يونيتد فيرست بارتنرز تعين باسكال ماريونو شريكا إداريا و مسؤوال عالميا في
خط االئتمان و حلول األعمال .
الدوحة  7 ،مايو ( 4102ب ء ر – نيوز واير(
تتشرف يونيتد فيرست بارتنرز ( )st eir P nUe F netinUبتعيين السيد باسكال ماريونو ( F Uc a
 )u n ntti Mمسئوال عالميا في خط االئتمان و حلول األعمال و عضوا في الهيئة التنفيذية.
سيكون باسكال شريكا إداريا و سيشرف على إدارة الفرع السويسري ليونيتد فيرست بارتنرز (ي – ف –
ب – كابتل) الحديث التكوين.
يتركز خط االئتمان و حلول األعمال حول ما يوجد من أصول ائتمانية في القوائم المالية لعديد المؤسسات
في المجال المالي.
إضافة إلى التوزيع و المناولة ,يتمحور النشاط أيضا حول االستشارة و إعادة هيكلة األصول.
كان باسكال سابقا مسئوال عالميا في خط االئتمان و شريكا تنفيذيا لحساب شركة كليبر شوفرو ( ieain
.)xuiMvniMC
قبل ذلك  ,تخطى باسكال خطة التداول و استشارة المخاطر بالمجلس العالمي ألسواق رؤوس األموال
لحساب شركة جينيرال كوربورايت & أنفستسمنت بنكينغ ( & nc eee oeten ai xnnenn ei
.)gtviUeBite m te tI
تمت ترقية باسكال نتيجة إفالس شركة ليمان بروزرز(' )siuB t mnneuinUللقيام بمهام مختصة من
بينها إنشاء الباد بنك و التصرف في المنتجات المالية المركبة.
لبسكال خبرة في ميدان األسواق المالية  ,العمالت األجنبية  ,مشتقات سعر الصرف  ,النقد و المنتجات
المركبة.
زاول باسكال تعليمه في كل من المدرسة العليا للفنون و الحرف بباريس و كلية التقنيات بمدريد.
و قد ورد في تصريح لباسكال ماريونو:
" أنا سعيد جدا بانضمامي إلى هذه الشركة المشهورة بالديناميكية و المكنة لالحترام ,و أنا على يقين بأننا
سنصبح الرائدين في مجال أعمال االئتمان .في مرحلة أولى سنعزز امتدادنا العالمي عن طريق توظيف
 41محترفا طوال السنتين المقبلتين".
مؤسسي :و في تعليق لستيفان ماردل( ) eeeu ti u nriaو ميخائيل حجاج (, )u cu ia l rMirM
يونيتد فيرست بارتنرز

"يمثل افتتاح الفرع الجديد بسويسرا مرحلة جوهرية لتنويع الخدمات في مجال اإلرشاد المالي في جميع
فيئات األصول .إن خبرة باسكال في بنك االستثمار و السمسرة ستساهم بشكل فعال في تطوير االمتيازات
التي يحضا بها حرفاء يونيتد فيرست بارتنرز".
و يضيف ستيفان ماردل :
" نتكفل حاليا بتفويضات عدة في كل من أوروبا و الشرق األوسط و نشهد اهتماما متزايدا لهذه الفئة
الجديدة من األصول من قبل أبرز حرفائنا هادج فاند (".)lirIi PMtr

فيما يخص يونيتد فيرست بارتنرز :
يونيتد فيرست بارتنرز هي الرائد العالمي في الخدمات المالية الخاصة  ,مختصة في الوساطة ,
اإلرشاد و البحث.
أنشئت المؤسسة سنة  4112على يد ستيفان ماردل و ميخائيل حجاج اللذان يمثالن أحد أهم قدماء شركة
إكاب (.)gxCF
تتركز أنشطة الشركة في أوروبا  ,أمريكا و الشرق األوسط و لها مكاتب في كل من لندن  ,نيو يورك ,
جينيف و لوكسمبورغ.
كونت المؤسسة عالقات شراكة صلبة مع أهم المؤسسات العالمية في هذا المجال من بينها غولد مان
ساكس ( , )onarB t cuUج ب مرجان( )nF unnI tو شنيدر ترايدنغ ( cuti rin
.)gn r tI
مع حلول هذه السنة  ,تقوم المؤسسة بفتح مكاتب جديدة في كل من دبي  ,باريس  ,هونغ كونغ و سنغافورة
و ستعمل على توسيع رقعتها بفتح المزيد من المكاتب في المستقبل.
احتلت يونيتد فيرست بارتنرز المرتبة األولى في مناسبتين متتاليتين في مجال الحاالت الخاصة في البحث
على األسهم و السمسرة حسب إحصائيات تومسن رويترز إكستل (.)gunBUnt eiMeinU hmghs
لمزيد من المعلومات باإلمكان زيارة http://www.utdfirst.com :

