
و ، و ه2011ارة شركة العربية للطيران منذ مارس عضو مجلس إد -الشيــخ محمـد بن عبدهلل ال ثاني 

 رئيس دائرة اإلحصاء و التنمية المجتمعية

 

الشيخ محمد بن عبدهللا آل ثاني خريج الجامعة األمريكية في الشارقة )بكالوريوس في  

الشارقة، و هو رجل (، هو أحد القادة الشباب في إمارة 2006و الماجستير في  2004

أعمال ناجح و متخصص في مجال السياحة و السفر. أكمل الشيخ محمد برنامج جامعة 

 .2018في سبتمبر  هارفارد التنفيذي لرواد األعمال

 

، و قد تولى إدارة مكتب 2011الشيخ محمد عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ 

، و في 2010صاحب السمو حاكم الشارقة في الجامعة األمريكية في الشارقة في 

تم تعيينه مديرا ً عاما ً لدائرة اإلحصاء و التنمية المجتمعية، ثم تم تولى منصب  2011

 .2019و حتى إبريل  2014عضو المجلس التنفيذي في الشارقة منذ  رئيس الدائرة و

 

تموين، و  القابضة، و جراب ان جو، و شركة AMباإلضافة إلى ذلك برأس السيخ محمد شركة جاما للطيران، و 

 .القابضة، و الشريك المؤسس لموقع "مسافر" تحت شركة العالمية للسفر EMالنورس، و 
 

 

 

 

Sheikh Mohammed Bin Abdullah Al Thani- Air Arabia Board Member since March 2011, 

Chairman – Sharjah Statistics Center. 

 

Sheikh Mohammed Abdullah Al Thani, an alumnus of the American 

University of Sharjah, (Bachelors in Business Administration ’04 

and MBA ’06), is one of the prominent successful young leaders in 

Sharjah and a businessman, with positive footprints in many business 

fields especially travel and tourism. He completed Harvard Business 

School Executive Education Owner/President Management program 

in September 2018.  

 

H.E. assumed the role Director of His Highness Sharjah Ruler’s 

Office in the American University of Sharjah in 2010. He was 

appointed end of 2011 as Director General of Sharjah Statistics 

Center, and he assumed the role of Chairman of the Department of Statistics and Community 

Development from 2014 until April 2019. 

 

Besides that, he also serves as Chairman of Gamma Aviation, AM Holding Company; Grab ‘n 

Go Food Outlet, Tamween (Catering Co.), Al Nawras (Hospitality Co.) and he is the Chairman 

of EM Holdings – (EM Wire, Santos International, Ascent Advertising and the Co-founder of 

Musafir.com, UAE's premium-experience travel website, incorporated under Universal Tourism, 

an IATA accredited Travel Company). 


