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Συμφωνία AD Ports Group με Enter Engineering Group του Ουζμπεκιστάν στον τομέα 

εμπορευματικών μεταφορών 

Η AD Ports Group υπέγραψε Συμφωνία Κατανόησης (Head of Terms) με την Enter 

Engineering Group του Ουζμπεκιστάν για την ίδρυση κοινών εταιρειών, οι οποίες θα παρέχουν 

υπηρεσίες αεροπορικών, θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών εμπορευμάτων στο Ουζμπεκιστάν, 

καθώς και υπηρεσίες logistics, όπως υπηρεσίες αποθήκευσης, διαχείρισης συμβολαίων και 

εκτελωνισμού. 

Η AD Ports Group θα υποστηρίξει, επίσης, τη συμμετοχή της Enter Engineering Group σε 

δημόσιους διαγωνισμούς στα ΗΑΕ, που αφορούν τον ενεργειακό τομέα. 

Σημειώνεται ότι η Enter Engineering Group ιδρύθηκε το 2012 και είναι μια από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες εταιρείες στην αγορά βιομηχανικών κατασκευών στην Κεντρική Ασία. 

Η εν λόγω Συμφωνία είναι η τελευταία από μια σειρά διεθνών συμφωνιών που υπέγραψε η 

AD Ports Group για την υποστήριξη λιμένων και υπηρεσιών logistics σε διεθνές επίπεδο, ενώ αποτελεί 

την πρώτη τέτοιου είδους Συμφωνία του Ομίλου με εταιρεία από το Ουζμπεκιστάν. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AD Ports Group,  Captain Mohamed Juma Al Shamisi, 

δήλωσε ότι ο εμιρατινός Όμιλος αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τους πόρους του για την 

πραγματοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, εξέφρασε 

την ικανοποίησή του για την υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας με την Enter Engineering Group, την 

οποία χαρακτήρισε ηγέτη στον δυναμικό τομέα της βιομηχανικής μηχανικής του Ουζμπεκιστάν. 

Τέλος, συμπλήρωσε ότι η εν λόγω Συμφωνία θα αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες 

συνδεσιμότητας της περιοχής, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Enter Engineering Group, 

κ. Bakhtiyor Fazilov υπογράμμισε ότι η Συμφωνία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα 

υποστηρίξει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ανοίγοντας διεθνείς εμπορικούς δρόμους. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου του 

Ουζμπεκιστάν, τα ΗΑΕ και το Ουζμπεκιστάν έχουν συσφίγξει σημαντικά τις διμερείς οικονομικές 

τους σχέσεις τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσοντας ένα χαρτοφυλάκιο κοινών επενδυτικών σχεδίων, 

που περιλαμβάνει περίπου 15 έργα σε εξέλιξη, αξίας $5 δισ.  
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