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السيد موسى عبد العزيز شحادة
رئيس المجلس
التحصيل العلمي
 .1درجة الماجستير في إدارة األعمال  MBAمن جامعة سان فرانسيسكو /الواليات
المتحدة األميركية .1979
 .2درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بيروت العربية .1969
معلومات عامة
 .1المدير العام /البنك اإلسالمي األردني-1982/11/01 ،حتى اآلن.
 .2نائب رئيس مجلس جمعية البنوك لفترة جديدة اعتباراً من  2015/02/25حتى اآلن.
 .3رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في األردن ،اعتباراً من  2015/10/11حتى اآلن.
 .4نائب رئيس مجلس اإلدارة البنك اإلسالمي األردني ،من  1994حتى .2015
 .5رئيس مجلس إدارة شركة التأمين اإلسالمية المساهمة العامة /األردن.
 .6رئيس مجلس إدارة شركة األمين لالستثمار المساهمة العامة/األردن.
 .7رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية المساهمة العامة /األردن.
 .8نائب رئيس هيئة مديري الكلية العربية ذات مسؤولية محدودة/األردن ،سابقاً.
 .9رئيس هيئة مديري شركة سنابل لالستثمارات/سوريا.
 .10عضو مجلس إدارة في المجلس العام للبنوك اإلسالمية.
 .11عضو مجلس إدارة بنك البركة اإلسالمي لالستثمار /البحرين.
 .12عضو مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي ورئيس لجنة التدقيق /مصر ،سابقاً.
 .13عضو مجلس إدارة بنك البركة لبنان  /لبنان ،سابقاً.
 .14نائب رئيس وعضو في مجلس األمناء ،وعضو هيئة مديري جامعة البترا  /األردن.
 .15عضو مجلس أمناء منتدى الفكر العربي وعضو اللجنة المالية فيه.
 .16عضو مجلس أمناء الجامعة الهاشمية  /األردن ،سابقاً.
 .17نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك األردنية  /األردن .2005-1997
 .18عضو مجلس إدارة جمعية البنوك .1996-1983
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 .19عضو مجلس معايير المحاسبية والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ورئيس لجنة
المحاسبة فيها ،من .2002 – 1990
 .20عضو شرف دائم في جمعية أصدقاء بنك العيون األردني والوقاية من فقدان البصر.
 .21عضو المجمع العربي لإلدارة ،سابقاً.
 .22عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال األردنيين  /األردن.
 .23عضو مجلس إدارة مركز الماليين والمصرفيين المعتمدين في األردن  /األردن.
 .24عضو هيئة مديري صندوق الحسين لإلبداع والتفوق  /األردن.
 .25عضو اتحاد المصرفيين العرب  -لبنان .2007/4/17
 .26عضو المجلس االستشاري لالتحاد الدولي للمصرفيين العرب للفترة .2016- 2013
 .27عضو في العديد من اللجان والجمعيات االستثمارية ،والخيرية ،واالجتماعية واإلنسانية،
والدولية.
 .28يشارك ويحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات حول المصارف والمؤسسات المالية
اإلسالمية العربية والدولية.
 .29مشارك في العديد من الندوات والمحاضرات حول المصارف اإلسالمية والمؤسسات
المالية اإلسالمية باللغتين العربية واإلنجليزية.
 .30عمل في المصارف التقليدية منذ  1961/5حتى .1980/5
 .31منشورات وأبحاث:


كيف تدقق بنكاً.



تقديم عدة أوراق وبحوث ومحاضرات باللغتين العربية واإلنجليزية ،والمشاركة في
العديد من الندوات وحلقات الدراسة عن البنوك اإلسالمية.
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