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 مجموعة الموقع للخدمات وحفر اآلبار

 275 عدد الموظفين

  خدمات حفر اآلبار المنتجات الرئيسة

 األردن، وفلسطين والسعودية األسواق الرئيسة

 

تقوم شركة مجموعة الموقع للخدمات وحفر اآلبار بتقديم الخدمات لصناعة المصادر  1993عام منذ 

أصبحت شركة مجموعة الموقع  2009وبشكل رئيس للمياه، والنفط والغاز والتعدين. في عام  ،الطبيعية

ات الرائدة وضمن قسم المصادر فيها. مجموعة باور هي واحدة من الشرك جزًءا من مجموعة باور األلمانية

 في تزويد الخدمات في مجال المياه، والمصادر المعدنية وتكنولوجيا البيئة.

تطبيق استراتيجية اإلبداع األيكولوجي لتقليل المخاطر الكيميائية في قامت الشركة بالمشاركة في مشروع "

ًيا من برنامج األمم مشروع البدء السريع، والمدعوم فن –"، والمدعوم مالًيا من سايكم الصناعة في األردن

. تهدف الشركة لتقليل اآلثار في األردن المتحدة للبيئة ومن وحدة اإلنتاج األنظف في الجمعية العلمية الملكية

لمواد الكيميائية الخطرة في عمليات حفر آبار المياه، وخاصة االستخدام  ةوالمخاطر الصحية المرافقالبيئية 

 السائل والتعامل معه والتخلص منه والمستخدم في طريقة الحفر بالمائع.خالل عمليات إنتاج عامل الرغوة 

    اإلبداع األيكولوجي

مجموعة الموقع تتميز بين منافسيها بأنها تقوم بإنتاج عامل الرغوة السائل في موقعها، بحيث يصنع يدوًيا 

ك، والماء، ومادة حافظة في حسب طلب المشاريع. يتكون هذا السائل من الصودا الكاوية، وحامض السلفوني
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حال كان يراد تخزين السائل أكثر من ثالثة أشهر. تقوم الشركة باستخدام هذا السائل في حفر آبار المياه 

فقط، حيث أن له ايجابيات فنية، مثل: التحكم بالضغط تحت السطح، وتثبيت حفرة البئر والتحكم بتآكل 

لمستخدمة في إنتاج ذلك السائل تشكل خطورة صحية مهمة معدات الحفر. ولكن بعض المواد الكيميائية ا

فمثاًل، يعتبر على صحة العاملين في حال تعرضهم لها، سواء عن طريق االستنشاق أو التالمس مع الجلد. 

حامض السلفونيك أكال لألنسجة )العيون، والجلد، واألغشية المخاطية(. كما أن اآلثار البيئية السلبية مرتبطة 

المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج عامل الرغوة والتي تعتبر سامة جًدا للكائنات الحية كذلك ببعض 

 المائية.

لمواد لالصحية وآلثار البيئية با شركة مجموعة الموقع لعامل الرغوة، أقرتوبالرغم من المكاسب الفنية 

بتطبيق نهج اإلبداع األيكولوجي، وذلك بتطوير استراتيجية عمل  الشركةقامت والكيميائية المستخدمة، 

جديدة تهدف إلى أن تكون الشركة هي الشركة الرائدة في األردن وفي السوق اإلقليمي في تقديم خدمات 

حفر ذات جودة عالية وممتثلة ألعلى المواصفات القياسية الصناعية، ومعترف بها من خالل ممارسات 

 استخدام مواد أقل خطورة، وملتزمة بتقليل المخاطر على الصحة والبيئة. الحفر اإلبداعي و

التزمت الشركة بالعمل على إنتاج عامل رغوة جديد يتكون من مواد أقل خطورة ولتحقيق تلك األهداف، 

ومصنع بطريقة آلية. هذه العملية سوف تؤدي إلى تقليل المخاطر بشكل كبير على صحة العاملين في 

ناتجة من تعرضهم المهني لتلك المواد، وسوف تقلل األضرار البيئية على التربة والمياه والناتجة الشركة وال

 من استخدام عامل الرغوة ومن عمليات التخلص منه. 

باستخدام عامل الرغوة الجديد، تهدف شركة مجموعة الموقع إلى عرض قيمة إبداعية لخدمات حفر آبار 

في مقابل  المحلية في السوق تنافسيتها والحصول على موقع أفضل المياه، حيث تتوقع الشركة تحسن

منافسيها، وخاصة في دخول عطاءات الحفر للمنظمات الدولية. إضافة إلى ذلك، وبهذه اإلبداعات 

     إن شاء هللا.  2020من السوق السعودية بحلول عام  ٪15المستدامة، تهدف الشركة لتأمين 


