
األسئلة الشائعة حول االنتقال من معدل 
"LIBOR اإلقراض بين البنوك "الليبور

1. ما المقصود بمصطلح الليبور LIBOR وكيفية استخدامه؟
ــاري الُمحتســب كمتوســط معــدالت  ــدة المعي ــدة الســائد بيــن البنــوك فــي لنــدن وهــو معــدل ســعر الفائ ُيقصــد بمصطلــح الليبــور معــدل الفائ
الفائــدة المقدمــة مــن قبــل البنــوك المشــاركة والــذي يعكــس معــدل الفائــدة علــى القــروض الغيــر مدعومــة بضمــان والمتبادلــة بيــن هــذه 
البنــوك. وتقــوم الجهــة اإلداريــة المشــرفة علــى تحديــد معــدل الليبــور LIBOR ، وهــي شــــركة أيــــس إلدارة المقاييــــس المعياريــــة المحــدودة بنشــر 
معــدل الليبــور، وذلــك كل يــوم عمــل فــي لنــدن بخمــس عمــات وهــي )الجنيــه اإلســترليني واليــورو واليــن اليابانــي والفرنــك السويســري والــدوالر 

األمريكــي( وســبع فتــرات ســداد )ليلــة واحــدة وأســبوع واحــد وشــهر واحــد وشــهران وثاثــة أشــهر وســتة أشــهر واثنــا عشــر شــهرًا(.

ل عن الليبور LIBOR؟ 2. لماذا يتعين التحوُّ
إن أبــرز أوجــه القصــور فــي معــدل الليبــور هــي اعتمــاده علــى معامــات غيــر مدعومــة بضمــان فــي أســواق التمويــل بيــن البنــوك والتــي شــهدت 
تضــاؤاًل ملحوظــًا منــذ األزمــة الماليــة التــي حدثــت فــي 2008، علــى ســبيل المثــال نفــذت مجموعــة البنــوك المشــاركة، ممــن يقدمــون معلومــات 

حــول معــدالت الفائــدة، 15 معاملــة فقــط فيمــا بينهــم وذلــك علــى مــدار ســنة كاملــة بإحــدى عمات/فتــرات ســداد الليبــور.

ــور. فضــًا عــن أن  ــق بمعــدل الليب ــراء” فيمــا يتعل ــى “حكــم ورأي الخب ــوك المشــاركة اعتمــادًا ملحوظــًا عل ــج عــن نقــص الســيولة اعتمــاد البن نت
األســواق شــهدت حــاالت مــن محــاوالت التاعــب بمعــدالت الليبــور إلــى جانــب اإلفصاحــات الكاذبــة، ممــا أدى إلــى زعزعــة الثقــة فــي مصداقيــة 

المعــدالت المرجعيــة الحاليــة المتداولــة بيــن البنــوك.

ــة المحــدودة والبنــوك المشــاركة علــى عمليــة تقديــم البيانــات، إال أنهــا  ــركة أيــــس إلدارة المقاييــــس المعياريــ رغــم التحســينات التــي أجرتهــا شــ
لــم تتمكــن مــن معالجــة مســألة عــدم وجــود ســوق رئيســية نشــطة. إضافــة إلــى تــردد البنــوك المشــاركة فــي مواصلــة تقديــم البيانــات الازمــة 
الحتســاب معــدل الليبــور. وعلــى هــذا النحــو، خلصــت هيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة فــي المملكــة المتحــدة إلــى أن معــدل الليبــور أصبــح ال يمكــن 
اســتمرار العمــل بــه، وبالتالــي أعلنــت فــي يوليــو 2017 عــن أنهــا لــن ُتلــزم البنــوك المشــاركة بتقديــم التقاريــر الخاصــة بأســعار الفائــدة الحتســاب 

معــدالت الليبــور بعــد عــام 2021.

3. متى سُيطَبق التحول عن معدل الليبور؟
ــة  ــس المعياريــ ــس إلدارة المقاييــ ــركة أيــ ــزم شــ ــن ُتل ــة فــي المملكــة المتحــدة عــن أنهــا ل ــة البريطاني ــة اإلدارة المالي فــي 5 مــارس 2021، أعلنــت هيئ
المحــدودة بنشــر معــدالت الليبــور، وبالتالــي إمــا ســيتم وقــف إصــدار معــدالت الليبــور مــن قبــل أي جهــة إشــرافية تنظيميــة أو أنهــا ســتصبح دون تمثيــل:

مباشــرًة بعــد 31 ديســمبر 2021 فيمــا يتعلــق بجميــع معــدالت معيــار الليبــور بالجنيــه اإلســترليني واليــورو والفرنــك السويســري واليــن   
ــرة ســداد شــهرين؛ و ــى فت ــدوالر األمريكــي عل ــرة ســداد أســبوع واحــد وال ــى فت ــدوالر األمريكــي عل ــق بال ــي، وفيمــا يتعل اليابان

مباشرًة بعد 30 يونيو 2023، فيما يتعلق بجميع معدالت الليبور المتبقية بالدوالر األمريكي.  

أمــا بالنســبة لفتــرات الســداد الرئيســية لمعــدل الليبــور بالــدوالر األمريكــي، تــم تمديــد نشــر معــدالت الليبــور حتــى 30 يونيــو 2023 وتكــون متاحــة 
فقــط للعقــود الســابقة، أمــا أي عقــود جديــدة تبــرم بعــد 31 ديســمبر 2021 فــا يتعيــن اإلشــارة فيهــا إلــى أي معــدالت ليبــور.

4. ما المعدالت التي ستحل محل الليبور؟
حددت كل والية إقليمية رئيسية )الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا واليابان ومنطقة اليورو( المعدالت المرجعية البديلة، والتي 

تعرف أيضًا باسم المعدالت البديلة الخالية من المخاطر. هذه المعدالت الجديدة كلها معدالت لليلة واحدة وتستند إلى األسواق الرئيسية 
عالية السيولة. يلخص الجدول أدناه المعدالت البديلة الخالية من المخاطر المختارة حسب كل عملة من عمات الليبور باإلضافة إلى الجهة 

المسؤولة عن إدارتها. 
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الجهة المسؤولة عن اإلدارة المعدل الدولة

بنك إنجلترا متوسط مؤشر الجنيه اإلسترليني لليلة واحدة
)SONIA(

بنك االحتياطي الفيدرالي بنيويورك معدل التمويل اآلمن لليلة واحدة
)SOFR(

البنك المركزي األوروبي معدل المدى القصير لليورو
)STR€(

بورصة سيكس السويسرية متوسط المعدل السويسري لليلة واحدة
)SARON(

بنك اليابان متوسط معدل طوكيو لليلة واحدة
)TONA(

5. أين أحصل على المزيد من المعلومات حول المعدالت البديلة الخالية من المخاطر؟
قامــت كل مجموعــة مــن مجموعــات عمــل المعــدالت البديلــة الخاليــة مــن المخاطــر المذكــورة أعــاه بإنشــاء موقعــًا إلكترونيــًا علــى شــبكة اإلنترنــت 
لتزويــد المشــاركين فــي الســوق بإرشــادات وتوصيــات كــي يتمكنــوا مــن تجنــب المخاطــر علــى الصعيــد القانونــي واإلداري والتشــغيلي والمالــي 
ولدعــم عمليــة االنتقــال الســلس فــي الوقــت المناســب إلــى المعــدالت الجديــدة. فيمــا يلــي روابــط المواقــع اإللكترونيــة علــى شــبكة اإلنترنــت 

للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات.

رابط الموقع اإللكتروني العملة

www.bankofengland.co.uk الجنيه اإلسترليني

www.ecb.europa.eu اليورو

www.newyorkfed.org الدوالر األمريكي

www.boj.or.jp الين الياباني

www.snb.ch الفرنك السويسري
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6. ما وجه االختالف بين المعدالت البديلة الخالية من المخاطر والليبور؟
إن معــدالت الليبــور هــي كلهــا تطلعيــة أي أن الســعر الــذي يتــم دفعــه فــي نهايــة فتــرة الفائــدة هــو نفــس الســعر المعــروف فــي بدايــة الفتــرة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، ونظــًرا ألن جميــع المعــدالت البديلــة الخاليــة مــن المخاطــر هــي أســعار ليلــة واحــدة، فــإن المعــدالت البديلــة هــي أســعار “رجعيــة” 
حيــث ال تكــون الفائــدة معروفــة حتــى نهايــة الفتــرة ويمكــن احتســابها بعــدة طــرق وُتعــد طريقــة المتأخــرات الُمَرَكبــة هــي األكثــر شــيوًعا. وعلــى نحــو 
مماثــل، ونظــًرا ألن جميــع المعــدالت البديلــة الخاليــة مــن المخاطــر هــي أســعار ليلــة واحــدة، فإنهــا تعتبــر شــبه خاليــة مــن المخاطــر، وعلــى هــذا 

النحــو، فإنــه ال يتــم تســعير أيــًا مــن المخاطــر ألجــل والمخاطــر بيــن البنــوك علــى عكــس الليبــور.

7. ماذا يعني فارق عائد االئتمان )“CAS”(، ولماذا يتم اللجوء إليه؟
كمــا هــو موضــح أعــاه، فــإن المعــدالت البديلــة الخاليــة مــن المخاطــر لليلــة واحــدة تعتبــر خاليــة مــن المخاطــر تقريًبــا فــي حيــن أن معــدالت الليبــور 
ذات الصلــة تتضمــن عــاوة مخاطــر االئتمــان المصرفــي وعوامــل الســيولة. وبالتالــي، فــإن المعــدالت البديلــة الخاليــة مــن المخاطــر عــادة مــا تكــون 
أقــل مــن الليبــور. ونظــرًا لهــذا االختــاف االقتصــادي، عــادًة مــا يتــم تطبيــق فــارق التســوية علــى المعــدل البديــل المركــب الخالــي مــن المخاطــر، 

.)CAS( وٌيســمى فــارق عائــد االئتمــان

8. مــا هــي المخاطــر الرئيســية لالنتقــال مــن الليبــور إلــى المعــدالت البديلــة الخاليــة مــن المخاطــر، 
ومــا اآلثــار المحتملة؟

يتــم احتســاب المعــدالت البديلــة الخاليــة مــن المخاطــر علــى أســاس مختلــف عــن الليبــور، حيــث قــد يتســبب هــذا األمــر فــي ظهــور العديــد مــن 
التحديــات علــى الصعيــد التشــغيلي والمالــي والتعاقــدي للمشــاركين فــي الســوق المتأثريــن بعمليــة االنتقــال:

قــد ال تكــون األنظمــة والعمليــات الحاليــة قــادرة علــى دعــم المعــدالت الجديــدة، وبالتالــي فإنهــا تحــد مــن قــدرة المنشــأة علــى دعــم عمليــة   
االنتقــال مــن الناحيــة التشــغيلية؛

مخاطــر حــدوث اختــاف وقــت التحــول فــي األســعار الجديــدة عــن معــدالت الليبــور ممــا ســيؤدي إلــى التأثيــر علــى تقييــم الســوق لــكل أداة   
ماليــة متأثــرة؛ و 

قــد ال تنطــوي العقــود الحاليــة علــى اآلليــة المناســبة التــي تعتبــر بمثابــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن عمليــة االنتقــال إلــى األســعار الجديــدة بساســة   
وهــو األمــر الــذي قــد يتســبب فــي إخفــاق وفشــل العقــود.

مــن المتوقــع أن تؤثــر عمليــة االنتقــال مــن معــدالت الليبــور علــى عــدد مــن معاماتنــا الحاليــة والمســتقبلية عبــر العديــد مــن أنــواع العقــود 
وقطاعــات العمــاء بمــا فــي ذلــك القــروض الخاصــة والممنوحــة للشــركات. وبالتالــي، فإننــا نقيــم األثــر علــى المعامــات والمنتجــات المرتبطــة 
بالليبــور حتــى يتســنى لنــا تقديــم توجيهــات واقتراحــات شــاملة لعمائنــا. وفــي الوقــت ذاتــه، فإننــا نراقــب عــن كثــب تطــورات الســوق مــع الوضــع 

فــي االعتبــار أفضــل الخيــارات التــي يمكــن توفيرهــا لكــم.

إننــا نوصــي بمواكبــة أحــدث التطــورات المتعلقــة بعمليــة االنتقــال مــع األخــذ فــي االعتبــار األثــر المحتمــل علــى الخدمــات والمنتجــات التــي نوفرهــا 
. لكم

9. هل سيكون للتغيرات المقترحة أثر على الليبور فقط؟
إن هــذا التحــول ال يتعلــق بالليبــور فحســب؛ بــل فــي حقيقــة األمــر تــدرس العديــد مــن الجهــات الرقابيــة وضــع بدائــل لمعــدالت أســعار الفائــدة 

الخاصــة بهــا المتبادلــة بيــن البنــوك.

وتتضمــن هــذه التغيــرات معــدالت قياســية مثــل معــدل ســعر الفائــدة علــى القــروض المتبادلــة بيــن البنــوك األوروبيــة باليــورو، ومتوســط مؤشــر 
اليــورو لليلــة واحــدة، وســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي طوكيــو المتعلــق باليــن اليابانــي، وســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي هونــغ كونــغ المتعلــق 

بــدوالر هونــغ كونــغ، باإلضافــة إلــى ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي ســنغافورة المتعلــق بالــدوالر الســنغافوري.
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10. ما هي المعامالت التي من المرجح تأثرها؟ 
سوف تؤثر عملية االنتقال على كل من المنتجات الجديدة والحالية المرتبطة بالليبور

المعامالت السابقة المعتمدة على الليبور ذات آجال استحقاق قانونية تتجاوز تواريخ اإليقاف ذات الصلة:  
ينبغــي أن تتضمــن أي معاملــة حاليــة إمــا آليــة احتياطيــة مناســبة لضمــان االنتقــال بشــكل ســلس إلــى المعــدالت الجديــدة أو أنهــا ســتكون   

بحاجــة إلــى االنتقــال بشــكل فعــال إلــى المعــدالت الجديــدة قبــل تواريــخ التوقــف.

عــادة مــا يتــم صياغــة هــذه االحــكام والبنــود لمعالجــة االضطــراب المؤقــت لمعــدالت الليبــور بــداًل مــن التوقــف الدائــم. وعليــه، ينبغــي تعديــل 
أحــكام وبنــود العقــد كــي تعكــس لغــة احتياطيــة مناســبة واالنتقــال إلــى معــدالت مرجعيــة جديــدة قبــل تواريــخ اإليقــاف ذات الصلــة.

المعامــالت الجديــدة: مــن أجــل تســهيل االنتقــال بشــكل منظــم، فــإن الجهــات الرقابيــة اإلقليميــة ذات الصلــة قــد شــجعت بقــوة البنــوك   
علــى التوقــف عــن إبــرام عقــود الليبــور الجديــدة. والافــت للنظــر، إشــارة بنــك االحتيــاط الفيدرالــي إلــى أن 31 ديســمبر 2021 ســيكون هــو 
التاريــخ النهائــي إلبــرام عقــود الليبــور الجديــدة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن المعامــات الجديــدة المبرمــة قبــل التاريــخ المحــدد أعــاه وتســتحق 

بعــد عــام 2021 ينبغــي أن تتضمــن أحــكام احتياطيــة مناســبة لضمــان اســتمرار المعاملــة.

11. ما هو اإلطار االحتياطي؟
ُيشــير اإلطــار االحتياطــي إلــى األحــكام القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي العقــد والتــي ُتطبــق فــي حــال وقــف التعامــل بالمعــدل المرجعــي الخــاص 

بالمنتــج )علــى ســبيل المثــال الليبــور( أو عــدم توافــره.

إضافــة إلــى تحديــد االتفاقيــات المتأثــرة، ينبغــي للمؤسســات تقييــم مــا إذا كانــت هــذه االتفاقيــات تتضمــن أحــكام احتياطيــة مناســبة. لــم يتوقــع 
الكثيــر مــن المشــاركين فــي الســوق التوقــف الدائــم عــن اســتخدام الليبــور، لــذا لــم ُتــدرج أحــكام احتياطيــة مناســبة ضمــن العقــود.

ينبغــي أن يحــدد اإلطــار االحتياطــي بوضــوح )1( األحــداث المحركــة التــي أدت إلــى االنتقــال إلــى اســتخدام معــدل بديــل، و)2( المعــدل البديــل، و)3( 
فــارق التســوية بحيــث يتوافــق المعــدل البديــل مــع المعــدل المعيــاري المســتبدل.

أصــدرت العديــد مــن المجموعــات والهيئــات الدوليــة المختلفــة أحــكام احتياطيــة موصــى بهــا بغــرض اســتخدامها فــي مختلــف العقــود، وفيمــا 
يلــي أبرزهــا:

بالنســبة لمشــتقات التــداول خــارج البورصــة، فقــد صــدر “ملحــق وبروتوكــول األطــر االحتياطيــة لمعــدل آيبــور” عــن الرابطــة الدوليــة   
.)13 الفقــرة  )انظــر  والمشــتقات،  للمبــادالت 

بالنســبة للعقــود المرتبطــة بمعــدل الليبــور بالــدوالر األمريكــي، فقــد أصــدرت لجنــة المعاييــر المرجعيــة البديلة عــدًدا من األحــكام االحتياطية   
لمختلــف أنــواع العقــود.

12. مــاذا ســيحدث إذا لــم تتضمــن عقــود العميــل إطــار احتياطــي مناســب عنــد توقــف التعامــل 
بمعــدل الليبــور؟

يمثــل اإلطــار االحتياطــي أحــد متطلبــات العقــود الماليــة بغــرض تحقيــق االنتقــال الســلس واليســير فــي حالــة توقــف التعامــل بالمعــدل المعيــاري. 
إن توقــف التعامــل بمعــدل الليبــور بنهايــة 2021 و30 يونيــو 2023 بالنســبة لعقــود الليبــور بالــدوالر األمريكــي قــد ُيشــكل مخاطــر علــى صاحيــة 

وجــدوى العقــد فــي حــال عــدم توافــر إطــار احتياطــي مناســب.

يعكــف البنــك التجــاري الكويتــي حالًيــا علــى مراجعــة جميــع العقــود المرتبطــة بالليبــور وســوف نتواصــل معكــم فــي حــال دعــت الحاجــة إلــى اســتخدام 
إطــار احتياطي مناســب.
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13. مــا هــي بعــض االعتبــارات المســتخدمة بالنســبة للمشــتقات المســتندة إلــى الليبــور ومــا هــو 
اإلطــار االحتياطــي الموصــى بــه؟

ســوف تتضمــن اتفاقيــة المشــتقات النموذجيــة الرئيســية، علــى غــرار اتفاقيــات العقــود األخــرى، إطــار “احتياطــي” يحــدد مــا الــذي ســيحدث فــي 
حــال عــدم توافــر المعــدل الــذي تســتند إليــه المشــتقات كمعــدل مرجعــي. غيــر أن األحــكام االحتياطيــة المحــددة ال تغطــي ســيناريو التوقــف الدائــم 
عــن التعامــل بمعــدل الفائــدة علــى القــروض بيــن البنــوك. ولمعالجــة هــذه المشــكلة، فقــد صــدر “ملحــق وبروتوكــول األطــر االحتياطيــة لمعــدالت 
آيبــور” عــن الرابطــة الدوليــة للمبــادالت والمشــتقات فــي 23 أكتوبــر 2020 والــذي يقــدم آليــة رئيســية الســتخدام اإلطــار االحتياطــي فــي عقــود 
المشــتقات. أصبــح البروتوكــول ســارًيا اعتبــاًرا مــن 25 ينايــر 2021، وينبغــي لألطــراف المتقابلــة االلتــزام بالبروتوكــول حتــى يصبــح تطبيقــه نافــًذا 

علــى أحــد عقــود المشــتقات.

ــة لمعــدالت  ــول األطــر االحتياطي ــي ببروتوك ــاري الكويت ــك التج ــزام البن ــاذا يشــير الت ــى م 14. إل
آيبــور “البروتوكــول” الصــادر عــن الرابطــة الدوليــة للمبــادالت والمشــتقات؟

ــة إلــى معــدالت  ــة المشــتقات المالي ــة اللجــوء فــي حال ــة الصــادرة عــن الرابطــة يوضــح كيفي ــات الحالي ــارة عــن ملحــق لاتفاقي إن البروتوكــول عب
الفائــدة البديلــة الخاليــة مــن المخاطــر كمعــدالت احتياطيــة. ويتضمــن ذلــك تحديــد معــدالت بديلــة باإلضافــة إلــى تحديــد فــارق التســوية المقــرر 
اســتخدامه فــي معــدالت العقــود النهائيــة. إذا أعلــن كا الطرفيــن فــي اتفاقيــة نموذجيــة رئيســية عــن التزامهمــا بالبروتوكــول، فهــذا يعنــي موافقــة 
كل منهمــا علــى وجــود آليــة تلقائيــة فــي جميــع عقــود المشــتقات التــي تنــدرج ضمــن هــذه االتفاقيــة الرئيســية، وبموجــب هــذه اآلليــة، ســوف 

تنتقــل عقــود المشــتقات إلــى اســتخدام المعــدالت الجديــدة فــي التواريــخ المحــددة لتوقــف التعامــل بمعــدالت الليبــور.

بعــد اإلعــان الصــادر عــن هيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة فــي 5 مــارس 2021، أصــدرت الرابطــة الدوليــة للمبــادالت والمشــتقات بيــان الحــق 
ــور وبروتوكــول  ــة لمعــدالت آيب ــه إلــى أن هــذا اإلعــان يشــكل حــدث توقــف عــن التعامــل بالمؤشــر بموجــب ملحــق األطــر االحتياطي أشــارت في
األطــر االحتياطيــة لمعــدالت آيبــور 2020 الصــادر عــن الرابطــة وذلــك بالنســبة لجميــع معــدالت الليبــور البالــغ عددهــا 35. ونتيجــة لذلــك، فقــد 
ُحــددت فــروق عائــد االئتمــان المقــرر اســتخدامها فــي اإلطــار االحتياطــي المقتــرح )راجــع الفقــرة 11 أعــاه( بالنســبة لجميــع معــدالت الليبــور بالجنيــه 
اإلســترليني واليــورو والفرنــك السويســري والــدوالر األمريكــي واليــن اليابانــي. وقــع اختيــار الرابطــة علــى مؤسســة بلومبيــرغ لنشــر  تعديــات فــروق 

التســوية المشــار إليهــا وقــد تــم احتســابها ونشــرها.

15. مــا هــي بعــض االعتبــارات المســتخدمة بالنســبة للقــروض المســتندة إلــى الليبــور ومــا هــو 
اإلطــار االحتياطــي الموصــى بــه؟

ــر  تتضمــن االتفاقيــات التعاقديــة القياســية للقــروض عــادًة أحــكام احتياطيــة مــن المقــرر تطبيقهــا عندمــا يصبــح المعــدل المرجعــي للقــرض غي
متــاح. غيــر أنــه، وكمــا هــو الحــال مــع المشــتقات، ال يمكــن النظــر إلــى هــذا اإلطــار بمجملــه علــى أنــه توقــف دائــم عــن اســتخدام المعيــار المرجعــي. 

 
ــاًء علــى  ــًرا فضــًا عــن تنــوع شــروطها وأحكامهــا وطــرق صياغتهــا وتوثيقهــا. وبن ــا كبي يمثــل عــدم وجــود إطــار قياســي التفاقيــات القــروض تحدًي
ذلــك، ال توجــد آليــة بروتوكوليــة موحــدة لتعديــل العقــود الحاليــة أو الســابقة. قامــت الهيئــات المختلفــة فــي مجــال األعمــال بــدور فعــال فــي اقتــراح 

تعديــات وتقديــم توصيــات بأحــكام احتياطيــة مناســبة بغــرض اســتخدامها فــي العقــود المختلفــة.

نظــرًا الختــاف األحــكام المتاحــة، ســتكون النتيجــة النهائيــة عبــارة عــن ُمحصلــة لـــ )1( األحــكام االحتياطيــة المقترحــة، و)2( المفاوضــات بيــن 
األطــراف المقابلــة المختلفــة. 

ــواردة فــي وثيقــة  ــود األخــرى ال ــرات فــي البن ــى إحــداث تغيي 16. هــل االنتقــال ســوف يــؤدي إل
ــور؟ القــرض كنتيجــة النتقــال الليب

بخــاف األحــكام االحتياطيــة، قــد تحتــوي وثائــق القــروض أيضــًا علــى أحــكام تشــغيلية أو فنيــة أو إداريــة أخــرى قــد تتأثــر بعمليــة االنتقــال. ومــن 
المرجــح أيضــًا أن تتضمــن التغيــرات فــي هــذ العقــود تغييــرات فــي شــروط معــدل الفائــدة وهوامــش االئتمــان لمراعــاة االختافــات الرئيســية بيــن 

المعــدالت البديلــة الخاليــة مــن المخاطــر والليبــور والمحاســبة عنهــا.
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17. ما هي اإلجراءات التي يقوم بها البنك التجاري الكويتي لالستعداد لعملية االنتقال؟
وضــع البنــك التجــاري الكويتــي برنامــج لعمليــة انتقــال الليبــور، وهــو المســؤول عــن تنســيق وتوجيــه إجــراءات البنــك خــال عمليــة تغييــر تســعير 
المنتجــات علــى أســاس معــدل الليبــور والتحــول عنــه. يؤثــر البرنامــج علــى جميــع جوانــب األعمــال الخاصــة بالبنــك التجــاري الكويتــي. ونجــري حاليــًا 

تقييًمــا ألثــر االنتقــال علــى معاماتنــا ومنتجاتنــا المرتبطــة بالليبــور كمــا شــرعنا فــي تحديــث أنظمتنــا وعملياتنــا لدعــم المعــدالت الجديــدة.

18. هل يحتاج العمالء إلى القيام بإجراءات معينة في الوقت الحالي؟
نوصيكــم بمتابعــة المســتجدات الصــادرة عــن الهيئــات التجاريــة ذات الصلــة بشــكل دوري واألخــذ بعيــن االعتبــار األثــر المحتمــل علــى منتجاتكــم 

وكذلــك مراجعــة األحــكام الــواردة فــي عقودكــم الحاليــة لتحديــد المعامــات المتعلقــة بالليبــور.

نوصي أيضًا العماء بتحديد االنكشافات التي يتعرضون لها والعقود ذات الصلة وذلك لمراعاة األحكام االحتياطية. 

19. أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من الهيئات التنظيمية والرقابية وهيئات األعمال والمؤسسات األخرى ذات الصلة التالية.  

الرابطالجهة

هيئة اإلدارة المالية 
البريطانية

https://www.fca.org.uk/markets/libor

هيئة األسواق والخدمات 
المالية

https://www.fsma.be/en

الهيئة األوروبية لألوراق 
المالية واألسواق

https://www.esma.europa.eu/policy-rules/benchmarks

المنظمة الدولية لهيئات 
األوراق المالية

https://www.iosco.org/

هيئة اإلدارة المالية 
البريطانية

https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/policy-development/additional-policy-areas/
financial-benchmarks/

https://www.fca.org.uk/markets/liborهيئة السلوك المالي

هيئة األسواق والخدمات 
المالية

https://www.fsma.be/en

الرابطة الدولية للمبادالت 
والمشتقات

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

الرابطة الدولية ألسواق 
المال

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

https://www.lma.eu.com/liborجمعية سوق القروض
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معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع البنك التجاري الكويتي.   

إخالء المسؤولية القانونية 

ــد أو  ــر أن البنــك ال يقــدم أي تأكي ــة وصحيحــة، غي ــواردة أعــاله دقيقــة ومحدث ــى إبقــاء المعلومــات ال يســعى البنــك التجــاري الكويتــي جاهــًدا إل
ضمانــات مــن أي نــوع، ولــن يتحمــل أي مســؤولية تجــاه أي شــخص أو كيــان )“الطــرف”( عــن الخســائر أو األضــرار المباشــرة أو غيــر المباشــرة 
أو العرضيــة أو الناتجــة عــن المعلومــات الــواردة فــي األســئلة الشــائعة حــول االنتقــال مــن معــدل الليبــور الصــادرة عــن البنــك التجــاري الكويتــي 

)“األســئلة الشــائعة”(.

قــد تحتــوي األســئلة الشــائعة علــى روابــط أو مراجــع لبعــض القوانيــن والتعليمــات الخاضعــة للتغييــرات مــن قبــل الســلطات الرقابيــة والتشــريعية 
مــن وقــت آلخــر. إن البنــك التجــاري الكويتــي غيــر مســؤول عــن أي افتراضــات أو تفســيرات لهــذه القوانيــن والتعليمــات فــي أي وقــت، وينبغــي 
قراءتهــا وتفســيرها حســبما اعتمدتهــا الســلطات التنظيميــة علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. يتحمــل الطــرف المعنــي مســؤولية إجــراء بحــث 

مناســب عــن آخــر وأحــدث القوانيــن والتعليمــات المتعلقــة بعمليــة االنتقــال مــن معــدل الليبــور. 

إن التفاصيــل الــواردة فــي هــذه األســئلة الشــائعة مقدمــة بغــرض إتاحــة المعلومــات للجمهــور. وال ينبغــي ألي طــرف االعتمــاد علــى هــذه 
المعلومــات كبديــل لالستشــارات القانونيــة والماليــة إذ لــن تســتبدلها أو تحــل محلهــا. إن مســؤولية اســتخدام أي مــن المعلومــات المقدمــة ســتقع 

علــى عاتــق الطــرف المعنــي فقــط ولــن يتحمــل البنــك التجــاري الكويتــي أي مســؤولية نتيجــة أي اســتخدام لهــا.


