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 مؤسسة

 حممد غسان النحاس



سسة حممد غسان النحاس هي مؤسسة متعهدة وموردة ومنفذة للمشاريع الصناعية منذ مؤ
 ، مصنفة يف الفئة املمتازة حيق هلا تعهد األعمال من كافة االختصاصات مهما ١٩٨٤عام 

 .بلغت قيمتها املالية
 
 
 

ل املتواجدين مؤسستنا مبنية على وجود فريق من املهندسني والفنيني ذوي اخلربة العالية والعما
 كان عدد األشخاص الذين يعملون يف املؤسسة ثالثة فقط، ١٩٨٤يف عام. يف مواقع املشاريع

هذا باإلضافة . ولكن مع النمو املتسارع ملشاريعنا ازداد عدد العاملني ألكثر من مائة شخص
ن الشركات ويف الوقت احلايل، حنن منثل العديد م.إىل األشخاص املتواجدين يف املواقع اإلدارية

األوروبية واآلسيوية باألخص يف جمال التجهيزات الكهربائية الصناعية وجتهيزات املشايف والري 
 .وحمطات املياه واملعاجلة واملنشآت الصناعية واألبنية السكنية

 
 
 

هذا . خالل سنوات العمل املتتالية توسعت املؤسسة، وا�تشرت فروعها يف كافة املدن السورية
 وكشركة فرعية -)األردن( عمان - )لبنان(ىل مكاتبنا يف بريوت باإلضافة إ

L.E.N.K.E.R. GmbH   كندا ( باإلضافة إىل فروعنا يف مو�رتيال)أملا�يا(يف فرا�كفورت( 
L.E.N.K.E.R.اليو�ان( وأيضاً يف أثينا )الصني ( و شنغهاي( .

 
 



كاالت للشركات املصنعة جمال العمل يف مؤسستنا يعتمد على التعهدات بشكل أساسي والو
للتجهيزات الكهربائية وامليكا�يكية واملناقصات واليت تعد جزءاً رئيسيا من عملنا، حتت 
إشراف املدير العام السيد حممد غسان النحاس، وبالتعاون مع شركتنا يف أملا�يا 

L.E.N.K.E.R. GmbH وكندا L.E.N.K.E.R. وفروعنا األخرى اليت تقوم بتقديم 
ملناقصات اخلارجية ومتابعة سري العمل مع الشركات األوروبية بشكل عام، لتزويد�ا العروض وا

حنن �بذل دائماً أقصى اجلهود  .بأحدث املعلومات الفنية الالزمة لتنفيذ املشاريع بنجاح كامل
لتحقيق األفضل و�سعى للوصول ألحدث التقنيات املتطورة لتقديم أحدث التجهيزات يف 

 .مشاريعنا بشكل عام

 
 
 

وخالل الفرتة اليت ا�قضت ، كا�ت مؤسستنا تتابع عدة مشاريع صناعية يف خمتلف ااالت 
تقديم وتركيب حموالت ذات التوتر املتوسط ، مولدات، أ�ظمة الباسبارات ، أجهزة :وذلك مثل 

اإل�ارة اخلاصة ، أ�ظمة محاية من الصواعق ، أجهزة محاية ضد احلريق ، أ�ظمة تأريض وكذلك 
قديم وتركيب أ�ظمة تكييف كاملة ومعدات إلكرتو�ية للعديد من املشاريع واملشايف ، وقد ت

قمنا أيضاً بتقديم وتركيب كل التجهيزات الكهربائية الالزمة يف العديد من املشايف اجلديدة 
:واهلامة يف القطر  وكل هذه املشاريع تنفذ بطريقة مفتاح باليد �ذكر منها



::التصفيةالتصفيةحمطات الضخ وحمطات الضخ و
 

مشروع تقديم وتركيب التجهيزات امليكا�يكية والكهربائية ملشروع جر مياه السد الشرقي مشروع تقديم وتركيب التجهيزات امليكا�يكية والكهربائية ملشروع جر مياه السد الشرقي   
    .. مع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي باحلسكة مع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي باحلسكة).).املرحلة الثا�يةاملرحلة الثا�ية((ملياه احلسكة  ملياه احلسكة  

 :حمطة ضخ احلسكة
ولوحاهتـا  / ١٠/سـا مـع كافـة ملحقاهتـا عـدد           /٣ م ٨٢٥جمموعات ضـخ أفقيـة، تـدفق الواحـدة          

 الكهربائية

 

 ك ف أ ١٠٠٠ثـالث حمـوالت اسـتطاعة الواحـدة       ك ف حيـوي  ٠٫٤/  ك ف أ     ٢٠مركز حتـويلي     -
  .مع لوحات التوتر املتوسط للدخول ولوحات التوتر املنخفض للخروج

 . ك ف أ مع لوحاهتا الكهربائية٨٥٠ جمموعات توليد استطاعة الواحدة -
   .ائية �ظام احلماية من الصدمة امل-

 
 

 
 
 
 

 



 :حمطة تصفية احلسكة
 هواء الغسيل و�وافخمضخات مياه الغسيل 

للمصايف الرملية مع كافة ملحقاهتا و لوحات 
 مضخات تعقيم باملواد -برامج الغسيل اآليل

 -الكيميائية الالزمة واخلالطات املطلوبة
 ت جمموعا-جتهيزات كلور مع االسطوا�ات

كهربائية  روافع -أ .ف. ك٢٠٠توليد 
.جدارية وجمموعات خمتلفة للمحطتني

  
  
  

  .. وتركيب التجهيزات امليكا�يكية و الكهربائية ملشروع توسيع مياه تل متر و قراها وتركيب التجهيزات امليكا�يكية و الكهربائية ملشروع توسيع مياه تل متر و قراهاتقديمتقديممشروع مشروع   
  ..مع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي باحلسكةمع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي باحلسكة    

 هـواء الغـسيل للمـصايف الرمليـة مـع           و�ـوافخ مضخات مياه الغـسيل     
 مــضخات تعقــيم بــاملواد -ا ولوحــات الغــسيل اآليلكافــة ملحقاهتــ

ــع اخلالطـــات  ــور-الكيماويـــة مـ ــزات كلـ  جمموعـــات توليـــد - جتهيـ
 . لوحات كهربائية-وملحقاهتا

 
 
 
 



مشروع تقديم و تركيب وجتريب التجهيزات الكهربائية وامليكا�يكية ملشروع ارواء قرى الغمر مشروع تقديم و تركيب وجتريب التجهيزات الكهربائية وامليكا�يكية ملشروع ارواء قرى الغمر   
  ..رف الصحي حبلب رف الصحي حبلب مع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصمع املؤسسة العامة ملياه الشرب والص    ..يف مسكنةيف مسكنة

 .الغاية منها ضخ املياه لعشرات القرى املغمورة بنهر الفرات
ــا عـــدد/٣ م٢٥٠مـــضخة تـــدفق ــا  / ٨/سـ ــع كلفـــة ملحقاهتـ مـ

 ك ف أ ٨٥٠ جمموعـة توليـد باسـتطاعة      -ولوحاهتا الكهربائية 
ــوتر  ــة ٤٠٠وتــ ــا الكهربائيــ ــع لوحاهتــ ــة - ف مــ  مــــصايف رمليــ

ــرا  / ١٠/مــضغوطة عــدد   ــة ملحقاهتــا وب ــصدمة   -مج الغــسيل اآليلمــع كاف ــة مــن ال  �ظــام احلماي
 .املائية

 
 
 

 

مشروع تقديم وتركيب وجتريب التجهيزات الكهربائية وامليكا�يكية ملشروع مياه شيخ جنار  مشروع تقديم وتركيب وجتريب التجهيزات الكهربائية وامليكا�يكية ملشروع مياه شيخ جنار    
  ..مع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي حبلبمع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي حبلب

 /. ٢/مضخة أفقية طاردة مركزية عدد
غذية خزا�ـات املنطقـة     م لت ٩٦سا عند رفع    /٣ م ٢٥٠٠تدفق الواحدة   

 .الصناعية يف الشيخ جنار حبلب
 . ك ف أ مع كافة ملحقاهتا٢٠٠٠ باستطاعة  توتر متوسط جمموعة توليد-
 
 

 



 ك ف لقسمي الـضخ والتوليـد ملـداخل التغذيـة بالتيـار الكهربـائي                ٦٫٣لوحات التوتر املتوسط     -
 للـتحكم بعمـل املـضخات       SCADA �ظـام أمتتـة يـستخدم �ظـام الــ            -ولقسم تشغيل املـضخات   

 .ظام احلماية من الصدمة املائية�-و�قل كافة اإلشارات إىل احلاسب اآليل
 

مشروع تقديم وتركيب التجهيزات امليكا�يكية والكهربائية مع األعمال املد�ية امللحقة لصالة مشروع تقديم وتركيب التجهيزات امليكا�يكية والكهربائية مع األعمال املد�ية امللحقة لصالة   
ــذ يف  ــخ املأخــــــــــــــ ــذ يف ضــــــــــــــ ــخ املأخــــــــــــــ ــار    ضــــــــــــــ ــشيخ جنــــــــــــــ ــصناعية يف الــــــــــــــ ــة الــــــــــــــ ــار  املدينــــــــــــــ ــشيخ جنــــــــــــــ ــصناعية يف الــــــــــــــ ــة الــــــــــــــ                                                                                  . . املدينــــــــــــــ

  ..مع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي حبلبمع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي حبلب
ــدفق الواحــدة  . جمموعــات ضــخ أفقيــة متعــددة املراحــل   ــة  / ٤/ســا، عــدد  /٣ م٥٢٠ت مــع كاف

 . �ظام احلماية من الصدمة املائية-ملحقاهتا ولوحاهتا الكهربائية
 

) ) ملـصايف الرمليـة   ملـصايف الرمليـة   مبنـى ا  مبنـى ا  (( �يـسان     �يـسان    ١٧١٧مشروع  أعمال إرواء مدينيت إعزاز وعفرين مـن سـد            مشروع  أعمال إرواء مدينيت إعزاز وعفرين مـن سـد              
                                  . . تقـــــديم وتركيـــــب وجتريـــــب جتهيـــــزات  ميكا�يكيـــــة وكهربائيـــــة تقـــــديم وتركيـــــب وجتريـــــب جتهيـــــزات  ميكا�يكيـــــة وكهربائيـــــة   األعمـــــال املد�يـــــة مـــــع األعمـــــال املد�يـــــة مـــــع 

  ..مع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي حبلبمع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي حبلب
مع كافـة ملحقاهتـا مـن لوالـب ومقـاييس           )  هواء �وافخ  -مضخات غسيل   (جتهيزات ميكا�يكية   

 مــع تقــديم وتركيــب - حمطــة تــصفية إرواء مــدينيت إعــزاز وعفــرين وغريهــا للمــصايف الرمليــة يف
 .وكافة ملحقاهتا)  غسيل املصايف املؤمتتة–توزيع (وجتريب اللوحات الكهربائية 

 

ك اخلزان األول والثا�ي يف صالة احملركات للمحطـة         ك اخلزان األول والثا�ي يف صالة احملركات للمحطـة         ..مم..مشروع  تقديم وتركيب وجتريب ت     مشروع  تقديم وتركيب وجتريب ت       
  /./.الشيخ جنارالشيخ جنار//الصناعية الصناعية     العلوية يف املدينة العلوية يف املدينة 

  ع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي حبلبع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي حبلب   م   م

 .سا لتغذية اخلزان األول/٣ م٢٧٥جمموعات ضخ أفقية، تدفق الواحدة  -
 .سا لتغذية اخلزا�ني الثا�ي والثالث/٣ م١٩٠ جمموعات ضخ أفقية تدفق الواحدة -
 .ن الصدمة املائية �ظام احلماية م- �ظام أمتتة كامل للتحكم بعمل هذه احملطة مع حمطة املأخذ-
 



  . . مشروع استبدال جمموعات الضخ للمشروع الثا�ي وملحقاهتا مع توريد كبال توتر متوسطمشروع استبدال جمموعات الضخ للمشروع الثا�ي وملحقاهتا مع توريد كبال توتر متوسط  

  ..مع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي حبلبمع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي حبلب  
 م مـع كافـة ملحقاهتـا مـن لوالـب      ٩٦سـا ورفـع   /٣ م٢٥٠٠جمموعات ضخ أفقية، تدفق الواحـدة    

ــساطل  ــاييس وق ــوتر  -ومق ــاف   لوحــات الت ــشغيل واإليق ــة   -املتوســط للت ــتحكم املؤقت  لوحــات ال
 تقـديم كـابالت كهربائيـة تـوتر     - لنقل املعلومات إىل احلاسـب اآليل SCADAباستخدام �ظام الـ  

 . �ظام احلماية من الصدمة املائية- ك ف بكميات كبرية٦٫٣
د لدير الزور د لدير الزور ل األسل األسمشروع تقديم وتركيب جتهيزات كهربائية وميكا�يكية حملطة الشهيد باسمشروع تقديم وتركيب جتهيزات كهربائية وميكا�يكية حملطة الشهيد باس  

                                                                                                  ..مرحلة ثا�يةمرحلة ثا�ية
  مع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بدير الزورمع املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور

 :حمطة ضخ املأخذ املائي
سـا مـع كافـة      /٣ م ٩٠٠جمموعات ضخ عامودية، تدفق الواحـدة       

 جمموعــات ضــخ أفقيــة، تــدفق -ملحقاهتــا ولوحاهتــا الكهربائيــة
 .سا مع كافة ملحقاهتا ولوحاهتا الكهربائية/٣ م٨٤٦لواحدة ا
 

 :حمطة التصفية

 هواء الغسيل للمصايف الرملية مع كافة ملحقاهتا ولوحات الغسيل و�وافخمضخات مياه الغسيل 
 مضخات تعقيم باملواد الكيماوية -اآليل

 -ملحقاهتاو جتهيزات كلور -واخلالطات
 . مم٨٠٠قساطل فو�ط مرن بقطر 

 



حمطة التحويل حمطة التحويل مشروع توريد التجهيزات الكهربائية وامليكا�يكية حملطة الضخ الرئيسية ومشروع توريد التجهيزات الكهربائية وامليكا�يكية حملطة الضخ الرئيسية و  
  ..مع الشركة العامة للمشاريع املائيةمع الشركة العامة للمشاريع املائية. . البليخالبليخ    التابعة هلا يف حوضالتابعة هلا يف حوض

 لوحـات التـوتر املتوسـط       -ا مع كافة ملحقاهتا   ث/٣ م ٣٫٤جمموعات ضخ عامودية، تدفق الواحدة      
 . روافع جسرية باستطاعات خمتلفة-م واألمتتة لوحات التحك-للتوزيع والتشغيل

 

        ..مشروع تقديم وتركيب التجهيزات امليكا�يكية والكهربائية حملطة مياه امليادين اجلديدةمشروع تقديم وتركيب التجهيزات امليكا�يكية والكهربائية حملطة مياه امليادين اجلديدة  
  ..الشرب والصرف الصحي بدير الزورالشرب والصرف الصحي بدير الزور  ملؤسسة العامة ملياه ملؤسسة العامة ملياه مع امع ا

ت ضـخ ميـاه    هـواء وجمموعـا  �ـوافخ  بكميـات كـبرية مـع        هوائيـة  يتألف من لوالب عادية وكهربائيـة     
ــضمن         ــد وتت ــويل الكرتوري ــول الب ــال وحمل ــون الفع ــول الكرب ــوم وحمل ــسلفات األملني ــيم ب ــزة تعق وأجه

-مضخات وخالطات وأجهزة كلور مع كافة اللوازم ورافع كهربائية مقـاييس غـزارة فـوق صـوتية                
 .أعمدة مع ملحقاهتا-خارجية لوحات كهربائية باستطاعات خمتلفة إ�ارة

 

ت األوزون اجلديدة يف حمطة التعقيم الثا�ية حبلب إضافة إىل اإلشراف ت األوزون اجلديدة يف حمطة التعقيم الثا�ية حبلب إضافة إىل اإلشراف مشروع  تقديم مولدامشروع  تقديم مولدا 
 مع الشركة العامة للمشاريع املائيةمع الشركة العامة للمشاريع املائية. . وجتريبهاوجتريبها    على تركيبها على تركيبها 

عند إضافة الكلور وحده لتعقيم مياه الشرب فـإن هـذه املـادة الكيميائيـة تتحـد مـع املـواد غـري                       
ــثال (العــضوية املوجــودة يف املــاء   ــشجر م ــة كيمائيــة تــسمى تريهالوميثــان   و) أوراق ال تــشكل عائل

 . وهي مادة مسرطنةTHMsورمزها 
 وقد دلت الدراسات اليت جرت على هـذه        
املادة بأهنا تسبب سـرطان املعـي وسـرطان         
ــة    ــابر العامليـ ــت املخـ ــذلك اجتهـ ــون ولـ  الكولـ



ــتخلص مــن هــذه املــادة املــسرطنة       املهتمــة بــصحة  ــسان إىل إجيــاد طريقــة تعقــيم إضــافية لل اإل�
 يف البدايــة ومــن ثــم يف النهايــة إضــافة الكلــور هــي  توصــلوا إىل أن اســتخدام التعقــيم بــاألوزونو

 :أفضل طريقة للتعقيم وذلك ألن األوزون يقوم مبا يلي

 .يقضي على املخلفات السمية الناجتة عن احتاد الكلور مع املواد املوجودة يف املياه ♦
 .إشباع األكسجني ♦

 .تعقيم اجلراثيم والبكرتيا ♦

 .ختميد الفريوسات ♦

 .تقليل الرائحة غري املستاغة ملياه املعاجلة ♦

 .تقليل الطعم غري املستاغ ملياه املعاجلة ♦

 .إزالة البكرتيا ♦

 .إزالة الكربيت ♦

 .أكسدة املنغنيز واحلديد ♦

 .والفينول) مادة سامة(أكسدة السيا�يد  ♦

يتـــألف مـــن تقـــديم ثالثـــة خطـــوط لتوليـــد غـــاز األوزون   
سا وذلك من أجل تعقيم     / كغ ١٠حد  استطاعة اخلط الوا  

يــوم بعــد معاجلتــها يف /٣ م٢٥٠٠٠٠كميــة ميــاه تزيــد علــى 
 :علماً أن كل خط يتألف من. فتوحةاملصايف الرملية امل

ــواء  ــاز – جمفـــف – مـــربد أويل –ضـــاغط هـ  مولـــد غـ
ــب      ــساسات ولوالـ ــن حـ ــا مـ ــة ملحقاهتـ ــع كافـ األوزون مـ

جــل  لوحــات األمتتــة مــن ا–. ومــصايف ولوحــات كهربائيــة



 مفككـات لغـاز     -.املراقبة والتحكم والتشغيل وفق أحدث األ�ظمة املتبعة حالياً يف هذا اـال           
 وحتولـه   يف خزا�ات التالمس  األوزون الزائد اليت تأخذ األوزون الطايف على سطح املياه املوجودة         

  .إىل أوكسجني وتطرده يف اجلو اخلارجي
احملــيط ضــاغط هــواء مــن أجــل ســحب اهلــواء مــن    :يتــألف كــل خــط مــن التجهيــزات التاليــة  

 بار ويتم استقباله ١٣اخلارجي الستخالص األوكسجني ويتم دفع هذا اهلواء بضغط يصل حتى 
ــالفالترمــن قبــل خــزان جتميــع اهلــواء املــزود    ــم    ب  الالزمــة لتنقيــة اهلــواء يف داخــل اخلــزان ومــن ث

ص مـن التكـاثف الـذي حيـصل         ويوجـد فيـه أيـضاً صـمام إلكـرتون مغناطيـسي للـتخل             . خراجهإ
داخــل اخلــزان وبعــدها يتــابع اهلــواء طريقــه إىل املــربد األويل الــذي يعمــل علــى تربيــد أويل للــهواء  

بواســطة ضــاغط فريــو�ي وذلــك لتخلــيص     
اهلواء مـن الرطوبـة وختفـيض درجـة احلـرارة           

ــتم ختلــيص اهلــواء مــن العوالــق  وأيــضاً  هنــا ي
ألويل عرب الفالتر املوجودة على دخل املربد ا    

ــربد    . وخرجــه ــن امل ــدها خيــرج اهلــواء م بع
األويل وفيه جزء من الرطوبة الـيت مل تـستخلص بعـد وتـتم معاجلـة هـذه املـشكلة ضـمن افـف                        
والذي وظيفته ختليص اهلـواء مـن الرطوبـة متامـاً ويتكـون هـذا افـف مـن حـوجلتني بداخلـهما                       

ء واهلدف مـن وجـود حـوجلتني هـو          سيليكات األملنيوم اليت تستخدم يف استخالص رطوبة اهلوا       
أ�ه عندما تكون إحـدامها عاملـة تكـون األخـرى يف طـور التجديـد واالحتيـاط وهكـذا تتبـادل                

حسب تصميم افف وبعدها يذهب    دقائق أو أكثر وذلك    ١٠احلوجلتني دورمها يف العمل كل      
لس ستيل و بداخله    ا�اهلواء خال متاماً من الرطوبة إىل مولد األوزون الذي يتكون من هيكل ست            

ستا�لس ســتيل أيــضاً ويــتم تركيــب عناصــر التوليــد لغــاز األوزون داخــل األ�ابيــب أ�ابيــب مــن الــ



 مـادة   ٤٠٠ستا�لس ستيل وهذه العناصـر عبـارة عـن أ�ابيـب زجاجيـة مـصنوعة مـن خالئـط                    ال
للحــصول علــى أ�ابيــب ذات جــودة عاليــة  
وتطلى من الداخل مبـادة �اقلـة ويتـسع كـل           

ــد  ــوب زجــاجي مــن الطــرفني    أ�٣٨٠مول ب
ويتم وصـل أ�ابيـب كـل طـرف إىل شـبكة            

ك ف وذلــك مــن ) ٨-٤(التــوتر املتوســط 
لفراغ احلر املوجود بـني أ�بـوب       ني غاز األوكسجني املنتشر يف ا     ميقوم بتأ  .أجل توليد قوس كهربائي   

 . والذي يسمى غاز األوزون O3  إىلO2ستيل واأل�بوب الزجاجي ويتحول الستا�لس 
 :كلها مؤمتتة بأحدث التقنيات العاملية وحيث: عمل املنشاةطريقة 

 صـنع الـشركة الـصا�عة       –الضاغط يتم الـتحكم بـه بواسـطة ميكروبروسيـسور مـع شاشـة                −
 وفيهــا مجيــع احلمايــات الالزمــة للــهواء املــسحوب ولتجهيــزات الــضاغط مــن حمــرك    –للــضاغط 

 .وكومربسور وصمامات إلكرتون مغناطيسية

 .م التحكم به بواسطة ميكرو بروسيسور مع شاشة  صنع الشركة الصا�عة للمربداملربد األويل يت −

 .افف أيضاً يتم التحكم به بواسطة ميكروبروسيسور −

كل هـذه امليكروبروسيـسورات مرتبطـة مـع لوحـة املراقبـة املركزيـة الـيت تراقـب عمـل هـذه                        −
 .األجهزة باستمرار

 للقيـادة   PLCأما املولـد أيـضاً يـتم الـتحكم بعملـه بواسـطة               −
وإن هـذه   . واملراقبة والقياس مع شاشات البيان للحالـة الراهنـة        

 املركزية اليت �رى عرب شاشتها املراقبة مرتبطة مع لوحة PLCالـ 
 .كل املعلومات عن املنشأة



عملية األمتتة مت دعمها باحلساسات الالزمة واليت أمهها تسرب غاز األوزون يف صالة املنشأة، 
أوامر حسب خطورة الكمية املنتشرة فإما إل�قاص استطاعة املولد أو توقفه عندها تصدر 

وفوق ذلك كله يوجد مدمرات لغاز األوزون الزائد الذي . متاماً
 بداخلها خلط ميطفو على سطح ماء خزا�ات التالمس اليت يت

األوزون مع املاء حيث أن هذه املدمرات تأخذ األوزون الزائد 
تطرحه إىل اهلواء اخلارجي وأيضاً هذه وتفككه إىل أوكسجني و

 املركزية وهذا يعين أن املنشأة كلها متحكم هبا ومضبوطة املراقبةاملدمرات مرتبطة مع لوحة 
لك كله من أجل توليد غاز األوزون وبالكمية املطلوبة ذومراقبة بأحدث التقنيات والربجمة و

 .ا ما �قصد به الفواتري الكهربائيةوهذ. والزمن املطلوب وبأقل كلفة اقتصادية  لالستثمار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ::مراكز حتويل وأعمال كهربائية مراكز حتويل وأعمال كهربائية 
 ك ف  ك ف ٢٠٢٠//٦٦٦٦مشروع تصميم وإ�شاء وتوريد واختبار التجهيزات الكهربائية حملطة التحويل مشروع تصميم وإ�شاء وتوريد واختبار التجهيزات الكهربائية حملطة التحويل   

    يف القسم السادس يف القسم السادس 
  ..مع الشركة العامة للمشاريع املائيةمع الشركة العامة للمشاريع املائية. . من مشروع االستصالح يف حوض الفرات األد�ىمن مشروع االستصالح يف حوض الفرات األد�ى  

 فولط  ٤٠٠/كيلو٢٠حمولة  -ميغا فولط أمبري  ٢٠كيلو فولط باستطاعة    ٦٦/٢٠ف من حموالت     يتأل
 كيلـو   ٦٦لوحـات تـوتر متوسـط       -�ظام إطفاء حريق للمحوالت   - كيلو فولط أمبري   ١٠٠باستطاعة  

 .لوحات توتر منخفض-كيلو فولط٢٠لوحات توتر متوسط -فولط
 

حويلي ملشفى الشهيد باسل األسد يف حويلي ملشفى الشهيد باسل األسد يف مشروع تقديم وتركيب مواد لتشغيل وجتهيز املركز التمشروع تقديم وتركيب مواد لتشغيل وجتهيز املركز الت  
  ..مع حمافظة الرقةمع حمافظة الرقة  . . الثورةالثورة

 كيلـو فـولط أمـبري مـع         ١٠٠٠ فـولط باسـتطاعة      ٤٠٠/كيلـو فـولط   ٢٠يتألف من مركز حتـويلي مـن        
 .لوحات الدخول واخلروج

 

  ..مشروع  تقديم وتركيب ثالثة مراكز حتويل لزوم مشايف القامشلي ورأس العني واملالكيةمشروع  تقديم وتركيب ثالثة مراكز حتويل لزوم مشايف القامشلي ورأس العني واملالكية  
  ..مة الستصالح األراضيمة الستصالح األراضيمع الشركة العامع الشركة العا  

ــن     ــويلي مـــ ــز حتـــ ــن مركـــ ــألف مـــ ــو ٢٠ يتـــ كيلـــ
ــولط ــى   ٤٠٠/ف ــولط باســتطاعة حت ــو ١٠٠٠ف كيل

 .فولط مع لوحات الدخول واخلروج
 
 

 



مشروع تقديم وتركيب التجهيزات الكهربائية ملشروع مشفى الشهيد باسل األسد يف الثورة            مشروع تقديم وتركيب التجهيزات الكهربائية ملشروع مشفى الشهيد باسل األسد يف الثورة              
  .. الرقة الرقة٣٢٣٢مع مؤسسة اإلسكان العسكرية فرع مع مؤسسة اإلسكان العسكرية فرع . .  سرير سرير١٢٠١٢٠
شـبكة محايـة مـن الـصواعق        - أمـبري  ٢٠٠٠لف مـن �ظـام باسـبارات كامـل باسـتطاعة حتـى               يتأ

إىل % ٨٠خاليا حتسني عامل االستطاعة لرفع القيمة من        –باستخدام قص فرداي وإبرة فرا�كلني      
ــة حتــى  - باســتطاعات خمتلفــةUPS-%٩٥مــا فــوق  جمموعــة توليــد -كــغ١٠٠٠مــصاعد حبمول

 . ك ف أ٦٣٠احتياطية 

ــديم    ــشروع تق ــديم  م ــشروع تق ــشايف     م ــدة مل ــة العائ ــة الداخلي ــابالت التغذي ــة وك ــشايف     لوحــات كهربائي ــدة مل ــة العائ ــة الداخلي ــابالت التغذي ــة وك  ســرير  ســرير ١٢٠١٢٠لوحــات كهربائي
 مع الشركة العامة الستصالح األراضيمع الشركة العامة الستصالح األراضي. . واملالكيةواملالكية    القامشلي ورأس العني القامشلي ورأس العني 

ــار    يتـــألف مـــن لوحـــات كهربائيـــة لـــدخول التيـ
الكهربــائي وتوزيعــه علــى كامــل أقــسام املــشفى 

/.٧٠/عدد 

  ..يف القامشلي ورأس العني واملالكيةيف القامشلي ورأس العني واملالكيةمشروع تركيب أ�ظمة باسبارات لزوم مشامشروع تركيب أ�ظمة باسبارات لزوم مشا  
  الستصالح األراضيالستصالح األراضي  مع الشركة العامةمع الشركة العامة  

 .أمبري٢٠٠٠يتألف من باسبارات حمجبة باستطاعة حتى 
 
 
 

  ..مشروع  توريد جتهيزات أل�ظمة باسبارات لزوم مشايف القامشلي ورأس العني واملالكيةمشروع  توريد جتهيزات أل�ظمة باسبارات لزوم مشايف القامشلي ورأس العني واملالكية  
  مع الشركة العامة الستصالح األراضيمع الشركة العامة الستصالح األراضي  

 ). أمبري٢٠٠٠حمجبة وباستطاعة حتى يتألف من باسبارات  (



مشروع تقديم �ظام باسبارات كهربائية و االشراف على تركيبها لزوم مشفى تلكلخ و مشروع تقديم �ظام باسبارات كهربائية و االشراف على تركيبها لزوم مشفى تلكلخ و   
  مع الشركة العامة للبناء مع الشركة العامة للبناء   ..الرسنتالرسنت

 ) أمبري٢٠٠٠يتألف من باسبارات حمجبة وباستطاعة حتى (
 

                    ..لكلخلكلخمشروع تقديم و تركيب أ�ظمة الباسبارات يف مشروع مشفيي الرسنت و تمشروع تقديم و تركيب أ�ظمة الباسبارات يف مشروع مشفيي الرسنت و ت  
  مع الشركة العامة للبناءمع الشركة العامة للبناء

 ). أمبري٢٠٠٠يتألف من باسبارات حمجبة وباستطاعة حتى  (
 

مشروع تقديم وتركيب باسبارات جمموعات التوليد ومراكز التحويل لزوم مشايف الباب مشروع تقديم وتركيب باسبارات جمموعات التوليد ومراكز التحويل لزوم مشايف الباب   
   مع شركة الساحل لإل�شاء والتعمري  مع شركة الساحل لإل�شاء والتعمري ..وإعزاز حبلبوإعزاز حبلب

 ك ف أ ١٠٠٠ أمبري مع جمموعة توليد ٢٠٠٠يتألف من باسبارات حمجبة وباستطاعة حتى (
 ).تقاد بواسطة احلاسب/ ٤/عدد 

 

ا ملشروع ا ملشروع ..فف..كك//٣٠٣٠//اعةاعة استط استطUUPPSSمشروع توريد و تسليم �ظام تغذية عدمية اال�قطاع مشروع توريد و تسليم �ظام تغذية عدمية اال�قطاع   
  .. بالسويداء بالسويداء١٤١٤مع مؤسسة اإلسكان العسكرية فرع مع مؤسسة اإلسكان العسكرية فرع . . باسل األسد بصلخدباسل األسد بصلخد  مشفى الشهيدمشفى الشهيد

 

 و لوحات محاية التوتر املنخفض لزوم مشايف  و لوحات محاية التوتر املنخفض لزوم مشايف تقديم و تركيب خاليا حتسني عامل االستطاعةتقديم و تركيب خاليا حتسني عامل االستطاعة  
  مع شركة الساحل لإل�شاء و التعمريمع شركة الساحل لإل�شاء و التعمري..حبلبحبلب    الباب وإعزاز الباب وإعزاز 

 %).٩٥إىل ما فوق % ٨٠لرفع القيمة من (
 
 
 



                      ..مشروع تقديم وتوريد لوحة طبية ووحدة رأس مريض لصاحل مشفى القامشليمشروع تقديم وتوريد لوحة طبية ووحدة رأس مريض لصاحل مشفى القامشلي  
  ..فرع احلسكةفرع احلسكة  مع الشركة العامة للمشاريع املائية مع الشركة العامة للمشاريع املائية 

 

  ..مشروع توريد معدات كهربائية ملشفيي رأس العني واملالكيةمشروع توريد معدات كهربائية ملشفيي رأس العني واملالكية  
   مع الشركة العامة للمشاريع املائية فرع احلسكة مع الشركة العامة للمشاريع املائية فرع احلسكة

يتألف من لوحات طبية لغرف العمليات وجهاز إ�ارة  (
 .)وحدة رأس املريض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ::مشاريع البناء والطرقمشاريع البناء والطرق––األعمال املد�ية األعمال املد�ية 
  

--١٠٣١٠٣--١٠٢١٠٢((يف منطقة املعصرا�ية حبلب ذات احملاضر يف منطقة املعصرا�ية حبلب ذات احملاضر مشروع تنفيذ بناء ثالث عمارات   مشروع تنفيذ بناء ثالث عمارات     
  مع املؤسسة العامة لإلسكان واملرافقمع املؤسسة العامة لإلسكان واملرافق. . ))١٠٤١٠٤

--١٠٦١٠٦--١٠٥١٠٥((منطقة املعصرا�ية حبلب ذات احملاضر  منطقة املعصرا�ية حبلب ذات احملاضر  مشروع تنفيذ بناء ثالث عمارات يف       مشروع تنفيذ بناء ثالث عمارات يف         
  مع املؤسسة العامة لإلسكان واملرافقمع املؤسسة العامة لإلسكان واملرافق    ..))١٣٢١٣٢

مشروع تنفيذ بناء ثالث عمارات يف منطقة مشروع تنفيذ بناء ثالث عمارات يف منطقة   
--١٢٢١٢٢--١٢١١٢١((لب ذات احملاضر لب ذات احملاضر املعصرا�ية حباملعصرا�ية حب

  مع املؤسسة العامة لإلسكان واملرافقمع املؤسسة العامة لإلسكان واملرافق    ..))١٢٣١٢٣

مشروع تنفيذ بناء ثالث عمارات يف منطقة مشروع تنفيذ بناء ثالث عمارات يف منطقة   
  مع املؤسسة العامة لإلسكان واملرافقمع املؤسسة العامة لإلسكان واملرافق    ..))١٢٨١٢٨--١٢٧١٢٧--١٢٦١٢٦((املعصرا�ية حبلب ذات احملاضر املعصرا�ية حبلب ذات احملاضر 

  )٢م٥٠٠كل بناية مؤلفة من مخس طوابق وكل طابق ست شقق مبساحة إمجالية للطابق (
 

--١٨١١٨١((مشروع تنفيذ أعمال بناء مساكن يف منطقة هنا�و حبلب للمحاضر ذوات األرقام مشروع تنفيذ أعمال بناء مساكن يف منطقة هنا�و حبلب للمحاضر ذوات األرقام  
 مع املؤسسة العامة لإلسكان واملرافقمع املؤسسة العامة لإلسكان واملرافق..))٢٠٧٢٠٧--١٨٢١٨٢

 شقق ٨كل بناية مؤلفة من مخس طوابق كل طابق (
 ).٢م٥١٠مبساحة إمجالية 

 
 

آذن يف آذن يف  مراحيض مع غرفة  مراحيض مع غرفة ١٠١٠ شعبة ودورة مياه منوذج  شعبة ودورة مياه منوذج ٢٤٢٤مشروع بناء مدرسة منوذج مشروع بناء مدرسة منوذج   
  .. مع مديرية اخلدمات الفنية مع مديرية اخلدمات الفنية..احلاسوب يف حلباحلاسوب يف حلب  مدرسة تقنيات مدرسة تقنيات 

  



  مع مديرية صحة حلبمع مديرية صحة حلب. . مشروع مدرسة متريض وفق الرب�امج الوظيفي اجلديدمشروع مدرسة متريض وفق الرب�امج الوظيفي اجلديد  
 -مــسقفات ٢م٢٥٠٠٠- موقــع عــام٢م٣٠٠٠٠--ســكن للطالبــات-مكتبــة-تتــألف مــن مدرســة(

 ). يةأعمال كهربائية وميكا�يك–ة أعمال صحي-أعمال اهليكل واإلكمال

 
  ––على حمور احلـسكة     على حمور احلـسكة     / / ٤٤// وتد    وتد   ٥٠٣٥٠٣يف الكم   يف الكم   / / ٢٢//مشروع تنفيذ أعمال معرب طرقي رقم       مشروع تنفيذ أعمال معرب طرقي رقم         

  مع املؤسسة العامة للسكك احلديدية السوريةمع املؤسسة العامة للسكك احلديدية السورية  ..القامشليالقامشلي
-بيتـون مـسلح مـصبوب باملكـان للركـائز واجلـدران االسـتنادية       -حفريات إعادة الردم والرتحيـل    (

ليت لطـبقيت لألسـاس واالهـرتاء بـسماكة         بيتـون إسـف   -حديد صناعي للدرابزون وحـاجز الـصدم      
 ).سم١٥

 

الواقـع يف الكـم   الواقـع يف الكـم   / / ٤٤// الـرقم   الـرقم  --/ / ١١// وتـد   وتـد  ٤٩٣٤٩٣الواقع يف الكـم  الواقع يف الكـم  / / ٣٣//شروع تنفيذ معربين رقم    شروع تنفيذ معربين رقم      
      . .  القامشلي القامشلي––خط حديد احلسكة خط حديد احلسكة   من من / / ٤٤// وتد  وتد ٤٨٠٤٨٠

  مع املؤسسة العامة للسكك احلديدية السوريةمع املؤسسة العامة للسكك احلديدية السورية
قــساطل امسنــت قطــر -ســم١٥ مساكــة قــشط تربــة زراعيــة بيتــون أســفليت لألســاس واالهــرتاء(

 ).صب بيتون مسلح–استبدال تربة -سم١٠٠

 
 

بقدر ما إن التقدم التقين هو اهلدف األساس، لذا فنحن �سعى لتوسيع أفق العمل وتنفيذ مشاريع بقدر ما إن التقدم التقين هو اهلدف األساس، لذا فنحن �سعى لتوسيع أفق العمل وتنفيذ مشاريع 
كما �أمل أن �نشئ عالقات عمل طويلة األمد كما �أمل أن �نشئ عالقات عمل طويلة األمد . . صناعية عدة تعود بالفائدة على اقتصاد بلد�اصناعية عدة تعود بالفائدة على اقتصاد بلد�ا

..ركات صديقة على أساس الثقة املتبادلة واإلميان القوي بالعملركات صديقة على أساس الثقة املتبادلة واإلميان القوي بالعملمتعاو�ة ومثمرة مع شمتعاو�ة ومثمرة مع ش



 
 مؤسسة محمد غسان النحاس 

 ٠٠٩٦٣-٠٢١-٢٦٤٤١٥١: هاتف
 ٠٠٩٦٣-٠٢١-٢٦٤٤١٩١: فاآس

 ١٢٦٣٣: صندوق بريد 
 حلب سوربا

 
  www.nahhasest.com: الموقع االلكتروني
 info@nahhasest.com :البريد االلكتروني

L.E.N.K.E.R. GmbH 
Brückhofstr. 3 

60311 Frankfurt am Main 
Frankfurt - Germany 
Tel: 0049-69-40593772 
Fax: 0049-69-40593773 

E-mail: lenker-gmbh@t-online.de 

L.E.N.K.E.R. 
5255  Dudemaine 

Montréal - Canada 
Tel: 001-514-337 8887 
Fax: 001-514-3378883 

E-mail: lenker@symatico.ca 


	profiletest1.pdf
	prof1.pdf

