سعادة  /محمد أحمد محمد أحمد اليماحي
نائب رئيس البرملان العربي وعضو املجلس الوطني االتحادي

املؤهالت العلمية:
▪ حاصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية زايد الثاني العسكرية .1995
التاريخ الوظيفي:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

نائب رئيس البرملان العربي في الدور األول والثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرملان العربي .2022-2020
عضو املجلس الوطني االتحادي في الفصل التشريعي السابع عشر في الفترة من  2019/11/14ولغاية
.2023/11/13
عضو سابق باملجلس الوطني االتحادي في الفصل التشريعي السادس عشر في الفترة من 2015/11/18
ولغاية .2019/11/17
عضو البرملان العربي منذ عام  2016وحتى تاريخه.
عضو املجلس العاملي للتسامح والسالم منذ عام .2017
عضو اتحاد الغرف التجارية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة – الفجيرة.
ضابط سابق في القوات املسلحة برتبة عقيد.
رئيس لجنة املعارض في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
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عضويات اللجان:
▪ عضو هيئة مكتب املجلس الوطني االتحادي.
▪ عضو لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.
▪ عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
▪ عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية واألمن القومي في البرملان العربي.
عضويات املجموعات البرملانية ولجان الصداقة:
▪ رئيس مجموعة البرملان العربي.
▪ عضو لجنة الصداقة مع برملانات دول مجلس التعاون الخليجي.
▪ عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية.
املشاركات في الفعاليات:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

وفد منتدى اإلمارات في أفريقيا.
وفد البعثة االقتصادية اإلماراتية في امللتقى األملاني التاسع عشر في برلين – أملانيا.
مؤتمر التجارة العربية وتمويل سلسلة التوريد – مصر.
توقيع اتفاقية غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للمنتدى العربي الثاني حول الدور الجديد للقطاع الخاص في
التشغيل والتنمية – مصر.
ملتقى اإلمارات تشاد لالستثمار .2018
املنتدى البرملاني االقتصادي األفريقي العربي في مدينة الرباط .2018
منتدى سنغافورة اإلقليمي لألعمال .2018
املنتدى االقتصادي العربي اإليطالي (روما-إيطاليا).
ملتقى االستثمار اإلماراتي املالديفي.
املشاركة في خطة التنمية االقتصادية والبيئة االستثمارية في غينيا.
املنتدى االقتصادي اإلماراتي الكوسوفي لعام .2019
امللتقى االقتصادي السعودي في اململكة العربية السعودية .2019
املشاركة ضمن وفد اتحاد غرف اإلمارات مللتقى مصر لالستثمار  2019بجمهورية مصر العربية.
املنتدى اإلماراتي البريطاني لالستثمار والتجارة  2019في العاصمة لندن.
املشاركة في افتتاح املكتب الرئيس ي للمجلس العاملي للتسامح والسالم في مالطا.
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