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  األصول الخاضعة إلدارته % في قيمة8ادة بنسبة زيسجل يونيون بانكير بريفييه ي
  2014يوليو  24جنيف: 
 في قيمة األصول الخاضعة إلدارته منذ نهاية 8ه ارتفاعًا بنسبة يونيون بانكير بريفيي المصرف السويسري الخاص شهد %

مليار فرنك سويسري حاليًا (أي ما يعادل  94.8مليار فرنك سويسري إلى  87.7حيث ارتفعت من ، 2013شهر ديسمبر 
مليار فرنك  2.4 تي بلغتصافي التدفقات النقدية ال إلى ما إلى حدٍّ  هذه الزيادةعزى مليارات دوالر أمريكي). وتُ  106.9

 سويسري.

  مليون  92.5مليون فرنك سويسري ( 82% مسجًال 6.2جمعة بنسبة مجموعة يونيون بانكير بريفييه الم أرباحكما ارتفع صافي
 مليون فرنك سويسري العام الماضي. 77.2دوالر أمريكي) مقابل 

  وقد احتفظ المصرف بقاعدة مالية قوية وذلك بفضل النهج الحذر الذي يتبناه حيال إدارة المخاطر وحرصه على متابعة
%، فهو ُيعد 28 تبلغ نسبة رأس ماللتصنيف البنوك باألولى  ضمن الفئة اً مدرج اً بنكه . ونظرًا لكونالميزانية العمومية عن كثب

 واحدًا من أفضل المصارف السويسرية من حيث الرسملة.
 

  هارة البنك وصافي أرباحنمو األصول الخاضعة إلد
فرنك سويسري بارتفاع نسبته  مليون 82صافي أرباح بلغت قيمتها  2014من يونيو  30سجل مصرف يونيون بانكير بريفييه في 

مليار فرنك  94.8مليون فرنك سويسري). كما بلغت قيمة األصول الخاضعة إلدارته  77.2% مقارنة بالعام الماضي (6.2
مليار فرنك سويسري). ويعزى هذا االرتفاع إلى حد ما  87.7( 2013% عما سجلته في شهر ديسمبر 8بنسبة  ةسويسري مرتفع

مليار فرنك سويسري، فضًال عن االندماج الكامل ألعمال لويدز المصرفية  2.4نقدية التي بلغت قيمتها ال إلى صافي التدفقات
  الخاصة وذلك بتحويل فرع موناكو اعتبارًا من شهر إبريل الماضي.

مليون دوالر أمريكي)،  429.4مليون فرنك سويسري ( 380.8اإليرادات المحققة خالل النصف األول من العام وقد بلغ إجمالي 
مليون فرنك سويسري المسجلة في النصف األول من العام الماضي. هذا ولم تخرج مصروفات التشغيل عن نطاق  349.4مقارنة بـ

يون دوالر أمريكي) شاملة تكاليف االندماج مع لويدز. وقد بلغت مل 280.1مليون فرنك سويسري ( 248.4السيطرة حيث بلغت 
% على الرغم من الضغط القوي الذي تتعرض له هوامش 65اإليرادات المجمعة لمجموعة يونيون بانكير بريفييه  نسبة التكاليف/

 الربح في القطاع المصرفي.

  
  أسس مالية قوية

مليار دوالر أمريكي). وقد ظلت مستقرة بصفة عامة محققة  20.8ر فرنك سويسري (مليا 18.5بلغ إجمالي قيمة الميزانية العمومية 
حيال إدارة المخاطر، تمكن المصرف أيضًا من االحتفاظ  اً متحفظ اً تبني يونيون بانكير بريفييه نهج. وبفضل اً مرتفع سيولةٍ  معدلَ 

واحدًا من أفضل عد ويُ  %،28ف البنوك بنسبة رأس مال تبلغ ضمن الفئة األولى لتصني اً مدرج اً نظرًا لكونه بنكبقاعدة مالية قوية 
 المصارف السويسرية من حيث الرسملة.



 

 
  

  بنك يونيون بانكير بريفييهنبذة عن 
من أفضل المصارف من حيث الرسملة  دواحالمصارف السويسرية الخاصة، وهو أبرز ُيعد بنك يونيون بانكير بريفييه واحدًا من 

وهو بنك متخصص في مجال إدارة %. 28ضمن الفئة األولى لتصنيف البنوك بنسبة رأس مال تبلغ  اً رجمد اً نظرًا لكونه بنك
 1,350حد سواء. ويقع مقره الرئيسي في جنيف ويبلغ عدد موظفيه نحو  ىالثروات لعمالئه من القطاع الخاص والمؤسسات عل

أن قيمة األصول الخاضعة  2014يونيو  30التقارير الصادرة في موظفًا موزعين على عشرين فرعًا تقريبًا حول العالم. وقد أوردت 
  مليارات دوالر أمريكي). 107مليار فرنك سويسري ( 95إلدارته تبلغ 
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