
2022/01/12 20:10 �����.. إ���ف ا���درات ا������ ����ء ا���رة ا����� | ا���س ا�����

https://www.alquds.co.uk/إ���ف-ا���درات-ا������-����ء-ا-�����/ 1/3

منذ 17 ساعة

ليبيا.. إيقاف الصادرات النفطية لميناء السدرة النفطي

طرابلس-“القدس العر�”: قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط � بيان لها، إنها اضطرت إ�

إيقاف الصادرات النفطية من ميناء السدرة جراء عدم قدرتها ع� تعويض الخزانات ال� دمرتها

الحروب�

وتابعت المؤسسة الوطنية أن شركة الواحة خفضت معدالت إنتاج خام السدرة بحوا� 50 ألف

برميل يوميا، بسبب زيادة السعة التخزينية، ع� خلفية تعذر الربط مع الناقالت المتراكمة بالميناء،

لسوء األحوال الجوية�

وأضافت المؤسسة الوطنية، أن استمرار سوء األحوال الجوية، قد يؤدى إ� تخفيض أكبر �

اإلنتاج اليومي ليصل إ� 105 آالف برميل � اليوم�

وكشفت المؤسسة الوطنية أن شرك� الواحة البريقة تعانيان نقصا � السعات التخزينية بسبب

الدمار الذي تعرضت له � الحروب خالل األعوام الماضية�

وتابعت المؤسسة الوطنية، أن قطاع النفط يعا� شح التمويل، األمر الذي أفقد مرونة تخزينية،

وحّمل الدولة أعباء مالية وتكاليف إضافية، إ� جانب فقد جزء مهم من الدخل المضمون بسبب

تخفيض الطاقات اإلنتاجية إ� حين تحسن الطقس�
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البريد اإللكترو� *االسم *

وحّملت المؤسسة الوطنية مسؤولية تعطل إنتاج النفط القانونية إ� الجهات ال� تقف عائقا �

سبيل تمويل قطاع النفط وتسييل الميزانيات الالزمة�

نسرين سليمانميناء السدرةليبياالصادرات النفطية

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو�� الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *
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