروتوكول "

International Swaps and Derivatives Association –ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol . 

 اإلرشادات التنظيمية

" وذلك FSB" بطلب من مجلس االستقرار المالي "ISDA" االحتياطي من قبل "ISDAتم تطوير بروتوكول "

 المشاركين في السوق والسلطات الدولية. من خالل التشاور مع مجموعة واسعة من

" ولجنة المعدّالت المرجعية التي عقدها مجلس FCAشجع المنظمون الماليون، بما فيهم "

" االحتياطي ISDA"، المشاركين في السوق على االلتزام ببروتكول "ARRCاالحتياطي الفدرالي األميركي "

منهجية الناتجة عن نقل ترتيبات المشتقات من من أجل المساعدة في معالجة المخاطر الفردية وال

 ".ARR" إلى معدّالت "IBORمعدّالت "

 

 

 

https://www.isda.org/protocol/isda-2020-ibor-fallbacks-protocol/adhering-parties


 هل يؤثر هذا االنتقال على طريقة معالجة الحسابات؟

بتعديل بعض المتطلبات الخاصة  2019( في سبتمبر IASBقام مجلس معايير المحاسبة الدولية )

بطريقة حساب التحوط. إن هذه التعديالت قامت بتغيير بعض من المتطلبات المحددة لطريقة 

حساب التحوط وذلك من أجل التخفيف من اآلثار المحتملة عند غياب اليقين الناجم عن إعادة تشكيل 

 .2020يناير  1. لقد دخلت هذه التعديالت حيز التنفيذ في IBORالـ 

إن هذه التغييرات ستوفر راحة مؤقتة لما يسمى بـ "عالقات التحوط" قبل توقف العمل بمعدّالت 

"LIBOR (، ولقد تم تقديم إرشادات إضافية تتعلق بتبنّي معايير "1" )"المرحلة"ARR ووقف العمل "

 .2020"( في عام 2" )"المرحلة LIBORبمعدّالت "

" ASUعلى تحديث معايير المحاسبة "  2020" في مارس FASBة "وافق مجلس معايير المحاسبة المالي

وذلك من أجل توفير "إرشادات مؤقتة واختيارية لتخفيف العبء المحتمل على المحاسبة عند اصالح 

 المعدّل المرجعي".

المتعلقة  2( تعديالت المرحلة IASB، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية )2020وفي أغسطس 

" الجديدة واآلثار ARR"، لتقديم إرشادات حول استبدال العقود الحالية بمعدّالت "IBORبتحول معيار "

المترتبة على تقييمات السوق وفعالية التحوطات الحالية والتغييرات الضريبية والمحاسبية إن 

 وجدت. يُنصح هنا بطلب المشورة االختصاصية فيما يتعلق باآلثار المحاسبية.

 

 الخطوات الالحقة

 اً لالستخدام الواسع النطاق لمعدّل نظرLIBOR فقد يؤثر إيقافه، من بين أمور أخرى، على ،

المدفوعات و/أو قيمة المنتجات التي تمتلكها حالياً أو التي قد تحصل عليها في المستقبل، وأيضاً 

 LIBORعلى أنظمتك وإجراءاتك، وترتيبات التحوط والضرائب وإجراءات المحاسبة. إن آثار إيقاف 

. عند الدخول في معامالت مع بنك أو الخدمات التي تستخدمهاو/ستختلف اعتماداً على المنتجات 

يجب أن تفكر في مخاطر وفوائد استخدام معيار محدد وأن تفهم  )ش.م.م(اإلمارات دبي الوطني

خطط  العواقب في حال تغيير المقياس أو إيقاف التعامل به، ويجب أيضاً أن تفكر فيما إذا كان لديك

للطوارئ في حال وقوع أحد األحداث المذكورة أعاله. يجب أن تأخذ بعين االعتبار وتبقي تحت المراجعة 

)بنفسك أو من خالل مشورة اختصاصية مستقلة( التأثيرات والمخاطر المحتملة ألي تغييرات 

لية )أو التي قد مستقبلية على المعدّالت المرجعية المرتبطة بالعقود المالية والصكوك المالية الحا

. نحن نوصي هنا بمواكبة )ش.م.م(تقوم بها مستقبالً( القائمة بينك وبين بنك اإلمارات دبي الوطني

أحدث التطورات في المجال البنكي المتعلقة بالتغييرات القادمة والمعدّالت المعيارية البديلة التي قد 

الخاص بك إذا كان لديك أية تكون ذات صلة بك. يرجى التواصل مع مدير العالقات العامة 

 ".LIBORاستفسارات متعلقة بإيقاف التعامل مع "

 

 أن يدخل طور التشغيل في التعامل مع منتجات  )ش.م.م(يخطط بنك اإلمارات دبي الوطني

"ARR.الجديدة بما يتماشى مع التوجيهات التنظيمية وتطورات السوق " 

 مع عمالئه في الوقت المناسب من أجل  )ش.م.م(ك اإلمارات دبي الوطنينسيتواصل ب



 ".LIBORإجراءات تعديالت العقود القائمة على أساس "

 

" والمعدّالت ARRأين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات عن المعدّالت المرجعية البديلة "

 "؟RFRالخالية من المخاطر"

نك المركزي، والتي تم " التي تعمل ضمن إشراف البRFRقامت كل مجموعة من مجموعات عمل "

"، بإنشاء موقع الكتروني يهدف إلى تزويد FSBانشاؤها بتوصية من مجلس االستقرار المالي "

المشاركين في السوق بالمعلومات المتعلقة بمواضيع وخطوات التحول الرئيسية، ونتائج 

 االجتماعات، وتقييم المشاورات والبيانات األخرى ذات الصلة.

 

 مجموعات العمل

 العملة روابط مجموعات العمل

https://www.bankofengland.

co.uk/markets/ 

transition-to-sterling-risk-

free-rates-from-libor 

 الجنيه االسترليني

https://www.ecb.europa.eu/

paym/initiatives/interest_rat

e_benchmarks/WG_euro_risk

-free_ 

rates/html/index.en.html 

 اليورو

https://www.newyorkfed.org

/arrc 

 ميركيالالدوالر ا

https://www.boj.or.jp/en/pay

m/market/jpy_cmte/index.ht

m/ 

 الين الياباني

https://www.snb.ch/en/ifor/fi

nmkt/fnmkt_benchm/id/finm

kt_reformrates 

 الفرنك السويسري

https://www.abs.org.sg/benc

hmark-rates/about-sora 

الدوالر 

 السنغافوري
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https://www.hkma.gov.hk/en

g/news-and-

media/insight/2019/05/20190

502/ 

 دوالر هونغ كونغ

 

ARRs IBOR 

https://www.isda.org/ 

https://www.isda.org/catego

ry/legal/ 

benchmarks/ 

جمعية 

المقايضات 

والمشتقات 

 ICDA -الدولية 

https://www.icmagroup.org/

Regulatory-Policy-and-

Market-Practice/benchmark-

reform/ 

الرابطة الدولية 

ألسواق رأس 

 ICMA -المال 

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

or 

جمعية سوق 

 LMA -القروض 

https://www.lsta.org/  رابطة نقابات

القروض 

 LSTA -والتجارة 

https://www.aplma.com/  جمعية سوق

القروض في 

آسيا والمحيط 

  APLMA -الهادئ 

https://www.treasurers.org/  جمعية أمناء

 -خزائن الشركات 

ACT 

 

 إخالء المسؤولية

على المعلومات واآلراء المذكورة ضمن هذه الوثيقة. ال يجب إعتبار  ليس على أي شخص االعتماد

هذه الوثيقة، وال المعلومات واآلراء الواردة فيها، كمشورة أو نصيحة بأي شكل من االشكال سواء 

 )ش.م.م(كانت مشورة قانونية أو تنظيمية أو مالية أو ضريبية أو غيرها.إن بنك اإلمارات دبي الوطني

( 1ركات التابعة له، وال أي من المدراء أو المسؤولين أو الوكالء أو الموظفين الذين: )أو أي من الش
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( أو غيرهم، لن 2يعملون بصفة مستشاراً ائتمانياً أو مالياً مشاركاً بإعداد أو توزيع هذا المستند؛ )

منه من يتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن استخدام هذا المستند بالكامل أو جزء 

 قبل أي شخص.

قد يتغير أي رأي تم التعبير عنه ضمن هذا المستند دون أي إشعار مسبق، وقد يختلف أو يتعارض مع 

والشركات التابعة  )ش.م.م(آراء أخرى قدّمت من قبل قسم أعمال آخر في بنك اإلمارات دبي الوطني 

 له.


