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Hamid Noorizadeh is the Global Head of Compliance for Islamic Banking and Finance as well as Head of
Compliance for the Middle East and Africa at BNP Paribas based in Bahrain.
He joined BNP Paribas in July 2009 upon the integration of Fortis Bank SA/NV. He was appointed as Regional
Head of Compliance and Control for Middle East and Africa in May 2010 and as Global Head of Compliance –
Islamic Banking and Finance in April 2011. Hamid’s role also covers the management oversight of Operational
Risk.
From 2006 to 2009 he was, as Managing Director, responsible for UK and European Compliance at Fortis Bank
SA/NV and prior to that occupied a similar position with UJF Bank (now Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ) in
London. He qualified as a chartered accountant with Ernst & Young in London where he worked for several
years, reaching the position of Divisional Senior Manager.
Hamid has an Honours Degree in Finance and is a fellow of the Institute of Chartered Accounts in England &
Wales. Hamid is a British national.
حميد نوري زاده
- حميد نوري زاده رئيس االلتزام العالمي للمالية واألعمال البنكية اإلسالمية ورئيس االلتزام في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا
 ان/  م عند دمج فورتيس بنك اس ايه2009  وقد التحق بالعمل في بي ان بي باريبا في شهر يوليو. البحرين- بي ان بي باريبا
م والرئيس العالمي لاللتزام2010  كما تم تعيينه الرئيس اإلقليمي لاللتزام والمراقبة في الشرق األوسط وإفريقيا في مايو.في
.م2011 واألعمال البنكية اإلسالمية و المالية في ابريل
 حميد مسئول عن االلتزام في/ م كان السيد2009-2006  في الفترة من.كما يقوم أيضا باإلشراف اإلداري على مخاطر التشغيل
 ان في وقبل هذا شغل منصب مماثل مع بنك يو جيه اف (وحاليا يسمى بنك/ المملكة المتحدة وأوروبا في فورتيس بنك اس ايه
 وهو مؤهل كمحاسب قانوني مع ارنست اند ينغ في لندن حيث عمل لعدة سنوات ووصل،طوكيو متسوبيشي يو جيه اف) في لندن
.الى منصب مدير أول الشعبة

