
  
 
 

 كابتن محمد جمعة الشامسيال
 رئيس مجلس اإلدارة

 
 

 
مجموعة موانئ أبوظبي، ل  الرئيس التنفيذيالعضو المنتدب و   يشغل الكابتن محمد جمعة الشامسي منصب

الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل الموانئ التجارية والمجتمعية في إمارة أبوظبي إضافة إلى مرافئ الفجيرة  
 زونزكورب. كيزاد و و 
 

عامًا ومزايا قيادية متنوعة في قطاع المالحة والعمليات البحرية، يعمل    20وانطالقًا من خبرة تربو على  
تطوير على  الشامسي  التشغيلية   الكابتن  العمليات  على  اإلداري  واإلشراف  الشركة  استراتيجيات  وتوجيه 

لمجموعة األصول التي تملكها وتديرها مجموعة موانئ أبوظبي، وضمان تقديم حلول وخدمات مبتكرة تلبي  
 احتياجات العمالء والشركاء وفق أعلى المعايير العالمية.

 
يحرص الكابتن محمد جمعة الشامسي على تعزيز الدور الذي تقوم به مجموعة موانئ أبوظبي في تحقيق 

وترسيخ    األهداف التي وضعتها حكومة أبوظبي إلرساء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة واالبتكار،
مع االرتقاء بالخبرات  مكانة المجموعة كمحرك رائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي،  

 ولة والحفاظ على المكتسبات الوطنية. المواطنة للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية للد
وتقلد مناصب قيادية عديدة، حيث اضطلع بدور   2008جموعة موانئ أبوظبي عام مإلى  انضم الشامسي  

محوري في إعادة هيكلة وحدة الموانئ وإدارة أصولها بكفاءة خالل شغله منصب نائب الرئيس بوحدة الموانئ. 
ى من  كما أشرف على استكمال مرحلة البناء وإطالق العمليات التشغيلية في ميناء خليفة، والمرحلة األول

 . كيزاد



بي من تبوء موقع متقدم في القطاع البحري التجاري في  ويعمل الشامسي على تمكين مجموعة موانئ أبوظ
  40المنطقة وتعزيز مكانة أبوظبي في المحافل الدولية. وخالل إدارته للشركة، نالت المجموعة أكثر من  

المتميز   الحكومي  لألداء  أبوظبي  جائزة  من  فئات  بينها خمس  من  وعالمية  محلية  ، حيث 2017جائزة 
 جهة متميزة على مستوى حكومة أبوظبي.  حصدت الجائزة الكبرى كأفضل

 
أبوظبي،   تنفيذي لمجموعة موانئ  إلى منصبه كعضو منتدب ورئيس  الشاموباإلضافة  الكابتن  سي  يرأس 

ويشغل   ،كيزاد ومجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجلس إدارة    "أرامكس "مجلس إدارة شركة  
إضافة إلى عضويته في العديد منصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد اإلمارات للشراع والتجديف الحديث،  

كما  ،  مجلس إدارة مؤسسة تحقيق أمنية فرع اإلمارات   نهامن مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من بي
شغل سابقًا منصب عضو مجلس إدارة االتحاد للطيران، كما يشغل منصب رئيس اتحاد الموانئ البحرية 

 العربية الذي يتخذ من مدينة االسكندرية بجمهورية مصر العربية مقرًا له. 
 

يحمل الشامسي شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم التطبيقية، قبطان أعالي البحار، من الكلية البحرية 
تسمانيا   جامعة  من  اإلدارة  في  العليا  الدراسات  وشهادة  األعمال  إدارة  في  الماجستير  وشهادة  األسترالية 

 األسترالية. 
 

وخالل مسيرته العملية الحافلة، نال العديد من الجوائز المهمة من بينها جائزة بيتر موريس من الكلية البحرية 
األسترالية تكريمًا لمساهمته في تطوير القطاع البحري، وجائزة باريد ببليكيشن برايز عن أفضل أداء في  

حصل على تكريم مؤتمر سيتريد الشرق الوسط وشبه القارة الهندية   2012لدراسات المالحية. وفي عام  ا
. وكان له شرف الحصول على جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي. وجاء الشامسي  "شخصية العام الشابة"بلقب  

كأفضل    2021و  2020و   2018" في األعوام  لوجستيك نيوز ميدل إيست"في المرتبة األولى لقائمة مجلة  
رئيس تنفيذي في قطاع الخدمات اللوجستية في الشرق األوسط، ومؤخرًا تم اختيار الكابتن محمد جمعة 

 الشامسي ضمن قائمة مجلة فوربس ألقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق األوسط.
 


