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يشغل الدكتور رياض أبوو شوحادة منصوب مسواعد المحوافظ

Dr. Abu Shehadeh holds the post of Assistant
Governor for Financial Stability since the  اض ووافة2015 لش ووؤون االس ووتقرار الم ووالي من ووم بداي ووة ال ووا
beginning of 2015 and he also holds the post of الشو و ووغال منصو و ووب م ارقو و ووب المصو و ووارف فو و ووي سو و وولطة النقو و وود
Supervisor of Banks since 2006 as he succeeded
 وملووب ب وود ازتيوواب متطلبووا2006 الفلسووطينية منووم ال وا
thought all the IMF restructuring requirements of
the PMA. Mr. Abu Shehadeh served in several إعادة هيكلة سلطة النقد التي تم باشوراف ببوراص صوندو
senior positions since he has joined the PMA in  وقد شغل قبل ملوب عودة مناصوب إشورافية فوي.النقد الدولي
1996.
.1996 سلطة النقد منم إنضمام لل مل فيها في ال ا

Dr. Abu Shehadeh got the Indian Council for
Cultural Relations ( ICCR) Scholarship to persue
his Ph.D in India in 2014. He got his P.hD in
Risk Management From Nagpur UniversityIndia in 2016. He also got a Chevening
Scholarship to persue his Masters studies in UK
in 1998, where he got his master's degree in
Finance, Regulation and Risk Management from
ICMA Center - University of Reading– in the
United Kingdom in 1999. He also holds master's
degree in Banking and Business Finance from the
University of Baroda in India in the year 1995.
and Bachelor's degree in Commerce from Nagpur
University, India in the year 1992.

كووان الوودكتور ابووو شووحادة قوود حصوول علووى منحووة المزل و
،2014 الثقافي الهندي الستكمال دراسة الدكتوراه في ال ا
وحصل على شهادة الدكتوراه في مزال ادارة المبواطر فوي

 علم واه ان و. “ بالهنوودNagpur”  موون زام ووة2016 ال ووا

الثقافي البريطاني

كان قد حصل أيضاه على منحة المزل

 حيو1998 الستكمال دراسة المازستير في بريطانيوا عوا

 الرقابووة وادارة المبوواطر،أتو د ارسووة المازسووتير فووي التمويوول
UK

" فو ووي المملكو ووة المتحو وودةReading مو وون زام و ووة

 ويحموول أيضواه درزووة المازسووتير فووي ال لووو الماليووة.1999

1995 " في الهند عاBaroda" والمصرفية من زام ة

“ Nagpur” فوي التزووارة مون زام وة

ودرزوة البكوالوريو
.1992 بالهند عا

Dr. Abu Shehadeh represents the PMA as a board
يمثل الدكتور أبوو شوحادة سولطة النقود فوي عضووية مزوال
member in several organizations and committees
i.e Social Security Corporation (SSC), the إدارة ال ديو و وود مو و وون المؤسسو و ووا واللزو و ووان وأهمهو و ووا مؤسسو و ووة
National Committee for Combating Money  واللزن و ووة الوطني و ووة لمكافح و ووة س و وول،الض و وومان االزتم و وواعي
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Laundering &Tourist Financing, The Council of
األمووال وتمويوول االرهوواب ،ومزل و مهنووة توودقي الحسووابا
Auditing Profession, the Students Fund for
وص و ووندو اقو و وراض طلب و ووة مؤسس و ووا الت ل و ووي ال و ووالي ف و ووي
Higher Education . He is also a Steering
فلسطين اضافة الى عضووية المركوب االقليموي للودع الفنوي Committee member in the IMF Middle East
Technical Assistance Center (METAC) based in
لصندو النقد الدولي في بيرو  /الزمهورية اللبنانية.
Beirut- Lebanon.
وك ووان ق وود مث وول س وولطة النق وود عل ووى م وودار ع وودة س وونوا

ف ووي

اللزنووة ال ربيووة للرقابووة المص ورفية وفري و االسووتقرار المووالي
المنبثقتو وين ع وون األمان ووة ال ام ووة لمزلو و
المركبية والسلطا

النقدية ال ربية .كما وعمل ممثال عون

سلطة النقد ك ضوو مزلو
هيئة سو أر

مح ووافظي البن وووب

إدارة علوى فتورتين متتواليتين فوي

المال الفلسطينية.

He used to represent the PMA at the the Arab
Committee on Banking Supervision (ACBS) and
the Arab Financial Stability Team that is
affiliated to the Council of Governors of the Arab
Central Banks and Monetary Agencies at the
Arab Monetary Fund. He also represented the
PMA as a board member at the PCMA for two
consecutive terms.

Dr. Abu Shehadeh has attended several
وقوود ش ووارب ال وودكتور أبووو ش ووحادة فووي ال دي وود موون الورش ووا
والن وودوا والم ووؤتم ار المصو ورفية ف ووي كاف ووة مز ووال عم وول workshops, seminars, conferences in all Central
Banking Activities especially in the Supervision
البن وووب المركبي ووة وعل ووى االب وور المز وواال الرقابي ووة وادارة areas, Risk management, Compliance and
Financial Stability.
المباطر واالمتثال واالستقرار المالي.
أبحاثو و المنش ووورة ه ووي اس ووتم اررية االعم ووال والت ووافي م وون His published research papers are “Business
الك ووار د درو موون فلسووطين و التزربووة الفلسووطينية فووي Continuity & Disaster recovery: Lessons from
Palestine” & “The Palestinian Experience in
تطوير القطاع المصرفي .
Developing the Banking System.
أما أه اإلنزا اب

بالل فترة قيادت لودائرة الرقابوة والتفتوي

فهووي ت بيووب والمحافظووة علووى االسووتقرار المووالي موون بووالل
تط و وووير التشو و وري ا

المنظم و ووة لل م و وول الرق و ووابي والمص و وورفي

وتط وووير ال وونظ والسياس ووا

الرقابي ووة واالحت اربي ووة والس ووالمة

الكلي و و ووة النظامي و و ووة واس و و ووتم اررية األعم و و ووال وادارة المب و و وواطر

وم الزووة المص ووارف الض و يفة ممووا أدى الووى ت بيووب كفايووة
ومالصة أر

مال القطاع المصرفي وبفض الت ثر .كما تو

بووالل ما

الفتوورة تمتووين وتطوووير رقابووة القطوواع الصوويرفي

وابض وواع مؤسس ووا

االقو وراض المتبصص ووة لرقاب ووة س وولطة

النقد بهدف ت بيب االستقرار المالي وفقا لرؤية سلطة النقد.
وكو و ووان لهو و وومه االنزو و ووا اب
وملمووو

ان كاس و و وا ايزابي و و وا وبشو و ووكل زلو و ووي

علووى التطووور والكفوواصة فووي أداص النظووا المص ورفي

الفلس ووطيني ومس وواهمت ف ووي االقتص وواد ال وووطني الفلس ووطيني
وت بيب االستقرار المالي في فلسطين.

Main Achievement during his leadership is
enhancing and preserving Financial Stability
thorough the development of the regulatory
legislations, development of the supervisory
policies, Macro prudential policies, business
continuity, the rehabilitation/ liquidation of weak
banks which enhanced banks' capital adequacy,
solvency and lowered Non- performing loans.
During his tenure there was enhancement of
money changers supervision as well as bringing
the Micro- finance sector under the PMA's
jurisdiction aiming to foster Financial Stability.
Those achievements have led to a notable
improvement in the Palestinian Banking System
development, performance, efficiency and
contribution to the national economy and
enhancement of the Financial Stability in
Palestine.
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