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Επενδυτικό πρόγραμμα και στρατηγική ADNOC για την επόμενη πενταετία και εισαγωγή θυγατρικής 

στο Χρηματιστήριο 

Η ADNOC ενέκρινε χθες προϋπολογισμό 550 δισ. Ντίρχαμ ($150 δισ.) για τα επόμενα πέντε χρόνια. 

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, σχέδια για την προώθηση της επέκτασης της παραγωγικής 

ικανότητας πετρελαίου της ADNOC κατά 5 εκ. βαρέλια ημερησίως έως το 2027, από τον προηγούμενο στόχο 

του 2030, ως μέρος της στρατηγικής επιταχυνόμενης ανάπτυξης.  

Ο στόχος της επιταχυνόμενης παραγωγικής ικανότητας υποστηρίζεται από τα ισχυρά αποθέματα 

υδρογονανθράκων των ΗΑΕ, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά 2 δισ. βαρέλια δεξαμενών (STB) πετρελαίου και 1 

τρισ. τυπικά κυβικά πόδια (TSCF) φυσικού αερίου φέτος. Αυτά τα πρόσθετα αποθέματα αυξάνουν τη βάση 

αποθεμάτων των ΗΑΕ σε 113 δισ. STB πετρελαίου και 290 TSCF φυσικού αερίου, ενισχύοντας τη θέση της 

χώρας στην παγκόσμια κατάταξη ως θεματοφύλακα των έκτων μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου και των 

έβδομων μεγαλύτερων αποθεμάτων φυσικού αερίου. 

Επίσης, ανακοινώθηκε η σύσταση νέας θυγατρικής της ADNOC στον κλάδο φυσικού αερίου και 

εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών του Άμπου Ντάμπι (ADX) το επόμενο έτος. Η νέα 

εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας φυσικού αερίου, ADNOC Gas, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της την 

1/1/2023 και θα συνδυάσει τις λειτουργίες των υφιστάμενων ADNOC Gas Processing και ADNOC LNG. 

Οι ανακοινώσεις έγιναν παρουσία του Προέδρου των ΗΑΕ, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, υπό 

την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ADNOC και του Δρ. Sultan Al Jaber, 

Υπουργού Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας και Διευθύνοντος Συμβούλου της ADNOC. 

Ο Πρόεδρος των ΗΑΕ τόνισε τον ρόλο της ADNOC ως πρωταρχικού καταλύτη για την ανάπτυξη και 

τη διαφοροποίηση της οικονομίας των ΗΑΕ και επαίνεσε την εταιρεία για τη δημιουργία νέων ευκαιριών για 

τον ιδιωτικό τομέα. Εξήρε, επίσης, τις προσπάθειες της ADNOC να προωθήσει τη βιομηχανική ανάπτυξη 

μέσω του προγράμματος In-Country Value (ICV) και την υποστήριξή της στην πρωτοβουλία Make It In The 

Emirates. 

Ως μέρος του νέου πενταετούς σχεδίου της, η ADNOC στοχεύει να προσθέσει 175 δισ. Ντίρχαμ  στην 

οικονομία των ΗΑΕ μέσω του προγράμματος ICV. Το 2022, το πρόγραμμα ICV του Ομίλου προσέθεσε 35 

δισ. Ντίρχαμ στην οικονομία της χώρας και επέτρεψε σε 2.000 υπηκόους των ΗΑΕ να απασχοληθούν στην 

εφοδιαστική αλυσίδα της ADNOC. Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος το 2018, η προστιθέμενη 

αξία στην εμιρατινή οικονομία έχει υπολογιστεί σε 140 δισ. Ντίρχαμ, ενώ συνολικά 5.000 υπήκοοι των ΗΑΕ 

έχουν απασχοληθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα της ADNOC. 

Από την πλευρά του ο Δρ. Al Jaber, ανέφερε ότι η ADNOC θα συνταχθεί με την Εθνική Στρατηγική 

Πρωτοβουλία μηδενικών εκπομπών άνθρακα «Net Zero έως το 2050», συμβάλλοντας στις εμιρατινές 

επενδύσεις συνολικού ύψους 600 δισ. Ντίρχαμ, σε έργα καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας τις επόμενες 

τρεις δεκαετίες. 

Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι οι παγκόσμιες ανάγκες επιτάσσουν μέγιστη ενέργεια αλλά ελάχιστες 

εκπομπές, οπότε πρέπει να βρεθούν ενεργειακές λύσεις για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ενεργειακής 

ασφάλειας. Τέλος, υπογράμμισε ότι σε αυτό το πλαίσιο η ADNOC θα επιδιώξει παράλληλα και την αύξηση 

της παραγωγικής ικανότητάς της σε πετρέλαιο και την εξερεύνηση κάθε πιθανώς εκμεταλλεύσιμου 

κοιτάσματος στα ΗΑΕ. 
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