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تتمیز مجموعة البرھان بأنھا شركة متعددة التخصـــــــصـــــــات كالبناء والتجارة 
ُوالخدمات .ویعد معمل الكوت للبناء الجاھز احد مشاریعھا المتخصصة الذي تدیره 

المجموعة لتطویر قطاع البنى التحتیة في العراق.

وتحظى مجموعة البرھان بتاریخ حافل بقطاع البناء حیث شاركت منذ تأسیسـھا في 
١٩٤٦ في مشاریع بناء واسعة النطاق على مستوى العراق مثل انشاء السـدود على 
نھر دجلة وافتتاح معمل العوارض الكونكریتیة لسكك الحدید. ویستثمر المعمل نتاج 

الخبرة والمعلومات التي تراكمت لدى المجموعة خالل ثمانیة عقود.

ویستطیع المعمل وباسناد المعدات والمكائن المتطورة التي حصـل علیھا من شركة 
فایلـر االلمانیة ومارك انتونینــي ونینیفــي االیطالتین ان یجھــز مجموعة كاملة من 
منتجات الكونكریت الجاھز وبمختلف االحجام واالشــــــــــكال وخالل فترة زمنیة 
قصیرة نسـبیا. حیث تھدف مجموعة البرھان الى تلبیة حاجات الزبائن وتقدیم حلول 

شاملة للمشاریع السكنیة والتجاریة. 

مقدمة

تســـتند رؤیة مجموعة البرھان على التوسع في مجال اعمال الشــــركة وفي جمیع 
انحاء العراق. وتتبنى مجموعة البرھان رؤیة قیادیة تســــــــــعى لبناء عراق جدید  
وحیث تسري جوانب ھذه الرؤیة في جمیع االعمال واالفعال التي تاسسھا مجموعة 
البرھان. وال یختلف معمل البناء الجاھز في الكوت عن ھذه الـرؤیة حیث ان الھدف 
منھ ھو تزوید البلد بموارد ذات جودة عالیة لتجدید قطاع االنشــــاءات وكذلك تعزز 

قطاع البنى التحتیة فیھ.
 
ویحظى قطاع البناء واالنشــاء بقوة ھائلة یســـتطیع من خاللھا تحقیق امال العراق. 
وكما تســـــــــــتند عملیات ارساء البنایات الكبیرة على المواد المھمة فان مجموعة 
البرھان تســـعى من خاللھا الظھار التفاني والخبرة في مجال تجھیز العراق باسس 

مستقبل باھر

رؤیة العمل

یختص معمل الكوت للكونكریت الجاھز بتجھیز حلول متكاملة وعالیة المســـــتوى 
الى الزبائن. ونحقق ھذا الھدف من خالل االلتزام باعلى مستویات السـالمة واالمان 
وكذلك معاییر الجودة وحمایة البیئة وضمان اكمال المشــروع ضمن الوقت المحدد 
والمیزانیة الموضوعة للمشـــروع. ونســـتمد نجاحنا من سیاستنا التي تســـتند على 
االستثمار بالتقنیات واالبتكارات التكنولوجیة لضــــمان مواكبة الجدید في االسواق 
العالمیة. ونحن حریصون على منح المكافاءة المجزیة لعمال المعمل الجتھادھم في 
العمل. وكما نولي الحرص الشـــــــدید على سالمة العمال والمحافظة على صحتھم 

وضمان استمرارھم بالعمل. 

رسالة العمل

Introduction
Al-Burhan Group is a diversified consul�ng, trading and 
service provider. Al-Burhan Precast Concrete Factory in Kut is 
one of many projects dedicated to the improvement of Iraq's 
infrastructure sector.

ABG is well-versed in the construc�on sector. Since being 
founded in 1946, Al-Burhan Group has engaged in large-scale 
construc�on projects across the na�on, including the 
construc�on of embankments along the Tigris River as well as 
the opening of a Concrete Sleeper Factory. This factory u�lises 
the accumulated exper�se and experience that ABG has had 
the pleasure of accruing over eight decades.

Backed by cu�ng edge equipment and technologies from 
Weiler, Marcantonini and Ninive the factory is able to deliver a 
full array of precast products of any scope and magnitude in a 
reasonably short �me. ABG aims to comfortably serve the 
needs of clients and offer comprehensive solu�ons to 
residen�al and commercial projects.

Mission
Al-Burhan Precast Concrete Factory in Kut is dedicated to the 
delivery of world class turnkey solu�ons to our clients. We 
achieve this through adhering to the highest standards of 
safety, quality and environmentally centric prac�ces while 
comple�ng our projects on �me and within budget. Our 
success stems from our policies which rest on inves�ng in 
technological capabili�es and innova�ons to ensure market 
adaptability. We are keen on empowering our employees to 
warrant their professional growth with rewarding careers. We 
are devoted to their safety, health and job security in 
accordance with interna�onal standards.

Vision
Al-Burhan Group's vision extends to both our company and 
the na�on of Iraq. ABG have maintained a pioneering a�tude 
for the once great na�on - an a�tude that flows through 
every enterprise we establish. Our Precast Concrete Factory is 
no different, aiming to provide the country with quality 
resources with which to reinvigorate construc�on and the 
infrastructure sector.

Construc�ons have long-held the power to provide 
inspira�on to a country, and all important buildings begin with 
important materials. It is with these materials that Al-Burhan 
Group wishes to enlist its dedica�on and experience to supply 
Iraq with the basis for a stronger future. 





قطع واجزاء كونكریتیة 

اعمدة االسناد والتدعیم 

قطع التوصیل الكونكریتیة حسب الطلب 

احجار تبلیط الشوارع 

السقوف المجوفة 

اعمدة ودعامات 

ركائز كونكریتیة 

اعمال انشائیة عامة 

قطع الكونكریت المجوفة 

جدران الحمل المتینة

مختصوننحن  بالمنتجات التالیة 

Building Slabs & Blocks

Support Beams

Bespoke Concrete Fittings

Paving Stones

Hollow Ceiling Panels

Beams & Columns

Piles

General Construction

Hollow-Core Slabs
Solid Bearing Walls

WE  INSPECIALIZE

Hollow-core slabs used for flooring serve as a tremendous 
architectural support via reducing the amount of dead weight 
while maintaining structural integrity. This highly cost 
effec�ve solu�on is tailored towards providing the utmost 
ease and simplicity on-site. Whether it be a steel or concrete 
frame, hollow-core slabs will seamlessly fit in to the build, able 
to be installed quickly and easily, reducing build �me and site 
costs considerably.

The use of hollow-core slabs also eliminates the requirement 
for on-site concrete pouring, as well as providing an 
immediate surface upon which work can be performed - an 
invaluable addi�on to any construc�on site. With a high fire 
resistance level, high load capaci�es, high sound resistance 
and long spans, Hollow-Core Flooring from Al-Burhan Precast 
Concrete Factory will transform your opera�on.

30, 40, 60, 120, 240 cm
(1, 1.3, 2, 4, 5 and 8 in)

8-50cm
3-20in

VAR

اعمدة السقوف المجوفة 

تسـتخدم قطع السـقوف المجوفة كدعامة معماریة ھائلة من خالل تقلیل الوزن الزائد 
الذي یمكن ان یؤثرعلى توزان البناء. ویتبنى المصـمم ھذا الحل االقتصـادي الفعال 
لتسھیل وتسریع االنشاء في موقع البناء. ویمكن كذلك من تنصیبھا بسرعة وبسھولة 

مما یقلل من وقت البناء وتكالیف االنشاء بشكل كبیر.

ویؤدي استخدام قطع الســــــــــــقوف المجوفة الى انتفاء الحاجة الى استخدام صب 
الكونكریت الموقعي والى توفیر ســطح جاھز للعمل المباشــر وھي اضــافة لعملیة 
االنشــــــــاء في الموقع .وتمتاز سقوف معمل البرھان بالیافھا ذات المقاومة العالیة 
وقدرات التحمل الھائلة وكذلك مقاومة الصـــــوت والفراغات الطویلة مما یغیر من 

عملیات انشاء السقوف المجوفة بشكل كبیر. 

6 150m 1.2m

10 cm
15 cm
20 cm
25 cm

1080m2

Produc�on Lines Length Width Thickness Total capacity/shi�

عدد خطوط االنتاج الطول العرض السمك طول خط 
االنتاج/ وجبة عمل

Hollow-Core Flooring



VAR

20-50cm (8-20in)

15-40cm (6-16in)

Al-Burhan Precast Concrete Factory's beams and columns 
allow for flexibility and crea�vity when planning for the 
structural stages of construc�on. Such columns and beams 
can be used for a mul�tude of applica�ons, including 
strengthening exis�ng walls and panels or establishing a load-
bearing frame.

Beams and columns made from concrete are extremely 
durable, las�ng far longer than those made from alterna�ve 
building materials. The beams and columns are produced 
indoors, allowing for a higher quality end result and avoiding 
hassle-inducing on-site pouring/moulding.

ABG's beams and columns sync perfectly with our wall panels 
and other concrete products, enabling for a seamless, speedy 
build, while also providing a clean, polished look to the work.

Beams & Columns

االعمدة والدعامات الكونكریتیة

تمتاز االعمدة والدعامات الكونكریتیة الجاھـزة لمعمل البـرھان بالمـرونة واالبداع 
في التخطیط اثناء المراحل االنشــــــــــائیة للبناء. حیث یمكن استخدام ھذه االعمدة 
والدعامات في العدید من التطبیقات ومن ضـــــــــــــمنھا تدعیم الجدران واالعمدة  

الموجودة او انشاء ھیكل انشائي ذو قدرة تحمل عالیة.
.
وتصـنع االعمدة والدعامات من كونكریت عالي المتانة ومقاوم بشـكل اكبر من تلك 
المصــــنعة من مواد البناء البدیلة. وكما یتم انتاج االعمدة والدعامات داخل المعمل 
مما یسمح بالحصـول على نتائج عالیة الجودة وتجنب مشـاكل الصـب التي تحصـل 

في موقع البناء/صب القوالب.
. 
وتتناسـق اعمدة ودعامات مجموعة البرھان مع الجدران الجاھزة وكذلك المنتجات 
الكونكریتیة االخرى مما یمكن من اجراء عملیة بناء سریعة ومتكاملة فضـــــال عن 

توفیراعمال نظیفة وصقیلة وذات سطح انھاء ممتاز.

1 24m 4.5m 100m2

Rectangle or 
Customer's 

design

مســتطیل او 
حسب الطلب

Produc�on Lines Length Width Shape Total capacity/shi�

عدد خطوط االنتاج الطول العرض الشكل طول خط 
االنتاج/ وجبة عمل

Al-Burhan Precast Concrete Factory is also able to produce 
high-quality concrete wall panels, produced to the design and 
requirements of the client. These wall panels can be used as 
main structural load bearing components or as panels to fill in 
framing structures. Our wall panels boast a range of 
advantages to your construc�on site. Offering increased 
flexibility in terms of placement, produc�on and strength, the 
panels are excep�onally durable; weather, sound and fire 
resistance a staple of the product.

In addi�on, including precast wall panels in your structure will 
allow for faster turnaround and installa�on, with speed of 
erec�on a major factor in the plaudits of the precast wall 
panels, not to men�on the economic advantage.

Precast concrete wall panels can be further bolstered with the 
inclusion of precast beams and columns, also supplied by Al-
Burhan Group's Kut Factory.

<4.2m
(<12 ft.)

<6m (<20 ft.)

30cm
(12in)

 الجدران الجاھزة

یســتطیع معمل البرھان انتاج جدران كونكریتیة جاھزة ذات جودة عالیة وحســـب 
تصمیم ومتطلبات الزبون. ویتم استخدام ھذه الجدران كاجزاء انشائیة رئیسیة یستند 
علیھا الحمل العام للبناء والواح لتغطیة الســــــیاج الخارجي للوحدات المبنیة. وكما 
تمنح جدران معمل البرھان مرونة عالیة من حیث تنصــــــــــیب االجزاء وانتاجھا 
وقوتھا. وكما تمتاز ھذه الجدران بالمتانة العالیة ومقاومتھا للحـــرائق والظـــروف 

المناخیة والصوت.

ویســمح استخدام  الجدران الجاھزة بمرونة في العمل والتنصــیب .وكما یعد عامل 
الســرعة في االنشــاء فائدة اضافیة تســجل لمنتجات الجدران الجاھزة فضـــال عن 

الفائدة االقتصادیة من ناحیة التكلفة.

ویمكن تســـــلیح الجدران الكونكریتیة باضافة قطع الكونكریت الجاھز من االعمدة 
والدعامات التي یجھزھا معمل البرھان في الكوت.

2 12m
4.0m
4.5m

10 cm
15 cm
20 cm
25 cm

1224m2

Produc�on Lines Length Width Thickness Total capacity/shi�

عدد خطوط االنتاج الطول العرض السمك طول خط 
االنتاج/ وجبة عمل

Wall Panels



your route to Iraq

Scale: 
Location:
Area:
No. Of Cement Silos:
Distance from Baghdad:
Helipad:
Width:
Length:
Number Of Storage:

1/1000
Kut

99,000 sq.m
3

168 km
Yes

330m
300m

3

KUT PRE CAST CONCRETE FACTORY
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Hydraulic Tilt-up System:

 یتم رفع الطاولیتین عن طریق اسطوانتي ھایدرولیك ثقیلتین وبحیث یتم التحكم 
بكل لوح على نحو منفرد. ویتم رفع الطاولتین من الوضع االفقي الى االعلى 

وبزاویة ٨٥ درجة

منظومة الرفع الھایدرولیكي:

The tables �lt upwards due to two heavy-duty hydraulic cylinders, with each table controlled individually. The tables �lt 
from a star�ng angle of 85 degrees.

The Kut Factory Layout المخطط الھندسي لمعمل الكوت



Uses 

Low Cost Mass Housing

Individual Villas

Town Houses

Apartment Blocks

High-Rise Buildings

Commercial Shopping Centres

Schools and Hospitals

Industrial Hangars

Advantages 

Robust and Extremely Durable

Shaped to a Mul�tude of Designs

Reliable Quality

Highly Fire Resistant

Earthquake and Hurricane Resistant

Consistent Produc�on Standards

Real-�me Quotes and Feedback

Strong Products with Resistant Construc�on

Mass Produc�on System

Highly Trained Technicians and Staff

Cost-Efficient Produc�on with Lower Labour Costs

Reduced Self Weight, Increased Life Load

Reduced Transporta�on Costs

Less Wastage via Recycling

االستخدامات الرئیسیة للبناء الجاھز

مشاریع اسكان واطئة الكلفة

البیوت الكبیرة(الفیال)

مساكن المدن

مجمعات الشقق

العمارات العالیة 

مراكز التسوق التجاریة

المدارس والمستشفیات

المخازن الصناعیة

الفوائد

منتج قوي وعالي التحمل

مصمم لیالئم تصامیم عدیدة 

جودة موثوقة

مقاومة عالیة للحرائق 

مقاوم للزالزل واالعاصیر

معاییر انتاج متكاملة

اسعار فعلیة ومتالئمة مع متطلبات الزبائن

منتج متین مع قوة مقاومة عالیة

نظام خطوط االنتاج الشاملة

مالك عمال وفنیین متدربین تدریبا عالیا

انتاج اقتصادي بالتكالیف مع اجورعمال منخفضة 

منتج خفیف الوزن وطویل بالعمر العملي

تكالیف نقل منخفضة

قلیل االتالف مع قابلیة اعادة تصنیع المخلفات



Concrete Sleeper Factory | Pre-Cast Factory | Construction

Al-Burhan Centre
Al-Burhan Street,
Baghdad International Airport,
Baghdad, Iraq

Head Office

London Office
Phone: +44 (0)20 7725 2280

Baghdad Office
Phone: +964 (0)781 302 7922

Enquiries@AlBurhanSecurity.com

www.AlBurhanGroup.com
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