
     

Επένδυση Abu Dhabi Ports στον Λιμένα της Aqaba (Ιορδανία) 
 

Στις 19/9 ο Οργανισμός διαχείρισης Λιμένων Abu Dhabi (Abu Dhabi Ports) ανακοίνωσε ότι ήλθε σε 

συμφωνία με την Κυβέρνηση της Ιορδανίας για την κατασκευή τερματικού σταθμού για κρουαζιερόπλοια στο 

συγκρότημα λιμένων της Aqaba, οποίος θα είναι ο πρώτος αυτού του είδους που θα κατασκευάσει και 

διαχειρίζεται ο Όμιλος Abu Dhabi Ports εκτός ΗΑΕ. Συγκεκριμένα, η Abu Dhabi Ports υπέγραψε με την 

αρμόδια δημόσια επιχείρηση ανάπτυξης της Aqaba, Aqaba Development Corporation, προσύμφωνο που 

περιέχει τους βασικούς όρους της σύμβασης για την ανάπτυξη του τερματικού σταθμού κρουαζιεροπλοίων. Ο 

νέος τερματικός σταθμός θα χρησιμεύσει ως «πύλη» του λιμένα της Aqaba, που θα εξυπηρετεί τουρίστες 

κρουαζίερας που θα επιθυμούν να επισκεφθούν την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα οι εγκαταστάσεις του 

θα καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τουριστικών, εμπορικών και αναψυχής που θα απευθύνονται 

τόσο στους ξένους τουρίστες, όσο και στους κατοίκους της περιοχής.  

 

Επιπλέον υπεγράφη προσύμφωνο που αναθέτει στην Abu Dhabi Ports την εγκατάσταση και λειτουργία           

–μέσω της θυγατρικής της Maqta Gateway- τηλεπικοινωνιακού συστήματος προηγμένης τεχνολογίας (‘Ports 

Community System’ – PCS), το οποίο θα επιτρέπει την εύρυθμη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων 

τερματικών σταθμών του λιμένα της Aqaba και των αρμόδιων κρατικών Αρχών που έχουν παρουσία ή 

συμμετέχουν στην διαχείριση του λιμένα (Aqaba Special Economic Zone Authority-ASEZA, Aqaba 

Development Corporation, Jordan Maritime Commission, τελωνειακή υπηρεσία), όπως και των συστημάτων 

υποστηρικτικών υπηρεσιών και μεταφορών στην περιοχή του λιμένα Aqaba, με στόχο την βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και διεκπεραίωσης φορτίων. 

 

Η υπογραφή των ως άνω προσυμφώνων πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη ιορδανικής αντιπροσωπείας 

υπό τον επικεφαλής της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης της Aqaba (ASEZA) κ. Altheeb στο Abu Dhabi και 

στοχεύει, πέραν της κατασκευής του νέου τερματικού σταθμού για κρουαζιερόπλοια, στην μεταφορά 

τεχνογνωσίας από την Abu Dhabi Ports με σκοπό την επέκταση των τεχνικών δυνατοτήτων του λιμενικού 

συγκροτήματος της Aqaba, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών συστημάτων αυτού. Ο νέος 

τερματικός σταθμός πρόκειται να κατασκευαστεί στην τοποθεσία ‘Marsa Zayed’, οποία αποτελεί περιοχή που 

αναδιαμορφώνεται με σκοπό την δημιουργία τουριστικών και άλλων υποδομών με επενδυτικά κεφάλαια 

εμιρατινής προέλευσης και, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Abu Dhabi Ports, Cpt. Mohamed Al 

Shamisi, πρόκειται να αποτελέσει «ορόσημο» για την τουριστική ανάπτυξη της Ιορδανίας, δίνοντας έμφαση 

στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της κρουαζιέρας. 

 

Επισημαίνεται ότι Οργανισμός Abu Dhabi Ports διαχειρίζεται 11 συνολικά λιμένες στα ΗΑΕ και στη Γουινέα 

και ευρίσκεται σε ραγδαία εκτυλισσόμενη φάση διεθνούς επέκτασης. Το περασμένο καλοκαίρι εξέδωσε 

ομολογιακό δάνειο ύψους 1 δισ. δολλαρίων με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς του προς υλοποίηση 

επενδυτικών προγραμμάτων επέκτασης, ενώ κατά το προσεχές διάστημα αναμένεται η εισαγωγή μετοχών του 

στο Χρηματιστήριο Abu Dhabi. 

 

Άμπου Ντάμπι, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

Παντελής Γκάσιος 

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄ 
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