
 

 

     

Συμφωνία χρηματοδότησης επένδυσης εμιρατινού Ομίλου Dana Gas στην κουρδική 

περιοχή Β. Ιράκ, συμφωνία συνεργασίας ADNOC Drilling με αμερικανικό Όμιλο Helmerich 

& Payne  
 

Α. Στις 8/9, η κοινοπραξία εμιρατινών συμφερόντων Pearl Petroleum Company, της οποίας ηγούνται οι 

εδρεύοντες στην Sharjah Όμιλοι υδρογονανθράκων Dana Gas και Crescent Petroleum υπέγραψε χρηματοδοτική 

συμφωνία ύψους 250 εκατ. δολλαρίων με τον αμερικανικό κρατικό Οργανισμό αναπτυξιακών 

χρηματοδοτήσεων (International Development Finance Corporation – DFC) με σκοπό την στήριξη των έργων 

επέκτασης της δυναμικότητας της μονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου που βρίσκεται στην τοποθεσία Khor 

Mor στην κουρδική περιοχή του Βορείου Ιράκ. Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος των έργων επέκτασης της  

δυναμικότητας επεξεργασίας φυσικού αερίου της εν λόγω μονάδας κατά 50%, στα 690 εκατ. κυβικά πόδια 

αερίου ημερησίως, ανέρχεται σε 630 εκατ. δολλάρια. Η χρηματοδότηση από τον αμερικανικό Οργανισμό DFC 

θα είναι επταετούς διάρκειας, ενώ το υπολειπόμενο κόστος των έργων πρόκειται να καλυφθεί από τοπικό 

τραπεζικό ίδρυμα, καθώς και την κατασκευαστική εταιρεία). Τα έργα επέκτασης υλοποιούνται στο πλαίσιο της 

πρώτης φάσης επέκτασης της μονάδας, με τελικό στόχο ημερήσιας παραγωγικής δυναμικότητας στο 1 δισ. 

κυβικών ποδιών. Αναμένεται δε να ολοκληρωθούν έως τον Απρίλιο 2023. Το συνολικό ύψος επενδύσεων της 

κοινοπραξίας Pearl Petroleum στην μονάδα του Khor Mor εκτιμάται σε πλησίον των 2,1 δισ. δολλαρίων, με 

παραγωγή άνω των 341 εκατ. βαρελιών ισοδυνάμων πετρελαίου. Η συγκεκριμένη μονάδα φυσικού αερίου 

τροφοδοτεί εργοστάσια στις περιοχές Erbil, Chemchemal και Bazian του Βορείου Ιράκ.  

 

Β. Στις 8/9 επίσης, ο μεγάλος κρατικός Όμιλος υδρογονανθράκων του Εμιράτου του Abu Dhabi, Abu Dhabi 

National Oil Company (ADNOC) και η θυγατρική του, ADNOC Drilling, μετοχές της οποίας πρόκειται στο 

αμέσως προσεχές διάστημα να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Abu Dhabi (βλ. τηλ/μα μας 

Φ.600/ΑΣ1086/7.9.2021), ανακοίνωσαν την επίτευξη στρατηγικής συμμαχίας με τον αμερικανικό Όμιλο 

τεχνολογίας και εξοπλισμού γεωτρήσεων Helmerich & Payne, Inc. (H&P). Στο πλαίσιο εν λόγω συνεργασίας, η 

μεν ADNOC Drilling αναμένεται να αγοράσει 8 γεωτρύπανα από τον αμερικανικό Όμιλο, συνολικού κόστους 

86,5 εκατ. δολλαρίων, η δε Helmerich & Payne αναμένεται να επενδύσει κεφάλαια ύψους 100 εκατ. δολλαρίων 

στο πλαίσιο της σκοπούμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς των μετοχών του εμιρατινού Ομίλου στο 

Χρηματιστήριο. Η συνεργασία των δύο Ομίλων περιλαμβάνει επίσης την παροχή τεχνογνωσίας, υπηρεσιών 

συντήρησης, αλλά και λύσεων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας  από την Helmerich & Payne προς τον 

εμιρατινό Όμιλο. Σε σχετική του δήλωση, ο Εμιρατινός Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας, 

καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της ADNOC Dr. Al Jaber εξέφρασε την ικανοποίησή του για την δημιουργία 

στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ των δύο Ομίλων, η οποία θα επιτρέψει στην ADNOC Drilling να έχει 

πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις αλλά και σε πηγές χρηματοδότησης, υπηρετώντας τους 

ευρύτερους στόχους του Ομίλου ADNOC για επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητάς του σε 

υδρογονάνθρακες.  
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