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Υπογραφή Συμφωνίας παραχώρησης του λιμένα Safaga και  

προκαταρκτικών Συμφωνιών για διαχείριση άλλων αιγυπτιακών λιμένων από την AD Ports Group 

 

Στις 18.03 τ.έ., ο Οργανισμός Διαχείρισης Λιμένων Abu Dhabi (AD Ports Group) υπέγραψε με την 

Αρχή Λιμένων Ερυθράς Θάλασσας της Αιγύπτου (Red Sea Ports Authority), Συμφωνία παραχώρησης 

διάρκειας 30 ετών, για την ανάπτυξη και τη διαχείριση τερματικού σταθμού πολλαπλών χρήσεων στον λιμένα 

της Safaga στην Αίγυπτο, σε στρατηγική τοποθεσία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Συμφωνία αυτή αποτελεί τη 

συνέχεια του σχετικού Μνημονίου Κατανόησης, που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές το Νοέμβριο 2021. 

Ο τερματικός σταθμός θα αναπτυχθεί σε μια έκταση περίπου 810.000 m2 και πρόκειται να 

λειτουργήσει το β΄ τρίμηνο του 2025. Η AD Ports Group θα επενδύσει συνολικά έως και 734 εκατ. Ντίρχαμ 

($200 εκατ.) σε υποδομές, εξοπλισμό και δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας εντός της περιοχής 

παραχώρησης.  

Επιπλέον, η AD Ports υπέγραψε Συμφωνίες διάρκειας 15 ετών με τη Γενική Αρχή για την 

Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ (General Authority for the Suez Canal Economic Zone - 

SCZONE) για την ανάπτυξη δύο τερματικών σταθμών τσιμέντου στους λιμένες Al Arish και West Port Said. 

Η εν λόγω επένδυση ανέρχεται περίπου στα $33 εκατ. Οι δύο σταθμοί αναμένεται να λειτουργήσουν το δ΄ 

τρίμηνο του 2023 και να συμβάλλουν στον διπλασιασμό των εξαγωγών τσιμέντου της Αιγύπτου στην 

παγκόσμια αγορά. 

Βάσει των εν λόγω Συμφωνιών, η AD Ports Group θα κατασκευάσει σιλό με χωρητικότητα 

αποθήκευσης έως και 60.000 τόνων στον λιμένα Al Arish και 30.000 τόνων στο West Port Said. Κάθε 

τερματικός σταθμός θα έχει τη δυνατότητα να διακινεί 1,0 – 1,5 εκατ. τόνους ετησίως.  

Τέλος, ο εμιρατινός Όμιλος υπέγραψε με την SCZONE προκαταρκτικές Συμφωνίες για την ανάπτυξη, 

λειτουργία και διαχείριση θέσεων ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια East Port Said, Hurghada και 

Sharm Ekl Sheikh. 

Όλες οι ανωτέρω Συμφωνίες υπογράφηκαν στο Κάιρο από τον Αντιστράτηγο Kamel al-Wazir, 

Υπουργό Μεταφορών της Αιγύπτου, τον Υποστράτηγο Osama Saleh, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Λιμενικής Αρχής της Ερυθράς Θάλασσας, και τον Capt. Mohamed Juma Al Shamisi, 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της AD Ports, παρουσία πλήθους Εμιρατινών και Αιγυπτίων αξιωματούχων. 

Επισημαίνεται ότι η υπογραφή των ανωτέρω Συμφωνιών για την πρόσβαση σε λιμένες στρατηγικής 

τοποθεσίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σε συνδυασμό με την εξαγορά αιγυπτιακών ναυτιλιακών εταιρειών από 

την AD Ports Group καταδεικνύουν τη σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην 

αφρικανική χώρα και κατ’ επέκταση στην ευρύτερη περιοχή. 
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