
 
 

 

 جمعة محمد أحمد الكيت

 وكيل الوزارة املساعد لشؤون التجارة الخارجية

 وزارة االقتصاد

 

، وقد وشغل منصب مدير إدارة االتفاقيات التجارية 2003التحق بوزارة االقتصاد في 

لشؤون التجارة  املدير التنفيذيتم تعيينه  2009 ، وفي2006ومنظمة التجارة العاملية في 

ارك في عدد من املؤتمرات الوزارية والدولية . شالخارجية بوزارة التجارة الخارجية

العمل في مجال املفاوضات  املتعلقة بالتجارة، وفي عدد من الدورات التخصصية وورش

في مجال تكنولوجيا املعلومات التجارية من كليات حاصل على بكالوريوس  التجارية.

صل على دبلوم تخصص ي في مجال السياسات التجارية من منظمة احو ، االتقنية العلي

خريج برنامج قيادات حكومة االمارات "فئة القيادات ”. جنيف“ التجارة العاملية

 .2011-2010التنفيذية" 

 

لسياسة التجارية لدولة اإلمارات العربية لأشرف على إعداد وإنجاز أول مراجعة وقد 

كما أشرف على إنجاز ، 2006املتحدة الذي تم عن طريق منظمة التجارة العاملية سنة 

 2016وسنة  2012للدولة سنة الثانية والثالة  مراجعة السياسة التجارية
 
 لرئيس الفريق التفاوض ي للدولة  ، وهو حاليا

 
نائبا

 لفريق دول مجلس التعاون الخليجي املعني بمفاوضات اتفاقيات التجارة جارة الحرة، و الخاص بمفاوضات اتفاقيات الت
 
رئيسا

 .الحرة لكل من فريقي التجارة في الخدمات واالستثمار
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