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 % 13ملیون فرنك سویسري بارتفاع قدره  90یعلن عن نتیجة صافیة تبلغ  Union Bancaire Privéeبنك 
 
 

 2016یولیو   25
 
  أعلن بنكUnion Bancaire Privée المعروف اختصاًرا باسم ،UBP SA (UBP)  لدیھ صافي الربح ، عن تحقیق زیادة في

 2016ملیون فرنك سویسري بنھایة یونیو  90سجل البنك إجمالي . 2015بالمقارنة مع الفترة ذاتھا في عام % 13 قدرھا
 .ملیون فرنك سویسري التي سجلھا منذ عام مضى 79.5ارتفاًعا عن القیمة 

 
  لمسجلة بنھایة دیسمبر ، ارتفاًعا عن القیمة ا2016ملیار فرنك سویسري بنھایة یونیو  113.5بلغت قیمة األصول الُمدارة

 .ملیارات فرنك 110والبالغة  2015
 

 Coutts Internationalاآلثار اإلیجابیة لدمج أعمال 
 

، وھي عملیة بدأت في أكتوبر Coutts Internationalاستفادة كبیرة من االستحواذ على قاعدة عمالء  حققت األرباح التشغیلیة
ملیون فرنك سویسري بنھایة  453لتصل إلى %) 20زیادة (لیون فرنك سویسري م 77فقد ارتفعت ھذه األرباح بمعدل . 2015
 . ملیون فرنك سویسري 376؛ 2015مقارنة بما سجلتھ في نھایة یونیو  2016یونیو 

 
ملیون  249.1والبالغ  2015ملیون فرنك سویسري مقارنة باإلجمالي المسجل بنھایة یونیو  294.5 بلغ إجمالي النفقات التشغیلیة

 Coutts، ویرجع ذلك بشكل كبیر إلى دمج أعمال %)18زیادة (ملیون فرنك سویسري  45فرنك، ویمثل ھذا زیادة بمعدل 
International. 

 
ملیون فرنك سویسري مسجلة منذ عام  90.8ملیون فرنك سویسري مقابل  110.5إلى  وصلت األرباح التشغیلیةونتیجة لذلك، 

خارج اإلھالك ( الدخل/نسبة التكلفةوتحسنت كذلك . ملیون فرنك سویسري 90صافي الربح  ، وبلغ إجمالي%)21.7زیادة (مضى 
 .2016بنھایة یونیو % 65لتصل إلى ) والمخصصات

 
ملیارات فرنك سویسري سجلتھا بنھایة  110مقارنة بـ  2016ملیار فرنك سویسري بنھایة یونیو  113.5 سجلت األصول الُمدارة

عقب االستحواذ على قاعدة عمالء  2016ملیارات فرنك سویسري في أبریل  8.2ول بما یعادل قیمة زادت األص. 2015دیسمبر 
Coutts Asia  وكذلك التدفقات الخارجة ) ملیار فرنك سویسري 1.6-(لیفوق ذلك انعكاس اآلثار السلبیة لنسب صرف العمالت

 ة ببرامج التسویة الجاریة حالًیا المرتبطة بالعمالء الخصوصیین لقسم إدارة األصول وتلك الخاص) ملیار فرنك سویسري 2.6(
 

 حفظ القاعدة المالیة الراسخة 
 

وھذه النسبة أعلى بكثیر من الحد األدنى الذي تتطلبھ . عقب االستحواذ% 22.3ثابتة عند  لرأس المال نسبة الشریحة األولىظلت 
، وتعكس القاعدة المالیة الراسخة )FINMA(السویسریة على األسواق المالیة والھیئة الرقابیة  Basel IIIاتفاقیة بازل الثالثة 

 %.273.1ملیون فرنك سویسري، وسجلت نسبة تغطیة السیولة  28.66وبلغ إجمالي المیزانیة العمومیة . للمجموعة
 

یجني ثماره كما  Coutts Internationalبدأ دمج أعمال : "، قائالً UBPمن جانبھ یوضح جاي دي بیتشیوتو، المدیر التنفیذي لبنك 
واقترن ذلك النمو مع إدارة التكالیف الجیدة على نحو یمكننا من تحسین . ھو واضح في النمو الذي شھدتھ اإلیرادات واألصول

الربحیة على الرغم من الظروف القاسیة التي تفرضھا حالة عدم الیقین واالضطراب التي تختبرھا األسواق المالیة في الوقت 
 ". راھنال
 
 

 لمزید من المعلومات
 یرجى االتصال بـ:

 ، إیرس للعالقات العامة، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. زخاري میرنالیزا جورج /  
 +، البرید اإللكتروني:97144341163+، فاكس: 97144341207ھاتف: 



 

  lisa@irispr.net/mirna@irispr.net 
www.irispr.net 

 
 

 )Union Bancaire Privée (UBPنبذة عن 
Union Bancaire Privée (UBP ،ھو أحد البنوك الخاصة الرائدة في سویسرا ویعد أفضل البنوك امتالكاً لرؤوس األموال (

ارة الثروات %. ویعمل النبك على إد24تحقیق نسبة رأس مال من المستوى األول تبلغ  2015دیسمبر  31حیث استطاع في 
دولةً تقریباً في جمیع  24في موظفاً  1,450ویعمل بھ ما یقرب من  فللمؤسسات والشركات الخاصة. المقر الرئیسي للبنك ھو جنی

لدیھ مكاتب في  )UBP( ملیارات فرنك سویسري. 110 تبلغ  مدارة ، امتلك البنك أصوالً 2015دیسمبر  31أنحاء العالم. وفي 
 دبي وبیروت

www.ubp.com 
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