
 

 مسودة        بیان صحفي
 

 2017النتائج السنویة لعام 
 

 ملیون فرنك سویسري 220.4% بقیمة 25یحقق صافي أرباح بنسبة  Union Bancaire Privéeبنك 
 
 

 2018ینایر  18جنیف، 
 
 

  ملیون فرنك سویسري عن أرباح عام  44% أو بقیمة 25، بزیادة قدرھا 2017فرنك سویسري لعام  ملیون 220.4 صافي األرباحبلغ
 ملیون فرنك سویسري. 176.4والتي بلغت  2016

  المجموعة.تبین قوة دخل ، والتي 2016% في عام 67.9% مقارنةً بنسبة 64.1كما تحسنت نسبة التكلفة/الدخل لتصل لنسبة 

 118.3(حیث كانت بقیمة  2016% عن نھایة عام 5.9ملیار فرنك سویسري، محققةً زیادة بنسبة  125.3 كما بلغت األصول المدارة 
 ملیار فرنك سویسري).

 االستثمارات تأتي بثمارھا

 934.6، حیث بلغت 2016عام  نتائجملیون فرنك سویسري، على  1045بقیمة وصلت إلى  العائداتساعدت األسواق المالیة في زیادة 
% في الرسوم والعموالت، الناتجة عن النمو الكبیر في 14.2فرنك سویسري. كما كانت زیادة العائدات أیًضا بفضل الزیادة بنسبة  ملیون

ملیون فرنك سویسري، خصوًصا  25لتصل إلى  دخل الفائدة% في 10.1أصول العمالء الخاصة في التكلیفات االستشاریة والتقدیریة، وبنسبة 
 على الدوالر.الفائدة  زیادة أسعار نتیجة

ملیون في  669.6إلى  2016ملیون فرنك سویسري في عام  634.7% من 5.5قید التحكم، حیث ارتفعت بنسبة  النفقات التشغیلیةكما ظلت 
)، بما في ذلك 2016في قارة آسیا (والذي اكتمل في إبریل  Coutts. وقد نتجت الزیادة بشكل رئیسي من التأثیر الكامل لدمج 2017عام 

 الكبیرة. التوظیف في تلك المنطقة. كما زادت النفقات التشغیلیة أیًضا بسبب التكلفة األعلى لالمتثال التنظیمي عالوةً على االستثمارات الرقمیة

ملیون فرنك  191.9ن فرنك سویسري بعد أن كان بقیمة ملیو 271.2% لیصل إلى 41.4إلى  ارتفع الدخل التشغیلي قبل المخصصاتوقد 
. وقد كانت ھذه الزیادة بسبب األعمال االستشاریة والخاصة بالعموالت، والتي أكدتھا العائدات القویة التي حققتھا 2016سویسري في عام 

 منتجات قسم إدارة األصول وكذلك عروض االستثمارات الجدیدة المبتكرة.

ملیون فرنك سویسري  176.4% من 25، مع ارتفاع صافي األرباح بنسبة 2017لمجموعة تحقیق أرباح أكبر في عام وبالتالي استطاعت ا
% 67.9% في مقابل 64.1، ومع تحسن نسبة التكلفة/الدخل لتصل إلى 2017ملیون فرنك سویسري في عام  220.4إلى  2016في عام 
 .2016في عام 

ملیار فرنك سویسري) مقارنةً  7% (5.9ملیار فرنك سویسري، لتزید بنسبة  125.3األصول الُمدارة ، ظلت قیمة 2017دیسمبر  31وفي 
). كما أن األسواق الصاعدة، وصافي التدفقات الداخلة من 2016ملیار فرنك سویسري في نھایة عام  118.3بالسنة المالیة السابقة (

موال الجدیدة الواردة من عمالء القطاع الخاص تعوض وتزید عن التدفقات ملیار فرنك سویسري) واأل 2.5المستثمرین من المؤسسات (
 الخارجة الناتجة من برامج تقنین الضرائب، بواسطة العمالء غیر األوروبیین في األساس.

 
فاألھم ھو أنھا تظھر "وبالرغم أن ھذه النتائج ھي بشكل جزئي نتیجة للظروف االقتصادیة اإلیجابیة على وجھ الخصوص واألسواق المزدھرة، 

متماشیًا مع الظروف  2017لقد كان أداؤنا في عام  الجھود واالستثمارات التي قمنا بھا في السنوات القلیلة األخیرة، خصوًصا في آسیا.
 .UBP، المدیر التنفیذي لبنك Guy de Picciottoاالقتصادیة الواعدة، وقد عكس صناعة الصرافة السویسریة القویة." 
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 سیات الراسخةاألسا

ملیار فرنك سویسري مقارنةً  1.2ملیار فرنك سویسري، لتحقق بذلك زیادة بقیمة  32، بلغ إجمالي میزانیة المجموعة 2017في نھایة عام 
%، وھي نسبة أعلى من الحد 27.4نسبة  عند نسبة الشریحة األولىملیار فرنك سویسري. ظلت  30.8حیث كانت بقیمة  2016بنھایة عام 

 ."FINMAاألدنى الذي تتطلبھ اتفاقیة بازل الثالثة والھیئة الرقابیة السویسریة على األسواق المالیة "
 

لتي %، وا278.4كما تنعكس اإلدارة الحكیمة التي یتبعھا البنك مع المیزانیة العمومیة من خالل نسبة السیولة على المدى القریب، عند نسبة 
 ضعف الحد األدنى الذي تتطلبھ اتفاقیة بازل الثالثة. 2.8تعادل 

 
أحد أفضل البنوك المتخصصة في إدارة رؤوس األموال ولدیھ الوسائل الالزمة لتطویر أعمال إدارة الثروات للعمالء من  UBPیعتبر بنك 

 القطاعین الخاص والمؤسسي على حٍد سواء.
 
 
 

 على مزید من المعلومات، یرجى التواصل مع: للحصول
 

 ماودا ھوج      بیرنارد شوستر
 رئیس العالقات اإلعالمیة    رئیس قسم االتصاالت بالمجموعة والمتحدث الرسمي

 ، البرید اإللكتروني 27 75 819 58 41+ھاتف:    ، البرید اإللكتروني70 24 819 58 41+ھاتف:  
bernard.schuster@ubp.ch     maude.hug@ubp.ch 

 
 

 Union Bancaire Privée (UBP)نبذة عن 
. ویذكر أن البنك متخصص في مجال إدارة 2017دیسمبر  31% وذلك في 27.4ضمن الشریحة األولى لرأس المال بنسبة  من حیث مصنفٌ  فضلأحد البنوك الخاصة الرائدة في سویسرا، كما أنھ من بین األ UBPیعد بنك 
ملیار  125.3مبلغ قدره  2017دیسمبر  31ي موظفاً في أكثر من عشرین موقعاً حول العالم. وقد سجلت األصول الُمدارة ف 1697الخاصة والمؤسسات. یقع الفرع الرئیسي للبنك في مدینة جنیف ویعمل بھ  للعمالءالثروات 

 فرنك سویسري.
www.ubp.com 
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Net profit 220 176  44 24.9%

Operating result before provisions 271 192  79 41.4%

Client assets (in CHF billions) 125.3 118.3  7 5.9%

Total operating income 1,045 935  110 11.8%

Net result from interest operations 281 256  25 10.1%

Net fees and commissions income 658 576  82 14.2%

Profit on trading operations and on fair value options 93 96  (3) (3.3%)

Total operating expenses 670 635  35 5.5%

Personnel expenses 509 468  41 8.7%

General and administrative expenses 161 167  (6) (3.6%)

Depreciation, value adjustments, provisions and losses 104 108  (4) (3.8%)

Total assets 32,036 30,823  1,213 3.9%

Shareholders’ equity 2,235 2,095  140 6.7%

Share capital 300 300  - -

Capital reserves 867 867  - -

Reserves and retained earnings 632 536  96 18.0%

Reserves for general banking risks 215 215  - -

Staff members (as at 31 December) 1,697 1,665  32 1.9%

Net profit per staff member (in CHF thousands) 130 106  24 22.5%

Operating cost / income ratio 64.1% 67.9% - -

Cost / income ratio after depreciation 73.3% 78.4% - -

Return on equity (ROE) 10.5% 9.3% - -

Shareholders’ equity / total assets 7.0% 6.8% - -

Tier 1 capital ratio 27.4% 24.3% - -

Liquidity coverage ratio (LCR) 278.4% 262.1% - -

Leverage ratio 5.4% 5.1% - -

Financial highlights for the Group

FINANCIAL RESULTS AS AT 31 DECEMBER 2017
(UNAUDITED ACCOUNTS)
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Consolidated balance sheet as at 31 December

(in CHF thousands)

2017 2016

Assets

Cash and cash equivalents  8,881,983  7,995,562 

Due from banks  1,878,195  1,589,027 

Due from securities financing transactions  292,545  589,600 

Due from clients  7,736,181  7,097,435 

Mortgages  1,475,424  1,356,208 

Trading portfolio assets  23,087  21,071 

Positive replacement values of derivative financial instruments  315,773  472,798 

Other financial instruments at fair value  669,061  593,449 

Financial investments  9,978,352  10,200,808 

Accrued income and prepaid expenses  136,963  138,023 

Non-consolidated participations  9,068  10,494 

Tangible fixed assets  260,636  241,887 

Intangible assets  347,791  413,823 

Other assets  31,306  102,767 

Total assets  32,036,365  30,822,952 

Total subordinated claims  -  - 
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(in CHF thousands)

2017 2016

Liabilities

Due to banks  541,959  617,702 

Liabilities from securities financing transactions  5,938,741  2,827,106 

Due in respect of client deposits  21,835,427  23,746,512 

Liabilities from trading portfolios  3  280 

Negative replacement values of derivative financial instruments  284,186  246,171 

Liabilities from other financial instruments at fair value  722,215  750,868 

Accrued expenses and deferred income  375,139  322,265 

Other liabilities  74,609  158,375 

Provisions  28,819  58,787 

Total liabilities  29,801,098  28,728,066 

Reserves for general banking risks  215,375  215,375 

Share capital  300,000  300,000 

Capital reserves  867,336  867,336 

Reserves and retained earnings  632,192  535,744 

Group profit  220,364  176,431 

Total equity  2,235,267  2,094,886 

Total liabilities and equity  32,036,365  30,822,952 

Total subordinated liabilities  -  - 

Off-balance-sheet transactions as at 31 December 

(in CHF thousands)

2017 2016

Contingent liabilities  602,746  447,636 

Irrevocable commitments  81,734  124,651 

Liabilities to pay up shares and to make additional payments  171,142  142,008 

Credit commitments (deferred payments) -  - 
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Consolidated statement of income

(in CHF thousands)

2017 2016

Consolidated statement of ordinary income and expenses on banking operations 

Result from interest operations

Interest and discount income  325,659  212,805 

Interest and dividends from financial investments  102,432  104,047 

Interest expense  (146,772)  (60,358)

Gross result from interest operations  281,319  256,494 

Changes in value adjustments and provisions for default risks and losses  
from interest operations  146  (858)

Net result from interest operations  281,465  255,636 

Fees and commissions

Commission income on securities trading and investment transactions  674,923  590,443 

Credit-related fees and commissions  3,263  2,933 

Other fees and commissions income  1,939  2,838 

Commission expense  (22,174)  (20,029)

Fees and commissions  657,951  576,185 

Result from trading activities and the fair value option  92,645  95,776 

Other result from ordinary activities

Result from the disposal of financial investments  9,378  5,342 

Income from participations  1,643  2,126 

of which, from participations reported using the equity method  (928)  (666)

of which, from other non-consolidated participations  2,571  2,792 

Result from real estate  738  984 

Other ordinary income  864  633 

Other ordinary expenses -  (2,123)

Other result from ordinary activities  12,623  6,962 

Total income  1,044,684  934,559 
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(in CHF thousands)

2017 2016

Operating expenses

Personnel expenses  (508,795)  (467,926)

General and administrative expenses  (160,780)  (166,809)

Operating expenses  (669,575)  (634,735)

Value adjustments on participations and depreciation of tangible  
and intangible fixed assets  (96,377)  (97,865)

Changes to provisions and other value adjustments and losses  (7,527)  (10,103)

Operating result before provisions  271,205  191,856 

Restructuring provision -  (9,633)

Operating result  271,205  182,223 

Extraordinary income  4,455  114,316 

Extraordinary expenses -  (22,243)

Changes in reserves for general banking risks -  (50,000)

Taxes  (55,296)  (47,865)

Group profit  220,364  176,431 
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