
معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي
وزير دولة للتجارة الخارجية 

يشغل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي منصب وزير دولة للتجارة الخارجية، اعتبار� من يوليو 2020. حيث ُيشرف 
الصادرات،  وزيادة  العالمية  الشراكات  نطاق  وتوسيع  النفطية  غير  الخارجية  التجارة  ُممكنات  تطوير  على  معاليه 
االمارات  لدولة  االستراتيجية  والتوجهات  ا�هداف  ويخدم  االقتصادية  المصالح  ُيحقق  بما  االستثمار  مناخ  وتعزيز 
يشرف  كما  والعالمي.  ا£قليمي  الصعيدين  على  ل¥عمال  رائدة  رئيسية  كوجهة  مكانتها  وُيرسخ  المتحدة  العربية 

معاليه على ملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات بما يخدم التوجه االستراتيجي للدولة.

وكان معاليه قد شغل سابقا منصب وزير التغير المناخي والبيئة، وأشرف ضمن مسؤولياته على تنفيذ استراتيجيات 
والحفاظ  التصحر،  ومكافحة  والسمكية  والحيوانية  الزراعية  والتنمية  والمناخ  البيئة  أجل  من  للعمل  محلي·  الدولة 
الى  والتحول  الغذائي  والتنوع  الطبيعية  النظم  استدامة  تعزيز  على  العمل  جانب  إلى  البيولوجي  التنوع  على 

االقتصاد ا�خضر.

وتصدر معاليه من خالل مشاركات دولية عديدة، المشهد العالمي في تجسيد جهود دولة ا£مارات الرامية إلى 
التكيف والحد من تداعيات التغير المناخ على النظم البيئية واالقتصادية وتطوير وتنفيذ السياسات الفعالة لتحقيق 
مع  وجديدة  قائمة  شراكات  وبناء  تعزيز  خالل  من  وذلك  والدولي،  ا£قليمي  الصعيدين  على  المستدامة  التنمية 
في  والسمكية  والحيوانية  الزراعية  والثروات  البيئة  قطاعات  مساهمة  برفع  كفيلة  والخاص  الحكومي  القطاعين 

تأمين ا�من الغذائي والسالمة ا£حيائية في الدولة وزيادة الجودة النوعية لÂنتاج الوطني.

لدى  المتحدة  العربية  ا£مارات  لدولة  الدائم  المندوب  منصب  معاليه  شغل  الوزارية،  الحقيبة  مهام  تولي  وقبل 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" كسفير فوق العادة، وُعين قبل ذلك مديرا £دارة شؤون الطاقة والتغير 

المناخي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

 بدأ معاليه مسيرته المهنية كمهندس بترول في شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)، ثم 
انتقل إلى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، حيث عمل فيها على تطوير تقنيات وحلول الطاقة المتجددة 
والنظيفة، كما لعب دور� رئيسي· في الحملة الدبلوماسية الناجحة لدولة ا£مارات في عام 2009 الستضافة المقر 

الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في العاصمة أبوظبي.

في عام 2020 تم اختيار معاليه من قبل المنتدى االقتصادي العالمي "دافوس" لعضوية مجلس القيادات العالمية 
الشابة التابع للمنتدى تكريما لجهوده الدولية البارزة في مجال العمل من أجل البيئة والمناخ، كما حصل معاليه 
في  الرائدة  لجهوده  تقدير�  وذلك  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  من  للتميز  جائزة  أول  على  عام 2015  في 

مجال الطاقة المتجددة. 

يحمل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تلسا ا�مريكية، 
الجامعة  من  المشاريع  إدارة  في  وماجستير  للتكنولوجيا،  نيويورك  معهد  من  ا�عمال  إدارة  في  وماجستير 

البريطانية في دبي، وشهادة الدكتوراه في إدارة االستراتيجيات والبرامج والمشاريع من جامعة سكيما الفرنسية.



His Excellency Dr. �ani bin Ahmed Al Zeyoudi
Minister of State for Foreign Trade

H.E Dr. �ani bin Ahmed Al Zeyoudi, was appointed as Minister of State for Foreign Trade in July 2020 to oversee 
the development of non-oil foreign trade and the expansion of global trade partnerships and increase Exports. 
In addition to supervising the portfolio of retaining and attracting the best talents and competencies serving the 
strategic orientation of the UAE, His Excellency also leads the e�orts to enhance the UAE’s investment climate in 
order to achieve the country’s economic interests and strategic goals, thereby strengthening its position as a 
prime destination for business and investments at both regional and global levels.

Prior to his appointment as the Minister of State for Foreign Trade, H.E held the position of Minister of Climate 
Change and Environment and supervised the implementation of the country’s strategies at the domestic level, 
for environment and climate action, agricultural development, animal husbandry and fisheries, in addition to 
combating desertification and preserving biodiversity leading to enhance the sustainability of natural systems, 
food diversity and the transition to a green economy.
�rough diverse Global participations, HE led the UAE’s e�orts to mitigate and adapt to the repercussions of 
climate change, and protect the country's natural ecosystem by developing and implementing a set of e�ective 
policies and initiatives to achieve sustainable development at both regional and international levels and by 
strengthening existing and new partnerships with the government and private sectors that are capable of 
increasing the contribution of environment, agricultural, livestock and fisheries sectors to ensuring food security 
and biosafety in the country as well as increasing the quality of national production.

Previously and after he served as the Director of the Department of Energy and Climate Change at the Ministry 
of Foreign A�airs and International Cooperation, H.E Al Zeyoudi was appointed as the UAE’s Permanent 
Representative to the International Renewable Energy Agency (IRENA) as extraordinary Ambassador. 

Minister Al Zeyoudi started his career as an oil engineer at the Abu Dhabi Marine Operating Company 
(ADMA-OPCO), and then moved to Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), where he worked on the 
development of renewable and clean energy technologies and solutions, and also played a key role in the success 
of the UAE’s 2009 campaign to host the headquarters of the International Renewable Energy Agency (IRENA) in 
the capital City, Abu Dhabi. 
In 2020, HE. was chosen by the Davos World Economic Forum to become a member of the Young Global 
Leadership Council a�liated with the Forum, recognizing his outstanding international e�orts in the field of 
environment and climate. In 2015, Dr. Al Zeyoudi received the first award for Excellence from the Cooperation 
Council for the Arab States of the Gulf in recognition of his pioneering e�orts in the field of renewable energy.

H.E Dr. �ani Bin Ahmed Al Zeyoudi holds a Bachelor's degree in Petroleum Engineering from the University of 
Tulsa, an MBA from the New York Institute of Technology, an MBA in Project Management from the British 
University in Dubai, and a PhD in Strategy, Program and Project Management from Skema Business School in 
France.


