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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΑ ΗΑΕ, 15.7-15.8.2022 

1. Συμφωνία Masdar για ανάπτυξη ΑΠΕ στην Τανζανία 

Η Masdar ανακοίνωσε στις 5.8. τ.έτ. ότι υπέγραψε συμφωνία με την Tanzania Electric Supply Company 

Ltd. (TANESCO) σχετικά με την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνολικής ισχύος έως 2 

γιγαβάτ (GW). 

Παρουσία του Σεβ. January Makamba, Υπουργού Ενέργειας της Τανζανίας, η Κοινή Αναπτυξιακή 

Συμφωνία (JDA) υπεγράφη από τον κ. Abdulla Zayed, Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

στη Masdar, και τον Maharage Chande, Διευθύνοντα Σύμβουλο της TANESCO, στο περιθώριο του 

Ενεργειακού Συνεδρίου της Τανζανίας. Η JDA προβλέπει τη σύσταση κοινοπραξίας (JV) από τους δύο 

οργανισμούς για την ανάπτυξη του έργου. 

Μέσω της Κοινοπραξίας, οι δύο εταιρείες στοχεύουν αρχικά στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ ισχύος περίπου 

600 μεγαβάτ (MW) ξεκινώντας από ηλιακά φωτοβολταϊκά (ΦΒ) και χερσαία αιολική ενέργεια. Η Κοινοπραξία 

θα διερευνήσει περαιτέρω την ανάπτυξη έργων συνολικής ισχύος τουλάχιστον 2.000 MW. 

Η TANESCO, αποκλειστικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Τανζανία, φιλοδοξεί να προσθέσει 

περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο εθνικό δίκτυο για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας 

της χώρας και να βελτιώσει την πρόσβαση σε ενέργεια.  

2. Εξαγορά μεριδίου τουρκικής εταιρείας Kalyon Enerji από International Holding Company (IHC) 

Η International Holding Company (IHC) ανακοίνωσε στις 11.8. ότι απέκτησε μερίδιο 50% στην 

τουρκική Kalyon Enerji για 1,8 δισεκατομμύρια ντίρχαμ (490 εκατομμύρια δολάρια), μέσω της θυγατρικής της 

IHC International Energy Holding. 

Η Kalyon Enerji είναι μέρος της τουρκικής Kalyon Holding, η οποία έχει συμφέροντα στις κατασκευές, 

την ενέργεια και τις αερομεταφορές.  

Η συναλλαγή περιλαμβάνει έργα ηλιακής ενέργειας στις περιοχές Karapınar και Gaziantep της 

Τουρκίας και ένα έργο αιολικής ενέργειας στην Άγκυρα. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της IHC, κ. Syed Basar Shueb, δήλωσε ότι η συμφωνία ήταν η δεύτερη 

μεγαλύτερη εξαγορά της IHC που έγινε ποτέ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

3. Εξαγορά δικτύου λιανικής καυσίμων της TotalEnergies από ADNOC Distribution στην Αίγυπτο. 

Η ADNOC Distribution, ο μεγαλύτερος διανομέας καυσίμων και λιανικής στα ΗΑΕ, ανακοίνωσε στις 

28.7. ότι συμφώνησε με τη θυγατρική της γαλλικής TOTAL "TotalEnergies Marketing Afrique SAS" για την 

απόκτηση μεριδίου 50% στην TotalEnergies Marketing Egypt LLC (TotalEnergies Egypt), με αντίτιμο περίπου 

200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 

Η συνεργασία με την TotalEnergies, περιλαμβάνει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που 

αποτελείται από 240 πρατήρια λιανικής καυσίμων, πάνω από 100 καταστήματα ψιλικών, περισσότερα από 250 

πρατήρια αλλαγής λιπαντικών και πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και χονδρική πώληση καυσίμων, καυσίμων 

αεροσκαφών και λιπαντικών στην Αίγυπτο. 

Η Συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, την ανακαίνιση πολλών πρατηρίων καυσίμων με επωνυμία 

ADNOC, προσφέροντας ισχυρή βάση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά λιανικής πώλησης καυσίμων στην 

Αίγυπτο. 

Η εν λόγω εξαγορά αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης 
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της ADNOC Distribution, αφού άνοιξε τους πρώτους σταθμούς της εκτός των ΗΑΕ στη Σαουδική Αραβία το 

2018, με 55 σταθμούς σε λειτουργία στα τέλη Μαρτίου 2022. 

4. Ανακάλυψη νέου υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου  

Η ADNOC ανακοίνωσε στις 29.7 μια δεύτερη ανακάλυψη πόρων φυσικού αερίου στο πρώτο 

εξερευνητικό πηγάδι στο Offshore Block 2 Exploration Concession του Άμπου Ντάμπι, το οποίο διαχειρίζεται 

κοινοπραξία, με επικεφαλής την ιταλική Eni και την PTT Exploration and Production Public Company Limited 

(PTTEP). Η ανακάλυψη από μια νέα βαθύτερη δεξαμενή δείχνει μεταξύ 1 – 1,5 τρισεκατομμύρια τυπικά κυβικά 

πόδια (TSCF) ακατέργαστου αερίου. Το νέο εύρημα βασίζεται στο αρχικό εύρημα τον Φεβρουάριο του 2022, 

ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα αερίου που υπάρχει σε αυτό το πηγάδι σε 2,5 - 3,5 TSCF. 

Υπενθυμίζεται ότι η ADNOC ξεκίνησε τον πρώτο και τον δεύτερο ανταγωνιστικό γύρο προσφοράς 

μπλοκ του Άμπου Ντάμπι το 2018 και το 2019, αντίστοιχα, προσφέροντας ένα σύνολο μεγάλων χερσαίων και 

υπεράκτιων μπλοκ σε διεθνείς εταιρείες, για λογαριασμό της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι. Η κοινοπραξία 

της ENI έλαβε τα δικαιώματα εξερεύνησης για το Offshore Block 2 το 2019 ως μέρος του πρώτου 

ανταγωνιστικού γύρου προσφοράς μπλοκ της ADNOC. 

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα από λεπτομερείς μελέτες πετρελαϊκών συστημάτων, σεισμικές 

έρευνες, δεδομένα εξερεύνησης και εκτίμησης πηγαδιών, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα μπλοκ διαθέτουν πολλά 

δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πολλά τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. 
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