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الدكتور أحمد سعيد بن هزيم
مدير عام حماكم دبي

تقدم رائع حققته دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تقرير 
 )26( رقم  املركز  باحتاللها   2013 لسنة  األعمال  ممارسة 
ويضم  الدويل،  البنك  من  يصدر  الذي  التقرير  هذا  عامليًا. 
185 دولة تتنافس لتثبت جدارتها يف حتقيق مراكز متقدمة 

تظهر أفضليتها كبيئة متميزة ملمارسة األعمال التجارية. 
دبي  حماكم  تصدت  للتقييم،  العشرة  املؤشرات  بني  من 
التجارية يف دولة اإلمارات  البيئة  ملسؤولية إظهار كفاءة 
اإلعسار،  حاالت  وتسوية  العقود  إنفاذ  معياري  خالل  من 
املعيار  يف  نقطة  ثالثني  إىل  وصل  تقدمًا  شهدت  والتي 
يف  حتقق  عما  الثاين،  املعيار  يف  نقطة  وخمسني  األول 
عامليًا  إجنازًا  املقاييس  بكل  يعد  والذي  السابقة،  السنة 

مميزًا.

إماراتيون،  بأننا  فخورون  دبي  حماكم  يف  فإننا  لذا، 
وفخورون بأننا ننتمي إىل قيادة ليس لطموحاتها الوطنية 
حد إال عنان السماء. وبهذه املناسبة نحتفل اليوم بإجناٍز 
إماراتي جديد ونحتفي بجهود كوادرنا القضائية واإلدارية 
يف حتقيق هذا اإلجناز الوطني اخلالص. كما نرفع أسمى 
السمو  صاحب  سيدي  مقام  إىل  والتربيكات  التهاين  آيات 
الدولة، وإىل أخيه،  رئيس  آل نهيان،  زايد  الشيخ/ خليفة بن 
مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ/  السمو  صاحب  سيدي، 
نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء، حاكم دبي، متمنني 
من  املزيد  اإلمارات  دولة  وشعب  حكام  وجميع  لهما 

اإلجنازات العاملية.
السباق مستمر، واجلهود حثيثة ومتواصلة، لالستمرار يف 
حتقيق نتائج أفضل يف الدورات القادمة ضمن هذا التقرير. 
نحن نشيد بجميع الشركاء الذين لعبوا معنا دورًا بارزًا يف 
أن يستمر يف  التقدم امللموس والذي نتطلع  حتقيق هذا 
السنوات القادمة. ويف اخلتام أشكر جميع من ساهم يف 

إعداد هذه الوثيقة.
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الدكتور يوسف السويدي 
مدير اإدارة ال�سرتاتيجية والأداء امل�ؤ�س�سي

البيئة  يقيس  الدويل  البنك  عن  الصادر  األعمال  أنشطة  ممارسة  سهولة  تقرير 
التشريعية والتنظيمية اخلاصة ببيئة األعمال من خالل 10 مؤشرات ويركز على 
يتمثل  حيث  واملتوسطة،  الصغرية  احمللية  والشركات  املؤسسات  حياة  دورة 
دور حماكم دبي كجهة رئيسية يف متثيل دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
جمايل إنفاذ العقود وتسوية حاالت اإلعسار وكجهة مساندة يف جمايل بدء 

النشاط التجاري وحماية املستثمرين.
يأتي اهتمام حماكم دبي بتفاصيل جهودها للمساهمة يف رفع تصنيف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف جمايل إنفاذ العقود وتصفية حاالت اإلعسار يف 
تقرير ممارسة أنشطة األعمال من منطلق اإلدراك التام ألهمية مواكبة التوجه 
الرامي لتعزيز القدرة التنافسية للدولة عامليًا والذي يأتي يف مقدمة أولويات 
أتى  العامل، حيث  اإلمارات واحدة من أفضل دول  ورؤيتها بجعل دولة  القيادة 
يف  مرتبة   50 الدولة  بارتقاء  استثنائية  بصورة  العام  لهذا  اجلهود  هذه  تتويج 
كان  والذي  العقود  إنفاذ  جمال  يف  مرتبة   30 و  اإلعسار  حاالت  تسوية  جمال 

أحد العوامل الرئيسية يف ارتقاء الدولة 7 مراتب لتحتل املرتبة 26 عامليًا.
ويف هذا اإلطار ومنذ العام 2008* قامت حماكم دبي ومن خالل منظومة عمل 
التي نتج عنها إجنازات  باقة من املشاريع واملبادرات  بابتكار وتنفيذ  مؤسسية 
تصب يف تطوير العمل واالرتقاء باألداء، والذي انعكس بشكل مباشر يف تطوير 
سهولة  تقرير  تقييم  حمل  التجاري  والقضاء  عام  بشكل  دبي  إمارة  يف  القضاء 
ممارسة أنشطة األعمال بشكل خاص؛ وكان أهم تلك اإلجنازات تعزيز التخصص 
القضائي من خالل إنشاء ست حماكم ابتدائية متخصصة )احملكمة التجارية 
احملكمة  العقارية-  – احملكمة  العمالية  – احملكمة  املدنية  – احملكمة 
 ،2008 العام  من  أغسطس  شهر  يف  الشخصية(  األحوال  – حمكمة  اجلزائية 
املمارسات  على  التخصصية  الصبغة  إضافة  يف  كبري  بشكل  ساهم  والذي 
)قسم  متخصصة  مساندة  إدارية  وحدات  استحداث  إىل  باإلضافة  القضائية، 
والتي  التجاري(  االستئناف  وشعبة  التجاري  التنفيذ  وقسم  التجارية  القضايا 
التجاري يف  الدعم اإلداري املتخصص للقضاء  لعبت دورًا أساسيًا يف تقدمي 

حماكم دبي.
يف  حمطة  إال  ليست   2013 األعمال  أنشطة  ممارسة  سهولة  تقرير  نتائج  إن 
رحلتنا نحو بلوغ رؤيتنا “ الريادة يف عمل احملاكم”، فاستدامة التطوير بكافة 
أشكاله وعلى كافة املستويات هي سمة العمل املؤسسي يف حماكم دبي 
وثقافة اجلودة والتميز واإلبداع هي الثقافة املؤسسية السائدة وكل ذلك ألن 

“السباق نحو التميز ليس له خط نهاية”.

*بداية تكليف حماكم دبي بتمثيل دولة الإمارات العربية املتحدة يف تقرير �شهولة ممار�شة اأن�شطة الأعمال.
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مرشوع تقرير “مامرسة أنشطة األعامل” الذي تم تدشينه عام 2002 يقيس 

 185 عرب  وإنفاذها  األعامل  ألنشطة  والترشيعات  الحكومية  اإلجراءات 

بلداً، ومن الدولة املختارة دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث ينظر إىل 

الرشكات املحلية الصغرية واملتوسطة الحجم ويقيس اإلجراءات الحكومية 

املطبقة عليها عىل مدى دورة حياتها، ويعترب كل من تقرير مامرسة أنشطة 

األعامل والنموذج املعياري الحتساب التكلفة األداتني املعياريتني الوحيدتني 

اللتني يجري استخدامهام عرب مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من البلدان 

لقياس أثر عملية وضع اللوائح واإلجراءات الحكومية عىل أنشطة األعامل 

التجارية.

الشاملة  الكمية  البيانات  وتحليل  جمع  خالل  من  التقييم  عملية  وتتم 

بني  فيام  األعامل  ألنشطة  املنظمة  الحكومية  اللوائح  بيئات  بني  للمقارنة 

البلدان وعرب الوقت، حيث يشجع التقرير عىل املنافسة نحو زيادة كفاءة 

ويشكل  اإلصالح،  أجل  من  للقياس  قابلة  معايري  ويتيح  اإلجراءات،  هذه 

مصدراً لألكادمييني والصحفيني وباحثي القطاع الخاص وغريهم من الراغبني 

يف الوقوف عىل آخر التطورات يف مناخ األعامل لكل بلد. 

 2003 يف  األعامل”  أنشطة  “مامرسة  تقارير  سلسلة  يف  تقرير  أول  صدر 

وغطى خمسة مجاالت )مؤرشات( يف 133 بلداً، أما تقرير 2013 فقد غطى 

بلداً، والذي ركز فيه عىل تحليل وقياس ألداء  11 مجاالً )مؤرشاً( يف 185 

فالتقرير يهدف إىل توفري أساس  اقتصادياً،  املدن األكرث نشاطاً  الدول عىل 

التجارية والعمل  البيئة اإلجرائية ألنشطة األعامل  موضوعي لفهم طبيعة 

عىل تحسينها واالرتقاء بها يف مختلف أنحاء العامل.

مؤشرات تقرير سهولة ممارسة أنشطة األعمال

مقدمة عن تقرير “ممارسة 
أنشطة األعمال” للبنك الدولي

مؤشرات التقرير

استخراج تراخيص البناء بدء النشاط التجاري

تسجيل امللكية الحصول عىل الكهرباء

حامية املستثمرين الحصول عىل االئتامن

التجارة عرب الحدود دفع الرضائب

تسوية حاالت اإلعسار إنفاذ العقود

اختصاص محاكم ديب
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المؤشرات التي تمثل محاكم دبي فيها دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

المعيار األول : إنفاذ العقود

إنفاذ العقود
يبنى ترتيب الدول عىل أساس ثالثة مؤرشات رئيسة:

 33,3% 33,3%

 33,3%

التكلفةالوقت

اإلجراءات

األيـــام التي يستغرقـها  

الفصل يف نزاع تجاري عن 

طريق املحكمة

أتعـــاب املحـــامني والرســوم  

القضائية ورسوم اإلنفاذ كنسبة 

مئوية من قيمة املطالبة

خطوات رفـع دعـــوى 

قضائية، والحصول عىل 

حكم وتنفيذه

مؤرشات إنفاذ العقود الفرعية تقيس مدى كفاءة الجهاز القضايئ يف الفصل 

أحد  تطور  تتبع  طريق  عن  البيانات  عىل  الحصول  ويتم  تجاري،  نزاع  يف 

النزاعات التجارية أمام املحاكم املحلية خطوة بخطوة، وتُجمع البيانات من 

خالل دراسة قوانني املرافعات املدنية وغريها من اللوائح املتعلقة باملحاكم، 

فضالً عن استقصاءات تشمل محامني محليني متخصصني يف التقايض باإلضافة 

إىل القضاة، وميثل الرتتيب عىل أساس سهولة إنفاذ العقود املتوسط البسيط 

للرتتيب املئيني يف كل مؤرشات مكوناته.

ويتم التقييم كالتايل:

1.اإلجراءات
تقوم قامئة خطوات رفع الدعوى التي تم جمعها عن كل بلد بتتبع التسلسل 

الزمني لكل نزاع تجاري أمام املحكمة املختصة، يعرّف اإلجراء بأنه أي تعامل، 

مطلوب مبوجب القانون أو يشيع استخدامه، بني طرفني أو بينهام وبني القايض 

املختص أو قلم كتاب املحكمة، وميكن احتساب خطوات إجرائية أخرى، ذات 

ومحاميهام،  الدعوى  يف  الطرفني  بعالقة  أو  الداخلية  املحكمة  بشؤون  صلة 

إىل  القضية  وتعيني  اإلخطار،  وإرسال  الدعوى  إقامة  ذلك خطوات  ويشمل 

قاٍض، وخطوات سري املحاكمة، والخطوات الرضورية إلنفاذ الحكم. 

2.الوقت
تُسجل املدة الزمنية باأليام التقوميية، وتُحسب من اللحظة التي يقرر فيها 

الدين. وتشمل هذه  لحظة سداد  املحكمة وحتى  أمام  املدعي رفع دعواه 

املدة األيام التي تعقد فيها جلسات الدعوى وفرتات االنتظار فيام بينها. ويتم 

تسجيل متوسط املدة التي تستغرقها مختلف املراحل للفصل يف النزاع: من 

حيث استيفاء رشط تسليم اإلعالن بإجراءات الدعوى )املدة التي تستغرقها 

تستغرقها  التي  )املدة  الحكم  وإصدار  اإلخطار(  وإرسال  الدعوى  إقامة 

املحاكمة واستصدار الحكم(، ووقت سداد الدين )املدة التي يستغرقها إنفاذ 

الحكم(.

3.التكلفة
تُحسب التكلفة كنسبة مئوية من قيمة املطالبة، مع افرتاض أنها تعادل 200 

ويتم  الرشا،  إدراج  يتم  وال  للفرد.  القومي  الدخل  متوسط  املائة ضعف  يف 

فقط تسجيل ثالثة أنواع من التكاليف، هي: الرسوم القضائية، وتكاليف إنفاذ 

الحكم، ومتوسط أتعاب املحاماة. 

وتشمل الرسوم القضائية كافة مرصوفات املحكمة التي عىل البائع )املدعي( 

دفعها مقدماً إىل املحكمة بغض النظر عن التكلفة النهائية التي يتحملها. أما 

تكاليف اإلنفاذ فهي كافة التكاليف التي ينبغي عىل البائع )املدعي( دفعها 

للمشرتي،  املنقولة  العام لألصول  البيع  الحكم من خالل  إنفاذ  بغرض  سلفاً 

بغض النظر عن التكلفة النهائية التي يتحملها البائع. وميثل متوسط أتعاب 

املحاماة األتعاب التي يتعني عىل البائع )املدعي( دفعها سلفاً إىل محام محيل 

لتمثيله يف دراسة الحالة املعيارية. . 
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)تصفية  اإلعسار  حاالت  تسوية   : الثاني  المعيار 
النشاط التجاري سابقًا(

تسوية حاالت اإلعسار )تصفية النشاط التجاري سابقًا(
يبنى ترتيب الدول عىل أساس ثالثة مؤرشات رئيسة:

 33,3% 33,3%

 33,3%

الوقت
معدل 
االسرتداد

التكلفة

يُسجل الوقت الالزم 

السرتداد الدائنني ألموالهم 

بالسنوات التقوميية 

القضائية  الدعوى  تكلفة  تسحب 

ممتلكات  قيمة   من  مئوية  كنسبة 

القضائية  الرسوم  وتشمل  املدين.. 

تتقاضاها  ــي  ــت ال ـــات  ـــرصوف وامل

يتقاضاها  التي  واألتعاب  الحكومة؛ 

مجال  يف  املعنيون  االختصاصيون 

املزادات،  تنظيم  ومسؤولو  اإلعسار، 

واملقيمون، واملحامون، وكافة الرسوم 

والتكاليف األخرى.

الدين  اسرتداد  معدل  احتساب  يتم 

يسرتدها  التي  السنتات  أساس  عىل 

خالل  من  دوالر  كل  عن  الدائنون 

إجراءات إعادة الهيكلة أو التصفية 

الالزمني  والتكلفة  الوقت  بدراسة  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يقوم 

إلجراءات دعاوى إشهار اإلفالس )التفليسة( التي تكون املؤسسات املحلية 

فيها، تم تغيري اسم املجال )املؤرش( من تصفية النشاط التجاري اىل  طرفاً 

تسوية حاالت اإلعسار ليعكس االسم بشكل أدق مضمون املؤرشات، دون 

أن يحدث أي تغيري يف املضمون أو النطاق.

ويستقي التقرير تلك البيانات من إجابات املشاركني املحليني يف االستقصاء 

ممن يعملون يف مجال اإلعسار املايل، والتحقق من مدى دقتها وسالمتها 

عن طريق دراسة القوانني واإلجراءات الحكومية، إىل جانب املصادر العامة 

سهولة  أساس  عىل  الرتتيب  ويستند  اإلفالس.  بأنظمة  الخاصة  للمعلومات 

قابلة  البيانات  تصبح  وليك  االسرتداد،  معدل  إىل  التجاري  النشاط  تصفية 

للمقارنة فيام بني مختلف البلدان، يجري طرح عدة افرتاضات حول منشأة 

األعامل والحالة املستخدمة.

ويتم التقييم كالتايل:

1.الوقت
التي  التقوميية  بالسنوات  ألموالهم  الدائنني  السرتداد  الالزم  الوقت  يُسجل 

األموال  من  جزء  دفع  وحتى  الرشكة  إعسار  لحظة  من  التقرير  يقيسها 

املستحقة عليها للبنك أو دفعها بالكامل. وتأخذ يف االعتبار أساليب املامطلة 

سبيل  عىل  الدعوى،  لتعطيل  األطراف  تستخدمها  التي  املحتملة  والتأخري 

املواعيد  آجال  لتمديد  طلبات  أو  واالستئنافات  الطعون  تقديم  املثال:  

القانونية. 

2.التكلفة
تحسب تكلفة الدعوى القضائية كنسبة مئوية من قيمة ممتلكات املدين. 

وتُحسب التكلفة عىل أساس إجابات االستقصاء، وتشمل الرسوم القضائية 

واملرصوفات التي تتقاضها الحكومة؛ واألتعاب التي يتقاضاها األخصائيون 

املعنيون يف مجال اإلعسار، ومسؤولو تنظيم املزادات، واملقيمون، واملحامون؛ 

وكافة الرسوم والتكاليف األخرى. 

3.النتائج
يتوقف اسرتداد الدائنني ملستحقاتهم عىل ما إذا كانت هذه املنشأة ستخرج 

من تلك الدعوى كمؤسسة مستمرة يف أعاملها، أم  سيتم بيع أصولها مجزأة. 

أية خسارة،  املنشأة يف مزاولة عملها، فلن تكون هناك  ويف حالة استمرار 

وميكن للبنك أن يسرتد قيمة مطالبته بالكامل البالغة 100 سنت عن الدوالر 

الواحد. ويف حالة بيع أصول املنشأة مجزأة، فإن الحد األقىص لهذا املبلغ 

الذي ميكن اسرتداده لن يتجاوز 70 يف املائة من مطالبة البنك، مام يعني 

70 سنتاً عىل كل دوالر. 

4.معدل استرداد الدين
يتم تسجيل معدل اسرتداد الدين عىل أساس السنتات التي يسرتدها الدائنون 

أو إجراءات  التصفية  أو  التنظيم  إعادة  عن كل دوالر من خالل إجراءات 

إنفاذ الديون )نزع امللكية(. وتراعي عملية الحساب النتيجة النهائية: ما إذا 

كانت هذه املنشأة ستخرج من تلك الدعوى كمؤسسة عاملة، أو سيتم بيع 

أصولها مجزأة. ثم يتم خصم تكلفة الدعوى القضائية )سنت واحد عن كل 

نقطة مئوية من قيمة ممتلكات املدين(. وأخرياً، تُؤخذ يف الحسبان الخسارة 

يف القيمة التي حدثت بسبب الفرتة التي بقيت فيها األموال محجوزة أثناء 

دعوى اإلعسار، مبا يف ذلك الخسارة الناتجة عن إهالك أثاث الفندق. ومتشياً 

مع املامرسات املحاسبية الدولية، فإن النسبة السنوية إلهالك األثاث تبلغ 

20 يف املائة. ومن املُفرتض أن تعادل قيمة األثاث ربع إجاميل قيمة األصول. 

علامً بأن معدل اسرتداد الديون هو القيمة الحالية للعائدات املتبقية، عىل 

أساس معدالت اإلقراض السارية يف نهاية عام 2011 واملأخوذة من كتاب 
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تكملها  والتي  الدويل  النقد  صندوق  عن  الصادر  الدولية  املالية  اإلحصاءات 

بيانات البنوك املركزية وشعبة أبحاث مجلة اإليكونوميست. 

نتائج دولة اإلمارات العربية المتحدة في تقرير 
“ممارسة أنشطة األعمال” 2013

التغري 2013 2012 املجال

  20 22 42 بدء النشاط التجاري

  1- 13 12 استخراج تراخيص البناء

  3 7 10 الحصول عىل الكهرباء

 6- 12 6 تسجيل امللكية

 5- 83 78 الحصول عىل االئتامن

 6- 128 122 حامية املستثمرين

  6 1 7 دفع الرضائب

  0 5 5 التجارة عرب الحدود

  30 104 134 إنفاذ العقود

  50 101 151 تسوية حاالت اإلعسار

الدول المتصدرة

التغري يف الرتتيب الرتتيب الدولة

= 1 سنغافورة

= 2 هونغ كونغ

= 3 نيوزلندا

= 4 الواليات املتحدة األمريكية

= 5 الدمنارك

= 6 الرنويج

= 7 اململكة املتحدة

= كوريا الجنوبية 8

+7 9 جورجيا

+6 10 أسرتاليا

ترتيب دول مجلس التعاون

التغري يف الرتتيب الدولة الرتتيب

10- اململكة العربية السعودية 22

7+ دولة اإلمارات العربية املتحدة 26

4- قطر 40

4- البحرين 42

 2+ ُعامن 47

15- الكويت 82

نتائج محاكم دبي في مؤشرات إنفاذ العقود

2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

104 134 134 134 145 144 املرتبة

524 537 537 537 607 607 الوقت )باأليام(

19.5 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 التكلفة )% من قيمة املطالبة(

49 49 49 49 51 51 عدد اإلجراءات

نتائج محاكم دبي في مؤشر تسوية حاالت اإلعسار )تصفية النشاط التجاري سابقًا(

2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

101 151 143 143 141 139 املرتبة

3.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 الوقت )بالسنوات(

20 30 30 30 30 30 التكلفة )% من قيمة األصول(

29.4 11 11.2 10.2 10.1 10.1 معدل االسرتداد
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زيارة مقر البنك 	 

الدويل )واشنطن(

تسليم متطلبات 	 

البنك الدويل

إرسال مذكرة الرد 	 

التفصيلية توضح 

أبرز التحسينات

استحداث قسم 	 

التميز الدويل

تسليم متطلبات 	 

البنك الدويل + أول 

مذكرة رد شملت 

أبرز التحسينات

تطوير موقع 	 

للمحكمة التجارية.

صدور مذكرة 	 

وخطة عمل 

التحسني الصادرة 

من البنك الدويل.

تشكيل فريق عمل 	 

ملتابعة متطلبات 

البنك الدويل 

والتحديث عىل 

الخطة االسرتاتيجية 

بناء عىل متطلبات 

خطة التحسني.

تسليم متطلبات 	 

البنك الدويل.

تدشني الخطة 	 

االسرتاتيجية ملحاكم 

ديب 2009 – 2011

تدشني خدمة 	 

التسجيل عن بعد.

تسليم متطلبات 	 

البنك الدويل.

االجتامع عن بعد 	 

مع ممثيل البنك 

الدويل.

تشكيل أول فريق 	 

إلعداد التقرير 

الفني الخاص 

بالبنك الدويل 

وتسليم متطلبات 

البنك الدويل.

تعزيز التخصص يف 	 

القضاء التجاري-

إنشاء محكمة 

تجارية متخصصة.

جهود محاكم دبي في تحسين مرتبة دولة اإلمارات 
 العربية المتحدة في تقرير “ممارسة أنشطة األعمال”.

تقرير  يف  اإلمارات  لدولة  كممثل  اختيارها  بداية  ومنذ  ديب  محاكم  دأبت 

اإلعسار  العقود وتسوية حاالت  إنفاذ  األعامل عن محوري  أنشطة  مامرسة 

)تصفية النشاط التجاري سابقاً( ومن خالل منظومة العمل املؤسيس بابتكار 

وتنفيذ مجموعة من املشاريع واملبادرات التطويرية والخطوات التحسينية، 

التي شكلت قاعدة صلبة للرتويج ملحاكم ديب كجهاز قضايئ متميز يساهم 

التجاري  واملجتمع  عام  بشكل  االمارة  يف  العدالة  تحقيق  يف  رئييس  بشكل 

التايل  الشكل  تامة، يوضح  باستقاللية  املساواة ومتمتعاً  بروح  بشكل خاص 

التدرج الزمني لجهود محاكم ديب يف تحسني مرتبة الدولة:

2008

2009

2010

2011

2012

صدور تقرير 2013

إنفاذ العقود = 104

تسوية حاالت 

اإلعسار = 101

صدور تقرير 2012

إنفاذ العقود = 134

تسوية حاالت 

اإلعسار = 151

صدور تقرير 2011

إنفاذ العقود = 134

تسوية حاالت 

صدور تقرير 2010اإلعسار = 143

إنفاذ العقود = 134

إشهار اإلفالس = 143

صدور تقرير 2009

إنفاذ العقود = 145

إشهار اإلفالس = 141

2008

اختيار ديب املدينة املمثلة 

لدولة اإلمارات يف تقرير 

مامرسة أنشطة األعامل


