
أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم  

السـيــد / نـاصـر نـاجـي حسـيـن الطراونـة

• املنصب: الـمـديـر العام  	

• تاريخ امليالد: 1964  	

• بـكالوريـوس فــي علـم الكمبيـوتــر/ جامعة إمبريال للعلوم والتكنولوجيا – لندن، عام 1986.  	

• عمل مستشار في شركة شاعر وشركاه حتى عام 1993.  	

• شريك في مؤسسة IBEX Consulting من عام 1994 – 1997.  	

• عمل كمستشار في الوحدة التنفيذية للتخاصية في رئاسة الوزراء من عام 1997 – 2000. 	

• مساعد مدير عام / خدمات استثمارية في بنك االستثمار العربي األردني من عام 2000 – 2017. 	

• رئيس مجلس إدارة سابق لشركة تعدين اليورانيوم األردنية. 	

• عضو سابق في مجلس إدارة شركة البريد األردني.	

• عضو مجلس إدارة في شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية م.ع.م.	

• رئيس هيئة املديرين للشركة العربية املتحدة لالستثمار والوساطة املالية.	

السـيــد / رائـد روحي اسكندر املصيص 

• املنصب: مساعد املدير العام / مالية وإدارية / دائرة اخلزينة	

• تاريخ امليالد: 1979 	

• بكالوريوس في احملاسبة من جامعة العلوم التطبيقية – األردن، عام 2001.  	

• ماجستير في التمويل واإلستثمار من Kingston University – لندن، عام 2004. 	

• عمل على تدقيق العديد من البنوك والشركات املالية احمللية والعاملية.	

• عمل في مجال التدريب املالي واخملاطر في الشرق األوسط واململكة املتحدة – بريطانيا.            	

• األردن 	 املهنية في  التدقيق  والتأكيدات بوظيفة مشارك في إحدى كبرى شركات  التدقيق  عمل ملدة 16 سنة في مجال 

واململكة املتحدة – بريطانيا.

• عضو مجلس إدارة في شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية م.ع.م. 	

• عضو مجلس إدارة في بنك األردن الدولي – اململكة املتحدة.	

• عضو هيئة املديرين للشركة العربية املتحدة لالستثمار والوساطة املالية.	

• رئيس مجلس إدارة شركة الكوثر للتأجير التمويلي.	



السـيــد / بـاســل محمــد علـي األعـــرج
• املنصب: مساعد املدير العام / إدارة اخملاطر	

• تاريخ امليالد: 1970 	

• ماجستير إدارة األعمال / Lancaster University – بريطانيا، عام 2015.  	

• ماجستير اإلدارة العامة / Harvard University - الواليات املتحدة األمريكية، عام 2011. 	

• ماجستير العلوم مالية واملصرفية / األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية - اململكة األردنية الهاشمية، عام 1999. 	

• 	   London Institute of Banking/(CDCSAdv.)  وفي االعتمادات املستندية )CITF( خبير معتمد في التجارة الدولية والتمويل

and Finance – بريطانيا منذ عام 2009. 

• خبير معتمد في إدارة اخملاطر Frankfurt School of Finance & Management/ (CERM)  – أملانيا. 	

• شهادة االئتمان التجاري )CICC( من مؤسسة  Moody’s Analytics - الواليات املتحدة األمريكية.	

• عضو مجلس إدارة في بنك األردن الدولي – اململكة املتحدة.	

• عضو مجلس إدارة في الشركة األردنية إلعادة متويل الرهن العقاري.	

• عضو مجلس إدارة في شركة البنوك التجارية للمساهمة في الشركات.  	

• 	 .(MEPS( عضو مجلس إدارة في شركة الشرق األوسط خلدمات الدفع

• عضو هيئة املديرين في الشركة العربية املتحدة لالستثمار والوساطة املالية.	

• عمل مديرًا إلدارة العمليات لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.  	

• عمل مديرًا إلدارة العمليات ومن ثـم مديرًا لتطوير األعمال املصرفية لدى بنك اإلحتاد.	

• عمل في منصب نائب الرئيس في مجموعة اخلدمات املالية العاملية والتمويل التجاري لدى ستي بنك.	

الـسـيــد / شريف فارس سليم الصواحله
• املنصب: مساعد املدير العام / اخلدمات املصرفية لألفراد وإدارة الثروات	

• تاريخ امليالد: 1978 	

• بكالوريوس في إدارة الفنادق من جامعة  San Francisco State في الواليات املتحدة األمريكية، عام 2001.	

• ماجستير في إدارة االعمال من جامعة Roehampton في اململكة املتحدة، عام 2018.	

• حاصل على رخصة SERIES 7 و SERIES 66 من هيئة تداول االوراق املالية االمريكية، عام 2004.	

• عمل كمدير خدمات البرمييير وإدارة الثروات والفروع في بنك HSBC االردن من عام 2009 – 2014.  	

• عمل كمدير مشاريع إقليمي في بنك HSBC دبي - االمارات العربية املتحدة، عام 2012. 	

• من	 األمريكية  املتحدة  الواليات   - كاليفورنيا  والية  في   Farmers & Merchants بنك  في  منطقة  كمدير   عمل 

عام 2008 – 2009.

• الواليات 	  - كاليفورنيا  والية  في   Bank of America بنك  في  واألفراد  التجارية  املصرفية  للخدمات  الرئيس  كنائب  عمل 

املتحدة األمريكية من عام 2004 – 2008. 

• عمل في خدمات البرمييير في بنك Wells Fargo في مدينةBerkeley  - الواليات املتحدة األمريكية من عام 2003 – 2004. 	



الـسـيــد / طـارق أديـــب فـيـلـيــب الصــايـــغ
• املنصب: مساعد املدير العام / خدمات الشركات	

• تاريخ امليالد: 1979 	

• بكالوريوس متويل من جامعة ميريالند في الواليات املتحدة األمريكية، عام 2002.	

• حاصل على شهادة ممارسة التمويل األصغر املستدام من معهد الدراسات املصرفية / برنامج USAID، عام 2005.	

• حاصل على شهادة أخصائي مخاطر من BAI Center for Certification في والية شيكاغو - الواليات املتحدة األمريكية، 	

عام 2006.

• حاصل على رخصة مدير عالقات معتمد من Sigma Management Consultancy/Jordan، عام 2007.	

• عمل مديررئيسي خلدمات الشركات في بنك HSBC األردن من عام 2010 – 2014. 	

• عمل لدى دائرة خدمات الشركات في بنك ستاندرد تشارتد األردن عام 2010. 	

• عمل مديرًا رئيسيًا لدى فرع الشركات في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل من عام 2006 – 2010. 	

• عمل في خدمة العمالء في بنك اإلحتاد، عام 2005. 	

• عمل في خدمة العمالء في Chevy Chase Bank في والية مريالند - الواليات املتحدة األمريكية من عام 2000 – 2004.  	

• عضو مجلس إدارة في شركة الكوثر للتأجير التمويلي.	

السـيــد / محمــد أحمــد زيــد الكيالنــي 
• املنصب: مساعد املدير العام / التدقيق الداخلي	

• تاريخ امليالد: 1965 	

• بكالوريوس اقتصاد من جامعة اليرموك، عام 1986.  	

• 	  .Certified Bank Auditor/Internal Quality Auditor – حاصل على شهادات مهنية في التدقيق الداخلي

• عمل ملدة 16 سنة مراقبًا في دائرة التدقيق الداخلي في البنك اإلسالمي األردني. 	

• عمل ملدة 3 سنوات مديرًا إلدارة املراجعة الداخلية في مصرف الوحدة - ليبيا. 	

• عمل ملدة 6 سنوات مديرًا في دائرة التدقيق الداخلي في البنك العربي. 	

الـسـيــدة / صوفيا فارس يوسف الرزوق
• املنصب: مساعد نائب املدير العام / إدارة العمليات املركزية	

• تاريخ امليالد: 1981 	

• ماجستير في إدارة االعمال في التمويل واملصارف من معهد الدراسات املصرفية بالتعاون مع اجلامعة األردنية، عام 2006. 	

• بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية من اجلامعة الهاشمية – األردن، عام 2003. 	

• شهادة DELF - دبلوم في اللغة الفرنسية من املعهد الفرنسي – األردن، عام 1997. 	

• عملت وتنقلت في أكثر من قسم ومنصب في بنك HSBC األردن منذ عام 2003. 	

• عملت ملدة 3 سنوات مديرًا لعمليات إئتمان الشركات ومن ثم 3 سنوات مديرأ للعمليات املركزية في بنك HSBC األردن.	

• عملت 3 سنوات مديرًا لدوائر احلواالت املركزية وعمليات الشركات وصيانة احلسابات املركزية في بنك االستثمار العربي األردني.  	

• عملت مديرًا إلدارة العمليات املركزية في بنك االستثمار العربي األردني منذ عام 2017. 	



السـيـد / إيـاد حــسـن يوسـف بواطـنـــه

• املنصب: مساعد نائب املدير العام / اخلزينة والعمالت األجنبية. 	

• تاريخ امليالد: 1987  	

• بكالوريوس إدارة أعمال – اجلامعة األردنية، عام 2009.	

• حاصل على عدة شهادات متخصصة في إدارة اخلزينة وإدارة احملافظ االستثمارية.	

• ضابط حسابات في شركة Texum Jordan  لتكنولوجيا املعلومات، عام 2009 – 2010.	

• عمل ملدة 10 سنوات في بنك الكويت الوطني – مدير دائرة اخلزينة والعمالت األجنبية.	

الـسـيــدة / نيفيــن يحـيـي جنيب الـروســـان

• املنصب: مديـرة دائرة مراقبة اإلمتثال 	

• تاريخ امليالد: 1979  	

• بكالوريوس قانون من جامعة اليرموك – األردن، عام 2003.	

• 	 ،Certified Anti-Money Laundering Specialist )CAMS( حاصلة على شهادة اخصائي معتمد في مكافحة غسل االموال

عام 2014.  

• حاصلة على الشهادة الدولية املتقدمة في االمتثال )International Advanced Certificate in Compliance )ICA، عام 	

.2017

• 	 ،Certified Anti Money Laundry Consultant )CAMC( حاصلة على شهادة مستشار معتمد في مكافحة غسل األموال

عام 2018.

• حاصلة على شهادة مدقق مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب معتمد Certified AML/CFT Auditor، عام 2018.	

• مديرة دائرة مراقبة اإلمتثال - بنك االستثمار العربي األردني منذ عام 2016. 	

• رئيس فريق وحدة مراقبة اإلمتثال ومكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب - بنك االستثمار العربي األردني من عام 2012 – 2016. 	

• شغلت عدة وظائف ومناصب لدى البنك السعودي البريطاني - ساب SABB من عام 2006 – 2010.  	


