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Νέο καθεστώς εγγείου ιδιοκτησίας για αλλοδαπούς επενδυτές στο Εμιράτο του Αμπού Ντάμπι 

Πρίγκιπας Διάδοχος Αμπού Ντάμπι, Αναπληρωτής Ηγέτης των Ενόπλων Δυνάμεων ΗΑΕ και 
Πρόεδρος Εκτελεστικού Συμβουλίου Εμιράτου, Σεΐχης Mohamed bin Zayed, εισήγαγε τροποποιήσεις 
σε τοπικό νόμο περί εγγείου ιδιοκτησίας, δια των οποίων αλλοδαποί επενδυτές αποκτούν δικαίωμα 
πλήρους κυριότητος ακινήτων σε ειδικώς καθοριζόμενες 30 εδαφικές ζώνες.   

Βάσει των τροποποιήσεων του νόμου 19/205 επί των άρθρων 3(i) και 3(ii), δικαίωμα πλήρους 
κυριότητος ακινήτων αφορά σε α’ ημεδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων 
προσώπων από χώρες ΣΣΚ), β’ δημόσιες εταιρείες χαρτοφυλακίου, στις οποίες μερίδιο συμμετοχής 
αλλοδαπών δεν υπερβαίνει το 49%, γ’ οιοδήποτε πρόσωπο (μετά από απόφαση του Πρίγκιπα 
Διαδόχου ή του προέδρου του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αμπου Ντάμπι) και δ’ αλλοδαπά φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα σε ειδικά καθορισμένες επενδυτικές ζώνες. Καθεστώς πλήρους κυριότητος από 
ΑΞΕ περιλαμβάνει δικαιώματα εκμεταλλεύσεως, μεταβιβάσεως, κληρονομίας και υποθηκεύσεως, επί 
των ακινήτων και εις ό,τι αφορά ξένους υπηκόους, δεν περιορίζεται σε αλλοδαπούς κατοίκους των 
ΗΑΕ. 

Σύμφωνα με δηλώσεις κατασκευαστών η μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων αναμένεται 
ότι θα τονώσει την κτηματαγορά του Αμπου Ντάμπι κατά 40%, και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον 
Ινδών και Κινέζων επενδυτών. Μεταξύ των ειδικώς καθοριζομένων επενδυτικών ζωνών αναφέρονται 
περιοχή πλησίον νέου διεθνούς αεροδρομίου, καθώς και οικιστικό σύμπλεγμα νήσου Yas island που 
κατασκευάζει εταιρεία Aldar Properties, σε μετοχικό κεφάλαιο οποίας συμμετέχουν κατά πλειοψηφία 
κρατικά επενδυτικά ταμεία Εμιράτου (γ’ σχετικό). Θεσμική μεταβολή υπέρ των ξένων επενδυτών 
εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο προγράμματος τριετούς αναπτυξιακού προγράμματος συνολικού 
προϋπολογισμού 50 δις Ντίρχαμ ή 13,6 δις $ ΗΠΑ, οποίο εξήγγειλε Πρίγκιπας Διάδοχος και de facto 
ηγεμών Αμπου Ντάμπι Ιούνιο παρελθόντος έτους.   

Παρόμοιο καθεστώς ισχύει στο Νουμπάι ήδη από το 2002. Βάσει διατάγματος που εξέδωσε Ηγεμών 
του Εμιράτου, Αντιπρόεδρος και Πρωθυπουργός ΗΑΕ, ΑΕ Σεΐχης Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum, επετράπη η πλήρης κυριότητα ακινήτων από αλλοδαπούς επενδυτές σε ειδικά 
καθορισμένες ζώνες, μεταξύ των οποίων εμβληματικά και διεθνώς γνωστά οικιστικά συμπλέγματα 
Palm Jumeirah (νήσος του Φοίνικα), Jumeira Beach Residence, Dubai Marina, Emirates Hills και Al 
Barsha, οποία έχουν έκτοτε προσελκύσει σημαντικά ποσά αμέσων ξένων επενδύσεων. 

Σε πλαίσιο αυτό έχει, ήδη, ανακοινωθεί από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επικείμενη μεταβολή του 
συστήματος αδειών παραμονής αλλοδαπών επενδυτών με επιμήκυνση της διάρκειας ισχύος από 2 
σε 10 έτη, δεν έχει, όμως, δημοσιευθεί σχετικό νομοθέτημα. 

 Ντουμπάι, 21 Απριλίου 2019 
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