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 إن العمل هو املعيار احلقيقي للوطنية، هو دليل اإلخالص والوالء وبه يتميَّز الناس، 
 فباإلرادة القوية والقدرة العالية واإلجناز الفائق نتشارك جميعا 

 مسؤولية بناء هذا الوطن تعزيزاً لسيادته 
وصوناً ملكتسباته وبناء مستقبله.

 صاحب السمو 
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة

Work is the real criteria of patriotism, and is the guide of dedication and loyalty  
that distinguishes the people. With the virtue of strong determination, high capability and 

marvellous achievement, we all share the responsibility of building this country,  
enhancing its sovereignty, maintain its achievements and shaping its future as well. 

H.H. Sheikh  
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan 

President of  UAE
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 لقد وضعتنا قيادة هذه الدولة يف املركز األول ورّسخت يف نفوسنا 
 اإلميان بضرورة حتقيق التمّيز يف كل املجاالت، وكل من يعمل يف احلكومة 

 يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة هي العمل بعقله وروحه وقلبه على االستمرار 
 يف حتقيق النجاح تلو اآلخر واإلجناز تلو اإلجناز والسبق وراء السبق أسوة 

مبا حققه السلف وما نتوقعه من اخللَف.

 صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

Leading of this country has made us at the forefront place and entrenches our confidence 
in inevitability of achieving excellence in all the fields, all those who work in government are 
shouldering a huge responsibility, as everyone must work with open mind, soul and heart to 
sustain this continuity of achieving success after success, achievement after achievement,  

initiative after initiative in a way that emulates to what our ancestors have done  
and what is anticipated from the successors.

H.H. Sheikh  
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

Vice President, Prime Minister UAE & Ruler of Dubai
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 نحن أبناء دولة اإلمارات تعلمنا من قائد املسيرة الكثير من أساليب النجاح 
 يف احلياة والتي من بينها املثابرة للوصول الى الهدف، وتعلمنا من » زايد « 

 إننا إذا عقدنا العزم على توجيه أي فرد للقيام بإجناز مهمة 
 ما فإنه من باب أولى ان نبادر أوالً بأنفسنا للقيام 

بذلك قبل دعوة اآلخرين إلى االقتداء بذلك.

 الفريق سمو
 الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

We, the sons  of UAE have learnt from the Leader of the March a lot about ways  
of success in life, especially how to be preserve to achieve the goal.  

We have also learnt from “ Zayed ” that before assigning anyone  
to do a certain job, it is better to do it by ourselves  

first before asking others.

Lt. Gen. H.H. Sheikh  
Saif Bin Zayed Al Nahyan

Deputy prime minister & Minister of Interior
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إماراة أبوظبي .............. املساحة : 67،340  كم

إماراة الشارقة .............. املساحة : 2،600  كم 

إماراة أم القيوين ............ املساحة :  770  كم  إماراة دبي .................. املساحة : 3،900 كم 

إماراة عجمان ............... املساحة :  260  كم 

إماراة رأس اخليمة .......... املساحة : 1،700  كم 

إماراة الفجيرة .............. املساحة :1،300  كم 

دولة اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات السبع

عاصمة اإلمارة

عاصمة الدولة

الشارقة
عجمان
أم القيوين

رأس اخليمة

الفجيرة
دبي

أبوظبي

United Arab Emirates
The Seven emirates

Ras Al Khaimah /

Umm Al Quwain /

Fujeirah /

Ajman /
Sharjah /

Dubai /

Abu Dhabi /

Capital of the Emirate

Capital of the State

Abu Dhabi Emirate ...................... Area : 67,340 km

Dubai Emirate .............................. Area : 3,900 km

Sharjah Emirate ........................... Area : 2,600 km

Ajman Emirate ............................. Area : 260 km

Umm Al Quwain Emirate ............ Area : 770 km

Ras Al Khaimah Emirate ............. Area : 1,700 km

Fujairah Emirate ......................... Area : 1,300 km



إماراتنا
 تأتي تسمية اإلمارات نسبة إلى اإلمارات السبع التي 
 شكلت إحتاداً فيما بينها يف 2/ ديسمبر/1971 وهي 
 )أبوظبي . دبي . الشارقة . عجمان . أم القيوين 

رأس اخليمة .الفجيرة(

دولتنا
اإلمارات..دولة عربية إحتادية تقع يف شرق شبه 
اجلزيرة العربية يف جنوب غرب قارة آسيا مطلة 
على الشاطئ اجلنوبي للخليج العربي. لها حدود 
بحرية مشتركة من الشمال الغربي مع دولة قطر 
ومن  السعودية  العربية  اململكة  مع  الغرب  ومن 

اجلنوب الشرقي مع سلطنة ُعمان.
والدين  للبالد،  الرسمية  اللغة   .. العربية  اللغة 
اإلسالمي دين الدولة. يتمتع مواطنو دولة اإلمارات 
العربية املتحدة مبستوى مرتفع من العيش، والعملة 
ويساوي  الدرهم،  اإلمارات هي  دولة  املتداولة يف 
عمر  معدل  أما  درهم،   3.671 حوالي  الدوالر 

الفرد فهو 72 سنة.

املساحة
83،600 كم )تشمل اجلزر(

عدد السكان 
9،589،770  نسمة *

* املصدر : وزارة الداخلية - 2012/12/31

Our Emirates
The name of the UAE is attributed to the nature  
of  seven emirates that were united in Dec \ 
2 \ 1971 to form the Federation ( Abu Dhabi, 
Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain,  
Ras Al Khaimah, Fujairah) 

Our State
UAE is Arab federal state,  located in the east  
of Arabian peninsula, south west asian continent, 
it is bordered by Oman to the south east, Qatar 
to the north west and KSA to the west. Arabic is 
the official language, Islam is the official religion 
largely practiced in the country. Total number of 
population is 6,999,100 inhabitants, enjoy high 
standard of living, average age of population is 72 
years. UAE is 83,600 sq km (including islands). 
Dirham is the local currency in circulation and is 
equivalent to USD 3,671.

Area
83,600 sq km (including islands)

The Population
9,589,770 inhabitants *

* Source : Ministry of Interior - 31/12/2012



مؤسسها وأول رئيس لها
)املغفور له بإذن اهلل( 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
)1918 م - 2 نوفمبر 2004 م(

Founder & First President of UAE
(The Late H.H.)

Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan
(1918 - November 2 - 2004)
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أعضاء املجلس األعلى لإلحتاد
حكام اإلمارات

دبي
عجمان

رأس اخليمة
أم القيوينالفجيرة

الشارقة
أبوظبي Dubai

Ajman

Ras Al Khaimah

Fujairah

Sharjah
Abu Dhabi

Umm Al Quwain

Members of Federal Supreme Council &  

Rulers of the Emirates
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إّنا َلَقْوٌم أَبْت أخالُقنا َشرفًا أن نبَتدي باألذى من ليَس يؤذينا
ِبيٌض َصناِئُعنا، سوٌد وقاِئُعنا، ِخضٌر َمرابُعنا، ُحمٌر َمواِضينا

علمنا
مبوجب القانون االحتادي رقم 2 لسنة 1971

Our Flag

We are a nation our noble ethics deny...  
To assault the innocent, the harmless to defy

Swords make our hands... Pastures are our lands 
Gloomy are our battles... Burning are our matters

Pursuant to the Federal law No2 for the year 1971



l 9 /1971/12م : إعتمد املجلس األعلى لإلحتاد شعار دولة اإلمارات العربية املتحدة ، وقد مت اختياره 

من بني مئات الرسوم املقدمة ضمن مسابقة شارك فيها العديد من اإلماراتيني وغير اإلماراتيني، 
وهو عبارة عن صقر يف صدره قرص أحمر يُظهر سفينة البوم الشراعية العربية على مياه اخلليج 
طافية على أربع موجات ومخالبه متسك بقاعدة على شكل مستطيل حتمل اسم دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وقد رسمت هذا الشعار الفائز يف ذلك الوقت فتاة إماراتية )ظبية خميس( من أبوظبي.
الوزراء إجراء تغييرات على الشعار الرسمي للدولة بناء على موافقة  l 2008/3/23م : أقر مجلس 

الشعار اجلديد بشكل  الدولة عليها.وأعتمد  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب 
أساسي على نفس تصميم الشعار القدمي مع إدخال بعض التحسينات عليه.

شعارنا

l  The Emblem, which was selected from amongst hundreds of designs presented by many local  & 
expatriates artist who have participated in a contest which was organized to select an emblem, was 
officially adopted by the Higher Council of Federation in December 9, 1971. It consist of a golden 
Falcon, having a red disk in its chest which shows an Arabian sailing boat. The falcon holds with its 
talons a red parchment bearing the name of the UAE. Winner emblem was designed  by an Emirati  
girl (Zabia Khamis) from Abu Dhabi. 

l Based on the approval of H.H. Sheikh Khalifa Bin Zayed, president of State, UAE cabinet of  
ministers agreed to make some changes on the emblem. Old design was modified on March 23, 
2008 by introducing slight improvements on it.

Our Emblem
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 الشعار 
قبل التعديل

Logo Before  
Modification
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 عيشي بالدي عاش احتاد إماراتنا
 عشت لشعب دينه اإلسالم هديه القرآن

 حصنتك بسم اهلل يا وطن
 بالدي بالدي بالدي بالدي
 حماك اإلله شرور الزمان
 أقسمنا أن نبني   نعمل

 نعمل نخلص نعمل نخلص
 مهما عشنا نخلص نخلص

 دام األمان وعاش العلم يا إماراتنا
 رمزالعروبة كلنا نفديِك

 بالدما نرويِك
نفديك باألرواح يا وطن

نشيدنا الوطني
 كلمات النشيد كتبها الشاعر اإلماراتي 
"الدكتور عارف الشيخ عبد اهلل احلسن"

Live my country, the unity of our Emirates lives

You have lived for a nation

Whose religion is Islam and guide is Quran

I made you stronger in Allah's name oh homeland

My county, my country, my country, my country

Allah has protected you from the evils of the time

We have sworn to build and work

Work sincerely, work sincerely

As long as we live, we will be sincere, sincere

The safety has lasted and the flag has lived  
oh our Emirates

The Symbol of Arabism

We all sacrifice for you, we supply you with our blood

We sacrifice for you we supply you with our blood

We sacrifice you with our souls oh homeland

National Anthem

Composed by Emirati Poet

“ Dr. Aarif Al Shiekh Abdullah Al Hassan”



UAE Borders حدود دولتنا
يبلغ طول احلدود البرية مع الدول املجاورة 876 
كم، 410 كم مع سلطنة ُعمان و457 كم مع اململكة 
على  املطلة  سواحلها  ومتتد  السعودية.  العربية 
الساحل اجلنوبي من اخلليج العربي مسافة 644 
رأس  وحتى  غرباً  قطر  دولة  قاعدة  من  كيلومتراً 
العربي  اخلليج  طول  على  وتنتشر  شرقاً  مسندم 
على  تقع  التي  الفجيرة  عدا  ما  اإلمارات  جميع 
إضافة  كيلومتراً،   90 بطول  عمان  خليج  ساحل 
العرب  خليجي  على  تقع  التي  الشارقة  إلمارة 
الواقعة بني  املنطقة  الدولة بذلك  وعمان، وتشغل 
خطي عرض 22 و26،5 درجة شماال وخطي طول 

51 و 56،5 شرق خط غرينتش.

UAE land borders shared  with other neigh-
boring countries stretch for 876 km, 410 km with  
Sultanate of Oman and 457 km with 
Kingdom of Saudi Arabia. Its coasts that lie 
on southern part of Arabian Gulf extend for 
644 km from State of Qatar in the west to 
Ras Musandem in the east. All emirates are 
extending a long the Arabian Gulf, except   
Fujairah which lies and extends for 90km 
along the shore of  Gulf of  Oman and the 
emirate of Sharjah which lies  on Oman 
& Arabian gulfs. Hence the UAE lies 
between  22 and 26,5 north latitude and  
between 51 and 56,5 east latitude.
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املناخ
درجات  وتتراوح  صيفا..  رطب  حار  الطقس   ●
احلرارة ما بني 35 و41 درجة مئوية، والرطوبة 

ما بني 60 و%100.
ودرجات  معتدال  اجلو  يكون  الشتاء  فصل  ويف   ●
 ، مئوية  درجة   25 18و  بني  ما  تتراوح  احلرارة 

وتكون الرطوبة يف أدنى احلدود.
● متوسط األمطار يقل عن  100ملم يف العام.

Climate

● Climate is hot and humid during summer 
months, temperature degrees range 
between 35 – 41 degrees Celsius and 
humidity ranges between 60-100%. 

● Climate is moderate during winter, 
temperature degrees range between18 - 25 
degrees Celsius and humidity is minimal.

● Rainfall average is less than 100 mm yearly.
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تأريخنا على هذه األرض
إستوطن االنسان على هذه االرض منذ آالف السنني 
حيث وجدت مكتشفات من العصر احلجري يعود 
تاريخها الى 10 آالف سنة ق.م ، ووجدت آثار تعود 
الى األلف السابع قبل امليالد ، فقد ُعثر على آثار 
يف عدة مناطق بأبوظبي، كما مت العثور يف منطقة 
محمية من جزيرة مروح الغربية على آثار حلضارة 
تعود إلى حوالي 7،000 سنة ق.م. كما وجدت آثار 

بجزيرة دملا تعود إلى هذا العصر يُقال بأنها

كانت أقدم مستوطنة دائمة يف املنطقة. ، إضافة 
اللوحات املنقوشة على الكهف يف موقع قرن  إلى 
إلى 5000  التي ترجع  بنت سعود ومدافن حفيت 
ق.م، وحضارة أم النار واملدفن الكبير يف هيلي ، 
ويوجد يف اإلمارات أكثر من 330 مبنى وموقع أثري 
احلجري،  العصر  إلى  منها  البعض  يعود  وتراثي، 
وتتكون أكثرها من مستوطنات ومدافن خاصة يف 

املنطقة الساحلية.

Ancient History
Archaeological evidence suggests that Man 
has dewelled in this land since thousands of 
years. Historical discoveries founded could be 
traced to the stone age, before 10 thousand 
years B.C. Among other archaeological 
evidence discovered, which  goes back to 
the seventh century B.C., are those found in 
many places in Abu Dhabi, protected areas at 
Marawah island  and  in Delma island which 
said to be the oldest permanent settlement 
in the region. In addition, paints engraved 
on a cave wall located in Qarn Bint Saud, 
Hafeet tombs, traced back to 5000 B.C. and 
UmAlnar civilization and the grand tomb at Hili 
can also be added to archaeological features. 
There are more than 330 archaeological and 
heritage sites in UAE, some  belong to stone 
age, and majority  are settlements and private 
tombs in coastal area.
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قبل اإلحتاد
لقد كانت اإلمارات العربية تعرف قدمياً باسم اإلمارات املتصاحلة 
استيطانها  فترة  خالل  بريطانيا،  قامت  إذ  املتصالح،  الساحل  أو 
للمنطقة، بإبرام العديد من املعاهدات، مبا يف ذلك معاهدة تنظيم 
هذه  إثر  يف  املتصاحلة  اإلمارات  إسم  جاء  ولقد  البحرية.  املالحة 

املعاهدات.
Before the Federation

Former name of UAE was trucial states or trucial coast. Britain 

has signed during its ruling time over the region a number of  

treaties, including perpetual maritime truce. As a result of such 

treaties the name of trucial states came into existence.
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ما إن أعلنت بريطانيا يف 1968 قرارها باإلنسحاب    l

منطقة  فيها  مبا   ، السويس  قناة  شرق  منطقة  من 
 ،1971 عام  نهاية  أقصاه  موعد  يف  العربي  اخلليج 
حتى برزت فكرة قيام إحتاد يجمع بني إمارات اخلليج 
البريطانية،  للسيطرة  خاضعة  تزال  ما  كانت  التي 
األولى  باخلطوة  اهلل(  )رحمه  زايد   / الشيخ  وبادر 
حني توجه إلى دبي وعقد اجتماعا مع أخيه الشيخ / 
راشد بن سعيد آل مكتوم )رحمه اهلل ( حاكم إمارة 
لبحث  فبراير سنة 1968  الثامن عشر من  دبي يف 
نواة  يكون  اإلمارتني،  ثنائي بني  قيام احتاد  إمكانية 

إلحتاد أشمل يضم جميع إمارات اخلليج العربي.
لإلحتاد  »السميح«  اتفاقية  /توقيع  1968م   /2/18   l

بني أبو ظبي ودبي كنواة إلحتاد أكبر وأشمل.
ظبي  أبو  حاكمي  لنداء  /إستجابة  1968م   /2/27   l

العربية  عمان  ساحل  إمارات  حكام  إجتمع  ودبي 
السبع )أبو ظبي، ودبي ، وأم القيوين ، ورأس اخليمة، 
والفجيرة ، والشارقة، وعجمان( وإنضم إليهما حاكما 
قطر والبحرين حيث جرى تدارس فكرة قيام إحتاد 
القرارات  وتشكلت عدة جلان إلتخاذ  الشمل  جلمع 
تنفيذياً  ومجلساً  أعلى،  مجلس  احلكام  شكل  كما 

وأمانة عامة.
29 /2/ 1968م /تــم اإلعالن عن االحتاد التســـاعي.    l

وأم  وقطر  ودبي  والبحرين  أبوظبي  إمارات  )يشمل 
القيوين والشارقة ورأس اخليمة والفجيرة وعجمان(

l When Great Britain announced in 1968 its 
intention to withdraw from the east of Suez canal, 
including Arabian gulf region before the end of 
1971, the idea of forming a federation to combine 
Gulf states still subjected to British rule came into 
being. Immediately the late H.H.  Sheikh Zayed 
Bin Sultan AL Nahiyan (May his soul rest in peace) 
took the lead in 18 Feb. 1968 and went to Dubai 
to meet his brother  the late H.H.Sheikh Rashid 
Bin Saeed ALMaktoum (May his soul rest in 
peace), ruler of Dubai, to discuss the possibility of  
creating a bilateral federation between their two 
emirates, to become a nucleus to a broader 
federation that includes all other gulf states.

l In 18/02/1968 Semaih treaty was signed to form 
federation between the two emirates Abu Dhabi  
and Dubai as a pre step  to have full federation. 

l Nine days later in 27/02/1968 in a response to the 
call of the rulers of Abu Dhabi & Dubai, the Rulers 
of five other emirates (Umm al-Quwain, Ras al- 
Khaimah, Fujairah, Sharjah and Ajman) attended 
the meeting which was joined  as well by the rulers 
of Qatar & Bahrain. The meeting discussed the 
idea  and the possibility of forming a federation. 
Same meeting witnessed the formation of higher 
committee, executive council, secretariat general 
and a number of decision-making committees. 

l In 29/02/1968 the federation of the Nine emirates  
was announced which includes (Abu Dhabi, 
Bahrain, Dubai, Qatar, Umm al-Quwain, Sharjah, 
RAK, Fujairah and Ajman).
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إعالن اإلحتاد
أحمد خليفة السويدي وزير شؤون الرئاسة يف أبو ظبي والعني يعلن إلى 
..وكان  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مولد   - تأريخي  بيان  يف   - العالم 

النص كما يلي:

Ahmed Khalifa Al Sawidi, Minister of cabinet affairs in Abu Dhabi & 
Al ain announced to the world in a - historical Declaration - the birth 
of United Arab Emirates.. Statement is as follows :

Announcement of The Federation

بسم اهلل الرحمن الرحيم
والشارقة  ودبي  ظبي  أبو  إمارات  حكام  نحن  قررنا  فقد  العربي  شعبنا  لرغبة  وإستجابة  تعالى  بعونه 
هذه  نزف  وإذ  املتحدة(  العربية  )اإلمارات  باسم  احتادية  دولة  إقامة  والفجيرة  القيوين  وأم  وعجمان 
البشرى السارة إلى الشعب العربي الكرمي نرجو اهلل تعالى أن يكون هذا اإلحتاد نواة إلحتاد شامل يضم 
باقي أفراد األسرة من اإلمارة الشقيقة التي لم متكنها ظروفها احلاضرة من التوقيع على هذا الدستور.

In the name of Allah  
most compassionate & most merciful

" With the help of the Almighty Allah, and in response to the wishes of our Arab people, we, the rul-
ers of the emirates of Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain and Fujairah, have de-
cided to establish a federal state under the name of (The United Arab Emirates). As we extend this 
pleasant news to the honourable Arab people, we pray to the Almighty Allah that this Federation 
can be the nucleus of a comprehensive union that accommodate the rest of the family members 
of the brotherly emirate whose present circumstances didn’t enable it to sign this Constitution. "



l 1971/12/2م: تــم اإلعالن رسميا عن قيام إحتاد 

دولة اإلمارات العربية املتحدة  من ست إمارات. 
بن  زايد  الشيخ  اهلل(  بإذن  له  )املغفور  وإنتخاب 
سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيساً للدولة 
و)املغفور له بإذن اهلل( الشيخ راشد بن سعيد آل 
تعيني  ومت  الدولة  لرئيس  نائباً  دبي  مكتوم حاكم 
)املغفور له بإذن اهلل( الشيخ مكتوم بن راشد بن 

سعيد آل مكتوم رئيسا ملجلس الوزراء.
العربية  اإلمارات  دولة  إنضمت  1971/12/9م:   l 
املتحدة إلى جامعة الدول العربية، لتصبح الدولة 

الثامنة عشر.
العربية  اإلمارات  دولة  إنضمت  1971/12/9م:   l 
املتحدة إلى منظمة األمم املتحدة لتصبح الدولة 

الثانية والثالثني بعد املائة. 
l 1972/2/10م : إنضمت إمارة رأس اخليمة لإلحتاد 

1973/5/19م : تأسيس مصرف اإلمارات املركزي.  l
1973/5/19م : صدرت العملة الوطنية لإلمارات   l 

)الدرهم اإلماراتي(
1975/2/12م : اإلعالن عن قيام املجلس الوطني   l 

االحتادي
1976/5/6م :توحيد القوات املسلحة.  l

لدولة  املؤقت  الدستور  صدر  1979/7/18م:   l 
اإلمارات العربية املتحدة.

 l  مايو 1981م : إستضافت اإلمارات أول قمة خليجية، 

لدول اخلليج  التعاون  وإعلن عن تأسيس مجلس 
العربية.

• 2/12/1971 has witnessed the official 
announcement of the formation of UAE with  
only 6 emirates, and the election of  
H.H.Sheikh Zayed as the first president 
of UAE, and H.H.Sheikh Rashid, the ruler 
of Dubai as Vice President and Sheikh 
Maktoum Bin Rashid Bin Saeed was 
appointed at the same time as prime 
minister. 

• 9/12/1971 UAE has joined Arab league to  
become member no 18.

• 9/12/1971 UAE has joined United Nations 
Organization to become member No 132.

• 10/2/1972 emirate of Ras Al khimah has  
joined the federation.

• 19/5/1973 Establishment of UAE Central 
Bank.

• 19/5/1973 Issuance of the UAE national  
currency (UAE Dirham).

• 12/2/1975 announcement of the formation of  
Federal national Council.

• 6/5/1976 Unification of Armed Forces. 
• 18 / 7 / 1979 Issuance of UAE’s interim 

constitution 
• May 1981 UAE hosted first Gulf  summit, 

which witnessed the creation of GCC.
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نحن والعصر احلديث
 بعد منتصف القرن الثامن عشر بدأت تتكون اإلمارات املختلفة 

 يف املنطقة التي ُتشكل الدولة حاليا بشكل تدريجي وأخذت بالتطور 
شيئا فشيئا، فنشأت على النحو التالي:

WE & The Modern Era

The second half of the eighteenth century has witnessed the emergence  
of a number of emirates in the region which  have gradually developed  

to ultimately form existing United Arab Emirates.  
These emirates have developed in the following way :



إمارة أبو ظبي تأسست عام 1761م
مؤسسها الشيخ ذياب بن عيسى آل نهيان

)املغفور له بإذن اهلل (
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

تاريخ تولي احلكم : 1966م -2004م
)1918م -2 نوفمبر 2004م(

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة )املؤسس(

Emirate of Abu Dhabi was founded in 1761  
by Sheikh Dhiyab Bin Isaa Al Nahyan

(Late) 

H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan

Elected Ruler in 1966 – 2004 

(1918 - 2 November 2004)

President of United Arab Emirates (Founder)
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 صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي العهدحاكم أبوظبي

اخلليج العربي

السعودية

ُعمان

Arabian Gulf

Saudi Arabia

Oman

H.H. Sheikh Khalifa  
Bin Zayed Al Nahyan

H.H. Sheikh Mohammed  
Bin Zayed Al Nahyan

Abu Dhabi RulerCrown Prince



إمارة دبي تأسست عام 1833م
مؤسسها الشيخ مكتوم بن بطي

)املغفور له بإذن اهلل (
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

تاريخ تولي احلكم : 1958م - 1990م
)1912م- 7 اكتوبر 1990م(

نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة )املؤسس(

Emirate of Dubai was founded in 1833  
by Maktoum Bin Butti

Vice President of United Arab Emirates (Founder)

(Late) 

H.H. Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum

Elected Ruler in 1958 – 1990 

( 1912 - 7 October 1990 )
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 صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

اخلليج العربي

السعودية

ُعمان

Arabian Gulf

Saudi Arabia

Oman

ولي العهد
Crown Prince Dubai Ruler

H.H. Sheikh Mohammed Bin 

Rashid Al Maktoum

H.H. Sheikh Hamdan  
Bin Mohammed Bin Rashid  

Al Maktoum



إمارة الشارقة تأسست عام 1868م
مؤسسها الشيخ سالم بن سلطان القاسمي

)املغفور له بإذن اهلل (
الشيخ خالد بن محمد القاسمي

تاريخ تولي احلكم : 1965م - 1972م
)1927م- 24 يناير 1972م (

عضو املجلس األعلى )املجلس التأسيسي(

Emirate of Sharjah was founded in 1868  
by H.H. Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi

Member of  Supreme Council (Constitutive Council)

(Late) 

H.H.Sheikh Khalid Bin Mohammed Al Qasimi

Elected Ruler in 1965 – 1972 

( 1927 - 24 January 1972 )
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صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي

 سمو الشيخ سلطان بن محمد 
بن سلطان القاسمي

حاكم الشارقة

اخلليج العربي

السعودية

ُعمان

Arabian Gulf

Saudi Arabia

Oman

ولي العهد
Crown Prince Sharjah Ruler

H.H. Sheikh Dr. Sultan Bin 

Mohammed Al Qasimi

H.H. Sheikh Sultan Bin  
Mohammed Bin Sultan  

Al Qasimi



إمارة عجمان تأسست عام 1803م
مؤسسها الشيخ راشد بن حميد النعيمي )األول(

)املغفور له بإذن اهلل(
الشيخ راشد بن حميد النعيمي

تاريخ تولي احلكم : 1928م - 1981م
)1902م- 6 سبتمبر 1981م (

عضو املجلس األعلى )املجلس التأسيسي(

Emirate of Ajman founded in 1803  
by Sheikh Rashid Bin Humaid (The First)

Member of  Supreme Council (Constitutive Council)

(Late) 

Sheikh Rashid Bin Humaid Al Nuaimi

Elected Ruler in 1938-1981 

( 1903 – 6 September 1981)
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 صاحب السمو 
الشيخ حميد بن راشد النعيمي

 سمو الشيخ عمار بن حميد 
بن راشد النعيمي

حاكم عجمان

اخلليج العربي

السعودية

ُعمان

Arabian Gulf

Saudi Arabia

Oman

ولي العهد
Crown Prince Ajman Ruler

H.H. Sheikh Humaid bin 

Rashid Al Nuaimi

H.H. Sheikh Ammar bin  
Humaid Bin Rashid  

Al Nuaimi



إمارة أم القيوين تأسست عام 1757م
مؤسسها الشيخ ماجد بن علي املعال

)املغفور له  بإذن اهلل(
الشيخ أحمد بن راشد املعال

تاريخ تولي احلكم : 1929م - 1981م
)1908م- 12/يناير/ 1981م(

عضو املجلس األعلى )املجلس التأسيسي(

Emirate of Umm Al Quwain founded in 1757  
by Sheikh Majid Bin Ali Al Mualla

(Late) 

Sheikh Ahmed Bin Rashid Al Mualla

Elected Ruler in 1929 – 1981

( 1908 – 12 January 1981)

Member of  Supreme Council (Constitutive Council)
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 صاحب السمو 
الشيخ سعود بن راشد املعال

 سمو الشيخ راشد بن سعود 
بن راشد املعال

حاكم ام القيوين

اخلليج العربي

السعودية

ُعمان

Arabian Gulf

Saudi Arabia

Oman

ولي العهد
Crown Prince Umm Al Quwain Ruler

H.H. Sheikh Saud bin Rashid 

Al Mualla

H.H. Sheikh Rashid bin  
Saud Bin Rashid Al Mualla



إمارة رأس اخليمة تأسست عام 1727م
مؤسسها الشيخ رحمة بن مطر القاسمي

)املغفور له بإذن اهلل (
الشيخ صقر بن محمد القاسمي

تاريخ تولي احلكم : 1948م - 2010م
)1920م-27 اكتوبر 2010م(

Emirate of Ras Al Khaimah founded in 1727  
by Sheikh Rahma Bin Matter Al Qasimi

عضو املجلس األعلى )املجلس التأسيسي(
Member of  Supreme Council (Constitutive Council)

(Late) 

Sheikh Saquar Bin Mohammed Al Qasimi

Elected Ruler in 1948 – 2010

(1920 – 27 October 2010)
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 صاحب السمو 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي

 سمو الشيخ محمد بن  سعود 
بن صقر القاسمي

حاكم رأس اخليمة

اخلليج العربي

السعودية

ُعمان

Arabian Gulf

Saudi Arabia

Oman

ولي العهد
Crown Prince Ras Al Khaimah Ruler

H.H. Sheikh Saud bin  
Saqr Al Qasimi

H.H. Sheikh Mohammed bin  
Saud bin Saqr Al Qasimi



إمارة الفجيرة تأسست عام 1876م
مؤسسها الشيخ حمد بن عبد اهلل الشرقي

)املغفور له بإذن اهلل(
الشيخ محمد بن أحمد الشرقي

تاريخ تولي احلكم : 1952م - 1975م
)1908م- 18 سبتمبر 1975م (

عضو املجلس األعلى )املجلس التأسيسي(
Member of  Supreme Council (Constitutive Council)

Emirate of Fujairah founded in 1876  
by Sheikh Hamad Bin Abdullah Al Shargi

(Late) 

Sheikh Mohammed Bin Ahmed Al Sharqi

Elected Ruler in 1952 – 1975

( 1908 – 18 December 1975) 
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 صاحب السمو 
الشيخ حمد بن محمد بن حمد 

الشرقي
 سمو الشيخ محمد بن حمد 

بن محمد الشرقي

حاكم الفجيرة

اخلليج العربي

السعودية

ُعمان

Arabian Gulf

Saudi Arabia

Oman

ولي العهد
Crown Prince Fujairah Ruler

H.H. Sheikh Hamad  
bin Mohammed bin  
Hamad Al Sharqi

H.H. Sheikh Mohammed  
bin Hamad Bin Mohammed 

Al Sharqi
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السلطات اإلحتادية  ]
تتكون السلطات اإلحتادية من:

1. املجلس األعلى لإلحتاد. 
2. رئيس اإلحتاد ونائبه.

3. مجلس وزراء اإلحتاد. 
4. املجلس الوطني اإلحتادي.

5. القضاء اإلحتادي.

 )دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة /الباب الرابع / 
املادة رقم 45(

Federal Authorities [

Federal authorities consisting of :

1. Federal Supreme Council.

2. President & Vice President. 

3. The Cabinet.

4. Federal National Council. 

5. Federal Judicial Authority.   

[(UAE constitution /chapter Four, article No 45)
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املجلس األعلى لإلحتاد  ]
فيه.  العليا  السلطة  هو  لإلحتاد  األعلى  املجلس 
ويشكل من حكام جميع اإلمارات املكونة لإلحتاد، 
أو من يقوم مقامهم يف إماراتهم، يف حال غيابهم، 

أو تعذر حضورهم.
ولكل إمارة صوت واحد يف مداوالت املجلس. 

رئيس اإلحتاد ونائبه  ]
ينتخب املجلس األعلى لإلحتاد، من بني أعضائه، 
وميارس  اإلحتاد.  لرئيس  ونائباً  لإلحتاد  رئيسا 
الرئيس  اختصاصات  جميع  اإلحتاد  رئيس  نائب 

عند غيابه ألي سبب من األسباب. 

 ] )دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة /
الباب الرابع / املادة رقم 46(

 ] )دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة /

الباب الرابع / املادة رقم 51(

Federal Supreme Council [

The Supreme Council of the Union shall be the 
highest authority in the Union. It shall consist 
of the Rulers of all the Emirates composing 
the Union, or of those who deputise for the 
Rulers in their Emirates in the event of their 
absence or if they have been excused from 
attending. Each Emirate shall have a single 
vote in the deliberations of the Council.

[(UAE constitution /chapter 4/article 46 )

President & Vice President  
of Federation [

The Supreme Council of the Union shall 
elect from among its members a President 
and a Vice President of the Union. The Vice 
President of the Union shall exercise all the 
powers of the President in the event of his 
absence for any reason.

[(UAE constitution / chapter 4/article 51 )
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مجلس وزراء اإلحتاد  ]
l يتكون مجلس الوزراء اإلحتادي من رئيس مجلس 

الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء 
اإلحتاد  مواطني  بني  من  الوزراء  اختيار  يكون   l

املشهود لهم بالكفاءة واخلبرة. 
جلسات  رئاسة  الوزراء  مجلس  رئيس  يتولى   l

مناقشاته  ويدير  لالنعقاد  ويدعوه  املجلس، 
تنسيق  على  ويشرف  الوزراء،  نشاط  ويتابع 
العمل بني الوزارات املختلفة وفى كافة األجهزة 
التنفيذية لإلحتاد. وميارس نائب رئيس الوزراء 
جميع سلطات الرئيس عند غيابه ألي سبب من 

األسباب.
l يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية 

اإلحتاد  لرئيس  العليا  الرقابة  و حتت  لإلحتاد 
الشؤون  جميع  تصريف   ، االعلى  للمجلس  و 
اإلحتاد  بها  يختص  التي  اخلارجية  و  الداخلية 

مبوجب هذا الدستور و القوانني اإلحتادية.

 / الرابع  /الباب  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  دستور   (  [ 

املواد : 55 - 56 - 59 - 60(

Federal Cabinet [

• The Cabinet of the Union shall consist of the 
Prime Minister, his Deputy and a number of 
Ministers.

• Ministers shall be chosen from among 
citizens of the Union known for their 
competence and experience.

• The Prime Minister shall preside over the 
meetings of the Cabinet. He shall call it into 
session, direct its debates, follow up the 
activities of Ministers and shall supervise the 
co-ordination of work between the various 
Ministries and in all executive organs of 
the Union. The Deputy Prime Minister shall 
exercise all the powers of the Prime Minister 
in the event of his absence for any reason.

• The Cabinet, in its capacity as the executive 
authority of the Union, and under the 
supreme control of the President of the 
Union and the Supreme Council. Shall be 
responsible for dealing with all domestic 
and foreign affairs which are within the 
competence of the Union according to this 
Constitution and Fedaral laws.

[ (UAE constitution / chapter 4/ articles:55-56-59-60)
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املجلس الوطني اإلحتادي  ]
يشكل املجلس الوطني االحتادي من 40 عضواً   l
اإلمارات  على  املجلس  مقاعد  عدد  ويوزع 

األعضاء كما يلي 
أبوظبي 8 مقاعد    

دبي 8 مقاعد    
الشارقة 6 مقاعد    

رأس اخليمة 6 مقاعد    
عجمان 4 مقاعد    

أم القيوين 4 مقاعد    
الفجيرة 4 مقاعد    

يترك لكل إمارة حتديد طريقة إختيار املواطنني   l
الذين ميثلونها يف املجلس الوطني اإلحتادي. 

] ) دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة /الباب الرابع / املواد : 68 - 69(

Federal National Council [

• The Federal National Council consists of 
forty members. The seats are distributed to 
the member Emirates as follows: 

  Abu Dhabi 8 seats

  Dubai 8 seats

  Sharjah 6 seats

  Ras Al Khaimah 6 seats

  Ajman 4 seats

  Umm Al quwain 4 seats

  Fujairah 4 seats

• Each Emirate shall be free to determine the 
method of selection of its representatives.

[ (UAE constitution / chapter 4/ articles : 68-69)
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 ] ) دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة /الباب الرابع / 
املواد : 89 - 90 - 91(

إختصاصات املجلس  ]
تعرض   )110( املادة  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع   l
ذلك  يف  مبا  اإلحتادية  القوانني  مشروعات 
مشروعات القوانني املالية على املجلس الوطني 
اإلحتادي قبل رفعها إلى رئيس اإلحتاد لعرضها 
ويناقش  عليها  للتصديق  األعلى  املجلس  على 
الوطني اإلحتادي هذه املشروعات وله  املجلس 

أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها. 

ينظر املجلس يف دورته العادية يف مشروع قانون   l
وفى مشروع  السنوية لإلحتاد،  العامة  امليزانية 
لألحكام  طبقاً  وذلك  اخلتامي  احلساب  قانون 

الواردة يف الباب الثامن من هذا الدستور. 

اإلحتادي  املجلس  إبالغ  احلكومة  تتولى   l
جتريها  التي  الدولية  واالتفاقيات  باملعاهدات 
الدولية املختلفة،  الدول األخرى واملنظمات  مع 

مشفوعة مبا يناسب من بيان.

Federal National Council 
Authorities [

• Without prejudice to the provisions of Article 
(110), draft laws, including financial drafs, 
are presented to the FNC and, then, sent to 
the President of the UAE who forward them 
for approval to the Supreme Council. The 
FNC discusses the bills brought before it 
and may approve, amend, or reject them.

• Federal national council reviews during its 
regular session the annual general budget 
draft  of the federation and final account 
draft under the articles of chapter 8 of the 
constitution. 

• Government shall inform federal national 
council of all international treaties and 
conventions signed with other countries and 
various international organizations.

[(UAE constitution /chapter 4/articles 89 - 90 - 91)
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القضاء يف اإلحتاد واإلمارات  ]
العدل أساس امللك، والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف أداء   l

واجبهم لغير القانون و ضمائرهم. 

إبتدائية  يكون لإلحتاد محكمة إحتادية عليا، ومحاكم إحتادية   l
..)حسب نص الدستور(. 

] ) دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة /الباب الرابع / املواد : 94 - 95(

Judiciary in federation & UAE [

• Justice is the basis of rule. In performing their duties, 
judges shall be independent and shall not be subject to any 
authority but the law and their own conscience.

• According to the constitution Federation shall have a 
supreme court and first instance courts.

[(UAE constitution / chapter 4 / articles : 94-95)
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الكتاب السنوي للتنافسية العاملية / االولى عربيا /   ●
الثانية عشرة عامليا.

تقرير تكنولوجيا املعلومات العاملي / االولى عربيا /   ●
الرابعة والعشرون عامليا.

تقرير متكني التجارة العاملي / االولى عربيا /   ●
السادسة عشر عامليا.

تقرير التنافسية العاملي / الثانية عربيا / السابعة   ●
عشر عامليا.

تقرير تنافسية السياحة والسفر / االولى عربيا /   ●
الرابعة والعشرون عامليا.

 نتائج مؤشرات االجندة الوطنية 2016 
)حسب املنتدى االقتصادي العاملي - التنافسية العاملي(

املركز االول عربيا وبني افضل 4 دول عامليا يف   ●
تطور البنية التحتية.

ضمن افضل 8 دول عامليا على مؤشر جودة وتنوع   ●
اخلدمات االلكترونية والذكية.

بني افضل 10 دول عامليا يف جودة البنية التحتية   ●
للنقل اجلوي.

من افضل 13 دولة يف العالم يف االداء اللوجستسي.  ●

الهيئة االحتادية للتنافسية واالحصاء

ترتيب دولة االمارات العربية املتحدة  
يف التنافسية العاملية 2015

● World competitiveness Yearbook / UAE ranked  
first in Arab world/ twelve  worldwide

● Global Information technology report / UAE 
ranked first in Arab world/ twenty four worldwide

● World Trade empowerment report /UAE ranked 
first in Arab world/ sixteen worldwide

● Global competitiveness report / ranked second in 
Arab world / seventeen worldwide

● Tourism and travel competitiveness report / 
ranked first in Arab world/ twenty four worldwide

• First place in the Arab world and among the 
best 4 countries worldwide in Infrastructure 
development. 

• Amongst the best 8 countries worldwide in Smart 
Services quality index 

• Amongst the best 10  countries worldwide in Air 
transportation infrastructure 

• Amongst the best 13  countries worldwide in 
Logistics supplies.

Federal Competitiveness and  
Statistics Authority 

UAE Competitiveness Ranking  
in International Indicators 2015

National Agenda Index Results 2016 ( As per 
World Economic Forum –Global Competitiveness) 
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مؤشر اإلبتكار العاملي / الثانية عربيا / السابعة   ●
واالربعون عامليا.

تقرير ممارسة أنشطة األعمال / االولى عربيا /   ●
احلادية والثالثون عامليا.

تقرير السعادة العاملي / االولى عربيا / الثالثون   ●
عامليا

تقرير التنمية البشرية العاملي / الثانية عربيا /   ●
الواحدة واالربعون عامليا

تقرير مؤشر االزدهار / االولى عربيا / الثالثون   ●
عامليا

تقرير املواهب العاملي / االولى عربيا / العشرون   ●
عامليا

تقرير تصنيف العالمة التجارية للدول )مجال   ●
السياحة( / االولى عربيا / اخلامسة واالربعون 

عامليا
تقرير الطاقة العاملية الثالثية / االولى عربيا /   ●

الثامنة والثالثون عامليا.
مؤشر املساواة بني اجلنسني / االولى عربيا /   ●

السابعة واالربعون عامليا
مؤشر ريادة األعمال العاملي / االولى عامليا /   ●

التاسعة عشر عامليا.
يف املركز 16 عاملياً ضمن أكثر االقتصادات تنافسية   ●

يف العالم  ) مركز التنافسية العاملي التابع للمعهد 
الدولي للتنمية اإلدارية مبدينة لوزان السويسرية (. 

) املنتدى االقتصادي العاملي "دافوس"(.

● Global Innovation Indicator / ranked second in 
Arab world/ Business activities practice report / 
ranked first in Arab world/ thirty one worldwide

● Business activities report / Ranked first in Arab  
world / thirty one world wide.

● Global Happiness report/ ranked first in Arab  
world / thirty worldwide

● Global Human Development report / ranked 
second in Arab world/ forty one worldwide 

● Prosperity indicator report/ ranked first in Arab  
world / thirty worldwide 

● Global talents report / ranked first in Arab world  
/ twenty worldwide 

● Countries trade mark classification report  
(tourism sector) / ranked first in Arab world /  
forty five worldwide 

● Third Global Energy report / ranked first in Arab  
world / thirty eight worldwide 

● Gender Equality Indicator / ranked first in Arab  
world / forty seven worldwide 

● Business leadership international Indicator /  
ranked first in Arab world/nineteen worldwide 

● Ranked 16  among the most Global 
competitiveness economies, by (Global 
competitiveness center affiliated to International 
institute of administrative development, lwizan 
- Switzerland). (International Economic Forum – 
Dafoos) 
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ضمن أول 20 دولة عامليا يف 76 مؤشرا تنافسيا من   ●
أصل 114 مؤشرا يرصده التقرير.

ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 138 دولة مت تصنيفها 
عبر أداء 114 مؤشًرا مدرًجا ضمن 12 محوًرا أساسًيا 

منها محاور املؤسسات والبنية التحتية والتعليم 
والصحة واالبتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها.

ضمن العشرة مراكز األولى عامليا يف ثالثة من   ●
احملاور األساسية يف التقرير ومن األفضل 20 دولة 

عاملية يف نصف هذه احملاور.
يف املركز الثالث عاملًيا يف محور كفاءة سوق السلع   ●

والذي يعد داللة عاملية على جناح سياسة التنوع 
االقتصادي يف الدولة ووضوح الرؤى واخلطط 
اإلستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق األعمال.

يف املركز الرابع عاملًيا يف محور البنية التحتية مما   ●
جعلها بيئة جاذبة لالستثمار واألعمال على املستوى 

اإلقليمي والعاملي.
من بني أهم مراكز اإلقتصاد العاملي.  ●

من أسرع اإلقتصاديات منواً يف العالم.  ●
من أقوى الصناديق السيادية يف العالم.  ●

سابع أكبر احتياطي للنفط يف العالم.  ●
ثالث أكبر مصدر للنفط يف العالم.  ●

)مصدر( أول مدينة صديقة للبيئة يف العالم.  ●
أكبر سوق مصريف يف املنطقة.  ●

● Amongst top 20 countries worldwide in 76  
competitiveness indicators out of 114 indicators 
included in the report. 

This year report included  economies of 138 
countries, classified by 114 performance indicators 
listed under 12 basic pivots, such as institutions 
and infrastructure, education, health, innovation 
and market efficiency etc. 
● Amongst top 10 countries worldwide in three  

main pivots of the report, and amongst top 20  
countries worldwide in half of these pivots 

● Placed in the 3 place worldwide in market  
efficiency pivot, which considered as success  
indicator of economic diversification, clear  
strategic plans.etc. 

● Placed in the fourth place worldwide in infra- 
structure pivot, turning  it into investment  
attracting hub regionally and internationally. 

● Having one of Major International  
economic centers.

● Having a fast growing economy world wide.
● Having one of the strongest sovereign fund in the 

world.
● Rank as the seven oil reserve in the world.
● Third main source of oil "Masdar"
● Hosting first environmentally friend city in the 

world.

● Biggest financial market in the region.
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تصدرت دولة اإلمارات العربية املتحدة قائمة دول   ●
األبراج السكنية الشاهقة املكتملة عاملياً، مستحوذة 

على 27 برجاً من إجمالي 100 برج يف القائمة.
مستشفيات دبي األولى عاملياً يف »الرعاية الغذائية«  ●
دولة اإلمارات العربية املتحدة رابع أغنى دولة يف العالم   ●

واألولى عربياً.
حلت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املركز األول   ●

عاملياً يف مستوى التحصيل العلمي للمرأة، وفقاً ملؤشر 
منتدى االقتصاد العاملي حول الفجوة بني اجلنسني لعام 

،2013 حيث حصلت على تقييم 93 .0 نقطة .
حصلت دولة اإلمارات العربية املتحدة على املركز األول   ●

عاملياً يف مجال الكفاءة احلكومية، وحققت أكبر قفزة 
بني جميع دول العالم يف مجال التنافسية بني الدول 

هذا العام، لتصل إلى املركز الثامن عاملياً، وحتقق أيضاً 
املركز الرابع عاملياً يف مجال األداء االقتصادي، بحسب 

الكتاب السنوي للتنافسية العاملية 2013.
أظهرت دراسة أجرتها شركة »غوغل« أن دولة اإلمارات   ●

العربية املتحدة حتتل املرتبة األولى عاملياً، من حيث 
انتشار الهواتف الذكية، وذلك لتوافر خيارات واسعة 

منها بأسعار معقولة. ..أن »الدراسة أظهرت أن 
مستخدمي الهواتف الذكية يف اإلمارات ميثلون نسبة 

73،8% من إجمالي مستخدمي األجهزة املتنقلة«.
احتلت دولة اإلمارات العربية املتحدة املرتبة األولى   ●
عربياً والتاسعة عاملياً بني أفضل دول العالم رعاية 

للمغتربني عام 2013، بحسب تقرير حديث لبنك »إتش 
إس بي سي«.

● UAE has topped the list of high rise buildings 
countries with its 27 completed towers emerged 
along with the other 100 towers scattered in 
other parts of the world.

● Dubai hospitals rank in the first place worldwide 
in “nutrition  care”.  

● UAE is the richest country in Arab world and is 
the fourth richest country worldwide. 

● UAE comes first worldwide in the field of women 
education according to international economic 
forum  index on the education gap between male 
& female in 2013. UAE secured 0,93 point.

● UAE has achieved the first place in the field of 
government efficiency, also has achieved biggest 
leap amongst all other countries of the world  in 
the field of international competitiveness for this 
year by reaching the eighth position. According 
to international competitiveness annual book 
2013 UAE has been ranked in fourth position in 
the field of economic performance.  

● A study conducted by “Google” company  
reveals UAE has the biggest number of Smart 
phone users world wide, about 73,8% of the 
total number of mobile phones users. Availability 
of wide range of smart phones with affordable 
prices is the main reason stood behind such 
phenomena. 

● According to a recent report issued by HSBC 
bank, UAE occupies the first place in Arab world 
and the ninth place worldwide of best countries 
in treating expatriates workers in 2013. 
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جاءت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املرتبة اخلامسة   ●
يف التقرير السنوي ملعهد »فريزر الكندي« حول أكثر 

الدول حرية اقتصادية بالعالم،بنسبة 8.07 % واألولى 
عربيا.

حلت شركة طيران اإلمارات يف املركز األول عاملياً   ●
من حيث الشفافية املؤسسية بني 100 شركة 

يف االقتصادات الناشئة وتبعتها شركة جونسون 
إلكتريك هولدنغز الصينية وشركة الطاقة احلكومية 

املاليزية بتروناس بحسب مسح أجرته منظمة 
الشفافية الدولية.

اختيار أبوظبي مقراً للوكالة الدولية للطاقة املتجددة   ●
)ايرينا( يف 29 يونيو 2009م

أحتلت دولة اإلمارات العربية املتحدة املركز األول   ●
عامليا يف معدل قلة حوادث احلريق بالنسبة للسكان 

حيث بلغت 34 حادثا لكل 100 ألف نسمة من 
السكان والثانية عامليا يف معدل االستجابة حيث 

بلغت 6 دقائق للوصول إلى موقع احلادث.
)دبي 2003م( هو إسم ألول مؤمتر للبنك الدولي   ●
ومجلس النقد العاملي ينعقد يف دولة عربية عام 

2003م.
تنظيم سباقات القدرة الدولية.  ●

إطالق أول قمر صناعي إماراتي دبي سات - 1.  ●

● According to Canadian Frazer Institute’s annual 
report, UAE ranks in the fifth place among more 
liberal economies countries, achieving 8.07% 
and the first in Arab world. 

● According to field survey conducted by 
International Transparency Organization, 
Emirates airlines company occupies the first 
place in corporate transparency among other 
100 companies selected from under developing 
countries, followed by Chinese Johnson Electric 
Holdings and PETRONAS governmental energy 
company  of Malaysia.  

● Abudhabi was selected as a head quarters 
of international renewable energy agency  
(IREANA) in june 29 - 2009. 

● UAE internationally occupies the first place in fire 
incidents rate reduction. The rate of incidents is 
34 per 100,000 inhabitants, and was place in the 
second place in incidents response time, as time 
taken to reach incidents scene was estimated as 
6 minutes.

● Dubai hosted first MIF & International world bank 
summit to be held in Arab country in 2003.

● Organizing International Endurance races.

● Dubai launched UAE first earth observation  
satellite - Dubai Sat 1.



وجه ) املغفور له بإذن اهلل( الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يف عام 1996م ببناء مسجد   ●
كبير ليكون صرحا إسالميا يرسخ ويعمق الثقافة اإلسالمية ومفاهيمها وقيمها الدينية 

السمحة، ومركزا لعلوم الدين اإلسالمي.
● Directives was given by the Late H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyian in 1996 to 

construct a grand mosque to be a prominent Islamic edifice that instills and deepening 
the concepts and values of the Islamic culture and to become a center for Islamic 
religion sciences.
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مسجد الشيخ زايد
معالم عاملية

ثالث مسجد يف العالم بعد احلرمني الشريفني.  ●
يستوعب املسجد 40960 مصلياً.  ●

مساحته 22412 مترا مربعا أي ما يعادل حجم   ●
خمسة مالعب كرة قدم.

يتميز املسجد بقبابه التي تصل إلى 82 قبة.  ●
يبلغ القطر اخلارجي للقبة الرئيسية 32.8 متر،   ●
تقف القبة على ارتفاع 70 متراً من الداخل و85 
متراً من اخلارج،  تعتبر األكبر من نوعها على 

مستوى العالم.
 24 ذهب  ثريات  سبع  على   املسجد  يحتوي   ●

قيراطاً، وكريستال شواروفسكي.
تعتبر الثريا املوجودة حتت القبة الرئيسية األكبر   ●
وترتفع  أمتار  يبلغ قطرها 10  العالم، حيث  يف 

على مسافة 15 متراً وتزن 8 ـ 9 أطنان.
العالم،  الرئيسية األكبر يف  القاعة  تعد سجادة   ●

حيث تغطي 7119 مترا مربعا.
الدولة  مؤسس  قبر  يقع  املسجد  جوار  الى   ●
)املغفور له بإذن اهلل( الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان.

Sheikh Zayed Grand Mosque

● The third largest mosque after the two Holy 
mosques

● Complex is large enough to accommodate 
40,960 worshippers. 

● The area of the mosque is 22412m sq. 
which is equal to the size of five football 
grounds. 

● The mosque is marked by its numerous 
domes, total is 82 domes. 

● The main dome is the largest mosque 
dome in the world 85 meters high with a 
diameter of 32,8 meters.  

● The mosque has seven golden chandeliers 
incorporate Swarovski crystals. 

● The chandelier  fixed under the main dome 
is the biggest worldwide 15 meters high 
with a diameter of 10 meters and weighted 
9-10 tones. 

● The carpet of the main prayer hall is the 
largest one in the world covering an area of 
7119 msq. 

● The grave of the late H.H.Sheikh Zayed is 
located bed side the mosque.

Universal Landmarks
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ُنصب الشهيد
معالم عاملية

يتكون النصب التذكاري للشهيد من 31 لوحاً من ألواح 
األملنيوم الضخمة التي يستند كل منها على اآلخر رمزاً 
أسمى  يعبر عن  والتضامن يف مشهد  والتكاتف  للوحدة 
معاني الوحدة والتالحم بني القيادة والشعب، كما يرمز 
شهداء  بها  حتلى  التي  والشجاعة  القوة  إلى  النصب 
قسم  نقش  مت  وقد  وأبطالها،  املتحدة  العربية  اإلمارات 
القوات املسلحة لدولة اإلمارات على العمود الطويل يف 

اجلزء اخللفي من نصب الشهيد.
للوالد  وأقوال  قصائد  األخرى  األلواح  على  نُقش  بينما 
املؤسس املغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، طّيب اهلل ثراه، واقتباسات من أقوال صاحب 
الدولة  رئيس  نهيان؛  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
لصاحب  وقصائد  اقتباسات  الى  إضافة  اهلل"،  "حفظه 
رئيس  نائب  مكتوم؛  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
اهلل"،  "رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
ولي  نهيان؛  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
املسلحة.  للقوات  األعلى  القائد  نائب  ظبي  أبو  عهد 
ويتكون نصب الشهيد الذي مير من خالله مجرى مائي 
من  وأكثر  احلديد  من  طناً   300 من  "الفلج"  إلى  يرمز 

1000 لوح من األملنيوم.
مصمم نصب الشهيد

تصميم نصب الشهيد هو من إبداع الفنان إدريس خان 
الذي يقيم يف ، لندن، واملولود عام 1978 ، يعتبر إدريس 
يوجد  حيث  جيله،  يف  تأثيراً  الفنانني  أكثر  أحد  خان 
الدائمة  الفنية  املجموعات  يف  األعمال  من  الكثير  له 

الرئيسية يف املتاحف العاملية.

Martyr’s  Monument 

The Martyr’s Monument is made up  of 31  giant  
metal plates  leaning on one another  representing 
unity,  solidarity  and consolidation in  a  scene 
that clearly   reveals the highest sense of unity and 
cohesion between the leadership and the people.  
It immortalizes the memory of fallen heroes ,the 
courage and the power divulged by UAE’ martyrs. 
The  UAE armed forces oath is  engraved on the tall 
pillar at the back of  the  monument as well. 
The primary panel, which forms the keystone of 
the entire edifice,  is engraved with poems and 
verses written by  the late Sheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan, May Allah rest his soul in peace, while 
other plates  are engraved with the glimpses from the  
verses of H.H.Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan 
, President of the State, in addition to some poems 
and verses written by H.H. Sheikh Mohammed Bin 
Rashid, Vice President, Prime Minister and Ruler of 
Dubai and H.H. Sheikh  Mohammed Bin Zayed Al 
Nahyan, Abu Dhabi Crown Prince and Deputy Higher 
Commander in Chief of UAE Armed Forces. The 
Martyr’s Monument, which  is having under water 
passage,  is made of 300 tons of iron  and more than 
1000  metal plates.  
Martyr's Monument Designer
The artwork of Martyr’s monument is  created by 
internationally renowned artist Idris Khan, born 
on 1978 and lives in London. Mr. Khan has many 
sculptures which are permanently  displayed as a part 
of major artworks in various international museums.   

Universal Landmarks
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معالم عاملية

 احللم اآلن أصبح واقعًا بافتتاح 
قناة دبي املائية

شق القناة املائية، ليكمل خور دبي رحلته وصواًل 
للخليج العربي، لم يكن مشروعًا معماريًا، بل له 

ُبعد تاريخي ووجداني يف قلوبنا جميعًا.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

بلغت الكلفة املالية لقناة دبي املائية 3.7 مليار   ●
درهم ، على امتدادها البالغ 12 كيلومترا بدءاً 

من خور دبي وحتى مياه اخلليج العربي.

A vision of Dubai's  
water canal becomes a reality

Incision of water canal, to link Dubai Creek  
to Arabian Gulf, was not a merely architectur-
al project, but has a historical and sentimental 
effect on our hearts. 

H.H.Sheikh Mohammed Bin Rashid 

● Total cost of the 12 Kilometre  water canal 
extends from the creek to Arabian Gulf was 
3.7 billion.

Universal Landmarks
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معالم عاملية
برج خليفة

أعلى مبنى يف العالم.  ●
أعلى هيكل شيده اإلنسان قائم بذاته يف العالم.  ●

أكبر عدد من الطوابق يف العالم )200 طابق(  ●
أعلى طابق مأهول بالسكان يف العالم )الطابق 160(  ●

أعلى منصة مراقبة يف العالم )الطابق 124(  ●
أعلى مجال يف العالم لضخ االسمنت )بارتفاع 605 مترا(  ●

أعلى مصعد للخدمة يف العالم ) 405 مترا(  ●
أعلى حوض للسباحة يف العالم )الطابق 76 (  ●

أفضل مبنى يف العالم من حيث نظم السالمة من احلرائق.  ●

Universal Landmarks

● Tallest building in the world
● Tallest free-standing structure in the world
● Highest number of floors in the world (200 floors)
● Highest occupied floor in the world (floor 160)
● Highest outdoor observation deck in the world (floor 124)
● Highest point  cement was pumped to  (605 meters height)
● Tallest service elevator in the world (405 meters)
● Highest location of swimming pool in the world ( in floor no 76)
● The complex  is  fitted with latest and cutting-edge fire safety equipments.

Burj Khalifa
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معالم عاملية

بطولة العالم لسباقات الفورموال 1
تعد إستضافة اجلولة النهائية من بطولة العالم لسباقات الفورموال 1   ●
التي تقام سنوياً يف نوفمبر بالعاصمة أبوظبي حدثاً رياضياً وسياحياً 

وحضارياً هاماً.
ال تتوقف أهمية سباق اجلائزة الكبرى للفورموال 1 يف أبوظبي يف كونه   ●

أحد أهم األحداث الرياضية العاملية فحسب، بل يف مساهمته يف الترويج 
السياحي والتجاري للدولة وتعزيز اسمها على اخلارطة العاملية.

Formula 1 Races World  
Championship
● Final Grand Prix of formula 1 Races world championship  hosts 

every year  by emirate of Abu Dhabi  on November at its capital city 
is considered a remarkable sport, tourist and civilized event. 

● The importance of such event is not limited to the fact that it is one 
of the important international sport’s event only but the role it plays 
to promote the tourism and commercial activities and enhancing the 
name of UAE on global map.

Universal Landmarks



ابو موسى

طنب الكبرى

طنب الصغرى

Greater Tunb

Lesser Tunb

Abu Musa

جلزرنا احملتلة الثالث )أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى( 
أهمية جغرافية بالغة، حيث حتتل موقعا إستراتيجياً يف اخلليج 
العربي، و تتحكم بحركة املالحة فيه، ويقع اخلليج على مشارف 
القارات الثالث آسيا وأفريقيا وأوروبا، و ميتد من مضيق هرمز 
، و يحتوي اخلليج على  العراق  الفاو جنوب  جنوباً وحتى مدينة 

مخزون بترولي كبير.
وتتوفر يف هذه اجلزر كميات كبيرة من أكسيد احلديد األحمر إلى 

جانب النفط اخلام.
وتستخدم هذه اجلزر كموانئ ومالجئ للسفن يف حالة العواصف 

الهوجاء.
كما إن املمر املالحي الدولي باخلليج يقع بني هذه اجلزر والساحل 

اإليراني.
Our three occupied  islands ( Abu Musa,Greater 
and Lesser Tunbs) have a significant geographical 
importance, being strategically situated in Arabian Gulf 
and controlling its maritime movement. 

Arabian Gulf lies between the three continents namely 
Asia, Africa and Europe and stretches from strait of 
Hormuz south to Al Faw city south of Iraq. 

Arabian Gulf has huge Oil reserves. These islands are 
rich in iron Oxide red and crude oil. Islands are use as 
ports and harbour for ships during  reckless storms. 
International waterway in Gulf lies between UAE’s three 
islands and the Iranian coast.
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لن ننسى جزرنا احملتلة!
القوات  قامت  1971م   نوفمبر   30 يوم  )يف 
املسلحة االيرانية مبهاجمة وإحتالل جزيرتي طنب 
عليه  ترتب  الذي  األمر  الصغرى،  وطنب  الكبرى 
املدنيني وطرد أعداد أخرى منهم  مقتل عدد من 
االيرانية  القوات  قامت  كما   ، العسكرية  بالقوة 
 بإحتالل جزيرة أبو موسى، ونتيجة لذلك حتركت 
واملستويات  األصعدة  جميع  على  اإلمارات  دولة 
العربية والدولية مبا يف ذلك مجلس األمن من أجل 
املطالبة باستعادة اجلزر الثالث التابعة لها والتي 

هي جزء ال يتجزأ من أراضيها(.

التي  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  خارجية  وزير  كلمة   )من 
سبتمبر   30 يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أمام  ألقاها 

1992م(

Our Occupied Islands  
Never Forgotten

Iranian military forces have invaded and  
occupied the islands of Greater & lesser 
Tunbs on 30 November 1971, such act led to 
killing of many of civilians while others were 
compelled to go out. Moreover, same forces 
also occupied Abu Musa island. Consequently 
United Arab Emirates has moved on all 
regional and international respects, including 
security council, to claim its right to restore 
its sovereignty over its three occupied  
islands, Abu Musa and Greater & Lesser 
Tunbs as an integral part of its territory. 

(Quoted from the speech of UAE’s minister of foreign 
affairs delivered at UN general assembly submit Dec.30 
1992).



ابو موسى
Abu Musa
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جزيرة أبوموسى
تقع جزيرة أبو موسى إلى اجلنوب من خط العرض 
الشمالي 26 درجة ، ويكاد يالمسها من الغرب خط 
الطول الشرقي 55 درجة على بعد 160 كيلو متر من 
، وتبعد  العربي ، حيث مضيق هرمز  مدخل اخلليج 
عن إمارة الشارقة نحو 60 كيلو متراً ، بينما تبعد عن 
الساحل الشرقي للخليج العربي حوالي 72 كيلو متراً، 
وتبلغ مساحتها حوالي 30 كيلو متر مربع ، وطولها 7 

كيلومتر وعرضها 4.5 كيلومتر.
مغطاة  منخفضة  سهلية  موسى  أبو  جزيرة  أراضى 
بأعشاب جافة وفيها تل جبلي يسمى جبل احلديد ، 
وفيها بعض الثروات الطبيعية مثل اجلرانيت وأكسيد 
من  أكثر  منذ  استغالله  مت  الذي  األحمر،  احلديد 
شركة  قبل  من  اإليراني  االحتالل  قبل  عاما  سبعني 
الشركة  وكانت   ، البريطانية  الذهبية  الوادي  ألوان 
الشارقة  حلاكم  سنويا  روبية   50000 مبلغ  تدفع 
بالتربة  اجلزيرة  وتتمتع  التنقيب،  حقوق  مقابل 
اخلصبة واملياه اجلوفية العذبة، ولذلك تنوع النشاط 
االقتصادي لسكان اجلزيرة من زراعة ورعي وصيد 
ومالحة واستخراج الثروات املعدنية، ويعتبر الساحل 
الشرقي منها أكثر صالحية لرسو السفن من الساحل 
الغربي ، ولهذا تقصدها السفن ذات الغاطس الكبير، 
للعواصف  تعرضها  أثناء  للسفن  كما تستعمل كملجأ 
ألصول  ينتمون  اجلزيرة  سكان  بأن  علما  البحرية، 

عربية من قبائل املرر، ومتيم، وحريز، والسودان.

Abu Musa Island

Abu Musa island, having an area of  a 30 sq km, 
7 km length and 4.5 km width, is situated to the 
south of 26 northern  width line and 55 eastern  
longitude  line west, about 160 km away from 
the mouth of Arabian Gulf, near strait of Hormuz, 
and 60 klm from emirate of Sharjah and 72 km 
from eastern coast of Arabian Gulf.  

The lands of Abu Musa island is low and 
plain covered with dry grasses, there is a 
hilly mountain known as iron mountain. Abu 
Musa island is full in natural resources, such 
as Granite and iron oxide red. Valley golden 
colours, a British company, was assigned to 
explore these natural resources before more 
than seventy years ago even before the Iranian 
occupation and in returns used to pay annually 
rupee 50,000 to the ruler of emirate of Sharjah. 
Abu Musa island is marked by its fertile soil and 
underground water, therefore  human activities 
of dwellers vary widely to include agriculture, 
shepherding, hunting ,sailing and exploring 
minerals resources. East coast of Abu Musa 
island is more suitable for ships anchorage than 
west coast. Indigenous dwellers are belonging 
to the Arabian  tribes of Almurr, Tamim, Huriz 
and Al Sudan.



طنب الكبرى
Greater Tunb
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جزيرة طنب الكبرى
تقع جزيرة طنب الكبرى على الشمال من مدخل 
مضيق هرمز، وتبعد عن إمارة رأس اخليمة حوالي 
عن  مترا  كيلو   80 حوالي  وتبعد  متراً،   كيلو   75
جزيرة  عن  كيلومتراً   50 تقريبا  وتبعد   ، الشارقة 
أبو موسى ، كما إن اجلزيرة دائرية الشكل ، وتبلغ 

مساحتها حوالي 9 كيلو متر مربع.

يبلغ  االرتفاع حيث  قليلة  الكبرى  إن جزيرة طنب 
تتحكم  وهي  متراً،   615 نحو  فيها  ارتفاع  أقصى 
مبضيق هرمز وتسيطر على مدخل احمليط الهندي 
إلى اخلليج العربي، ومتتاز بسطحها املنبسط ويقوم 
يف طرفها اجلنوبي الشرقي املقابل ملدخل اخلليج 
العربي مرتفع جبلي أقيم على قمته فنار إلرشاد 
السفن، وذلك عام 1912م، مبوافقة من حاكم رأس 
اخليمة آنذاك الشيخ / سالم بن سلطان القاسمي 
بإعتبار  البريطانية،  على طلب من احلكومة  بناءاً 
حاكم رأس اخليمة صاحب السلطة والسيادة على 
اجلزيرة  وكانت  آخر،  طرف  أي  وليس  اجلزيرة، 
مأهولة بالسكان العرب وخاصة القواسم، والذين 

يعملون بالزراعة وصيد األسماك واللؤلؤ .

Greater Tunb Island

Greater Tunb  island is situated at the north of 
the entrance of the strait of Hormuz, about 75 
km from emirate of Ras Al Khimah, and 80 km 
from emirate of Sharjah and 50 km from  Abu 
Musa island. Greater Tunb island’s shape is 
circle and is approximately 9 km in area. 

Generally speaking Greater Tunb is low-rise  
island, where  maximum height observed in 
the island is 615 meters. The island governs  
the strait of Hormuz and controls the shipping 
lanes of the Indian ocean into Arabian Gulf. 
In 1912 a lighthouse aims to direct the ships 
was installed on top of the high  mountain 
located at the south eastern corner of the 
island opposite to the entrance of Arabian Gulf  
following the approval of the ruler of emirate 
of Ras Al Khimah at that time H.H.Sheikh 
Salem Bin Sultan Al Qasimi given as per the 
request of the British Government. The island 
was populated by Arab people, especially the 
members of  Al Quasim tribe who work in the 
fields of agriculture, fishery and pearling. 



طنب الصغرى
Lesser Tunb
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جزيرة طنب الصغرى
تقع جزيرة طنب الصغرى إلى الشمال الغربي من 
جزيرة أبو موسى ، وتبعد عن الساحل الغربي نحو 
مترا  كيلو   12 بعد  على  إنها  كما  متراً،  كيلو   90
تبعد عن  و  الكبرى،  الغرب من جزيرة طنب  إلى 
مترا  كيلو   43 العربي  للخليج  الشرقي  الساحل 
كيلو   81 حوالي  الغربي  الساحل  وعن   ، تقريباً 
متراً، و تبدو على شكل مثلث ويبلغ طولها نحو 2 

كيلو متراً، وعرضها كيلو متر واحد .
تالل  ثالث  مـن  تتكون  الصغرى  طنب  جزيرة  إن 
، وهي ذات  الشمالي  اللون تقع يف طرفها  داكنة 
إرتفاع يف اجلزيرة  ويبلغ أقصى  طبيعة صخرية، 
إليها  يلجأ  كان  املاضي  ويف  متراً،   116 حوالي 
الرياح وعلو األمواج ريثما  الصيادون عند هبوب 
البحري،  نشاطهم  يف  ليستمروا  البحر  يهدأ 
أرض  اإلستراحة على  بعد  ويتابعوا خط سيرهم 
هذه اجلزيرة ، وتكثر يف اجلزيرة أعشاش الطيور 
البحرية، وهي غنية بالنفط كما أشارت التقارير 
األولية لبعثات التنقيب ، و لم تكن اجلزيرة مأهولة 
بالسكان يف املاضي، وذلك إلنعدام املوارد املائية 

فيها.

Lesser Tunb Island

Lesser Tunb island is situated on the north 
west of Abu Musa island, about 90 km far 
from the Arabian coast, and 12 km west away 
from Greater Tunb island, and approximately 
43 km far from eastern coast and 81 km from 
the western coast of Arabian Gulf. The total 
area of Lesser Tunb island is 2 km and width 
is 1 km. 

The Lesser Tunb island comprising  three 
dark coloured rocky hills on its northern 
part. Maximum height  seen in the island is 
approximately 116 meter. Fishermen used to 
resort  to Lesser Tunb island whenever they 
face any wind or high tide till the sea get clam 
again to restore their activities. Lesser Tunb 
island is plentiful of sea-birds nets and rich in 
oil reserves as indicated in initial  reports of 
exploration missions. Due to the lack of water 
sources the island was not populated in the 
past.



اخلامتة
ضروري  شرط  الوطنية  الهوية  مضامني  إدراك  إن 
للتعبير عن جذورها وقيمها وغاياتها، من خالل العمل 
املُنتج، والسلوك القومي، واإلنضباط الواعي، والتنفيذ 
الدقيق  والتطبيق  والتعليمات،  للقوانني  املسؤول 
الناس،  وممتلكات  أرواح  على  واحلرص  لإلجراءات، 
أمن  على  واحلفاظ  وسمعتها،  الدولة  مكانة  وصيانة 

وأمان الفرد واملجتمع.

التكامل  من خالل  إاّل  الوطني  الوعي  هذا  واليتحقق 
وحاضرنا  تأريخنا  معرفة  والتطبيق، ألن  املعرفة  بني 
قيادتنا  توجيهات  ضوء  على  للمستقبل،  ورؤيتنا 
الرشيدة، تعد البوصلة التي نسترشد بها يف احلفاظ 
وهذا  مستقبلنا،  مالمح  رسم  ويف  منجزاتنا،  على 
الوعي املتدفق يجعلنا رواداً مبدعني يف ميادين التنفيذ 

امليداني واإلداري خلدمة وطننا ومجتمعنا..

من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب املعريف ،،،،

 الفريق / سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

Conclusion

Realization of National Identification themes is 
a prerequisite to express its roots, values and  
goals through a firm commitment to productive 
work, decent conduct,  mindful discipline and 
responsible execution of rules and directives, 
proper implementation of procedures, keenness 
to save  lives and properties, maintain 
the reputation and status of the State and 
safeguarding the safety & security of community 
and its members. 

National awareness cannot be achieved unless 
knowledge and implementation are integrated,  
learning our history and present and setting 
future vision in the light of our prudent leadership 
represents the compass which inspires us to 
maintain our achievements, and reshape our 
future. Such affluent awareness makes us 
creative pioneers in administrative & executive 
fields of serving our nation and community.
From here the importance of this knowledge 
book initiates... 

Lt.Gen. H.H.Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan 
Deputy Prime Minister and Minister of Interior
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