التحضير لتوقف العمل بأسعار الفائدة السائدة بين البنوك IBOR

هذا اإليضاح والتحذير من المخاطر العامة يقدم لمتعاملي بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع .وشركاته التابعة (يشار
إليهم معا ً باسم" بنك دبي اإلسالمي) الذين دد يون لديهم منتاات أو اتفاديةً إسالمية (االستثمارات ومنتاات
التمنيل ومنتج )وعد) المتنافق مع أحوام الشريعة اإلسالمية واالتفاديات المتعلقة بالتحنط والمنتاات المشتقة
تستخدم أسعار الفائدة السائدة بين البننك في لند أو أسعار الفائدة األخرى السائدة بين البننك (ويشار إليها إلى
جانب )أسعار الفائدة السائدة بين البننك في لند ) باسم "أسعار الفائدة السائدة بين البننك) كمعدل دياسي .
دد تتغير المعلنمات المتعلقة بتندف العمل بأسعار الفائدة السائدة بين البننك في لند كمعدل دياسي في أي ود ٍ
ت
من األودات ،ومن خالل تقديم هذا اإليضاح والتحذير من المخاطر العامة لك ،ال يضمن بنك دبي اإلسالمي
صحة المعلنمات الناردة طيه في أي ود ٍ
ت من األودات عقب التاريخ النارد أعاله ،أو صحة أي معلنمات
أخرى مقدمة لك فيما يتعلق بتندف العمل بأسعار الفائدة السائدة بين البننك في لند كمعدل دياسي في أي ود ٍ
ت
من األودات عقب تاريخ المراسلة المعنية التي تحتني على تلك المعلنمات .
ما هي المعدالت القياسية؟
بصنرة عامة ،المعدل القياسي هن المعدل المرجعي المعروض الذي يتم على أساسه حساب الدفعات أو
المستحقا ت أو المعدالت األخرى المطبقة بمنجب إحدى المعامالت .تعتمد كيفية استخدام بنك دبي اإلسالمي
ألسعار الفائدة السائدة بين البننك في منتاك أو اتفاديتك على طبيعة ذلك المنتج واألحوام والشروط ذات الصلة.
تستخدم أسعار الفائدة السائدة بين البننك في العديد من أنناع المعامالت المالية .على سبيل المثال ،دد يستخدم
تمنيل بمعدّل متغير مثل مرابحة السلع الدولية ،اإلجارة ،المشاركة ،المضاربة ،النكالة ،ووكالة الخدمات ،أو
مزيج واحد أو أكثر من عقند التمنيل واالستثمار المرشحة من دبل أحوام الشريعة اإلسالمية ،أسعار الفائدة
السائدة بين البننك كمعيار لحساب مبلغ األرباح أو مبالغ اإلياار أو العائدات أو الحنافز المستحقة من دبل
العميل .أما في المعامالت المالية األكثر تعقيداً ،مثل منتاات التحنط المتنافقة مع أحوام الشريعة اإلسالمية ،دد
يستخدم مقايضة معدل الربح سعر الفائدة السائد بين البننك أو أي معدالت أخرى مشتقة من أسعار الفائدة السائدة
بين البننك؛ من أجل حساب دفعات األرباح التي ياب على األطراف دفعها لبعضهم بعضا ً.

إعادة تشكيل المعدالت القياسية
تخضع معدالت أسعار الفائدة القياسية ،بما في ذلك أسعار الفائدة السائدة بين البننك في لند وبعض أسعار
الفائدة األخرى السائدة بين البننك ،إلعادة التشويل حاليا ً .ودد صرحت هيئة مرادبة السلنكيات المالية البريطانية
()إف سي أيه) بأنها لن تلزم البننك بعد اآل على تقديم المعدالت وفق حساب سعر الفائدة السائد بين البننك
في لند بعد نهاية العام  .2021وهذا يعني وجند تندعات بتندف العمل بأسعار الفائدة السائدة بين البننك في
لند على األرجح بعد نهاية العام  .2021كما اتخذ مالس االحتياطي الفيدرالي األمريوي والهيئات التنظيمية
األخرى تدابير إلبعاد األسناق عن أسعار الفائدة السائدة بين البننك خالل أطر زمنية محددة .وبنا ًء عليه ،ال
يمون ضما استمرار العمل بسعر الفائدة السائد بين البننك في لند وأسعار الفائدة األخرى المعروضة بين
البننك بعد تاريخ  31ديسمبر .2021
أكدت السلطات التنظيمية على مستنى العالم أ الندت دد حا اآل لبدء انتقال المشاركين في السنق من
استخدام أسعار الفائدة السائدة بين البننك إلى معدالت مرجعية بديلة .وتنادش السلطات التنظيمية ومامنعات
العمل من القطاعين العام والخاص في العديد من الناليات القضائية ،بما في ذلك الرابطة الدولية للمقايضات
والمشتقات ،ولانة األسعار المرجعية البديلة ،معدالت مرجعية بديلة لتحل محل أسعار الفائدة السائدة بين البننك.
تدار أسعار الفائدة السائدة بين البننك في لند من دبل شركة آيس إلدارة المقاييس المعيارية المحدودة .ويعد
سعر الفائدة السائد بين البننك في لند أحد أكثر المعايير استخداما ً لمعدالت األرباح ،ويشار إليه في العديد من
المنتاات المالية مثل المشتقات اإلسالمية ،والصونك ،والتمنيل ،والمنتاات المهيولة ،والرهن العقارية،
والتمنيل المهيول .وغالبا ً ما يشول سعر الفائدة السائد بين البننك في لند األساس الذي يتم على أساسه حساب
مدفنعات األرباح بمنجب هذه المنتاات.
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تستند هذه المعلنمات إلى التقارير المقدمة من المامنعات البنوية المرجعية ،والتي تشير إلى المعدل التي يمونها
به الحصنل على التمنيل من البننك األخرى ،مما يؤدي إلى نشر أسعار مختلفة عبر فترات االستحقاق
والعمالت في كل ينم عمل معمنل به في لند .
ويذكر أ بنك دبي اإلسالمي ليس اآل على علم بأي تغييرات مستقبلية دد تطرأ على سعر الفائدة السائد بين
البننك في اإلمارات ،والذي يديره مصرف المركزي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وهن أيضا ً عبارة عن
سعر الفائدة السائد بين البننك ،والذي يعرف بشو ٍل عام على أنه )سعر الفائدة بين البننك في اإلمارات "أو

اختصارا ً باسم )إيبنر) .ودد ياري مصرف المركزي بدولة اإلمارات العربية المتحدة في المستقبل إعادة
تشويل على هذا المعدل القياسي ،ودد ال يون هناك إشعار مسبق بطبيعة هذه التغييرات أو ودتها للمشاركين في
عمليات السنق.
ما هي األسعار المرجعية البديلة التي يمكن أن تحل محل سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن؟
حددت مامنعات العمل ذات المعدل الخالي من المخاطر في العديد من الناليات القضائية معايير االستبدال
وبدأت في إعداد استراتيايات للتحنل .يتضمن الادول أدناه أمثلة للمعايير التي يتم استبدالها أو المعايير التي
تم فيها إجراء تغييرات أو سيتم إجراء تغييرات على منهايتها (ال سيما طريقة تحديدها .
هذا الادول ليس شامالً ،ودد تون هناك معايير أخرى تم إيقافها ،أو تم أو سيتم إجراء تغييرات على منهايتها.
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اإلجراءات االحتياطية للمعدل القياسي بما في ذلك المعدالت البديلة
في حال تندف العمل بالمعدالت القياسية مثل أسعار الفائدة المعروضة بين البننك أو خالفا ً لذلك أصبحت غير
متنفرة أو تندفت عن كننها مناسبةً الستخدامها في أي منتج أو اتفادية ،عندئذ سيتم حساب المبالغ؛ مثل :األرباح،
أو مبالغ اإلياار ،أو العائدات ،أو الدخل ،أو الحنافز والمخصصات األخرى التي تشير إلى المعدالت القياسية
المرجعية من خالل استخدام اإلجراءات االحتياطية (إ وجدت المنصنص عليها في االتفادية المعنية.
ياب أ تون أي تغييرات تارى على منتاات أو عقند أو اتفاديات بنك دبي اإلسالمي ،والتي تعوس تطبيق
وتنفيذ سعر بديل متنافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية على النحن الذي يتم إبالغه بها من دبل لانة الردابة
الشرعية الداخلية لدى بنك دبي اإلسالمي.
التأثير المحتمل على االتفاقيات المبرمة بينك وبين بنك دبي اإلسالمي
دد يؤدي تطبيق المعدل البديل وأي فرق في التعديل إلى تنفيذ المنتاات أو االتفاديات بشو ٍل مختلف عما إذا
استمر بتطبيق المعدل القياسي األصلي .ومن الممون أ يتضمن ذلك تغييرا ً أو تعديالً على حساب مبالغ األرباح
أو اإلياار أو العائدات أو الحنافز ،وكذلك االختالفات في محاسبة التحنط ،مما يؤدي إلى عدم التطابق مع
المعامالت األخرى التي دمت بإبرامها مع بنك دبي اإلسالمي أو أي طرف ثالث ،وكذلك يؤدي إلى ودنع
تأثيرات محتملة أخرى.
يتعيّن عليك اتخاذ درار اآل واالستمرار في مراجعة التأثيرات والمخاطر المحتملة نتياة أي تغييرات مستقبلية
على المعدالت القياسية للمنتاات واالتفاديات المبرمة بينك وبين بنك دبي اإلسالمي .ودد تتضمن ،بنا ًء على
المنتج:






أ تصبح اإلجراءات االحتياطية بمنجب االتفادية (االتفاديات المعنية ساريةً ومطبقةً ،مما تؤدي إلى
تغيير المعدل المستخدم لحساب المبالغ المستحقة عليك أو لك؛
التعديالت على حساب المبالغ المستحقة الدفع؛ مما يؤدي إلى تغيير مبالغ األرباح أو اإلياار أو العائدات
المستحقة عليك أو لك؛
التعديالت على آليات الدفع للمنتاات الحالية أو تقديم منتج بديل من أجل اإليفاء باعتماد وتطبيق المعدل
البديل؛
التغييرات التبعية على المخصصات األخرى ،مثل حساب مبلغ الهامش الذي ياب دفعه والتغييرات
على الرسنم والمصاريف المرتبطة به؛
العنادب العملية ،مثل التغييرات على األنظمة والممارسات الحسابية؛

 عدم التطابق بين المنتاات التي  -بحوم تطبيق معدل بديل  -يتندف ارتباطها بنفس المعدل القياسي
األساسي .ودد يؤثر هذا األمر ،على سبيل المثال ،على اتفاديات التحنط المرتبطة بالتسهيالت.
هذه القائمة ليست شاملة ،ومن المحتمل أ يون هنالك عنامل أخرى ياب عليك مراعاتها وأخذها بعين
االعتبار دو االعتماد على بنك دبي اإلسالمي .ننصيك بأ تبقى على اطالع بآخر المستادات والتطنرات
المتعلقة بالتغييرات والمعدالت القياسية البديلة المحتملة التي تعنيك وتهمك.
معلومات إضافية
لمعرفة المزيد من المعلنمات المتعلقة بالتحنل عن أسعار الفائدة السائدة بين البننك في لند  ،بما في ذلك األطر
الزمنية المتندعة ،يرجى االطالع على الادول أدناه للحصنل على تفاصيل مامنعة عمل التغييرات االنتقالية
بخصنص أسعار الفائدة السائدة بين البننك في لند ذات الصلة:
العملة
دوالر
أمريوي
جنيه
استرليني
ينرو
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فرنك
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مامنعة عمل االنتقال ذات المندع اإللوتروني
الصلة
لانة المعدالت المرجعية https://www.newyorkfed.org/arrc
البديلة لدى النظام االحتياطي
الفدرالي
مامنعة عمل بنك إنالترا https://www.bankofengland.co.uk/markets/tra
وهيئة مرادبة السلنكيات nsition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor
المالية البريطانية.
مامنعة عمل البنك المركزي https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/int
erest_rate_benchmarks/WG_euro_riskي.
األوروب ّ
free_rates/html/index.en.html
https://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cm
بنك اليابا
te/index.htm/
مامنعة عمل البنك النطني https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benc
ّ
المنظمة ألسعار hm/id/finmkt_reformrates
السنيسري
الفائدة المرجعية بعملة الفرنك
السنيسري.

هذا االستعراض ليس كامالً أو شامالً وال يشول مشنرة أو تنصية بأي حال .ننصي باالطالع على أحدث
المستادات فيما يتعلق بالتغييرات والمعدالت المرجعية البديلة المحتملة التي دد تون ذات صلة بك .ويتعيّن
على المتعاملين االتصال بمستشاريهم المهنيين بشأ اآلثار المحتملة للتغييرات ،مثل التبعات المالية أو القانننية
أو المحاسبية ،أو غيرها من العنادب االدتصادية.
في حال كنت ترغب في منادشة المزيد حنل هذا األمر ،يرجى التناصل مع مدير العالدات المصرفية المخصص
لخدمتك من دبل بنك دبي اإلسالمي.

