
 

 

     

Συμφωνία ADNOC με κοινοπραξία πακιστανικών πετρελαϊκών Ομίλων  

για έρευνα σε υπεράκτια περιοχή παραχώρησης 
 

Στις 31/8, ο μεγάλος κρατικός Όμιλος υδρογονανθράκων του Εμιράτου του Abu Dhabi, Abu Dhabi National Oil 

Company (ADNOC) ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας υδρογονανθράκων 

στο υπεράκτιο οικόπεδο 5 του Abu Dhabi (Abu Dhabi Offshore Block 5) σε κοινοπραξία τεσσάρων πακιστανικών 

πετρελαϊκών Ομίλων. Πρόκειται συγκεκριμένα για τους Ομίλους Pakistan Petroleum Limited (PPL, Όμιλος οποίος 

ηγείται της κοινοπραξίας), Mari Petroleum Company Limited (MPCL), Oil and Gas Development Company Limited 

(OGDCL) και Government Holdings (Private) Limited (GHPL). Εν λόγω κοινοπραξία επικράτησε στον δεύτερο 

διαγωνιστικό γύρο για την ανάθεση δικαιωμάτων έρευνας κοιτασμάτων στο Εμιράτο του Abu Dhabi, οποίος εκκίνησε 

το έτος 2019, πρόκειται δε για την πρώτη φορά που πακιστανικοί πετρελαϊκοί Όμιλοι αναλαμβάνουν έργο έρευνας 

υδρογονανθράκων σε κοίτασμα του Εμιράτου. Υπεράκτιο οικόπεδο 5, έκτασης 6,2 χιλ. τετρ. χλμ., ευρίσκεται σε 

θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 100 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης του Abu Dhabi.   

 

Η συμφωνία παραχώρησης υπεγράφη από τον Εμιρατινό Υπουργό Βιομηχανίας & Προηγμένης Τεχνολογίας και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της ADNOC, Dr. Sultan Al Jaber και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pakistan Petroleum 

Limited, κ. Raza Khan. Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Dr. Al Jaber, «η επιλογή της πακιστανικής κοινοπραξίας 

καταδεικνύει την επιλογή της ADNOC να δημιουργεί στρατηγικές διεθνείς συνεργασίες οποίες διαθέτουν κατάλληλο 

συνδυασμό χρηματοδοτικών κεφαλαίων, τεχνογνωσίας και ευνοϊκών συνθηκών πρόσβασης στην αγορά». Η 

συμφωνία προβλέπει ότι η κοινοπραξία θα κατέχει μερίδιο 100% των δικαιωμάτων κατά την φάση έρευνας, 

επενδύοντας κεφάλαια έως 305 εκατ. δολλάρια σε έργα ερευνητικών γεωτρήσεων. Εφ’ όσον η ερευνητική φάση 

ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ADNOC θα έχει τη δυνατότητα να κρατήσει μερίδιο 60% του κοιτάσματος κατά την 

φάση παραγωγής, οποία θα έχει διάρκεια 35 ετών από την έναρξη των ερευνών. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα, στο 

πλαίσιο του δεύτερου διαγωνιστικού γύρου, η ADNOC έχει αναθέσει έργα έρευνας στο υπεράκτιο οικόπεδο 4 (σε 

ιαπωνικό Όμιλο Cosmo Energy Holdings Co.), στο υπεράκτιο οικόπεδο 3 (σε κοινοπραξία ιταλικού ενεργειακού 

Ομίλου ΕΝΙ και ταϊλανδικού PTT Exploration & Production Public Company Limited) και στο χερσαίο κοίτασμα 5 

(σε αμερικανικό Όμιλο Occidental).  
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