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18/7/1984  

 

 

كرئاا   ا إنخاا ب اكصاصا  وان شارئخنا ممخلاا اكمعا اا واكمكاا   واألسا نعلمكم بأنناا تخصصصا ن باكرئاا    أنيسرنا        

وتكاا   رئاا   تساةق  اكصاب  إلنخاا ا تعمل ئذكا نمخلونكي بايل( اذاا اكقاع ة اكعريض  )فر كم قعيااكك نكريخي  باكصب 

 عاتاا   ثلثا نتا   أئثاروخال  sheet pile) ( H- pile ) وتكاا   قق ) ( ، BORE PILEوتكا   حفر)ك ق هذه اكرئا   

 في اكعراق. اإلنشا ي ئثيرة ت  اكمشاريع  أع اقانفذنا 

 الركائز :  وأحجامأنواع 

سم بع  اكطرق ، حيث مصل ق ة  06 إكىيصل صب ت قعي ذاا اكقاع ة اكعريض  )فرانكي( بقطر رئا   ئ نكريخي   .1

ك ن ق ة كخرب  اكعراق وم  وتل مشي عا  األئثر يوهسم( 46 –سم 54)بقطرو ط  مقريةا 166ت   أئثر إكىاكخحمل 

 .مقريةا كلرئي ة اك اح ة ( ط 54 -06اكخحمل ت  )

 م( . 1،4 –م  1،2م( وأخرى بقطر )1 -سم06( بقطر )Bore pileرئا   بطريق  اكحفر ) .2

 .م اقل أو أئثر 12وبط   تلم  x  346 346و  ملم  x 033 366و تلم  x 204 204رئا   تسةق  اكصب بمقطع  .3
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 ممتلكات الشركة :

ثمانية مكائن مع كافة معداتها مع -1

بطريقة  ألموقعياالحتيـاطية للصب  األدوات

وزن  ( FRANKI PILEفرانكـي بايـل ) 

( 06الواحدة مع معداتها بحدود )الماكنة 

 .صناعة انكليزية طن
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دق  ألعمالمع كامل معداتها  مكائن -2

وقوالب صب ركائز  ركائز مسبقة الصب

 .الصب باألبعاد المذكورة سابقا ةمسبق
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مكااائن حدي ااة   bore pileركاائز حراار  -3

   .شأنمع معداتها مباشرة من بلد الم

   

 

   

 

 

 

( تخاار ترباع فااي احاا ى اكمناااط  15666تسااح  ار  اكمعماال )،  اعاا اق ئثيارة تاا  اكصةاطاااا اكحقلياا اكااى  باإلضااف 

  ( كلقواا االحخياطي  .2تصازن ع ق )، اكصناعي  في بغ اق 

اكخربا  فاي اكعاراق و تا  خال  خةرمناا فاي منفياذ تاااا اكمشااريع فاي اكعاراق  ك ينا اكمصاقر اككافيا  كخحرياااأن ئما و

وخاصاا  فااي بغاا اق تنرااا تشاااريع اكماااو واكص اناااا وتحطاااا اكطاقاا  اككرربا ياا  واكطاارق واك ساا ر تاا  ضاامنرا  خاار 

 بني  وبقي  اكمنشآا كق ة محمل عاكي  ت  اكرئا   .جسري  في بغ اق ، تع اع اق ئةيرة ت  األ
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سنن  اخخينر و ولكثنر  هنذم المشناريع رتني ارتئيننا  ثالثوناعالمكم بجزء من مئات المشاريع التي قمنا بتنفيذها خالل اليسرنا 

 -ذكر مشروع واحي لكل سن  وكما هو مبين اينام :

 : التنفيذ واألشراف على المشاريع المدرجة 

ركائز مشروع المحطات الكهربائي  ري الجايري    

 و3890) ركائز مسبت  الصب (  

 

 

ركائز مشروع ماء سي  الهنيي  ) صب موقعي ( 

 و3891ررانكي بايل طريت  

ركائز مشروع ماء ومجاري ذي قار ) صب 

 و3891موقعي ( طريت  ررانكي بايل 

ركائز بناي  غرر  تجار  ميسان ) مسبت  الصب ( 

 و3891

 –ركائز خزان االمونيا واالسمي  ري خور الزبير 

 و3891البصر 

 و3899ركائز بناي  محارظ  التايسي  

الفاو ) مع امان  بغياي ( ري ركائز حمل  اعمار 

 و3898البصر  

 

ركائز مشروع العزيزي  ري محارظ  واسط         
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 و3883) ررانكي بايل ( 

 

تنفيذ ركائز الجه  اليسرى والوسط / الرصار  

 و3881لجسر ذو الطابتين على نهر يجل  

ركائز مشروع ماء ري البصر  قرب المطار 

 و3880

ركائز مشروع سيف ) بناي  الحاسب  االلكتروني  ( 

 و3880الجايري  صب موقعي ) ررانكي بايل ( 

تنفيذ ركائز بنظام ررانكي بايل ري مشروع ماء 

 و1331ركيز  عام  3133الرصار  الكثر من 

ركائز مشروع نتل الطاق  الكهربائي  ري النهروان 

 و1330

 و1331المسبح مشروع بناي  رنيق ري بغياي 

 و1331مشروع ماء ميين  الصير 

الركائز واالسس ري مشروع ماء شرق يجل  

 و1331

 و1331الركائز ري مشروع كهرباء جنوب بغياي 

 و  1331تكمل  مشروع ماء الرصار  
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 و 1339تنفيذ ركائز مشروع ماء كربالء الموحي 

االستمرار بتنفيذ ركائز مشروع ماء كربالء الموحي 

 ركيز  نوع ررانكي بايل ( و 1133) 

تنفيذ ركائز مشروع الجامع  االسالمي  ري منطت  

 ركيز  نوع ررانكي بايل ( 133سبع ابكار/ بغياي )

 و 1338

 و 1333تنفيذ ركائز مشروع ماء سي  الهنيي  

ري محارظ   تنفيذ ركائز مشروع ماء الخيرات 

 و 1333كربالء المتيس  

تنفيذ ركائز مجموع  من الفنايق ري محارظ  

 (و1339 – 1333كربالء المتيس  )

 1333 سع  ملعب انشاء مشروع تنفيذ ركائز

 و 1333 الشبابي  الميين  ضمن متفرج

تنفيذ ركائز مجموع  جييي  من الفنايق ري محارظ  

 ( 1331 - 1331كربالء المتيس  ) 

 و 1331 ركائز مستشفى يجل  االهلي ري الوزيري 

مشروع يار الضيار  الكبير للعتب  الكاظمي  

 و المتيس  

 و1331 مشروع ماء النهروان 

 وركائز مشروع معمل الغاز ري الكوت

)الول ست   السكني االيايي مجمع مشروع ركائز
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 و1331بنايات رتط( 

 و1331محارظ  بغياي بناي  الجوازات العام  ري 

 

 و 1331بناي  مستشفى االنيلس ري السعيون

بناي  يار االطباء لمستشفى االمام زين العابيين 

 )ع( ري محارظ  كربالءو

 والزوراء ري االلعاب ميين  مشروع

مشروع البناي  التجاري  ري شارع الربيعي / زيون  

 و 1339
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 :                                                                             السيرم الذاتيه  

 ين السبع /ـــــمد حســــــد محــــــسع

 مهنيس استشاري                        

   39/1/3891ري  31113ميير شركه السبع للركائز بموجب اجازم التاسيس المرقمه   

  9391رقم  3813عضو ري نتابه المهنيسين بيرجه استشاري  

  م 3811/س 1310عضو ري غرره تجارم بغياي ورقم االضبارم 

  31/8/3891ري  13811عضو ري اتحاي الصناعات العراق رقم  

   11/0/1331عضو ري غرره التجار  والصناعه العراقيه االمريكيه  

  39/1/3890ري  31113عضو  ري المؤسسه التنميه الصناعيه لرقم 

  االشراف والتنفيذ على المشاريع التاليه مع المشاركه ري التصاميم 

 جسر ميرايم ري شتالوم  محارظه اربيل 

 ري محارظه التايسيه  جسر غماس 

 جسر قاعيم تموز الجويه ري الحبانيه 

 شنراف والتنفينذ االلستوم ( _ كوجيلكس الفرنسنيه وتنفيذ اعمال الركائز ري جامعه بغياي لحساب شركه  )ا
للركائز ري مشروع جسر ذات الطابتين رني الجايرينه االشنراف والتنفينذ علنى التواعني لالسنس  والركنائز 

 خزانات االمونيا ري معمل االسميم ري خور الزبيرم ري محارظه البصرم و

  بنايه محاظه التايسيه بالييوانيه ركائز وأسس 

  1331تنفيذ ركائز ري مشاريع الماء ري مشروع ماء الرصاره  

 تنفيذ مشاريع الماء بالركائز ري مشروع ماء كربالء ومشروع سيم الهنييه 

 وكذالك ري مشروع ماء الخيرات ري كربالء ايضا 

 تنفيذ ركائز كثيرم ري رنايق ري كربالء المتيسه 

 سبع ابكار / بغياي تنفيذ ركائز الجامعه االسالميه لجميع الكليات ري 

 وسسوكذالك االشتراك ري التصاميم واالستشارات ري مشاريع كثيرم ري العراق بخصوص الركائز واخ
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 الذاتيه /م السير

 السبع للركائز الكونكريتيه / فرنكي بايل سابقا ةركــــــــش

الجمهوريه ري الباب الشرقي وكذالك ليق ركائز جسر  3811يخلت شركه ررنكي بايل للركائز الى العراق ري عام  

هي   عن نظام خاص العمال الركائز وهذم الطريت  وهي عبار  مشاريع النفط ري اليورم ويق ركائز لمشاريع كثير

وهذم التاعيم العريضه  (Enlarged base)أو  (Bulb)الوحييم التي يكون لها قاعيم عريضه ري اسفل الركيزم 

على طول الركيز  وهي معتميم يوليا   (friction)تضاف الى االحتكاك  (Bearing capacity)والتي تكون بمثاب  

 ومعروره لكثير من المصممين اليولين والمحليين  و

تم تحويل ملكيه ومعيات والنظام واالمتياز ومنها تغير اسمها بسبب عيم موارته السلطات باالسماء  3891وري عام 

السبع للركائز الكونكريتيه وبنفس طريته واسلوب وتنفيذ العمل ومن ذلك الزمن نفذت جنبيه و تغير اسمها الى شركه اخ

والوحييم ري العراق وليس لها اي معيات مشابه    ررنكي بايل وهي المعتمي  مئات المشاريع ري العراق وامتيايا لشرك

االم ري أنكلترا ومستمر بتنفيذ جميع  بالبلي ومنذ ذلك الحين تطورت ببعض المعيات الجيييم وكذلك االجهزم من الشركه

ان للشركه مجموعه من المهنيسين لييهم الخبرم والباع  المشاريع المالئمه لهذم الطريته لحي الوقت الحاضر , علما  

  والطويل ولهم االستعياي للتعاون ري االستشارات والمشاركه بالتصاميم وكل حسب الموقع ري المنشا الخاص بالتنفيذ
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