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 Επένδσζη ηης εμιραηινής DP World ύψοσς 1,127διςUSD ζε λιμενικές σποδομές ζηην Σενεγάλη. 

ύκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ ησλ ΗΑΔ, ν εκηξαηηλόο πνιπεζληθόο όκηινο ιηκέλσλ DP World 
ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ Κπβέξλεζε ηεο ελεγάιεο γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ ιηκέλα βαζέσλ πδάησλ ζην Ndayane, 
ζε απόζηαζε πεξίπνπ 50 ρικ από ηνλ ιηκέλα εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Νηαθάξ θαη πιεζίνλ ηνπ δηεζλνύο αεξνδξνκίνπ 
Blaise Diagne. H ζπκθσλία ππεγξάθε ζην Νηαθάξ, από ηνλ Πξόεδξν ηεο DP World, ηνλ Γεληθό Γ/ληή ηνπ Απηόλνκνπ 
Ληκέλα Νηαθάξ (PAD) θαη ηνλ Τπνπξγό Αιηείαο θαη Ναπηηιίαο ηεο ελεγάιεο. ηόρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ 
Νηαθάξ, σο κείδνλνο δηακεηαθνκηζηηθνύ θόκβνπ θαη πύιεο ζηηο αγνξέο ηεο Γπηηθήο θαη Βνξεηνδπηηθήο Αθξηθήο.  

εκεηώλεηαη όηη από ην 2008 ε DP World δηαζέηεη απνθιεηζηηθό δηθαίσκα δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεξκαηηθνύ 
ζηαζκνύ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Νηαθάξ, κέζσ ηεο θνηλνπξαμίαο ηεο DP World θαη ηνπ PAD, DP World Dakar SA.  
Η ζπλνιηθή επέλδπζε ηεο θνηλνπξαμίαο ζα αλέιζεη ζε 1,127 δηο δνι.ΗΠΑ θαη πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ζε δύν 
ζηάδηα (κε επελδύζεηο 837 θαη 290 εθ.δνι.ΗΠΑ). Η DP World ζρεδηάδεη εμάιινπ ηελ ίδξπζε εηδηθήο νηθνλνκηθήο δώ-
λεο πιεζίνλ ηνπ λένπ Ληκέλα Ndayane, πξνθεηκέλνπ εληζρύζεη πεξαηηέξσ ηελ ειθπζηηθόηεηα ηεο ελεγάιεο ζε αιιν-
δαπνύο επελδπηέο.   

O Πξόεδξνο ηεο DP World Sultan Ahmed bin Sulayem δήισζε όηη πξόθεηηαη γηα ηελ κεγαιύηεξε ιηκεληθή επέλδπζε 
ηνπ Οκίινπ ζηελ Αθξηθή, απόδεημε ηεο δέζκεπζεο απηνύ απέλαληη ζηελ ελεγάιε αιιά θαη ηεο πεπνίζεζεο 
πεξαηηέξσ αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο ηεο ρώξαο. Πέξαλ ηεο ελεγάιεο, ε DP World δξαζηεξηνπνηείηαη επελδπηηθά ζε 
Αίγππην, Αιγεξία, Σδηκπνπηί, Ρνπάληα, νκαιία θαη Μνδακβίθε. εκεηώλεηαη, ηέινο, όηη ε ελεγάιε ήηαλ ε δεύηεξε 
ρώξα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ Δκηξάηνπ ηνπ Νηνπκπάη World Logistics Passport 
(https://worldlogisticspassport.com/), νπνία απνζθνπεί ζηελ αύμεζε ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ 
αλαπηπζζόκελσλ θξαηώλ.      
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