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Dear Valued Investor,  
 
Greetings from the Ministry of Economy ! 
 
Within the framework of the Ministry of Economy’s ongoing 

efforts in enhancing and developing the investment 

environment in the United Arab Emirates through effective 

partnerships with the Private sector in the country, we are 

delighted to make you a part of this questionnaire which aims 

to build a realistic perception related to the business and 

investment environment and the aspirations of investment 

community the UAE.  

We would also like to inform you that the information 

submitted in the questionnaire will be highly confidential. 

•         Survey Link: 
 

 
 

We would like you kindly to submit the survey by no longer 
than Thursday December 8th 2022 develop the report 
identifying the development areas to support the UAE 
Competitiveness in Ease of Doing Business as well as the 
Investment Environment.  
 

 Best Regards, 

 ....  الكريم  المستثمر  السادة 

 التحيات أطيب االقتصاد  وزارة تهديكم 
  
  
    المستمرة  االقتصاد   وزارة  جهود   إطار   ف 

    االستثمار   بيئة  وتطوير   تنمية  ف 
 ف 

اكة  خالل  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  الخاص  القطاع  مع  الفعالة  الشر
  تصور   بناء  ال   يهدف  الذي  االستبيان  هذا   أيديكم   بي     نضع   فإننا   بالدولة،
  األعمال   مجتمع  وتطلعات  واالستثمار   األعمال   ببيئة  ُمتعلق   واقع  

    االستثماري
    كبي    بشكل  يساهم  سوف  والذي  اإلمارات  ولةد  ف 

  رسم   ف 
   االستثمارية للبيئة الرئيسية المالمح

 الدولة.  ف 
   
 

    الواردة   المعلومات  بأن  إعالمكم   نود   كما 
 معها   التعامل  سيتم  االستبانة  ف 

 تحسي     أجل  من  الداخل    التحليل  ألغراض  إال   تستخدم  ولن  تامة،  بشية
   يصب بما   بالدولة االستثمارية البيئة

 أعمالكم.  وخدمة مصلحتكم   ف 
 
 االستبانة:  رابط           •
 

 
    ستمنحونه  الذي   الوقت   عل   نشكركم

    االستبانة  ملء  ف 
  يوم   أقصاه   موعد   ف 

 مجاالت  يحدد   الذي  التقرير   لتطوير   2022  ديسمي    8  بتاري    خ  الخميس
    اإلمارات  ةلدول  التنافسية  القدرة  تطوير 

 األعمال  ممارسة  سهولة  مؤشر   ف 
 االستثمار.  وبيئة

  
 التحيات  أفضل  


