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بعد افتتاح وزير التموين.. تفاصيل أكبر مخازن المنطقة
اللوجستية في البحيرة

الخميس 17/أكتوبر/2019 02:20 م

وزير التموين الدكتور علي المصيلحي

افتتح الدكتور ع� املصيلحى وزير التمو�ن والتجارة الداخلية، ويرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البح�ة،

والدكتور ابراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة املخزن الرئي� باملنطقة اللوجستية املقام ع� مساحة 18
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ألف م� مربع ويعد هو األك� ع� مستوى الدلتا ويضم مخازن متنوعة وثالجات.

وتفقد الوزير واملحافظ املنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور ع� الطر�ق الزراعي السر�ع واملقامة ع� مساحة 96

فدانا لتخدم أك� من 10 مالي� نسمة من أبناء املحافظة واملحافظات املجاورة بإجما� استثمارات تقدر ب 10

مليارات جنيه وتضم 3 قطاعات متنوعة، مما سيساهم � توف� 25 ألف فرصة عمل، أك� من 75 % منها ألبناء

املحافظة. 

وتفقد وزير التمو�ن ومحافظ البح�ة يرافقه اللواء أحمد حسن� رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ورؤساء مجالس إدارة الشركات املنفذة، املنطقة اللوجستية لشركة OCL ع� مساحة 31.355 م� مربع.

يذكر أن شركة OCL تتبع شركة هيونسيس والتي تنفذ مشروعات باملنطقة اللوجستية ع� إجما� مساحة 68

ألف م�2 تقر�با تم تقسيمها إ� ثالثة جهات وهي ( شركة OCL ع� مساحة 31355م۲ إلقامة منطقة مخازن

متنوعة وثالجات تخز�ن - شركة املتحدة للصيادلة ع� مساحة 23000 م۲ إلقامة منطقة مخازن أدوية - شركة

ناتجاس للغاز الطبيعي بمساحة بمساحة 11000 م2 إلقامة منطقة لتخز�ن وتوزيع الغاز لخدمة املنطقة التجارية

وما حولها.

 اقرأ أيضا

 تعليقات فيسبوك

أسعار الذهب اليوم السبت 8 - 2 -
2020
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سعر الدوالر اليوم السبت في البنوك
والسوق السوداء 8 - 2 - 2020
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حادث بشع على الطريق الصحراوي
بأسوان.. اعرف التفاصيل
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فرز حسب التعلیقات: 0

المكون اإلضافي للتعلیقات من فیسبوك

األقدم

إضافة تعلیق...

 تعليقات النبأ

اسمك :

االیمیل :

عنوان التعلیق :

التعلیق :

ارسال

ال یوجد تعلیقات

بنك مصر يتيح مميزات برنامج الوالء لعمالئه من برنامج الشباب بالتعاون مع
فوري

بيلفرز ينظم ملتقى للشباب والتجارة اإللكترونية
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«كاسيل للتطوير» توقع مذكرة تفاهم مع ABC إلدارة مشروعها بالعاصمة
اإلدارية

المجلس الدولي للزيتون: مصر األولى عالمًيا في إنتاج زيتون المائدة

اتحاد بنوك مصر يفتتح مدرسة«عرب كفر العلو» االبتدائية بحلوان بعد تطويرها
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(list/105/caricature/) المزيد

أدخل رقم تليفونك

أرسل

أدخل بريدك اإللكترونى

أرسل

 خدمة الرسائل القصيرة

 خدمة البريد اإللكترونى

عن المؤسسة

ألننا أول مؤسسة صحفية مصرية مستقلة نجتهد لتغطية جميع احتياجاتك الصحفية عن طريق الخبر الصادق و التحليل الموضوعي و
التحقيق الهادف بحيث نمنحك رؤية حقيقية واضحة بعيدًا عن أي زيف أو مآرب شخصية أو تضليل أو إنحياز أو تعمية أو تعتيم. و نضع

المصلحة العامة و المصالح العليا للوطن نصب اعيننا لتحقيق تطلعاتك لغٍد أفضل. شعارنا لسان الشعب عين الُحكم.
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