
 

  2015نتائج منتصف عام 
صافية بقيمة  اً ) يحد من اآلثار السلبية للفرنك السويسري الذي أصبح أكثر قوة، مسجًال أرباحUBPبنك يونيون بانكير بريفي (

 مليون فرنك سويسري 79.5
 

 2015يوليو  28جنيفا، 
 
 ) أعلن بنك يونيون بانكير بريفيUBP نك سويسري مليون فر  79.5) اليوم أن صافي األرباح بلغ  

 82% عن العام الماضي حيث كانت 3، بنسبة انخفاض بلغت 2015مليون دوالر أمريكي) في منتصف شهر يونيو  85.1(
مليون فرنك سويسري، ما يعني أن البنك قد نجح في تخفيف حدة اآلثار السلبية لإلجراءات التي اتخذها المصرف الوطني 

  السويسري في شهر يناير. 
  نشاط المبيعات، شهد بنك يونيون بانكير بريفي (وبفضل استدامةUBP ملياري فرنك  على) تدفقات نقدية صافية زادت

  من عمالء المؤسسات والشركات الخاصة. كلِّ مليار دوالر أمريكي) من  2.1سويسري (
  حيث وصلت  ،2014%) في يونيو 1.8-بصورة طفيفة ( -الصادرة أساسًا بعمالت أجنبية-انخفضت قيمة األصول المدارة

مليار دوالر أمريكي). وهذا الرقم ال يشمل أصول بنك كوتس الدولي التي تم اإلعالن  99.6مليار فرنك سويسري ( 93.1إلى 
 .2015عن االستحواذ عليها في نهاية مارس 

  
نا تصدر بالعمالت % من أصول80"نظرًا ألن قائًال: ) UBPتو، المدير التنفيذي لبنك يونيون بانكير بريفي (شو صرح جاي دو بي

  مليون فرنك سويسري  20نحو على تأثير ذلك  وقدراألجنبية، فإن تقوية الفرنك السويسري أضحت عقبة رئيسية أمام عائداتنا. 
". 2015األولى من العام، ويمكن أن تزيد في النصف الثاني من عام  األشهر الستةمليون دوالر أمريكي) على مدار  21.4(

قدرتنا على الحفاظ على أرباحنا لهي خير دليل على قدرتنا على إدارة تكاليفنا وتقديم منتجات وخدمات عالية  وأردف قائًال: "إن
 الجودة تلبي احتياجات عمالئنا". 

 
 آثار سلبية لتعويض أسعار الصرف من خالل األنشطة السليمة

مقارنة بالعام الماضي  مليار دوالر أمريكي) 99.6(مليار فرنك سويسري  93.1إلى  األصول المدارة، وصلت 2015يونيو  30في 
%، فإن التأثير 1.8مليار فرنك سويسري. ورغم أن النتيجة المباشرة لتأثير سعر الصرف كانت انخفاضًا بنسبة  94.8حيث بلغت 

خاصة في أسواق السلبي لذلك كان محدودًا بدرجة كبيرًة وذلك بفضل التدفقات النقدية من عمالء المؤسسات وعمالء الشركات ال
 النمو الخاصة بالبنك. 

حيث  2014مليون دوالر أمريكي) مقارنة بنهاية يونيو  406.1مليون فرنك سويسري ( 379.5مستقرًا حيث وصل إلى  الدخلكان 
 مليون فرنك سويسري، وعززت األنشطة التجارية القوية هذا الدخل.  380.8كان 

 
 إدارة دقيقة للتكاليف؛ تقوية الفرق

مليون دوالر أمريكي)  270.3مليون فرنك سويسري ( 252.6الذي بلغ إجماًال  تكاليف التشغيل%) في 1.7االرتفاع الطفيف (+يعد 
نتيجة لآلثار المبكرة لدمج أصول بنك كوتس الدولي  -مليون فرنك سويسري عن نفس الفترة من العام الماضي 248.4مقابل -



 

قام بنك يونيون بانكير بريفي  -أخرى مصروفاتضمن - واالستثمارات في مناطق النمو التابعة للبنك: ففي النصف األول من العام 
)UBP (ق األوسط. إنشاء شركة مشتركة في شنغهاي مع فريق إدارة األصول، ودعم فرق المبيعات في شرق أوروبا والشر ب 

نسبة التكلفة إلى الدخل ) السيطرة المحكمة على التكاليف، مع تحسين UBPوبالرغم من ذلك، يواصل بنك يونيون بانكير بريفي (
%) في النصف األول من العام رغم إصدار التكاليف األساسية للبنك بالفرنك السويسري وٕاصدار إيراداته أساسًا 66.6( المجمعة

 ر. باليورو أو الدوال
 

  تقوية إضافية للقاعدة المالية

% 5مليار دوالر أمريكي)، بزيادة  20.81مليار فرنك سويسري ( 19.45 - التي تتمتع بسيولة كبيرة-بلغ إجمالي الميزانية العمومية 
ة الحفاظ على ) إمكانيUBP. إن اإلدارة المتحفظة للمخاطر أتاحت لبنك يونيون بانكير بريفي (2014مقارنة بنفس الفترة من عام 
 % (قبل دمج أصول بنك كوتس الدولي). 30.5تبلغ  نسبة رأس مال من المستوى األولقاعدة مالية متميزة وتحقيق 

 
 اإلصدار في منتصف العام بعد االستحواذ على بنك كوتس الدولي

ولى. تم تعبئة الفرق بالكامل لبدء كان اإلعالن عن االستحواذ على بنك كوتس الدولي هو الحدث الرئيسي في هذه األشهر الستة األ
) هي ضمان االنتقال السلس UBPالدمج، ويسير البرنامج وفق الجدول الزمني المعد له. إن أولوية بنك يونيون بانكير بريفي (

كال  لجميع األطراف المعنية. إن األعمال التحضيرية التي بدأت منذ اإلعالن عن االستحواذ تؤكد أن مجموعات المنتجات وثقافة
 البنكين تتمم بعضهما البعض بصورة مثالية مما يصب في مصلحة عمالء البنكين. 

 
 
 
 

 للحصول على مزيد من المعلومات ُيرَجى التواصل مع 
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 )UBPنبذة عن بنك يونيون بانكير بريفي (

% من المستوى األول 30.5ال بنسبة ) هو أحد البنوك الخاصة الرائدة في سويسرا ويعد أفضل البنوك امتالكًا لرؤوس األمو UBPبنك يونيون بانكير بريفي (
موظف على  1,300لرأس المال. البنك متخصص في إدارة الثروات للمؤسسات والشركات الخاصة. المقر الرئيسي للبنك هو جنيفا ويعمل به ما يقرب من 

 صول المدارة.ضمن األ اً سويسري اً فرنك 93.1، امتلك البنك 2015يونيو  30دولة في جميع أنحاء العالم. في  25مستوى 
www.ubp.com 


