
 
 
 
 

 موسى الموسى
 رئیس شركة داو بالمملكة العربیة السعودیة  
 والممثل المساھم بمشروع صدارة المشترك 

 مشروع صدارة المشترك في  داو  لشركة  المساھمین  عن  وممثالً 
  
 
 
 

وممثالً عن المساھمین لشركة     یعد موسى الموسى رئیًسا لشركة داو بالمملكة العربیة السعودیة
 . تعد مشروًعا مشترًكا مع شركة أرامكو السعودیة التيصدارة  شركة داو في 

 
وباإلضافة إلى   یتولى موسى الموسى بصفتھ رئیًسا لشركة داو العربیة السعودیة قیادة المؤسسة لتنفیذ إستراتیجیة النمو التي تنفذھا داو بالمملكة. 

موسى أیًضا مسؤولیة إدارة جمیع أمور المساھمین في شركة داو والمتعلقة بمشروع صدارة المشترك. كما یتولى  دوره الجغرافي؛ یتحمل ال
   اإلشراف على األنشطة المرتبطة بتنفیذ العقود المبرمة بین داو وصدارة باإلضافة إلى متابعة أنشطة داو في مجلس صدارة للتسویق.

 
مدیر العام لشركة داو اإلمارات العربیة المتحدة ومدیر الشؤون المالیة لشركة داو في الھند والشرق  وكان الموسى قد شغل في السابق منصب ال

 األوسط وإفریقیا وتركیا.  
 

في مجال الشؤون المالیة في مدینة میدالند، حیث تمكن من القیام بمھام عدیدة في مختلف األقسام    2005وكان قد انضم إلى شركة داو في عام 
  2009ومحاسبة التكالیف والضرائب والمراجعة وتمویل األعمال التجاریة والخزینة. تولى الموسى عام  المحاسبة المالیة والقانونیة بما في ذلك 

سم صدارة) قبل تعیینھ مدیًرا مالیًا بمنطقة الشرق األوسط وأفریقیا عام  إ منصب المدیر المالي لمشروع رأس تنورة المتكامل (المعروف اآلن ب 
، توسع  2015وفي عام  ، تولى الموسى مسؤولیات إضافیة بصفتھ مدیًرا عاًما لشركة داو اإلمارات العربیة المتحدة.2011في عام و .2010

 دوره لیشمل الھند وتركیا وُعین مدیًرا مالیًا لمنطقة الھند والشرق األوسط وأفریقیا وتركیا. 
 

المالیة مثل سیتي جروب إلدارة األصول في ستامفورد وكونكتكت وبنك جیھ بي   عمل الموسى قبل انضمامھ إلى داو مع العدید من المؤسسات 
 مورغان تشیس في نیویورك ولندن ومكتب دویتشھ بنك في نیویورك. 

 
حصل الموسى على درجة الماجستیر في إدارة األعمال من كلیة وارتون لألعمال بجامعة بنسلفانیا وبكالوریوس اآلداب في االقتصاد من  

 ورج تاون في واشنطن العاصمة. جامعة ج
 
 

 2019أكتوبر 


	رئيس شركة داو بالمملكة العربية السعودية
	والممثل المساهم بمشروع صدارة المشترك
	وممثلاً عن المساهمين لشركة  داو في مشروع صدارة المشترك

