
 

 

 يخبر صحف

 SKA ENERGY  تحافظ على تدفق المنتجات النفطية األساسية في العراق 

 

على الرغم من الضغوط المشتركة للوباء العالمي والمأزق السياسي وانخفاض أسعار النفط واستمرار العنف ضد 

٪ من متطلبات استيراد الوقود في العراق. إن الشراكة  90تقديم أكثر من  SKAالقوات الحكومية وغيرها ، واصلت 

التابعة لوزارة النفط والتعاون الوثيق بين الشركة العامة ( OPCمع شركة خطوط األنابيب النفطية ) SKAالفريدة لـ 

( قد كفلت استمرار تدفق اإلمدادات الحيوية من الديزل والبنزين GCPIلموانئ العراق التابعة لوزارة النقل )

 المستوردين.

ة الشدائد . نحن نقف بحزم في مواجهSKA، السيد مايك دوغالس ، "هذا ما تفعله  SKAقال الرئيس التنفيذي لـ 

وننجز المهمة. هذه التحديات المشتركة تجعلنا أكثر تصميما على النجاح. تعتبر إمدادات الوقود حيوية للصناعة والنقل 

وتوليد الطاقة وسنستمر في المحافظة على تدفقها. وتجدر اإلشارة إلى أن اعمال الكري التي أكملناها للتو خالل فترة 

( بحمولة كاملة بامان. حيث قبل أن نبدأ ، لم نرى هكذا LR2ال سفن كبيرة الحجم )حظر التجول تضمن بأن يتم استقب

احجام ترسو على االرصفة. وان شركتنا قد بنيت على شعار "القيام باالعمال الصعبة في األماكن الصعبة" واآلن هذا 

   ظاهر و صحيح أكثر من أي وقت مضى. "

 



 

والحكومة العراقية ، على دعمهم وتعاونهم الثابت. ندرك أنه ليس من  "نشكر جميع موظفينا المحليين واألجانب ،

السهل االبتعاد عن المنازل والعائالت في هذه األوقات الصعبة ، ولكننا سنواصل معًا ضمان حصول الشعب العراقي 

أقوى في نهاية كشركة والعراق كبلد  SKAعلى ما يحتاجه للتغلب على هذه التحديات اليومية. نأمل ونصلي أن تظهر 

 ”.كل هذا 

المحطة الوحيدة الخاصة لتخزين وتوزيع النفط في العراق. إلى جانب التشغيل المشترك ألرصفة استيراد  SKAتدير 

٪ من الطلب العراقي على استيراد المنتجات 90مسؤولة عن استيراد أكثر من  SKAالنفط في ميناء خور الزبير ، فإن 

 .تشغيل هذه البنية التحتية الحيوية وصيانتها وتعزيزها خالل هذه الفترة العصيبةعلى  SKAالنفطية. لقد حرصت 

، بالشراكة مع الحكومة العراقية ، في تطوير هذا النجاح في المستقبل بإدخال مزيد من التحسينات على  SKAتأمل 

البنية التحتية لالستيراد والتصدير. قال مايك دوجالس: "سوف نتغلب على التحديات الحالية وفي المستقبل سنبني 

. وهذا سيوفر زيادة في كميات االستيراد والتصدير. ونشغل المزيد من مرافق تخزين المنتجات النفطية في خور الزبير

 «.عاما ونحن هنا للبقاء  17كما سيوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها للسكان المحليين. نحن في العراق منذ 


