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SUMMARY
Vision:  to spread the message of peace through climbing the highest peak in every country 
around 246 countries of the world. 

Purpose:  Foster the relations between the UAE and the countries of the world, and to con-
tribute to Expo 2020.  

Objectives:  achieve a first of its kind initiative globally, create a new world record for the 
UAE that will attract the nations’ interest toward UAE.  

Execution Plan:  set a strategy with a detailed implementation plan, form a team to 

manage this project, propose to hire a specialized agency in expeditions.     

Timeframe: An estimate of 5 years for project completion.

Approval and Interest from UAE officials: His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al  
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the  
UAE Armed Forces.

Saeed Al Memari’s Profile: First Emirati to climb Mt. Everest and seven summits, rich 
history of adventures internationally and community service locally.
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Vision
• Our vision in essence is to spread the message of peace in the    
 world through an innovative and unique initiative of # PeakforPeace

• This new of its kind initiative is about climbing the highest peak 
 in every country of around 246 countries of the world.    
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Purpose
•  To initiate a unique channel to foster the relation between the  
 UAE and the countries of the world.

• To contribute to Expo 2020 by leveraging on this initiative through  
 handing over an official yet friendly invitation to the high officials  
 in the visited countries. Note that a genuine interest in this 
 project was obtained by the head of Expo 2020. 
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Objective
• This initiative is a new of its kind as no one has done this before.  
 Hence, it will create a new world record for the UAE. 

• Spreading the message of peace through this unique approach  
 can attract not only the countries’ officials but most importantly  
 the nations’ interest toward UAE.

• This can be an innovative addition to support the glorious event of  
 UAE Expo 2020.

• A personal experience of expeditions as this initiative will be the  
 most interesting and challenging as well as pride to represent the  
 beloved UAE internationally.
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World Map
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AUSTRALIA continent
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ASIA continent
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EUROPE continent
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AFRICA continent

#PeakforPeace



NORTH AMERICA 
continent
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SOUTH AMERICA 
continent
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Execution Plan
• Set a comprehensive strategy of how to leverage on this initiative,  
 which will include brainstorming with Expo 2020 team, UAE 
 Tourism Department, Department of Foreign Affairs. 

• Develop a detailed implementation plan including all the logistics  
 of mobility from moving from one country to another. 

• Form a team to manage this project; the internal and global approvals,  
 establish the connections, manage all logistics, and monitor progress  
 and expenses. i touch with them. They are very trust worthy and have 
 expertise for execution of various expeditions all over country.
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• For managing this project, it is suggested to hire a travel agency 
 ADVENTURZ INDIA due to Saeed’s personal previous experience 
 with them. This is in addition to their track record and expertise 
 for executing various expeditions all over the globe.

ADVENTURZ INDIA will provide the below supports:

1.  Route Maping for tracking in accordance with Climate.
2.  Flight bookings.
3.  Hotel Bookings.
4.  Support team for trek (if required at some places).
5.  Base team for providing 24x7 support.
6.  Travel Insurance. 
7.  Health checkup at regular intervals.
8.  Maintaining digital media for uploading the  progress of mission to 

 whole world.
9.  Equipments.
10. Drone Cameras, Gps Tracking system.
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Expenditure & Timeframe
1. A total estimate of around USD 1.8 million to implement this project.

2. A detailed cost plan with breakdown will be provided to concerned authority 
in due course.

3. All the expenses will be verified and monitored

4. Expenses status report will be provided on a regular basis.

5. A total of almost 4 years to complete this mission
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As we all know by the acts of terrorism our world have harmed alot. I am doing this 

little project to negate the feelings of terror and fear brought by the terrorists. I plan 

to create a book of my unique expedition by meeting the Presidents of each country I 

will visit. The book will contain a peace message from each of the Presidents and their 

autographs. I hope to succeed in this project and play a small role in making the world 

a better place to live in.



Approvals and interests from UAE officials 

H.H Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan

The idea of this project was presented to Team EXPO 2020 and
H.H. Sheikha Lubna Al Qassimi expressed her genuine 

interest and support. 

This project is approved by 
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                                السيرة الذاتية المختصرة للمغامر اإلماراتي سعيد المعمري: 

ر:ـــــممعلومات عن المغا

ســــــعيد خميس المعمـــــــري . اإلســـــــم:

إماراتي  الجنســـية:

دولة اإلمارات العربـيـــــة المتحـــــــــدة  . مـــكان الميالد :

   إنجــــــازات المـــغامـــــــــر :

*أول مغامر إماراتي يتسلق أعلى قمة في العالم )قمة  إيفرست ( .

* أول مغامر إماراتــــي يتسلق أعلى سبع قمم في العالــــــــــم :

.أعلى قمة في قارة أسيا، والعالم قمة إيفرست : أعلى قمة في-1

ـــــارة أميريكا الجنوبيــــة ، وهي ثاني أعلى قمة في العالم .ـقمة أكونكجوا : أعلى قمة في قــ-2

قــــارة أمريكيا الشـــــمالية ، وهي ثالث أعلى قمة في العالم .قمة مـــــاكينلي : أعلى قمة في -3

على قمة في قارة آفريقــــــــا ،وهي رابع أعلى قمة في العالم .رو : أكليمنجا-4

ي قارة أوروبــــــــــــا ، وهي خامس أعلى قمة في ألعالم .قمة فألبروز : أعلى -5

القطب الجنوبي ،وهي سادس أعلى قمة في العالم . فينســون : أعلى قمة في قـــــارة-6

مد : أعلى قمة في قارة أستراليا ، وهي سابع أعلى قمة في العالمبرياكراستون -7  

: رابط تسلق قمة إيفرست 
https://www.youtube.com/watch?v=JAXD8NnAfeI  

 ( EXPLORER GRAND SLAM  (  : * وأول مغـــــامر إمـــــاراتي يحصل على اللقب العـــالمـــــي

األرض  تمكنوا من تسلق أعلى قمم القــــارات السبع والوصول إلى المركزالمغــــــامرين العالميـــــــن اللذين وهذه اْلئحـــــه تضم 
في القطبين الشمالي الجنوبي .

  بالتزلج : بين*أول مغــــــامر إمــــــاراتي يصل إلى مركز القط

كم 129أيام قطع مسافة  8خالل  89-98القطب الجنوبي بالتزلج من درجة -  

 بالتزلج :رابط الوصول للقطب الجنوبي 
http://youtu.be/mduCN1A5aqw 
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كم 111أيام قطع مسافة  7خالل  89-98جة القطب الشمالي بالتزلج من در-  

 

رابط الوصول للقطب الشمالي بالتزلج الحصول على اللقب العالمي )  EXPLORER GRAND SLAM ( 
http://youtu.be/XZZJz_4p8O0             

 

: امرات اإلستكشافية للكهــــــــف*المـــــــغ

كهف سون دونج في إدغال فيتنـــام أكبر و أطول كهوف العالم .-1

كهف الجنة في فيتنام من أجمل كهوف العالم وأروع معالمها الطبيعية .-2

كهف كروبيرا في جورجيا أعمق كهف على وجه األرض . و كهوف أخرى كالكهف المظلم في فيتنام وكهوف جورجيا .-3

*مبادرة سبع لؤلؤات في حب اإلمارات :

ة نفع عامعية كلنا األمارات جمعيغوص التي قام بقيادتها المغامر اإلماراتي سعيد المعمري صاحب الفكرة وتبنتها جم رحلة  أطول

،حيث تم غرس لدولة اإلمارات العربية المتحدة  33برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ، احتفاال باليوم الوطني ال
بية المتحدة  وشعار روح األتحاد ، إبتدئا من إمارة لؤلؤة في مياه كل إمارة على حدا وحملت اللؤلؤ علم دولة اإلمارات العر

صوال إلى العاصمــــة إمـــــارة أبوظبي .الفجيرة وعبور مضيق هرمز وو

يوميا بشكل متواصل مع تبديل األكسجين تحت الماء .غطس  ساعة 12-19أيام مابين  7استغرقت رحلة الغطس 

*صعود قمة كليمنجارو بالجمال:

رحلة تاريخية  تراث ،شارك المغامر اإلماراتي سعيد المعمري فريق رحالة اإلمارات برعاية مركز حمدان بن محمد إلحياء ال
التوجية و كالتخطيط لسير الرحلةونظرا لخبرة المغامر السابقة في تسلق قمم العالم فكان عليه الدور األكبر  األولى من نوعها .

تحت الصفر، وتوفير كل األستشارات الخاصة عند درجات مئوية  19لصعود القمة برفقة الجمال واإلرشاد لتحمل برودة الطقس 
وى األكسجين .تدني مست

 *الفعاليات المجتمعية والمبادرات اإلنسانية والخيرية :

ولية باإلضافة إلى الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي يحرص المغامر دعمها و تشجيعها لما لها من أهمية في تبني المسؤ
المجتمعية وتنمية المجتمع أبناءه.

الميداني في األردن : ماراتي اإلردنياإلالسوريين والمستشقى اإلمارات لألجئين  مخيم

جئين لإل احدى المبادرات اإلنسانية التي حرص المغامر على المشاركة فيها والمساعدة في تقديم الخدمات والرعاية الطبية الالزمة
دوائية .ائية والالسوريين ، إضافة إلى المساعدة في توزيع اإلحتياجات اليومية المعيشية لهم . عن طريق توزيع الطرود الغذ

به هيئة  المبادرات األنسانية  التي تقدمها دولة اإلمارات ومؤسساتها لإلخوة السوريين ، خاصة ما تقوم مشاركته المعنوية تعزز
الهالل األحمر اإلماراتي وكوادرها المتطوعة لتوفير سبل العيش ومتطلبات الحياة لهؤالء النازحين .

ادفة :المجتمعية الهــــ*المبادرات 

.جمعية اإلمارات لمتالزمة داون *

الحضور والمشاركة في الورش باختالف أنواعها لدعم أطفال متالزمة داون .-1
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الحضور والمشاركة في الورش باختالف أنواعها لدعم أطفال متالزمة داون .-1
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التطوع لدعم فعاليات الجمعية . -2

 و أهدافلصالح الجمعية وذلك من خالل رفع شعار الجمعية في كهوف الفيتنام وجورجيا إلبراز دور مذكرة تفاهم توقيع -3
ة .الجمعي

باإلضافة إلى رفع شعار مركز دبي للمعاقين في أعلى قمة في قارة أمريكا الشمالية .*

مركز كبار السن تم رفع شعار المركز على أعلى قمة في قارة أستراليا لليوم العالمي للمسنين .*

ة في أعلى قمة في القطب الجنوبي .جمعية أصداقاء مرضى السرطان تم رفع شعار الجمعي*

داف هذه الفئات من المجتمع وتقديم الدعم بكافة أشكاله ومساعدتهم في رحلتهم نحو التعافي الكامل ، هو هدفا من أهم أه إبراز
 المغـــــــامر اإلماراتي سعيــــــــــد المعمري.

 

 

 *مؤسس جمعية اإلمارات للهوايات الجبلية :

الرياضية  بين أعلى الوجهات  الرياضات الجبلية في الدولة بمكانة دوليةإلى أن تحظى   تتطلع جمعية اإلمارات للهوايات الجبلية
 والترفيهية للرياضين الهواة والمحترفين المحليين على حد سواء .

 للجمعية عدة أهداف على مستوى :
 المسير الجبلي : -١

 *المسارات الجبلية 
 حصر ودراسة جميع المسارات الجبلية على مستوى الدولة .

 ومعايرة هذه المسارات الجبلية بمعاير خاصة تناسب وتالءم طبيعة الظروف المناخية في الدولة . إستحداث 
 إعتمادنا كجهة رسمية خاصة بمعايرة جميع المسارات الجبلية على مستوى الدولة ، وعلى المستوى الخليجي .

 تسمية هذه المسارات وتصنيفها وتسجيلها وإصدار دليل خاص بها .
 نظمة للمسير الجبلي :*الجهات الم

 ترخيصها وتسجيلها وإعتمادها وتصنيفها وحصرها من قبل الجمعية . 
 إصدار تصاريح لرحالتها .

متابعة سير عمل هذه الجهات من خالل رفع تقارير ربع سنوية للجمعية .

 التسلق  -٢
 ع المعلومات الخاصة بها . وإصدار دليل خاص بها يشمل مواقعها إرتفاعها وجمي  تحديد قمم التسلق في الدولة

 إستكشاف الكهوف  -٣
 كإرتفاعها وعمقها طبيعة جغرافيتها .  حصر الكهوف ودراستها وتصنيفها وإصدار دليل خاص بها يشمل

 تنظيم زيارات هذه الكهوف من خالل إصدار تصاريح زيارتها عن طريق الجمعية .

 الدرجات الجبلية النارية والهوائية .  -٤
 ات حصر المسار

 تنظيم استخدامها 
 إقامة بطوالت لهذه الرياضة برعاية الجمعية .

&  zip line  &Via Ferrata  &PUENTING                             باإلضافة إلى الرياضات األخرى
Bungee jump 

الجبلية  مع تطبيق يحتوي على جميع مواقع ممارسة هذه الرياضات EMHAإصدار موقع إلكتروني خاص بالجمعية 
 وجميع المعلومات.

#PeakforPeace



3 
 

التطوع لدعم فعاليات الجمعية . -2

 و أهدافلصالح الجمعية وذلك من خالل رفع شعار الجمعية في كهوف الفيتنام وجورجيا إلبراز دور مذكرة تفاهم توقيع -3
ة .الجمعي

باإلضافة إلى رفع شعار مركز دبي للمعاقين في أعلى قمة في قارة أمريكا الشمالية .*

مركز كبار السن تم رفع شعار المركز على أعلى قمة في قارة أستراليا لليوم العالمي للمسنين .*

ة في أعلى قمة في القطب الجنوبي .جمعية أصداقاء مرضى السرطان تم رفع شعار الجمعي*

داف هذه الفئات من المجتمع وتقديم الدعم بكافة أشكاله ومساعدتهم في رحلتهم نحو التعافي الكامل ، هو هدفا من أهم أه إبراز
 المغـــــــامر اإلماراتي سعيــــــــــد المعمري.

 

 

 *مؤسس جمعية اإلمارات للهوايات الجبلية :

الرياضية  بين أعلى الوجهات  الرياضات الجبلية في الدولة بمكانة دوليةإلى أن تحظى   تتطلع جمعية اإلمارات للهوايات الجبلية
 والترفيهية للرياضين الهواة والمحترفين المحليين على حد سواء .

 للجمعية عدة أهداف على مستوى :
 المسير الجبلي : -١

 *المسارات الجبلية 
 حصر ودراسة جميع المسارات الجبلية على مستوى الدولة .

 ومعايرة هذه المسارات الجبلية بمعاير خاصة تناسب وتالءم طبيعة الظروف المناخية في الدولة . إستحداث 
 إعتمادنا كجهة رسمية خاصة بمعايرة جميع المسارات الجبلية على مستوى الدولة ، وعلى المستوى الخليجي .

 تسمية هذه المسارات وتصنيفها وتسجيلها وإصدار دليل خاص بها .
 نظمة للمسير الجبلي :*الجهات الم

 ترخيصها وتسجيلها وإعتمادها وتصنيفها وحصرها من قبل الجمعية . 
 إصدار تصاريح لرحالتها .

متابعة سير عمل هذه الجهات من خالل رفع تقارير ربع سنوية للجمعية .

 التسلق  -٢
 ع المعلومات الخاصة بها . وإصدار دليل خاص بها يشمل مواقعها إرتفاعها وجمي  تحديد قمم التسلق في الدولة

 إستكشاف الكهوف  -٣
 كإرتفاعها وعمقها طبيعة جغرافيتها .  حصر الكهوف ودراستها وتصنيفها وإصدار دليل خاص بها يشمل

 تنظيم زيارات هذه الكهوف من خالل إصدار تصاريح زيارتها عن طريق الجمعية .

 الدرجات الجبلية النارية والهوائية .  -٤
 ات حصر المسار

 تنظيم استخدامها 
 إقامة بطوالت لهذه الرياضة برعاية الجمعية .

&  zip line  &Via Ferrata  &PUENTING                             باإلضافة إلى الرياضات األخرى
Bungee jump 

الجبلية  مع تطبيق يحتوي على جميع مواقع ممارسة هذه الرياضات EMHAإصدار موقع إلكتروني خاص بالجمعية 
 وجميع المعلومات.

#PeakforPeace



3 
 

التطوع لدعم فعاليات الجمعية . -2

 و أهدافلصالح الجمعية وذلك من خالل رفع شعار الجمعية في كهوف الفيتنام وجورجيا إلبراز دور مذكرة تفاهم توقيع -3
ة .الجمعي

باإلضافة إلى رفع شعار مركز دبي للمعاقين في أعلى قمة في قارة أمريكا الشمالية .*

مركز كبار السن تم رفع شعار المركز على أعلى قمة في قارة أستراليا لليوم العالمي للمسنين .*

ة في أعلى قمة في القطب الجنوبي .جمعية أصداقاء مرضى السرطان تم رفع شعار الجمعي*

داف هذه الفئات من المجتمع وتقديم الدعم بكافة أشكاله ومساعدتهم في رحلتهم نحو التعافي الكامل ، هو هدفا من أهم أه إبراز
 المغـــــــامر اإلماراتي سعيــــــــــد المعمري.

 

 

 *مؤسس جمعية اإلمارات للهوايات الجبلية :

الرياضية  بين أعلى الوجهات  الرياضات الجبلية في الدولة بمكانة دوليةإلى أن تحظى   تتطلع جمعية اإلمارات للهوايات الجبلية
 والترفيهية للرياضين الهواة والمحترفين المحليين على حد سواء .

 للجمعية عدة أهداف على مستوى :
 المسير الجبلي : -١

 *المسارات الجبلية 
 حصر ودراسة جميع المسارات الجبلية على مستوى الدولة .

 ومعايرة هذه المسارات الجبلية بمعاير خاصة تناسب وتالءم طبيعة الظروف المناخية في الدولة . إستحداث 
 إعتمادنا كجهة رسمية خاصة بمعايرة جميع المسارات الجبلية على مستوى الدولة ، وعلى المستوى الخليجي .

 تسمية هذه المسارات وتصنيفها وتسجيلها وإصدار دليل خاص بها .
 نظمة للمسير الجبلي :*الجهات الم

 ترخيصها وتسجيلها وإعتمادها وتصنيفها وحصرها من قبل الجمعية . 
 إصدار تصاريح لرحالتها .

متابعة سير عمل هذه الجهات من خالل رفع تقارير ربع سنوية للجمعية .

 التسلق  -٢
 ع المعلومات الخاصة بها . وإصدار دليل خاص بها يشمل مواقعها إرتفاعها وجمي  تحديد قمم التسلق في الدولة

 إستكشاف الكهوف  -٣
 كإرتفاعها وعمقها طبيعة جغرافيتها .  حصر الكهوف ودراستها وتصنيفها وإصدار دليل خاص بها يشمل

 تنظيم زيارات هذه الكهوف من خالل إصدار تصاريح زيارتها عن طريق الجمعية .

 الدرجات الجبلية النارية والهوائية .  -٤
 ات حصر المسار

 تنظيم استخدامها 
 إقامة بطوالت لهذه الرياضة برعاية الجمعية .

&  zip line  &Via Ferrata  &PUENTING                             باإلضافة إلى الرياضات األخرى
Bungee jump 

الجبلية  مع تطبيق يحتوي على جميع مواقع ممارسة هذه الرياضات EMHAإصدار موقع إلكتروني خاص بالجمعية 
 وجميع المعلومات.

4 
 

 لكي يكون مرجع محلي ودولي لدعم السياحة محليا ودوليا .
لتنظيم رحالت إستكشافية للطلبة لكي يزيد   التواصل مع وزارة التربية والتعليم أو المناطق التعلمية الخاصة بكل إماراة ،

 إرتباطهم بالمنطقة وإستكشاف وإنماء روح المغامرة لديهم . 
 حاضرات نظرية عن الرياضات الجبلية بشكل عام كالمسير الجبلي وإحترافية التسلق .إقامة م

التالية : اإلتصال على قنواتالتواصل لمزيد من المعلومات يرجى 

7788144/959سعيد المعمري: 

skiam@hotmail.com 

s.adventureuae@gmail.com
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List of countries by highest point
في االرتفاعقمم العالم بالترتيب   

List of countries by highest point 
Rank Country اسم الدولة Highest point Elevation Notes 

1  Nepal نيبال Mount Everest 8,848 m (29,029 ft)[1]  

1  China الصين Mount Everest 8,848 m (29,029 ft)  
3  Pakistan[2] باكستان K2 8,611 m (28,251 ft)  
4  India الهند Kangchenjunga 8,586 m (28,169 ft)  

5  Bhutan بوتان Gangkhar 
Puensum[3]

 

7,570 m (24,836 ft)  

6  Tajikistan طاجيكستان Ismoil Somoni 
Peak 

7,495 m (24,590 ft)  

7  Afghanistan افغانستان Noshaq 7,492 m (24,580 ft)  

8  Kyrgyzstan قيرغيزستان Jengish 
Chokusu 

7,439 m (24,406 ft)  

9  Kazakhstan كازاخستان Khan Tengri 7,010 m (22,999 ft)[1]  
10  Argentina األرجنتين Aconcagua 6,960 m (22,835 ft)  
11  Chile تشيلي Ojos del Salado 6,893 m (22,615 ft)  

12  Peru 
 بيرو

Huascarán 6,768 m (22,205 ft)[1] 
Huascarán's summit is 
considered the highest 
point in the tropics. 

13  Bolivia بوليفيا Nevado Sajama 6,542 m (21,463 ft)  

14  Ecuador 

 إكوادور

Mount 
Chimborazo[4]

 

6,267 m (20,561 ft)[1] 

Mount Chimborazo's 
summit in Ecuador is 
generally thought to 
be the point on the 
surface farthest from 
the center of the 
Earth. 

15  United States 
الواليات 
المتحدة 
 األميركية

Mount Denali 6,194 m (20,322 ft)  

16  Canada كندا Mount Logan 5,959 m (19,551 ft)  

17  Tanzania تنزانيا Mount 
Kilimanjaro 

5,892 m (19,331 ft)  

18  Myanmar ميانمار Hkakabo Razi 5,881 m (19,295 ft)  

19  Colombia 
 Pico Cristóbal كولومبيا

Colón or Pico 
Simón Bolívar 

both c. 5,700 m 
(18,701 ft)[1]  

20  Russia روسيا Mount Elbrus 5,642 m (18,510 ft)  
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Rank Country اسم الدولة Highest point Elevation Notes 

12  Peru 
 بيرو

Huascarán 6,768 m (22,205 ft)[1] 
Huascarán's summit is 
considered the highest 
point in the tropics. 
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Colón or Pico 
Simón Bolívar 

both c. 5,700 m 
(18,701 ft)[1]  

20  Russia روسيا Mount Elbrus 5,642 m (18,510 ft)  
21  Mexico المكسيك Pico de Orizaba 5,636 m (18,491 ft)[1]  
22  Iran ايران Damavand 5,610 m (18,406 ft)[1]  

23  Kenya كينيا Batian on 
Mount Kenya 5,199 m (17,057 ft)  

24  Georgia جورجيا Mt'a Shkhara 5,193 m (17,037 ft)  
25  Turkey تركيا Mount Ararat 5,137 m (16,854 ft)[1]  

26 
 Democratic 

Republic of the 
Congo 

جمهورية 
 الكونغو

Margherita 
Peak on Mount 
Stanley 

5,110 m (16,765 ft)  

26  Uganda 
 Margherita أوغندا

Peak on Mount 
Stanley 

5,110 m (16,765 ft)  

28  Venezuela فنزويال Pico Bolívar 
(La Columna) 4,981 m (16,342 ft)[1]  
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28  Venezuela فنزويال Pico Bolívar 
(La Columna) 4,981 m (16,342 ft)[1]  

30  Indonesia 
 Mount اندونيسيا

Carstensz 
(Puncak Jaya) 

4,884 m (16,024 ft)[1]  

31  France[5] 
(Metropolitan France) 

  Mont Blanc 4,810 m (15,781 ft) فرنسا

31  Italy[5] ايطاليا Monte Bianco 4,810 m (15,781 ft)  

33  Uzbekistan اوزباكستان Khazret 
Sultan[6]

 

4,643 m (15,233 ft)  

34  Switzerland 
 Dufourspitze سويسرا

on Monte Rosa 4,634 m (15,203 ft)  

35  Ethiopia اثيوبيا Ras Dejen 4,550 m (14,928 ft)[1]  

36  Rwanda رواندا Mount 
Karisimbi 

4,519 m (14,826 ft)  

37  Papua New 
Guinea 

بابوا غينيا 
  Mount Wilhelm 4,509 m (14,793 ft) الجديدة

38  Azerbaijan أذربيجان Bazarduzu 
Dagi 

4,485 m (14,715 ft)  

39  Mongolia منغوليا Khüiten Peak 
(Huyten Orgil) 4,374 m (14,350 ft)  

40  Guatemala جواتيماال Volcán 
Tajumulco 

4,220 m (13,845 ft)  

41  Morocco المغرب Jbel Toubkal 4,165 m (13,665 ft)  
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41  Morocco المغرب Jbel Toubkal 4,165 m (13,665 ft)  

42  Malaysia ماليزيا Mount 
Kinabalu 

4,095 m (13,435 ft)  

43  Armenia أرمينيا Mount Aragats 4,090 m (13,419 ft)  

45  Cameroon كاميرون Fako on Mount 
Cameroon 4,040 m (13,255 ft)[1]  

48  Costa Rica كوستاريكا Cerro Chirripó 3,820 m (12,533 ft)  
49  Austria النمسا Großglockner 3,798 m (12,461 ft)  
50  Japan اليابان Mount Fuji 3,776 m (12,388 ft)  

51  New Zealand نيوزيالند Aoraki/Mount 
Cook 

3,754 m (12,316 ft)  

52  Spain[7] 
 Teide on اسبانيا

Tenerife in the 
Canary Islands 

3,718 m (12,198 ft)  

54  Yemen اليمن Jabal an Nabi 
Shu'ayb 

3,666 m (12,028 ft)[1]  

55  Iraq العراق Cheekha Dar 3,611 m (11,847 ft)  

56  Lesotho ليسوتو Thabana 
Ntlenyana 

3,482 m (11,424 ft)  

57  Panama بنما Volcán Barú 3,475 m (11,401 ft)  

58  South Africa  أفريقيا
  Mafadi 3,450 m (11,319 ft) الجنوبية
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45  Cameroon كاميرون Fako on Mount 
Cameroon 4,040 m (13,255 ft)[1]  

48  Costa Rica كوستاريكا Cerro Chirripó 3,820 m (12,533 ft)  
49  Austria النمسا Großglockner 3,798 m (12,461 ft)  
50  Japan اليابان Mount Fuji 3,776 m (12,388 ft)  

51  New Zealand نيوزيالند Aoraki/Mount 
Cook 

3,754 m (12,316 ft)  

52  Spain[7] 
 Teide on اسبانيا

Tenerife in the 
Canary Islands 

3,718 m (12,198 ft)  

54  Yemen اليمن Jabal an Nabi 
Shu'ayb 

3,666 m (12,028 ft)[1]  

55  Iraq العراق Cheekha Dar 3,611 m (11,847 ft)  

56  Lesotho وليسوت  Thabana 
Ntlenyana 

3,482 m (11,424 ft)  

57  Panama بنما Volcán Barú 3,475 m (11,401 ft)  

58  South Africa  أفريقيا
  Mafadi 3,450 m (11,319 ft) الجنوبية

59  Chad تشاد Emi Koussi 3,445 m (11,302 ft)[1]  

60  South Sudan  جنوب
  Kinyeti 3,187 m (10,456 ft) السودان

61  Vietnam فيتنام Fan Si Pan 3,143 m (10,312 ft)  
62  Turkmenistan تركمانستان Aýrybaba 3,139 m (10,299 ft)  

63  Dominican 
Republic 

جمهوية 
  Pico Duarte 3,098 m (10,164 ft)[1] الدومينيك

64  Lebanon لبنان Qurnat as 
Sawda' 

3,088 m (10,131 ft)  

66  Sudan السودان Deriba Caldera 3,042 m (9,980 ft)  
67  Eritrea إريتريا Emba Soira 3,018 m (9,902 ft)  

68  Equatorial 
Guinea 

غينيا 
  Pico Basile 3,008 m (9,869 ft) االستوائي

69  Algeria الجزائر Mount Tahat 3,003 m (9,852 ft)  

70  Malawi 
الويام  Sapitwa 

(Mulanje 
Massif) 

3,002 m (9,849 ft)  

71  Saudi Arabia 
المملكة 
العربية 
 السعودية

unclear 
(possibly Jabal 
Sawda)[8] 

c. 3,000 m (9,843 ft)  
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60  South Sudan  جنوب
  Kinyeti 3,187 m (10,456 ft) السودان

61  Vietnam فيتنام Fan Si Pan 3,143 m (10,312 ft)  
62  Turkmenistan تركمانستان Aýrybaba 3,139 m (10,299 ft)  

63  Dominican 
Republic 

جمهوية 
  Pico Duarte 3,098 m (10,164 ft)[1] الدومينيك

64  Lebanon لبنان Qurnat as 
Sawda' 

3,088 m (10,131 ft)  

66  Sudan السودان Deriba Caldera 3,042 m (9,980 ft)  
67  Eritrea إريتريا Emba Soira 3,018 m (9,902 ft)  

68  Equatorial 
Guinea 

غينيا 
  Pico Basile 3,008 m (9,869 ft) االستوائي

69  Algeria الجزائر Mount Tahat 3,003 m (9,852 ft)  

70  Malawi 
الويام  Sapitwa 

(Mulanje 
Massif) 

3,002 m (9,849 ft)  

71  Saudi Arabia 
المملكة 
العربية 
 السعودية

unclear 
(possibly Jabal 
Sawda)[8] 

c. 3,000 m (9,843 ft)  

72  Brazil البرازيل Pico da Neblina 2,994 m (9,823 ft)[1]  
73  Oman عمان Jabal Shams 2,980 m (9,777 ft)  

74  East Timor 

تيمور 
 الشرقية

Pico do 
Ramelau 
(Mount 
Ramelau) 

2,963 m (9,721 ft)  

75  Germany ألمانيا Zugspitze 2,962 m (9,718 ft)  
76  Philippines الفلبين Mount Apo 2,954 m (9,692 ft)  
77  Andorra ندوراأ  Coma Pedrosa 2,942 m (9,652 ft)  
79  Bulgaria بلغاريا Musala 2,925 m (9,596 ft)  

80  Greece اليونان Mount 
Olympus 

2,919 m (9,577 ft)  

81  Madagascar مدغشقر Maromokotro 2,876 m (9,436 ft)  

82  Honduras هندوراس Cerro Las 
Minas 

2,870 m (9,416 ft)  

83  Slovenia سلوفينيا Triglav 2,864 m (9,396 ft)  

84  Cape Verde  الرأس
  Pico do Fogo 2,829 m (9,281 ft) األخضر

85  Laos الوس Phou Bia 2,817 m (9,242 ft)  
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73  Oman عمان Jabal Shams 2,980 m (9,777 ft)  

74  East Timor 

تيمور 
 الشرقية

Pico do 
Ramelau 
(Mount 
Ramelau) 

2,963 m (9,721 ft)  

75  Germany ألمانيا Zugspitze 2,962 m (9,718 ft)  
76  Philippines الفلبين Mount Apo 2,954 m (9,692 ft)  
77  Andorra ندوراأ  Coma Pedrosa 2,942 m (9,652 ft)  
79  Bulgaria بلغاريا Musala 2,925 m (9,596 ft)  

80  Greece اليونان Mount 
Olympus 

2,919 m (9,577 ft)  

81  Madagascar مدغشقر Maromokotro 2,876 m (9,436 ft)  

82  Honduras هندوراس Cerro Las 
Minas 

2,870 m (9,416 ft)  

83  Slovenia سلوفينيا Triglav 2,864 m (9,396 ft)  

84  Cape Verde  الرأس
  Pico do Fogo 2,829 m (9,281 ft) األخضر

85  Laos الوس Phou Bia 2,817 m (9,242 ft)  

86  Syria 
 Mount Hermon سوريا

(Jabal el-
Sheikh) 

2,814 m (9,232 ft)  

87  Albania ألبانيا Maja e Korabit 2,764 m (9,068 ft)  

87 Macedonia 

جمهورية 
  Golem Korab 2,764 m (9,068 ft) مقدونيا

89  Guyana غيانا Mount Roraima 

c. 2,750 m 
(9,022 ft)[1]  

90  Australia[9] استراليا Mawson Peak 
on Heard Island 2,745 m (9,006 ft)  

91  North Korea  كوريا
  Paektu-san 2,744 m (9,003 ft) الشمالية

92  El Salvador السلفادور Cerro El Pital 2,730 m (8,957 ft)  

93  Burundi بوروندي south east of 
Mount Heha 2,684 m (8,806 ft)[1]  

94  Haiti هايتي Pic la Selle 2,680 m (8,793 ft)  

96  Slovakia فاكياوسل  Gerlachovský 
štít 

2,655 m (8,711 ft)  

97  Egypt مصر Mount 
Catherine 

2,629 m (8,625 ft)  
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87  Albania ألبانيا Maja e Korabit 2,764 m (9,068 ft)  

87 Macedonia 

جمهورية 
  Golem Korab 2,764 m (9,068 ft) مقدونيا

89  Guyana غيانا Mount Roraima 

c. 2,750 m 
(9,022 ft)[1]  

90  Australia[9] استراليا Mawson Peak 
on Heard Island 2,745 m (9,006 ft)  

91  North Korea  كوريا
  Paektu-san 2,744 m (9,003 ft) الشمالية

92  El Salvador السلفادور Cerro El Pital 2,730 m (8,957 ft)  

93  Burundi بوروندي south east of 
Mount Heha 2,684 m (8,806 ft)[1]  

94  Haiti هايتي Pic la Selle 2,680 m (8,793 ft)  

96  Slovakia فاكياوسل  Gerlachovský 
štít 

2,655 m (8,711 ft)  

97  Egypt مصر Mount 
Catherine 

2,629 m (8,625 ft)  

98  Angola أنغوال Morro de Môco 2,620 m (8,596 ft)  
99  Namibia ناميبيا Konigstein 2,606 m (8,550 ft)  
100  Liechtenstein ليختنشتين Grauspitz 2,599 m (8,527 ft)  

101  Zimbabwe زيمبابوي Mount 
Nyangani 

2,592 m (8,504 ft)  

102  Thailand تايالند Doi Inthanon 2,565 m (8,415 ft)  
103  Romania رومانيا Moldoveanu 2,544 m (8,346 ft)  

104  Montenegro مونتينيغرو 
  Zla Kolata [10] 2,534 m (8,314 ft) الجبل األسود

105  Sri Lanka سريالنكا Pidurutalagala 2,524 m (8,281 ft)  
106  Poland بولندا Rysy 2,499 m (8,199 ft)  
107  Norway النرويج Galdhøpiggen 2,469 m (8,100 ft)  
108  Somalia الصومال Shimbiris 2,450 m (8,038 ft)[1]  
109  Mozambique موزمبيق Monte Binga 2,436 m (7,992 ft)  
110  Nigeria نيجيريا Chappal Waddi 2,419 m (7,936 ft)  

111  Bosnia and 
Herzegovina 

البوسنة 
Maglić والهرسيك  2,386 m (7,828 ft)  

112  Comoros جزر القمر Le Kartala 2,360 m (7,743 ft)  
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101  Zimbabwe زيمبابوي Mount 
Nyangani 

2,592 m (8,504 ft)  

102  Thailand تايالند Doi Inthanon 2,565 m (8,415 ft)  
103  Romania رومانيا Moldoveanu 2,544 m (8,346 ft)  

104  Montenegro مونتينيغرو 
  Zla Kolata [10] 2,534 m (8,314 ft) الجبل األسود

105  Sri Lanka سريالنكا Pidurutalagala 2,524 m (8,281 ft)  
106  Poland بولندا Rysy 2,499 m (8,199 ft)  
107  Norway النرويج Galdhøpiggen 2,469 m (8,100 ft)  
108  Somalia الصومال Shimbiris 2,450 m (8,038 ft)[1]  
109  Mozambique موزمبيق Monte Binga 2,436 m (7,992 ft)  
110  Nigeria نيجيريا Chappal Waddi 2,419 m (7,936 ft)  

111  Bosnia and 
Herzegovina 

البوسنة 
Maglić والهرسيك  2,386 m (7,828 ft)  

112  Comoros جزر القمر Le Kartala 2,360 m (7,743 ft)  

113  Portugal[11] 
 Ponta do Pico البرتغال

on Pico Island 
in the Azores 

2,351 m (7,713 ft)  

114  Solomon 
Islands 

 Mount جزر سليمان
Popomanaseu 

2,335 m (7,661 ft)[12]  

115  Zambia 
 unnamed زامبيا

location in 
Mafinga Hills 

2,329 m (7,641 ft)  

116  Libya ليبيا Bikku Bitti 2,267 m (7,438 ft)  

117  Jamaica جامايكا Blue Mountain 
Peak 

2,256 m (7,402 ft)  

119  Israel 

 Har Meron or اسرائيل
Mount Hermon 
(The southern 
parts of the 
mountain are 
controlled by 
Israel but are 
internationally 
recognized as 
part of 
Syria)[13] 

1,208 m (3,963 ft) or 
2,236 m (7,336 ft)  

120  Serbia[14]  جمهورية
 صربيا

Midžor or 
Đeravica 

2,169 m (7,116 ft) or 
2,656 m (8,714 ft)  
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115  Zambia 
 unnamed زامبيا

location in 
Mafinga Hills 

2,329 m (7,641 ft)  

116  Libya ليبيا Bikku Bitti 2,267 m (7,438 ft)  

117  Jamaica جامايكا Blue Mountain 
Peak 

2,256 m (7,402 ft)  

119  Israel 

 Har Meron or اسرائيل
Mount Hermon 
(The southern 
parts of the 
mountain are 
controlled by 
Israel but are 
internationally 
recognized as 
part of 
Syria)[13] 

1,208 m (3,963 ft) or 
2,236 m (7,336 ft)  

120  Serbia[14]  جمهورية
 صربيا

Midžor or 
Đeravica 

2,169 m (7,116 ft) or 
2,656 m (8,714 ft)  

121  Iceland ايسالند Hvannadalshnú
kur 

2,110 m (6,923 ft)  

122  Nicaragua نيكاراجوا Mogoton 2,107 m (6,913 ft)  
123  Sweden السويد Kebnekaise 2,104 m (6,903 ft) [15]  
125  Ukraine اوكرانيا Hora Hoverla 2,061 m (6,762 ft)  
126  Djibouti جيبوتي Mousa Ali 2,028 m (6,654 ft)  

127  São Tomé and 
Príncipe 

ساو تومي 
 وبرينسيبي

Pico de São 
Tomé 

2,024 m (6,640 ft)  

128  Niger 
-Mont Idoukal النيجر

n-Taghès 

2,022 m (6,634 ft)  

129  Cuba اكوب  Pico Turquino 1,974 m (6,476 ft)  

130  Cyprus قبرص Mount 
Olympus 

1,951 m (6,401 ft)  

131  South Korea  كوريا
 الجنوبية

Halla-san (in 
Jeju Island) 1,950 m (6,398 ft)  

132  Sierra Leone 
 Mount سيراليون

Bintumani 
(Loma Mansa) 

1,948 m (6,391 ft)  

133  United Arab 
Emirates 

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

Unnamed knoll 
west of Jabal 
Bil Ays 

1,910 m (6,266 ft)  
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123  Sweden السويد Kebnekaise 2,104 m (6,903 ft) [15]  
125  Ukraine اوكرانيا Hora Hoverla 2,061 m (6,762 ft)  
126  Djibouti جيبوتي Mousa Ali 2,028 m (6,654 ft)  

127  São Tomé and 
Príncipe 

ساو تومي 
 وبرينسيبي

Pico de São 
Tomé 

2,024 m (6,640 ft)  

128  Niger 
-Mont Idoukal النيجر

n-Taghès 

2,022 m (6,634 ft)  

129  Cuba اكوب  Pico Turquino 1,974 m (6,476 ft)  

130  Cyprus قبرص Mount 
Olympus 

1,951 m (6,401 ft)  

131  South Korea  كوريا
 الجنوبية

Halla-san (in 
Jeju Island) 1,950 m (6,398 ft)  

132  Sierra Leone 
 Mount سيراليون

Bintumani 
(Loma Mansa) 

1,948 m (6,391 ft)  

133  United Arab 
Emirates 

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

Unnamed knoll 
west of Jabal 
Bil Ays 

1,910 m (6,266 ft)  

134  Vanuatu فانواتو Mount 
Tabwemasana 

1,879 m (6,165 ft)  

135  Swaziland سوازيلند Emlembe 1,862 m (6,109 ft)  

136  Samoa ساموا Mauga Silisili 
(Savaii) 1,857 m (6,093 ft)  

137  Jordan األردن Jabal Umm ad 
Dami 

1,854 m (6,083 ft)  

138  Brunei بروناي Bukit Pagon 1,850 m (6,070 ft)  
139  Croatia كرواتيا Dinara 1,831 m (6,007 ft)  
140  Cambodia كمبوديا Phnom Aural 1,810 m (5,938 ft)  
141  Côte d'Ivoire ساحل العاج Mont Nimba 1,752 m (5,748 ft)  
141  Guinea غينيا Mont Nimba 1,752 m (5,748 ft)  

145  Czech 
Republic 

الجمهورية 
  Sněžka 1,602 m (5,256 ft) التشيكية

146  Tunisia تونس Jebel ech 
Chambi 

1,544 m (5,066 ft)  

147  Botswana بوتسوانا Otse Hill 1,491 m (4,892 ft)[16]  

149  Dominica دومينيكا Morne 
Diablotins 

1,447 m (4,747 ft)  

150  Liberia ليبيريا Mount Wuteve 1,440 m (4,724 ft)[1]  
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135  Swaziland سوازيلند Emlembe 1,862 m (6,109 ft)  

136  Samoa ساموا Mauga Silisili 
(Savaii) 1,857 m (6,093 ft)  

137  Jordan األردن Jabal Umm ad 
Dami 

1,854 m (6,083 ft)  

138  Brunei بروناي Bukit Pagon 1,850 m (6,070 ft)  
139  Croatia كرواتيا Dinara 1,831 m (6,007 ft)  
140  Cambodia كمبوديا Phnom Aural 1,810 m (5,938 ft)  
141  Côte d'Ivoire ساحل العاج Mont Nimba 1,752 m (5,748 ft)  
141  Guinea غينيا Mont Nimba 1,752 m (5,748 ft)  

145  Czech 
Republic 

الجمهورية 
  Sněžka 1,602 m (5,256 ft) التشيكية

146  Tunisia تونس Jebel ech 
Chambi 

1,544 m (5,066 ft)  

147  Botswana بوتسوانا Otse Hill 1,491 m (4,892 ft)[16]  

149  Dominica دومينيكا Morne 
Diablotins 

1,447 m (4,747 ft)  

150  Liberia ليبيريا Mount Wuteve 1,440 m (4,724 ft)[1]  

151  Central 
African Republic 

جمهورية 
أفريقيا 
 الوسطى

Mont Ngaoui 1,420 m (4,659 ft)  

153  United 
Kingdom 

المملكة 
  Ben Nevis 1,344 m (4,409 ft) المتحدة

155  Fiji فيجي Tomanivi 1,324 m (4,344 ft)  
155  Finland فنلندا Halti 1,324 m (4,344 ft)[17]  

157 
 Saint Vincent 

and the 
Grenadines 

سانت فنسنت 
وجزر 
 غرينادين

Soufrière 1,234 m (4,049 ft)  

158  Suriname سورينام Juliana Top 1,230 m (4,035 ft)  

159  Saint Kitts and 
Nevis 

سانت كيتس 
 ونيفس

Mount 
Liamuiga 

1,156 m (3,793 ft)  

160  Mali مالي Hombori 
Tondo 

1,155 m (3,789 ft)  

161  Belize بيليز Doyle's Delight 1,124 m (3,688 ft)  
162  Gabon الغابون Mont Bengoué 1,070 m (3,510 ft)[18]  

163  Bangladesh بنجالديش Mowdok Mual 1,052 m (3,451 ft)[19]  

164 Ireland ايرالندا Carrauntoohil 1,038 m (3,406 ft)  
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151  Central 
African Republic 

جمهورية 
أفريقيا 
 الوسطى

Mont Ngaoui 1,420 m (4,659 ft)  

153  United 
Kingdom 

المملكة 
  Ben Nevis 1,344 m (4,409 ft) المتحدة

155  Fiji فيجي Tomanivi 1,324 m (4,344 ft)  
155  Finland فنلندا Halti 1,324 m (4,344 ft)[17]  

157 
 Saint Vincent 

and the 
Grenadines 

سانت فنسنت 
وجزر 
 غرينادين

Soufrière 1,234 m (4,049 ft)  

158  Suriname سورينام Juliana Top 1,230 m (4,035 ft)  

159  Saint Kitts and 
Nevis 

سانت كيتس 
 ونيفس

Mount 
Liamuiga 

1,156 m (3,793 ft)  

160  Mali مالي Hombori 
Tondo 

1,155 m (3,789 ft)  

161  Belize بيليز Doyle's Delight 1,124 m (3,688 ft)  
162  Gabon الغابون Mont Bengoué 1,070 m (3,510 ft)[18]  

163  Bangladesh بنجالديش Mowdok Mual 1,052 m (3,451 ft)[19]  

164 Ireland ايرالندا Carrauntoohil 1,038 m (3,406 ft)  

165  Tonga 
 unnamed تونغا

location on Kao 
Island 

1,033 m (3,389 ft)  

166  Republic of 
the Congo 

جمهورية 
  Mont Nabeba 1,020 m (3,346 ft) الكونجو

168  Hungary المجر Kékes 1,014 m (3,327 ft)  
169  Togo وغتو  Mont Agou 986 m (3,235 ft)  
173  Saint Lucia سانت لوسيا Mount Gimie 950 m (3,117 ft)  

174  Trinidad and 
Tobago 

ترينيداد 
 وتوباغو

El Cerro del 
Aripo 

940 m (3,084 ft)  

175  Mauritania موريتانيا Kediet ej Jill 915 m (3,002 ft)  

177  Seychelles سيشل Morne 
Seychellois 

905 m (2,969 ft)  

179  Ghana غانا Mount Afadjato 880 m (2,887 ft)  

180  Netherlands[20] 

 Mount Scenery هولندا
(on the 
Caribbean 
island of Saba) 

877 m (2,877 ft)  
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165  Tonga 
 unnamed تونغا

location on Kao 
Island 

1,033 m (3,389 ft)  

166  Republic of 
the Congo 

جمهورية 
  Mont Nabeba 1,020 m (3,346 ft) الكونجو

168  Hungary المجر Kékes 1,014 m (3,327 ft)  
169  Togo وغتو  Mont Agou 986 m (3,235 ft)  
173  Saint Lucia سانت لوسيا Mount Gimie 950 m (3,117 ft)  

174  Trinidad and 
Tobago 

ترينيداد 
 وتوباغو

El Cerro del 
Aripo 

940 m (3,084 ft)  

175  Mauritania موريتانيا Kediet ej Jill 915 m (3,002 ft)  

177  Seychelles سيشل Morne 
Seychellois 

905 m (2,969 ft)  

179  Ghana غانا Mount Afadjato 880 m (2,887 ft)  

180  Netherlands[20] 

 Mount Scenery هولندا
(on the 
Caribbean 
island of Saba) 

877 m (2,877 ft)  

182  Paraguay 
وايغبارا  Cerro Peró 

(Cerro Tres 
Kandú) 

842 m (2,762 ft)  

183  Grenada غرينادا Mount Saint 
Catherine 

840 m (2,756 ft)  

184  Mauritius 
 Piton de la موريشيوس

Petite Rivière 
Noire 

828 m (2,717 ft)  

185 
 Federated 

States of 
Micronesia 

واليات 
ميكرونيسيا 

 المتحدة

Dolohmwar 
(Totolom) 791 m (2,595 ft)  

186  San Marino سان مارينو Monte Titano 755 m (2,477 ft)[21]  
187  Burkina Faso بوركينا فاسو Tena Kourou 749 m (2,457 ft)  

189  Belgium بلجيكا Signal de 
Botrange 

694 m (2,277 ft)  

191  Benin بنين Mont Sokbaro 658 m (2,159 ft)  

194  Senegal 
 unnamed السنغال

feature near 
Nepen Diakha 

581 m (1,906 ft)  

195  Luxembourg لوكسمبورج Kneiff 560 m (1,837 ft)  



Rank Country اسم الدولة Highest point Elevation Notes 

183  Grenada غرينادا Mount Saint 
Catherine 

840 m (2,756 ft)  

184  Mauritius 
 Piton de la موريشيوس

Petite Rivière 
Noire 

828 m (2,717 ft)  

185 
 Federated 

States of 
Micronesia 

واليات 
ميكرونيسيا 

 المتحدة

Dolohmwar 
(Totolom) 791 m (2,595 ft)  

186  San Marino سان مارينو Monte Titano 755 m (2,477 ft)[21]  
187  Burkina Faso بوركينا فاسو Tena Kourou 749 m (2,457 ft)  

189  Belgium بلجيكا Signal de 
Botrange 

694 m (2,277 ft)  

191  Benin بنين Mont Sokbaro 658 m (2,159 ft)  

194  Senegal 
 unnamed السنغال

feature near 
Nepen Diakha 

581 m (1,906 ft)  

195  Luxembourg لوكسمبورج Kneiff 560 m (1,837 ft)  
198  Uruguay وايغاور  Cerro Catedral 514 m (1,686 ft)  

201  Moldova مولدافيا Dealul 
Bălăneşti  

430 m (1,411 ft)  

205  Antigua and 
Barbuda 

يغوا أنت
  Mount Obama 402 m (1,319 ft) وبربودا

209  Belarus  روسيا
 البيضاء

Dzyarzhynskay
a Hara 

346 m (1,135 ft)  

211  Barbados بربادوس Mount Hillaby 336 m (1,102 ft)  

213  Estonia استونيا Suur 
Munamägi 

318 m (1,043 ft)  

214  Latvia التفيا Gaizinkalns 312 m (1,024 ft)  

215  Kuwait الكويت unnamed 
location 306 m (1,004 ft)  

216  Guinea-Bissau 

بيساو-غينيا  unnamed 
location in the 
northeast 
corner of the 
country 

300 m (984 ft)  

217  Lithuania لتوانيا Aukštojas Hill  294 m (965 ft)  
219  Malta مالطا Ta'Dmejrek 253 m (830 ft)  



Rank Country اسم الدولة Highest point Elevation Notes 

205  Antigua and 
Barbuda 

يغوا أنت
  Mount Obama 402 m (1,319 ft) وبربودا

209  Belarus  روسيا
 البيضاء

Dzyarzhynskay
a Hara 

346 m (1,135 ft)  

211  Barbados بربادوس Mount Hillaby 336 m (1,102 ft)  

213  Estonia استونيا Suur 
Munamägi 

318 m (1,043 ft)  

214  Latvia التفيا Gaizinkalns 312 m (1,024 ft)  

215  Kuwait الكويت unnamed 
location 306 m (1,004 ft)  

216  Guinea-Bissau 

بيساو-غينيا  unnamed 
location in the 
northeast 
corner of the 
country 

300 m (984 ft)  

217  Lithuania لتوانيا Aukštojas Hill  294 m (965 ft)  
219  Malta مالطا Ta'Dmejrek 253 m (830 ft)  

220  Palau باالو Mount 
Ngerchelchuus 

242 m (794 ft)  

224  Denmark الدنمارك Møllehøj 171 m (561 ft)[22]  
225  Singapore سنغافورا Bukit Timah 164 m (538 ft)  

226  Monaco 

 Chemin des موناكو
Révoires, a 
pathway 
located on the 
slopes of Mont 
Agel 

161 m (528 ft)  

228  Bahrain البحرين Jabal ad 
Dukhan 

134 m (440 ft)  

230  Qatar قطر Qurayn Abu al 
Bawl 

103 m (338 ft)  

231  Kiribati 
ريباتيكي  unnamed 

location on 
Banaba 

81 m (266 ft)  

233  Vatican City 
دولة مدينة 

  Vatican Hill 75 m (246 ft) الفاتيكان

234  Nauru ناورو Command 
Ridge 

71 m (233 ft)  



Rank Country اسم الدولة Highest point Elevation Notes 
225  Singapore سنغافورا Bukit Timah 164 m (538 ft)  

226  Monaco 

 Chemin des موناكو
Révoires, a 
pathway 
located on the 
slopes of Mont 
Agel 

161 m (528 ft)  

228  Bahrain البحرين Jabal ad 
Dukhan 

134 m (440 ft)  

230  Qatar قطر Qurayn Abu al 
Bawl 

103 m (338 ft)  

231  Kiribati 
ريباتيكي  unnamed 

location on 
Banaba 

81 m (266 ft)  

233  Vatican City 
دولة مدينة 

  Vatican Hill 75 m (246 ft) الفاتيكان

234  Nauru ناورو Command 
Ridge 

71 m (233 ft)  

237  Bahamas  س هامااالب  Mount Alvernia 
on Cat Island 63 m (207 ft)  

238  The Gambia غامبيا unnamed 
location 53 m (174 ft)  

242  Marshall 
Islands 

جزر 
 مارشال

unnamed 
location on 
Likiep 

10 m (33 ft)  

243  Tuvalu 
 unnamed توفالو

location on 
Niulakita 

5 m (16 ft)  

246  Maldives 
 unnamed المالديف

location on 
Villingili Island 

2 m (7 ft)  

 
 
 
 

 ين أو غير محددة الدولة المنتمية إليهاقمم مشتركة بين دولت
Countries with disputed sovereignty 

Rank Country الدولة Claimant Highest point Height Notes 

44  Abkhazia 
 جورجيا
مملكة 
 أبخازيا

 Georgia Dombai-Ulgen 

4,046 m 
(13,274 ft)  



Rank Country اسم الدولة Highest point Elevation Notes 

238  The Gambia غامبيا unnamed 
location 53 m (174 ft)  

242  Marshall 
Islands 

جزر 
 مارشال

unnamed 
location on 
Likiep 

10 m (33 ft)  

243  Tuvalu 
 unnamed توفالو

location on 
Niulakita 

5 m (16 ft)  

246  Maldives 
 unnamed المالديف

location on 
Villingili Island 

2 m (7 ft)  

 
 
 
 

 ين أو غير محددة الدولة المنتمية إليهاقمم مشتركة بين دولت
Countries with disputed sovereignty 

Rank Country الدولة Claimant Highest point Height Notes 

44  Abkhazia 
 جورجيا
مملكة 
 أبخازيا

 Georgia Dombai-Ulgen 

4,046 m 
(13,274 ft)  

46  Taiwan 
تايوان و 
جمهورية 

 الصين

 People's 
Republic of 
China 

Yushan 

3,952 m 
(12,966 ft)  

47  South Ossetia 

جمهورية 
أوستيا 
 الجنوبية
 جورجيا

 Georgia Mount Khalatsa 

3,938 m 
(12,920 ft)  

95  Kosovo[14]  كوسوفو
Serbia Đeravica  وصربيا  

2,656 m 
(8,714 ft)  

167  Palestinian 
territories 

فلسطين 
المحتلة 
 واسرائيل

 Israel Tall Asur 

1,016 m 
(3,333 ft)  

200  Western 
Sahara 

 المغرب
الصحراء و

 الغربية
 Morocco unnamed 

location 
463 m 
(1,519 ft)  

 
 أقاليم وجزر وواليات مستقلة أو تابعة

Dependent countries and overseas territories 
 

#PeakforPeace



Countries with disputed sovereignty

Rank Country اسم الدولة Highest point Elevation Notes 

238  The Gambia غامبيا unnamed 
location 53 m (174 ft)  

242  Marshall 
Islands 

جزر 
 مارشال

unnamed 
location on 
Likiep 

10 m (33 ft)  

243  Tuvalu 
 unnamed توفالو

location on 
Niulakita 

5 m (16 ft)  

246  Maldives 
 unnamed المالديف

location on 
Villingili Island 

2 m (7 ft)  

 
 
 
 

 ين أو غير محددة الدولة المنتمية إليهاقمم مشتركة بين دولت
Countries with disputed sovereignty 

Rank Country الدولة Claimant Highest point Height Notes 

44  Abkhazia 
 جورجيا
مملكة 
 أبخازيا

 Georgia Dombai-Ulgen 

4,046 m 
(13,274 ft)  

46  Taiwan 
تايوان و 
جمهورية 

 الصين

 People's 
Republic of 
China 

Yushan 

3,952 m 
(12,966 ft)  

47  South Ossetia 

جمهورية 
أوستيا 
 الجنوبية
 جورجيا

 Georgia Mount Khalatsa 

3,938 m 
(12,920 ft)  

95  Kosovo[14]  كوسوفو
Serbia Đeravica  وصربيا  

2,656 m 
(8,714 ft)  

167  Palestinian 
territories 

فلسطين 
المحتلة 
 واسرائيل

 Israel Tall Asur 

1,016 m 
(3,333 ft)  

200  Western 
Sahara 

 المغرب
الصحراء و

 الغربية
 Morocco unnamed 

location 
463 m 
(1,519 ft)  

 
 أقاليم وجزر وواليات مستقلة أو تابعة

Dependent countries and overseas territories 
 

Rank Country اسم الدولة Highest point Elevation Notes 

238  The Gambia غامبيا unnamed 
location 53 m (174 ft)  

242  Marshall 
Islands 

جزر 
 مارشال

unnamed 
location on 
Likiep 

10 m (33 ft)  

243  Tuvalu 
 unnamed توفالو

location on 
Niulakita 

5 m (16 ft)  

246  Maldives 
 unnamed المالديف

location on 
Villingili Island 

2 m (7 ft)  

 
 
 
 

 ين أو غير محددة الدولة المنتمية إليهاقمم مشتركة بين دولت
Countries with disputed sovereignty 

Rank Country الدولة Claimant Highest point Height Notes 

44  Abkhazia مملكة  جورجيا
  Georgia Dombai-Ulgen 4,046 m (13,274 ft)  أبخازيا

46  Taiwan 
تايوان و 

 جمهورية الصين
 People's 

Republic of 
China 

Yushan 3,952 m (12,966 ft)  

47  South Ossetia  أوستيا جمهورية
  Georgia Mount Khalatsa 3,938 m (12,920 ft)  جورجيا الجنوبية

95  Kosovo[14] كوسوفو وصربيا  Serbia Đeravica  2,656 m (8,714 ft)  

167  Palestinian 
territories 

فلسطين المحتلة 
  Israel Tall Asur 1,016 m (3,333 ft)  واسرائيل

200  Western 
Sahara 

 المغرب
الصحراء و

 الغربية
 Morocco unnamed 

location 463 m (1,519 ft)  

 
 
 
 
 
 

 أقاليم وجزر وواليات مستقلة أو تابعة
Dependent countries and overseas territories 

 



Dependent countries and overseas territories

 
 

 أقاليم وجزر وواليات مستقلة أو تابعة
Dependent countries and overseas territories 

 

Rank Country or Territory 
اسم الدولة 
 أو المنطقة

 الدولة األم
Mother 
country 

Highest point Height Notes 

29  Antarctica 
 ,None أنتاركتيكا

territorial 
claims 

Mount Vinson 

4,892 m 
(16,050 ft) 

 

53  Greenland 
 Kingdom of جرينالند

Denmark 

Gunnbjørn 

3,700 m 
(12,139 ft) 

 

65  Réunion 
 Overseas ريونيون

France 

Piton des Neiges 

3,069 m 
(10,069 ft) 

 

78 
 South Georgia 

and the South 
Sandwich Islands 

جورجيا 
الجنوبية 
وجزر 

ساندويتش 
 الجنوبية

United 
Kingdom[23]

 

Mount Paget 2,934 m (9,626 ft)  

118  French Polynesia 
بولينيزيا 
 الفرنسية

Overseas 
France 

Mont Orohena 2,241 m (7,352 ft)  

124 
 Saint Helena, 

Ascension and 
Tristan da Cunha 

جزيرة سانت 
 United هيلينا

Kingdom 

Queen Mary's 
Peak on Tristan 
da Cunha 

2,062 m (6,765 ft)  

143 Svalbard 

  Norway Newtontoppen 1,717 m (5,633 ft) سفالبارد

144  New 
Caledonia 

كاليدونيا 
 الجديدة

Overseas 
France 

Mont Panie 1,628 m (5,341 ft)  

148  Guadeloupe 
 Overseas جوادلوب

France 

La Grande 
Soufrière 

1,484 m (4,869 ft)  

152  Martinique 
 Overseas مارتينيك

France 

Montagne Pelee 1,397 m (4,583 ft)  

154  Puerto Rico 
 United بورتوريكو

States 

Cerro de Punta 1,338 m (4,390 ft)  

 
 

 أقاليم وجزر وواليات مستقلة أو تابعة
Dependent countries and overseas territories 

 

Rank Country or Territory 
اسم الدولة 
 أو المنطقة

 الدولة األم
Mother 
country 

Highest point Height Notes 

29  Antarctica 
 ,None أنتاركتيكا

territorial 
claims 

Mount Vinson 

4,892 m 
(16,050 ft) 

 

53  Greenland 
 Kingdom of جرينالند

Denmark 

Gunnbjørn 

3,700 m 
(12,139 ft) 

 

65  Réunion 
 Overseas ريونيون

France 

Piton des Neiges 

3,069 m 
(10,069 ft) 

 

78 
 South Georgia 

and the South 
Sandwich Islands 

جورجيا 
الجنوبية 
وجزر 

ساندويتش 
 الجنوبية

United 
Kingdom[23]

 

Mount Paget 2,934 m (9,626 ft)  

118  French Polynesia 
بولينيزيا 
 الفرنسية

Overseas 
France 

Mont Orohena 2,241 m (7,352 ft)  

124 
 Saint Helena, 

Ascension and 
Tristan da Cunha 

جزيرة سانت 
 United هيلينا

Kingdom 

Queen Mary's 
Peak on Tristan 
da Cunha 

2,062 m (6,765 ft)  

143 Svalbard 

  Norway Newtontoppen 1,717 m (5,633 ft) سفالبارد

144  New 
Caledonia 

كاليدونيا 
 الجديدة

Overseas 
France 

Mont Panie 1,628 m (5,341 ft)  

148  Guadeloupe 
 Overseas جوادلوب

France 

La Grande 
Soufrière 

1,484 m (4,869 ft)  

152  Martinique 
 Overseas مارتينيك

France 

Montagne Pelee 1,397 m (4,583 ft)  

154  Puerto Rico 
 United بورتوريكو

States 

Cerro de Punta 1,338 m (4,390 ft)  



 
 

Rank Country or Territory 
اسم الدولة 
 أو المنطقة

 الدولة األم
Mother 
country 

Highest point Height Notes 

118  French Polynesia 
بولينيزيا 
 الفرنسية

Overseas 
France 

Mont Orohena 2,241 m (7,352 ft)  

124 
 Saint Helena, 

Ascension and 
Tristan da Cunha 

جزيرة سانت 
 United هيلينا

Kingdom 

Queen Mary's 
Peak on Tristan 
da Cunha 

2,062 m (6,765 ft)  

143 Svalbard 

  Norway Newtontoppen 1,717 m (5,633 ft) سفالبارد

144  New 
Caledonia 

كاليدونيا 
 الجديدة

Overseas 
France 

Mont Panie 1,628 m (5,341 ft)  

148  Guadeloupe 
 Overseas جوادلوب

France 

La Grande 
Soufrière 

1,484 m (4,869 ft)  

152  Martinique 
 Overseas مارتينيك

France 

Montagne Pelee 1,397 m (4,583 ft)  

154  Puerto Rico 
 United بورتوريكو

States 

Cerro de Punta 1,338 m (4,390 ft)  

170  American Samoa 
ساموا 
 األمريكية

United 
States 

Lata Mountain 966 m (3,169 ft)  

171  Northern 
Mariana Islands 

جزر ماريانا 
 United الشمالية

States 

unnamed 
location on 
Agrihan 

965 m (3,166 ft)  

172  Hong Kong 
 People's هونغ كونغ

Republic of 
China 

Tai Mo Shan 958 m (3,143 ft)  

175  Montserrat 

 مونتسرات
United 
Kingdom 

Chances Peak in 
the Soufriere 
Hills volcanic 
complex 

915 m (3,002 ft)  

178  Faroe Islands 
 Kingdom of جزر فارو

Denmark 

Slættaratindur 882 m (2,894 ft)  



 
 

Rank Country or Territory 
اسم الدولة 
 أو المنطقة

 الدولة األم
Mother 
country 

Highest point Height Notes 

170  American Samoa 
ساموا 
 األمريكية

United 
States 

Lata Mountain 966 m (3,169 ft)  

171  Northern 
Mariana Islands 

جزر ماريانا 
 United الشمالية

States 

unnamed 
location on 
Agrihan 

965 m (3,166 ft)  

172  Hong Kong 
 People's هونغ كونغ

Republic of 
China 

Tai Mo Shan 958 m (3,143 ft)  

175  Montserrat 

 مونتسرات
United 
Kingdom 

Chances Peak in 
the Soufriere 
Hills volcanic 
complex 

915 m (3,002 ft)  

178  Faroe Islands 
 Kingdom of جزر فارو

Denmark 

Slættaratindur 882 m (2,894 ft)  

181  French Guiana 
غويانا 
 الفرنسية

Overseas 
France 

Bellevue de 
l'Inini 

851 m (2,792 ft)  

188  Falkland Islands 
 United زر فوكالندج

Kingdom 

Mount Usborne 705 m (2,313 ft) 
Claimed by 
Argentina 

190  Mayotte 
أو  مايوت

جزيرة 
 الموت

Overseas 
France 

Benara 660 m (2,165 ft)  

192  Cook Islands جزر كوك New Zealand Te Manga 652 m (2,139 ft)  

193  Isle of Man 
جزيرة آيل 
 أوف مان

British 
Crown 
Dependency 

Snaefell 621 m (2,037 ft)  

196  Wallis and 
Futuna 

والس 
 وفوتونا

Overseas 
France 

Mont Puke 524 m (1,719 ft)  



 
 

Rank Country or Territory 
اسم الدولة 
 أو المنطقة

 الدولة األم
Mother 
country 

Highest point Height Notes 

188  Falkland Islands 
 United زر فوكالندج

Kingdom 

Mount Usborne 705 m (2,313 ft) 
Claimed by 
Argentina 

190  Mayotte 
أو  مايوت

جزيرة 
 الموت

Overseas 
France 

Benara 660 m (2,165 ft)  

192  Cook Islands جزر كوك New Zealand Te Manga 652 m (2,139 ft)  

193  Isle of Man 
جزيرة آيل 
 أوف مان

British 
Crown 
Dependency 

Snaefell 621 m (2,037 ft)  

196  Wallis and 
Futuna 

والس 
 وفوتونا

Overseas 
France 

Mont Puke 524 m (1,719 ft)  

197  British Virgin 
Islands 

الجزر 
العذراء 
 البريطانية

United 
Kingdom 

Mount Sage 521 m (1,709 ft)  

199  United States 
Virgin Islands 

جزر فيرج 
 األميركية

United 
States 

Crown Mountain 474 m (1,555 ft)  

202  Gibraltar 
 United جبل طارق

Kingdom 

Rock of Gibraltar 426 m (1,398 ft)  

203  Saint-Martin 
 Overseas سانت مارتن

France 

Pic Paradis 424 m (1,391 ft)  

204  Guam 
 United غوام

States 

Mount Lamlam 406 m (1,332 ft)  

206  Curaçao 
 Kingdom of كوراساو

the 
Netherlands 

Christoffelberg 375 m (1,230 ft)  

207  Christmas Island 
جزيرة 
أو  كريسماس

 عيد الميالد
Australia Murray Hill 361 m (1,184 ft)  



 
 

Rank Country or Territory 
اسم الدولة 
 أو المنطقة

 الدولة األم
Mother 
country 

Highest point Height Notes 

199  United States 
Virgin Islands 

جزر فيرج 
 األميركية

United 
States 

Crown Mountain 474 m (1,555 ft)  

202  Gibraltar 
 United جبل طارق

Kingdom 

Rock of Gibraltar 426 m (1,398 ft)  

203  Saint-Martin 
 Overseas سانت مارتن

France 

Pic Paradis 424 m (1,391 ft)  

204  Guam 
 United غوام

States 

Mount Lamlam 406 m (1,332 ft)  

206  Curaçao 
 Kingdom of كوراساو

the 
Netherlands 

Christoffelberg 375 m (1,230 ft)  

207  Christmas Island 
جزيرة 
أو  كريسماس

 عيد الميالد
Australia Murray Hill 361 m (1,184 ft)  

208  Pitcairn Islands 
جزيرة 
 بيتكيرن

United 
Kingdom 

Pawala Valley 
Ridge 

347 m (1,138 ft)  

210  Sint Maarten 
 Kingdom of سانت مارتن

the 
Netherlands 

Sentry Hill 341 m (1,119 ft)  

212  Norfolk Island  جزيرة
 نورفولك

Australia Mount Bates 319 m (1,047 ft)  

218  Saint-
Barthélemy 

سان 
 بارتليمي

Overseas 
France 

Morne du Vitet 286 m (938 ft)  

221  Saint Pierre and 
Miquelon 

سان بيار 
 Overseas وميكلون

France 

Morne de la 
Grande 
Montagne 

240 m (787 ft)  

222  Aruba 
 Kingdom of أروبا

the 
Netherlands 

Mount Jamanota 188 m (617 ft)  



 
 

Rank Country or Territory 
اسم الدولة 
 أو المنطقة

 الدولة األم
Mother 
country 

Highest point Height Notes 

208  Pitcairn Islands 
جزيرة 
 بيتكيرن

United 
Kingdom 

Pawala Valley 
Ridge 

347 m (1,138 ft)  

210  Sint Maarten 
 Kingdom of سانت مارتن

the 
Netherlands 

Sentry Hill 341 m (1,119 ft)  

212  Norfolk Island  جزيرة
 نورفولك

Australia Mount Bates 319 m (1,047 ft)  

218  Saint-
Barthélemy 

سان 
 بارتليمي

Overseas 
France 

Morne du Vitet 286 m (938 ft)  

221  Saint Pierre and 
Miquelon 

سان بيار 
 Overseas وميكلون

France 

Morne de la 
Grande 
Montagne 

240 m (787 ft)  

222  Aruba 
 Kingdom of أروبا

the 
Netherlands 

Mount Jamanota 188 m (617 ft)  

223  Macau 
 People's ماكاو

Republic of 
China 

Coloane Alto 172 m (564 ft)  

227  Jersey 
 British يرسيج

Crown 
Dependency 

Les Platons 143 m (469 ft)  

229  Guernsey 
 British جيرنزي

Crown 
Dependency 

Le Moulin, Sark 114 m (374 ft)  

232  Bermuda 
 United جزر برمودا

Kingdom 

Town Hill, 
Bermuda 

76 m (249 ft)  

235  Niue 

 نيوي

New Zealand 

unnamed 
location near 
Mutalau 
settlement 

68 m (223 ft)  



 
 

Rank Country or Territory 
اسم الدولة 
 أو المنطقة

 الدولة األم
Mother 
country 

Highest point Height Notes 

223  Macau 
 People's ماكاو

Republic of 
China 

Coloane Alto 172 m (564 ft)  

227  Jersey 
 British يرسيج

Crown 
Dependency 

Les Platons 143 m (469 ft)  

229  Guernsey 
 British جيرنزي

Crown 
Dependency 

Le Moulin, Sark 114 m (374 ft)  

232  Bermuda 
 United جزر برمودا

Kingdom 

Town Hill, 
Bermuda 

76 m (249 ft)  

235  Niue 

 نيوي

New Zealand 

unnamed 
location near 
Mutalau 
settlement 

68 m (223 ft)  

236  Anguilla 
 United أنغويال

Kingdom 

Crocus Hill, near 
The Valley 

65 m (213 ft)  

239  Turks and Caicos 
Islands 

جزر 
توركس 
 وكايكوس

United 
Kingdom 

Blue Hills on the 
island of 
Providenciales 

49 m (161 ft)  

240  Cayman Islands 
 جزر كايمان

United 
Kingdom 

The Bluff on the 
island of Cayman 
Brac 

43 m (141 ft)  

241  British Indian 
Ocean Territory 

إقليم المحيط 
الهندي 
 البريطاني

United 
Kingdom 

unnamed 
location on 
Diego Garcia 

15 m (49 ft)  

243  Cocos (Keeling) 
Islands 

جزر 
كوكوس أو 
 جزر كيلينغ

Australia 

unnamed 
location 

5 m (16 ft)  



 
 

Rank Country or Territory 
اسم الدولة 
 أو المنطقة

 الدولة األم
Mother 
country 

Highest point Height Notes 

236  Anguilla 
 United أنغويال

Kingdom 

Crocus Hill, near 
The Valley 

65 m (213 ft)  

239  Turks and Caicos 
Islands 

جزر 
توركس 
 وكايكوس

United 
Kingdom 

Blue Hills on the 
island of 
Providenciales 

49 m (161 ft)  

240  Cayman Islands 
 جزر كايمان

United 
Kingdom 

The Bluff on the 
island of Cayman 
Brac 

43 m (141 ft)  

241  British Indian 
Ocean Territory 

إقليم المحيط 
الهندي 
 البريطاني

United 
Kingdom 

unnamed 
location on 
Diego Garcia 

15 m (49 ft)  

243  Cocos (Keeling) 
Islands 

جزر 
كوكوس أو 
 جزر كيلينغ

Australia 

unnamed 
location 

5 m (16 ft)  

243  Tokelau 
 توكيالو

New Zealand 

unnamed 
location 

5 m (16 ft)  

 



#PeakforPeace

“It is a dream of every citizen to represent his nation..
I assure you that I will create new heights for UAE 
by accomplishing this mission”

.. Saeed Al Memari



Thank You
#PeakforPeace


