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Μεταρρύθμιση σε εμιρατινό καθεστώς ιδιοκτησίας εταιρειών. 
 
To Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΑΕ, σε προχθεσινή συνεδρίασή του, ενέκρινε κανονιστικές διατάξεις 
του νόμου μεταρρύθμισης του καθεστώτος ιδιοκτησίας εταιρειών στα ΗΑΕ, οποίο μέχρι πρότινος 
προέβλεπε υποχρεωτική πλειοψηφική συμμετοχή Εμιρατινού εταίρου. Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση, η χαλάρωση του κανόνα περί ξένης ιδιοκτησίας, που προβλέπει πλέον ως και εξ 
ολοκλήρου (100%) ξένη ιδιοκτησία εταιρειών στο έδαφος των ΗΑΕ, θα αφορά 122 κατηγορίες 
οικονομικής δραστηριότητας, σε 13 τομείς, μεταξύ των οποίων ΑΠΕ, γεωργία, μεταποίηση, 
μεταφορές, ξενοδοχειακά, εστίαση, logistics, πληροφορική&επικοινωνία, κ.ά.. 
 
Παράλληλα, έχουν ανακοινωθεί τομείς που εξαιρούνται από εν θέματι μεταρρύθμιση, για τους 
οποίους δεν θα επιτρέπεται η εξ ολοκλήρου ξένη ιδιοκτησία (100%), μεταξύ των οποίων τομείς 
υδρογονανθράκων, τραπεζικής, υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, οδικών και αεροπορικών 
μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ιατρικών υπηρεσιών.  
 
Διευκρινίζεται ότι οι τοπικές κυβερνήσεις διατηρούν το δικαίωμα προσδιορισμού του ανώτατου 
ποσοστού ξένης ιδιοκτησίας επιχειρήσεων, για κάθε δραστηριότητα, στην επικράτειά τους. Τούτο 
σημαίνει ότι εναποτίθεται στην διακριτική ευχέρεια των Κυβερνήσεων των Εμιράτων η πρόβλεψη 
υποχρεωτικής συμμετοχής Εμιρατινού εταίρου, σε μη πλειοψηφικό πάντως ποσοστό.  
 
Επί τη ευκαιρία, σημειώνεται ότι ήδη λειτουργούν στα ΗΑΕ εταιρείες υπό 100% ξένη ιδιοκτησία, αν 
και πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις (Apple, Google και Tesla).  
 
Η εισαγωγή δικαιώματος υπέρ των αλλοδαπών  επενδυτών να ιδρύουν εταιρείες 100% ξένης 
ιδιοκτησίας στο έδαφος των ΗΑΕ, εκτός των Ελευθέρων Ζωνών, συνιστά θεμελιώδη θεσμική 
μεταβολή. Σύμφωνα δε με το προηγούμενο καθεστώς, εφαρμοζόταν ο κανόνας 51/49, δηλαδή η 
υποχρέωση συμμετοχής Εμιρατινού εταίρου με ποσοστό 51% σε εταιρείες ξένων συμφερόντων, 
ανεξαρτήτως του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε αυτές.   
 
Εν λόγω εξέλιξη εντάσσεται σε πλαίσιο ευρύτερης Εμιρατινής πολιτικής για την φιλελευθεροποίηση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στα ΗΑΕ και την τόνωση της προσέλκυσης επενδύσεων (ως και 
δεκαετής άδεια παραμονής, Πρόγραμμα Ghadan 21, μεταρρύθμιση του νόμου περί εγγείου 
ιδιοκτησίας Αμπού Ντάμπι, κλπ.). 
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