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 لعمليات حفر آبار البترول    يوالبيئ  يتقييم األثر المال
 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 مصر –بحقول شركة عجيبة للبترول    دراسة حالة
 

 (2)أمجد حسن عبد الرحمن -(1)عبد الباقى عبد المحسن محمد الصغير
 (2)وائل فوزى عبد الباسط

كلية ( 2 لبحوث البيئية، جامعة عين شمسوا العليا كلية الدراساتب دراسات عليا طالب( 1
  جامعة عين شمس، التجارة

 

 المستخلص
 تنميةهدفت الدراسة إلى تقييم األثر المالي لعمليات حفر آبار البترول لتحقيق أهداف ال

المستدامة وذلك من خالل ترشيد نفقات وتكاليف الحفر ألن مرحلة الحفر تعد من أكبر 
كما وضحت الدراسة تنفيذ ذلك . اليف فى صناعة البترولالمراحل من حيث ارتفاع التك

لحفر باإلختيار األمثل ألدوات وطرق الحفر بما يؤدى إلى ترشيد التكاليف واستدامة عمليات ا
بترول كما هدفت الدراسة أيضا الى تقييم األثر البيئي لعمليات حفر آبار ال .لزيادة اإلنتاج

 لحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وذلك للحد من مخاطر الصناعة النفطية 
 س ذلكوتناولت الدراسة أهمية تقييم األثر المالي والبيئي لعمليات حفر آبار البترول وانعكا

إستخدام المنهج الوصفي التحليلي بهدف  على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل
مع البيانات والمعلومات عن حالة عن طريق ج توصيف المتغيرات وتقرير ما يحدث فعليا

 الدراسة من خالل المقابالت مع المسئولين ومن خالل البيانات المسجلة على موقع الشركة
ت لنفقااوتحليلها بعد عمل المقارنات بين استخدام الطرق التقليدية والطرق الحديثة لبيان حجم 

تم  وقد .عمليات حفر آبار البترول التى يمكن ترشيدها والحد من التلوث والمخاطر البيئية أثناء
تطبيق الدراسة الميدانية على عدد من حقول شركة عجيبه للبترول داخل جمهورية مصر 

 . العربية
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قق والبيئي لعمليات حفر آبار البترول يح ثر الماليوانتهت الدراسة إلى أن تقييم األ
اطر التلوث والوقاية من مخ أهداف التنمية المستدامة من خالل ترشيد نفقات الحفر والحد من
 ضرورةبويوصي الباحثون  .هذه المرحلة باتباع إجراءات وقواعد السالمة المهنية وحماية البيئة

وضع خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات مالية سليمة بهدف ترشيد التكاليف 
اهتمام  ويوصى أيضا بضرورة .وممارسات مستدامة بيئيًّا أثناء عمليات حفر آبار البترول

ديد جشركات البترول بالتكنولوجيا المتقدمة في عمليات الحفر من خالل التطلع الى كل ما هو 
 ويوصى أيضا بأن تكون هناك دراسة مستقبلية تهدف إلى استخدام الطاقة النظيفة .ومستحدث

 .والمتجددة لتشغيل أجهزة ومعدات حفر آبار البترول
 .ستدامةة المألثر البيئي، عمليات حفر آبار البترول، التنمياألثر المالي، ا الكلمات المفتاحية:

 

 مقدمة
البترول )النفط( هو عصب الطاقة إنتاجًا واستهالكًا في مصر، ومن ناحية أخرى فهو 

يد ما يز سلعة نقدية دولية، وبمعنى آخر هو دوالر جاهز يمكن إنفاقه فياإلستهالك أوإستثماره في
لى دخاره لمواجهة المستقبل المحفوف بالمخاطر، تعتمد مصر عمن قاعدة اإلنتاج، كما يمكن إ

د عن الطاقة الناتجة من الموارد البترولية سواء زيت خام أو غازات طبيعية حيث تمثل ما يزي
 (2ص  2015 ،الحصافي )أحمد .٪ من إجمالي الطاقة المستخدمة92.5

الى مالية للمنشأه وبالتلم يعد الهدف الرئيسى للمحاسبة قاصرا على تسجيل العمليات ال
فى  تحديد مركزها المالى ونتائج عملياتها فى نهاية فترة زمنية معينة، بل تعدى ذلك خصوصا
 لدارةالعقود االخيرة ليصبح اداة قياس لعمليات المنشأه وربحيتها، ولما كان الشغل الشاغل ا

لسوق اعلى المنافسة فى  المنشأه هو استمرارها وتعظيم ارباحها مع االخذ فى االعتبار قدرتها
الذى تعمل فيه، لذا اصبح من الضرورى ان تبحث عن بدائل اخرى لتعظيم ارباحها وضمان 

 (2013 جليل ابراهيم،(سعار. استمرارها غير البديل التقليدى المعروف وهو رفع ااأل
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ها تواستعماال تبقى المحروقات وال تزال من أهم مصادر الطاقة نظرًا ألهميتها الكبيرة،
زايد تن ثم المتعددة إال أن التطور التقني الذي عرفته الصناعة النفطية وتزايد أعداد السكان، وم

الطلب على المحروقات. وما انجز عليه من تكثيف عملية الحفر واإلستخراج، كثيرًا على 
 البيئة مما حفز إلى ظهور وعى بيئي لدى المجتمعات البشرية وعلى تكثيف الجهود الرامية

 روقاتال سيما على المستوى الدولي. كما أن عملية حفر اآلبار واستخراج المح ،ماية البيئةلح
من المراحل األساسية في الصناعة النفطية. فعملية الحفر تعد من أخطر المراحل نتيجة 

كبيرة من الثروة قد تكون موجودة أو غير موجودة فهي خطرة جدًا خاصة في  صرف مبالغ
اج فهي تحتاج إلى وضع إجراءات وتدابير في مجال حماية البيئة، كما تحت مجال البيئة لذلك

 (23ص  2015 ،)علماوى عمر .الى طرق لمعالجة النفايات البترولية لتفادى تلويث البيئة
كما يرى الباحثون ضرورة وضع خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات مالية سليمة 

 أيضا بيئيًّا أثناء عمليات حفر آبار البترول ويوصي بهدف ترشيد التكاليف وممارسات مستدامة
الى  بضرورة اهتمام شركات البترول بالتكنولوجيا المتقدمة في عمليات الحفر من خالل التطلع

فة كل ما هو جديد ومستحدث وأن تكون هناك دراسة مستقبلية تهدف إلى إستخدام الطاقة النظي
 البترول. والمتجددة لتشغيل أجهزة ومعدات حفر آبار

رول البت لذا فإن هذة الدراسة تتناول أهمية تقييم األثر المالي والبيئي لعمليات حفر آبار
 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دراسة حالة بحقول شركة عجيبة للبترول بمصر ألنها من

 بيئة.الدول التي تحتاج إلى المزيد من عمليات الحفر إلستخراج البترول بدون التأثير على ال
 

 بحثمشكلةال
قام الباحثون بعمل دراسة استطالعية بحقول شركة عجيبه للبترول بالصحراء الغربية 
بجمهورية مصر العربية وتبين أن مشكلة الدراسة تكمن في إرتفاع التكاليف المالية لعمليات 
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شيدة حفر آبار البترول مما قد يؤثر على معدالت الحفر واإلنتاج في ظل عدم وجود معالجة ر 
لنفقات الحفر حيث أن تكلفة حفر ابار البترول خالل مدة الدراسة بلغت حوالى 

دوالر واتضح من خالل استطالع الباحثون ان ارتفاع هذة التكاليف ينتج من  425,444,773
خالل استخدام بعض الطرق التقليدية أثناء عمليات الحفر فمثال كانت تكلفة حفر القدم فى بئر 

 Rosa-12دوالر للقدم بالمقارنة بتكلفة القدم عند حفر بئر  212ام الطريقة التقليدية باستخد
BASMA-3   دوالر باستخدام طريقة الـ  162والتى انخفضت الىSLIM Hole   كما أن

عن بئر  دوالر 1,950,800 والتى بلغت  Basma – 3بئر   التكلفة الكلية انخفضت فى
Rosa-12  دوالر على الرغم من زيادة عمق البئر فى   2,385,752الذى وصلت تكلفته الى
Basma-3 ،كما تبين للباحثون ان استخدام تقنية نزول وطلوع انابيب الحفر بطريقةstands  

دوالر كما أن هناك زيادة على تكاليف الحفر فى حالة استخدام أنابيب   39633وفرت حوالى 
 كما اتضح ايضا أن استخدام الدقاقات ،اإلنتاج األقل فى الجودة  التى يتم تنزيها فى البئر

(BITS)  بئر  2القديمة تتسبب فى ارتفاع التكاليف حيث تم عمل استطالع على حفر
وجد أنه تم توفير حوال  (KYMERA)بئر بالدقاقات الحديثة  2و PDCبالدقاقات القديمة 

ارتفاع التكلفة  دوالر في البئر الواحد نتيجة استخدام الدقاقات الحديثة، هذا بخالف 213000
الى  2016سنوات فى الفترة من  5من استخدام السوالر حيث بلغت قيمة اإلستهالك خالل 

دوالر وتعتبر هذة التكلفة مرتفعة جدا بخالف ان استخدام السوالر  22,482,513 الى  2020
لتشغيل معدات واجهزة الحفر يكون من ضمن أسباب تلوث البيئة حيث أن مرحلة عمليات 

آبار البترول فى استخراج وصناعة البترول تعتبر من أكثر المراحل التى من الممكن أن حفر 
 تتسبب فى ضرر وتلويث البيئة.
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 بحثأسئلة ال
ق ما مدى وجود عالقة بين األثر المالي والبيئي لعمليات حفر آبار البترول وبين تحقي .1

 أهداف التنمية المستدامة؟
 مة؟مستداثر المالي لعمليات حفر آبار البترول والتنمية الما مدى وجود عالقة بين تقييم األ .2
 ة؟ستدامآبار البترول والتنمية الم ما مدى وجود عالقة بين تقييم األثر البيئي لعليات حفر .3

 
 بحثأهمية ال

  :وتأتي أهمية الدراسة الحالية من خالل ما يلي
مه مستدافاهيمي للتنمية التسعى الدراسة الي إرساء اإلطار النظري والم :األهميه النظرية

كما  والمسئوليه البيئيه واإلجتماعيه للشركات والتعرف علي التجربة المصريه فى هذا المجال
عمل األداء المالي للشركات التى ت لمسئوليه البيئيه واإلجتماعية علىتهدف الي قياس أثر ا

ية ق التنمية اإلقتصادبمجال إنتاج البترول داخل جمهورية مصر العربية بما يساهم فى تحقي
 .واإلجتماعية المستدامة
 تساعد هذة الدراسة فى امداد الجهات المسئوله عن وضع معايير :األهمية التطبيقية

ترول التنمية المستدامة ومعايير المحاسبة وتقييم األداء المالى وأثره على شركات قطاع الب
ونختص ، حة لمراحل هذة الصناعةتحقيق التوازن بين صناعة البترول وبين اإلدارة الصحيو 

ليف لقاء الضوء على مرحلة )الحفر( وكيفية إدارتها ومراعاة ترشيد التكاإالدراسة ب هفى هذ
ا مكذلك والنظر إلى البعد الفنى والتقنى لألدوات المستخدمة آثناء عمليات حفر آبار البترول و 

 حد منها أو معالجتها.ينتج عنها من مخلفات ونواتج حفر ضارة للبيئة وكيف يمكن ال
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 بحثأهداف ال
 رير التقاأهمية تطبيق معايير التنمية المستدامه وأثر ذلك علي شفافية القوائم و  ىالتعرف عل

 .ه بما يساعدهم فى اتخاذ القراراتالمالية وتعزيز ثقة المستثمرين فى تقارير الرقاب
 اتباع التنمية  ى تو شركات إنتاج البترول فى محاوله لتحسين مس ىتفعيل الرقابه عل

المستدامة مما يعمل علي تنمية اإلقتصاد القومي ووضع تصور مقترح لإلفصاح عن 
 .مصريةالتكلفة والعائد الناتج عن تطبيق معايير التنمية المستدامه وأثره علي الشركات ال

  دراسة أثر قصور معايير التنمية المستدامه فى إلزام الشركات المصرية باإلفصاح عن
 .ومات البيئيه الخاصه بهاالمعل

 

 بحثفروض ال
بار آيوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تقييم األثر المالي لعمليات حفر  الفرض األول:

 .البترول وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة
 آبار يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تقييم األثر البيئي لعمليات حفر الفرض الثاني:

 .تحقيق أهداف التنمية المستدامة البترول وبين
 

 بحثمف اهيم ال
أي زيت، وبالتالي  Oleumوتعنى صخرة و Petroهي كلمة تتكون من مقطعين  البترول:

 .هذه المادة ذات الشأن الخطير في زمن السلم والحرب عبارة عن زيت يستخرج من الصخر
 (13ص  2008 ،)شكاكطة عبد الكريم
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 كل استغالل في المؤسسة نجاح "مدى عن ألداء المالييعبر ا مفهوم األداء المالي:
 من المسطرة األهداف وتحقيق استغالل، أفضل مادية ومعنوية موارد من لديها المتاحة الموارد
 ويعد األداء المالي مقياسا عاما لإِلدارة المالية(، 23، 2015)سناء، ، “اإلدارة  طرف

 كوسيلة مقارنة بين الشركات، أو القطاعاتللشركات خالل فترة زمنية معينة، كما يستخدم 
 (37، 2017)ثائر،  .المتماثلة

ويستدل من ذلك أن األداء المالي الجيد للشركات والمؤسسات هدف رئيسي لتحقيق 
ضحة األرباح في حالة االستخدام األمثل ولذلك فإن تقييم األثر المالي يعد بمثابة رؤية وا

 النتاج.لترشيد التكاليف واستدامة وزيادة ا
لسلبي اتأثير إن تحقيق التوازن البيئي بين معدالت التنمية وال: مفهوم دراسة األثر البيئي

على الموارد الطبيعية أصبحوا المطلب البسيط للبشرية من اجل حماية حقها في الحياة 
لحد التطوير والتنمية انما الهدف هو ا وبطبيعة الحال ليس الهدف من حنيتك بها ايقاف عجله

ن دنى من التواز رد الطبيعية ويمكن تحقيق الحد األن التلوث واالسراف في استخدام الموام
 سة فيالبيئي عن طريق اجراءات دراسة البيئة للمشروع التنموي قبل اقامته واخذ توصيات الدرا

 (12ص  2017 ،)جابر ابراهيم .الحسبان اثناء وبعد تصميم المشروع
لمعرفة  ة وأيضاناك عدة محاوالت لتعريف تقييم االثار البيئيه: ثار البيئيةمفهوم تقييم اآل

أن "لحديث عن طبيعة االثار البيئية ما إذا كان علما أم فنا، وحيث يقول كينيدي في مجال ا
  ".تقييم االثار البيئية ليست فقط علما أو مجرد اجراءات فحسب بل أن طبيعته علم وفن

لفني رة تخطيطية تعمل بالمنهج العلمي والتكنيك اكما يرى كينيدي أيضا أنه كعلم أو إدا
ونه كمن أجل معرفة التنبؤات وتقييم االثار البيئية ومشاركتها في عمليات التنمية ومن حيث 

ث له ألحدالفنا فهو عبارة عن تدابير التخاذ القرار مع تلك االلية للتأكد من أن التحليل البيئي 
 .تأثير على عملية اتخاذ القرار
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 في تلخيص أهمية تقييم اآلثار البيئية أنه Caldwell حيث المنهج يرى كالدوبلومن 
 ة. ليس منهجا وصفيا تحليليا مفردا أو فنيا ولكنه يستخدم مناهج مختلفة بما يناسب المشكل

نها ومن حيث تعريف تقييم االثار البيئية فان هناك بعض االجتهادات والمحاوالت نذكر م
ظم الفحص المنجهاز شئون البيئة المصري بأنه: "التعريف الذي أورده  على سبيل المثال أيضا

 لآلثار غير المتعمدة التي تنجم عن مشروع أو برنامج تنموي. وذلك بهدف تقليص أو تخفيف
ليل ة وتححدة اآلثار السلبية وتعظيم اآلثار االيجابية ومن الناحية العلمية فإن هذا يعنى دراس

مة المقترح حيث أن تنفيذ هذا المشروع أو تشغيله قد يؤثر على سال الجدوى البيئية للمشروع
 (.29ص  2014، )وائل كامل .ا معاً البيئة وعلى الموارد الطبيعية أو صحة اإلنسان أو كليهم

 ة بدون هى التنمية التي تأخذ بعين اإلعتبار حاجات المجتمع الراهن: دامةالتنميه المست
 (83، 2017في الوفاء باحتياجاتهما. )لخضر، المساس بحقوق األجيال القادمة 

 

 الدراسات السابقة
ة حالة دراسوان النفط فى العالقات الدولية "أجرى دراسة بعن :(2008) الكريم شكاكطة عبد

ة كلي، رسالة ماجستير .منظمة األوبك وأثرها على اإلقتصاد والسياسات الطاقوية العالمية"
ن هدفت الدراسة إلى توضيح التأثير الذى يمك .الجزائرجامعة ، العلوم السياسية واإلعالم

 شركاتلألوبك أن تمارسه على السياسات الطاقوية العالمية األخرى أو المنظمات الدولية أو ال
 .البترولية األجنبية

وكانت أهم نتائج الدراسة انها توصلت إلى أن الظروف الدولية أفرزت تحديات 
لى األوبك مواجهتها بمسايرة الدول والشركات للبحث عن استراتيجية وأخرى بيئية ينبغي ع

ويرى الباحث ، الطاقة المتجددة أو بإحترام متطلبات حماية البيئة التى تستدعى الحد من التلوث
أن الدراسة لم تتطرق إلى توضيح االسباب التى تؤثر على موقع ومكانة األوبك من خالل 
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جنبية أو الدول الصناعية في بحثها عن مصادر بديلة الدور الذى تقوم به الشركات النفطية اال
 وهو ما يعارض أهداف التنمية المستدامة.، للنفط

فة أجرت دراسة عن أثر إدارة المخاطر البيئية على تقدير تكل :(2009) جهاد على محمد
 .تلتمويل بالملكية فى دراسات الجدوى اإلقتصادية لمشروعات الخطة القومية البتروكيماويا

من  والتوصيات يعظم أكبر إستفادة ممكنة من إدارة المخاطر ستهدفت بأن تقييم االقتراحاتوا
على  هالقومية للبتروكيماويات وانعكاس لمشروعات الخطة خالل تخفيض تكلفة التمويل

ة لبيئيتخفيض تكاليف اموال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وتناولت إدارة المخاطر ا
 .الدراسة االقتصادية كأحد مفردات

ل ونتج عن تلك الدراسة إمكانية دعم التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية فى الدولة وعم
ى المشروع على خفض الواردات بإيجاد بدائل محلية وتوفير فرص عمل للمواطنين والتأكيد عل

 فاءةرفع ك زيادة القيمة المضافة للناتج القومى اإلجمالى ولكن لم تتطرق الدراسة إلى كيفية
 إستخدام الموارد فى ظل وجود مخاطر بيئية.

لى عأجرت دراسة عن الجدوى االقتصادية بالتطبيق  :(2009) اللطيف الصفتى يارا عبد
 إحدى المشروعات البترولية بهدف إيضاح عناصر التكاليف التى تتحملها الشركة عند تطبيق

ما ك .م األساليب المحاسبية والتحليلية( باستخدا14001)االيزو  نظم اإلدارة البيئية ومنها
رة استهدفت حجم العائد الذى يمكن أن تحققه الشركة أو يتحقق للمجتمع من تطبيق نظم اإلدا
وى البيئية واستنتجت أن تعدد األساليب المحاسبية ووجود اسلوب متفق علية يمكن لتحديد جد

ى فأثرها و أهمية نظم اإلدارة البيئية  ويرى الباحثون أن الدراسة أظهرت .لنظام االدارة البيئية
 .وتحقيق زيادة فى معدالت االنتاج ترشيد التكاليف وتقليل الحد من التلوث

قام بدراسة المشاكل والصعوبات التيتواجه الشركات الصناعية  :(2013) جليل ابراهيم
ية، وزيادة العراقية في تطبيق التكاليف على أساس األنشطة ودورها في رفع الكفاءة اإلنتاج
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القدرة التنافسية، ولخصت الدراسة أن مدخل التكاليف على أساس األنشطة يعالج قصور 
المدخل التقليدي للتكاليف، حيث أنه يؤدى إلى إعادة تخصيص الموارد على وحدات اإلنتاج 

 حسب االستفادة الفعلية من األنشطة ويساعد على القياس الدقيق لتكاليف اإلنتاج.
ة في اجرت دراسة بعنوان "استراتيجيات استخالف الثروة البترولي :(2014) كريمة مباركي

ارية التج ماجستير كلية العلوم االقتصادية والعلوم ."بط التنمية المستدامة في الجزائراطار ضوا
استهدفت الدراسة تتبع تطور االقتصاد الوطني  .الجزائر، جامعة سطيف، وعلوم التيسير

 لبترول في بناء التوجهات وتحديد معالم السياسة االقتصادية وكشفبالجزائر وبيان دور ا
عد وعرض مكونات االستراتيجية الوطنية لمرحلة ما ب، التحديات التي تواجه مستقبل البترول

 .البترول ومراعاة المبادئ والضوابط لمفهوم التنمية الجديد
ية قتصادتراتيجية للتنمية االوأشارت نتائج الدراسة الى تمكن السلطة الجزائرية من رسم اس

لية ة الحاوأن السياسة البترولي تعتمد على الصناعات الثقيلة مرتكزة على إمكانياتها البترولية،
واجه يوأن البترول ال ينضب في العالم وما ، والمستقبلية ال تراعى مبادئ التنمية المستدامة

 مرحلة والسياحة قطاعات رئيسية تمثل وأن الصناعة والزراعة، مجتمعنا نهاية للبترول التقليدي
هر ويرى الباحثون ان الدراسة لم تتطرق الى الجوانب التي تظ، ما بعد البترول في الجزائر

 .وتقويم مقومات التنمية المستدامةالدور الهامة للصناعة البترولية في دعم 
ول تاج البتر أجرى دراسة بعمل "نموذج إحصائي مقترح للتنبؤ بإن :(2015)أحمد الحصافي 

بهدف التعرف على التطور التاريخي إلنتاج شركة  ."بالتطبيق على شركة عجيبة للبترول
عجيبة للبترول بمصر وعمل تحليل إحصائي للبيانات الخاصة بالشركة عن متوسطات االنتاج 

 .للوقوف على الوضع الصحيح لعمليات االنتاج
ية في التنبؤ ورسم الخطط الطويلة واظهرت الدراسة أن استخدام نموذج الشبكات العصب

والقصيرة األجل هو نموذج يتميز بسرعة ودقة البيانات عن االساليب االحصائية والتقليدية 
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ويرى الباحثون أن الدراسة ابرزت التطور التاريخي لشركة عجيبة للبترول بجميع حقولها 
ولكن لم ل المصرية بجمهورية مصر العربية ومستوى وحجم انتاجها مقارنة بشركات البترو 

ج تتطرق الدراسة بأن خطط االنتاج ال تعتمد كليا على التنبؤات وانما يتم استخدام هذه النماذ
 .كمؤشرات لرسم الخطط المستقبلية

أجرى دراسة على المحروقات وتأثيرها على البيئة خالل مرحلة  :(2015)علماوى عمر 
ستهدفت الدراسة التعرف على وا .(ROFANEالحفر دراسة حالة المؤسسة الوطنية )

د المحروقات بصفة عامة ومراحلها مع التركيز على مرحلة الحفر باإلضافة الى معرفة الجهو 
طنية واألساليب واإلجراءات المتبعة لحماية البيئة والسالمة والصحة على مستوى المؤسسة الو 

بات النفطية حتى وأوضحت الدراسة أن البيئة تتلوث نتيجة التسر  .للتنقيب بحاسي مسعود
ل نفوذها في باطن األرض أو بقع من الزيت فوق المياه أو االنبعاثات الغازية نتيجة تشغي

 مصادر التلوث أثناء مرحلة الحفروأن وحل الحفر اكثر ، المحركات او عند استخراج النفط
ين قوان خاللوبالرغم من ان الدراسة ذكرت ان حماية البيئة أثناء مرحلة الحفر والتنقيب تتم من 

ة وتشريعات ووسائل وبرامج تضعها الشركة قبل وبعد الحفر اال انها لم تتطرق بإعطاء امثل
 لتلك البرامج التي تضعها المؤسسات كخطة مستقبلية في متن الدراسة.

 أجرى دراسة بعنوان "أثر إنخفاض األسعار العالمية للنفط :(2017) عصام أبو مصطفى
قسم البحوث ، رسالة ماجستير .التعاون الخليجى رؤية مستقبلية"على إقتصاديات دول مجلس 

قافة المنظمة العربية للتربية والث، والدراسات االقتصادية معهد الدراسات والبحوث العربية
عاون هدفت الدراسة إلى معرفة واقع إقتصاديات دول مجلس الت .جامعة الدول العربية، والعلوم

عاون وبيان أهمية النفط ودوره فى تعزيز الت، قتصادية الكليةالخليجى من خالل المؤشرات اإل
دراسة االثار المترتبة على انخفاض ، تحليل تطورات أسعار النفط وتطور عوائده، العربي

 .أسعار النفط
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اسة وكانت أهم نتائج الدراسة هى أن أسعار النفط فى األسواق العالمية خالل فترة الدر 
خضعت لمجموعة من العوامل والمؤثرات االقتصادية  ،2015الى عام  2005من عام 

، ندرةة والالمتمثلة فى العالقة بين العرض والطلب والعوامل المناخية والبيئية والنفسية والنقدي
ى فويرى الباحثون أن الدراسة بالرغم من إظهارها لدور حكومات دول مجلس التعاون الخليجى 

اليف بعد إنخفاض األسعار العالمية للنفط لم تنمية المشروعات لإلستفادة من خفض التك
ر المتجددة تتطرق إلى كيفية ترشيد إستخدام الطاقة واستبدال مصادر الطاقة الناضبة غي

 .بمصادر دائمة ومتجددة
ج أجرى دراسة بعنوان اطار مقترح لحل مشكلة انتا :(2018) الحميد عماد الدين عبد

سة هدفت الدرا .: دراسة مقارنة مع الصيناد المصرى ائل المتاحة فى االقتصالطاقة وفقا للبد
تلوث الى وجود بدائل للطاقة التقليدية بإستخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة من ال

 .وزيادة النمو اإلقتصادى
 قتصادوأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الطاقة التقليدية يؤدى إلى آثار سلبية على اإل

دة لمتجدة بسبب إرتفاع إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون وأن إستخدام الطاقة االمصرى ويلوث البيئ
لى يؤدى إلى آثار إيجابية فى توفير الوقود وخفض اإلستيراد وزيادة التصدير والناتج المح

 وكانت أهم توصيات الدراسة اإلستفادة من تجربة الصين في إعطاء أصحاب مزارع .اإلجمالى
كرة فدعم ، نقيض مما يأخذه منتجي الطاقة التقليدية ىوة )تعريفة( علالطاقة الفوتوفلطية عال

 ويرى الباحث ان الدراسة لم، تصدير الفائض بعد االكتفاء من احتياجات الطاقة المتجددة
 .عة إلنشاء محطات الطاقة المتجددةتتطرق بشكل وافى فى كيفية استعاضة التكاليف المرتف

لدراسة بهدف تشخيص تجربة الجزائر في التحول إلى أجرى هذه ا :(2019)خليفة الحاج 
استخدام الطاقات الخضراء وذلك من أجل تحقيق االستدامة من خالل تحديد العالقة التبادلية 
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بين التحول إلى استخدام الطاقات الخضراء والتنمية المستدامة بأبعادها الثالثة )االقتصادي، 
 . 2014إلى  1990من االجتماعي، البيئي( خالل الفترة الممتدة 

 وقد خلصت الدراسة إلى وجود عالقة تبادلية طردية بين التحول إلى استخدام الطاقات
راسة كما توصلت الد ،الخضراء والبعد االقتصادي للتنمية المستدامة ممثلة بالنمو االقتصادي

ة تنمياعي للإلى وجود عالقة تبادلية طردية قوية بين استهالك الطاقات الخضراء والبعد االجتم
 ة بينأثبتت الدراسة بوجود عالقة طردي .المستدامة ممثلة بمؤشر التنمية البشرية وفي األخير

ن لكربو استخدام الطاقات الخضراء والبعد البيئي للتنمية المستدامة ممثلة بنسبة غاز أوكسيد ا
(Co2.) 

 قتصاديواال لبيئيأجرت دراسة بعنوان تقييم العائد ا :(2021) ايمان السيد العربي جابر
 ماجستير معهد .: دراسة تطبيقهية في صناعة الكيماويات الدوائيةالستخدام الطاقة الشمس

هدفت الدراسة الى التعريف على التأثيرات البيئية لألنشطة المقترحة  .البيئة عين شمس
ات عوقالتعرف على م، لصناعة الكيماويات الدوائية والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية

استخدام الطاقة الشمسية وكان التطبيق على دراسة حالة الحد مشاريع شركة النصر 
 .للكيماويات الدوائية

ن موكانت نتائج الدراسة الميدانية هو وجود أثر لتقويم االدارة لنتائج قياس العائد 
ام استخدوجود أثر الستراتيجية ، االقتصادي استخدام الطاقة الشمسية ومستوى االداء البيئي

لى عاستخدام الطاقة الشمسية يحقق اثار ايجابية ، الطاقة الشمسية وقياس العائد االقتصادي
 تهدف واقترحت الدارسة بأن يكون هناك دراسات مستقبلية .االقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة

امات الخعلى العالقة بين استخدام الطاقة الشمسية وبين االثار البيئية الضارة و  الى التعرف
 والبدائل التي يمكن استخدامها من البيئة.
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مليات ئي لعبناء على الدراسات السابقة تبين للباحث أهمية تقييم األثر المالي والبي :التعقيب
ت أن كما أظهرت الدراسا .تؤدى الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة حفر آبار البترول والتي

 ديد فيد السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة وبالتحقواعية إتباع هناك أهمية قصوى في كيف
، يئةمرحلة حفر آبار البترول حيث أنها أشد المراحل في صناعة البترول من حيث عالقتها بالب

د في عمليات حفر آبار البترول تكون عن طريق كيفية ترشي وأن دراسة تحسين األداء المالي
صفات دوات الحفر االعلى في الجودة والمطابقة للمواالتكاليف من خالل المفاضلة في اختيار ا

 التي واستخدام الطرق الحديثة في عمليات الحفر وبيان مدى اهمية دراسات تقييم األثر البيئي
 الصحةو قواعد السالمة فر االبار بإتباع جميع اجراءات و يتم تجهيزها واصدارها قبل البدء في ح
مق بط بين تأثير العوامل البيئية في باطن األرض )عالمهنية وحماية البيئة في محاولة للر 

ج البئر( على األدوات والمعدات المستخدمة في عمليات حفر آبار البترول وبين تأثير نوات
لى كيز عالبيئة المحيطة بمواقع الحفر( والتر يات الحفر على البيئة الخارجية )ومخلفات عمل

عة في العالم وتخصيص مرحلة الحفر كأهم مصادر الطاقة الطبي أهمية البترول كأحد وأهم
مرحلة من مراحل انتاج وصناعة البترول من حيث عالقتها بالبيئة ومن ناحية أخرى يرى 

فر الباحث من خالل الدراسات السابقة أن ترشيد التكاليف والحد من التلوث أثناء عمليات ح
هدف هو من أهم االحتياجات بآبار البترول والذى يتم من خالل تقييم األثر المالي والبيئي 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

 اإلطار النظري
تعتبر الطاقة عصب  :ات الحفر وطرق معالجتها وترشيدهااآلثار المالية المترتبة على عملي

الحياة الحديثة والمحرك الرئيسي للتقدم الصناعي والتكنولوجي بصفة خاصة والتقدم االقتصادي 
رتبط بعملية التنمية ارتباطا عضويا من حيث أنها المصدر األساسي للقدرة كما ت، بصفة عامة
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ولما كان العمل يشكل القاعدة ، على أداء جميع أنواع األعمال الذهنية والجسدية واآللية
فإن توفر الطاقة بالشكل المناسب وبالكميات ، األساسية لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

ورغم أن هذا االرتباط الوثيق بين ، عمل يعد شرطا ضروريا إلحداث التنميةالمطلوبة ألداء ال
إال أن أهميته لم تحظ باالهتمام إال مع ، الطاقة والتنمية نشأ منذ بداية الحضارة اإلنسانية

وقد احتل موضوع الطاقة ، التغيرات الكبيرة التي واكبت الثورة الصناعية في أوربا وأمريكا
ع التركيز في مؤتمر القمة العالمي حول التنمية المستدامة المنعقد عام الواجهة وكان موضو 

( لمفوضية األمم المتحدة 2007 – 2005بجنوب أفريقيا وفى دورة الطاقة لألعوام ) 2002
ويأتي هذا االهتمام المتزايد استجابة للتحديات التي يوجهها العالم في ، حول التنمية المستديمة

 (2ص  2014، ابراهيم مباركى) .رزها قمة جوهانسبرغقة والتي أبمجال الطا
 خرى فنية:أت حفر االبار على مشاكل رئيسية و تتلخص المشكالت التي تواجهنا في عمليا

 المشاكل الرئيسية:
ارتفاع التكاليف لعمليات الحفر والذي تتطلب وجود خطط مستقبلية قادرة على ترشيد   .1

الل خالستمرارية في تحقيق اعلى معدل لإلنتاج من النفقات في هذه المرحلة وذلك لتحقيق ا
 تنفيذ برامج الحفر الموضوعة لحفر جميع االبار المكتشفة والتنموية.

ا وجود مخاطر بيئية أثناء عمليات حفر ابار البترول من الممكن ان تؤثر وتحدث أضرار   .2
 .من وجودهاعلى االنسان والحيوان والبيئة بشكل عام ولذلك يجب التعامل معها والحد 

ويقصد بها تهيئة االرض مع تهيئة كافة  :معالجة نفقات عمليات حفر االبار طرق   .3
المستلزمات القانونية والفنية وتعد مرحلة الحفر والتطوير حلقة الوصل بين مرحلتي 
االستكشاف والتقييم وبين مرحلة اإلنتاج فليس أفضل من الحفر الستخراج النفط من باطن 

لطريقة العملية الوحيدة المعروفة الستخراجه ويتم البدء بهذه المرحلة بعد األرض بل إنها ا
تحديد المكان الذي سيتم الحفر فيه وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها في مرحلة 
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البحث واالستكشاف فبعد التحقق من وجود البترول من خالل االستكشاف يتم وضع 
المؤكدة والعمل على توفير التجهيزات المناسبة لى المكامن إزمة للوصول الترتيبات الال

الستخراج ومعالجة وتجميع وتخزين البترول حيث يتم العمل على تهيئة مكامن الحفر 
وتركيب األجهزة وما يلزم ذلك من تجهيزات ويلي ذلك مباشرة عملية الحفر والوصول الى 

مراحل صناعة البترول ألنها االماكن المحددة من قبل الفنيون لذا تعد هذه المرحلة من اهم 
تحدد بصورة قاطعة وجود البترول من عدمه كما ان عمليات الحفر ذاتها من العمليات 

 الفنية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة ومهارة وتخصص عالوة كونها باهظة التكاليف.
، بارآلوتعد االستفادة من التقنيات الحديثة وتقديم خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة ا

وتوظيف أفضل االبتكارات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين اقتصاديات عمليات الحفر 
ت من اهم النقاط التي تساعد في خفض تكاليف الحفر ويعد "مركز المراقبة المباشرة لعمليا
ث الحفر" أحد مبادرات التحول الرقمي العديدة التي يجب ان تقوم بها الشركات لتطبيق أحد

 ت المتطورة عبر مختلف مجاالت ومراحل أعمالها في قطاع النفط والغاز.التقنيا
الباحثون ان خفض التكاليف وترشيد النفقات في جميع مراحل  ى بإضافة الي ما سبق ير 

يعي انتاج وصناعة البترول المختلفة هي هدف من اهداف االستدامة لهذا المورد الحيوي والطب
 ة.الذى تقوم علية كافة مناحي الحيا

 ولذلك تقوم المؤسسات او الشركات العاملة في مجال البترول بعمل خطط سنوية لترشيد
وتخفيض النفقات، وتشمل الخطط جميع االدارات العامة بالشركة أو بعضها االعلى تكلفة 
حتى يتسنى للمسئولين وضع خطط مستقبلية تهدف الى استدامة االنتاج وزيادته مع تخفيض 

 التكاليف الكلية.
بما أن الدراسة عن دراسة حالة إلحدى شركات قطاع البترول المصري في الفترة من و 
ثر وهى شركة عجيبة للبترول سنركز على بعض النقاط الهامة لتقييم األ 2021الى  2016
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المالي وتخفيض وترشيد نفقات الحفر والتي من شأنها تساعد الشركة على الدفع قدما باستدامة 
 .ة لزيادة االنتاجتشافات البترولياالك

اع كثر انو االتلوث بالنفط من  يعتبر اآلثار البيئية المترتبة على عمليات الحفر وتقييمها:
 الملوثات البيئية لكن التلوث يرتب عواقب وخيمه سواء على البيئة الطبيعية او على صحه

ن للتدخل م همعنايه المشرعين وانتباه ىالكائنات الحيه االمر الذي استرعاالنسان او على 
يئية ثار تلك االضرار والحد منها ما امكن من هنا ظهرت اهميه دراسة االثار البآاجل تخفيف 

المصاحبة لعمليات االستكشاف والحفر ألبار النفط واستخراجه وأصبح تناول تلك االثار 
 جاربتمضار االهتمام القانونيين لما لها من تأثير على الحياه البشرية والطبيعية واثبتت ال

ايات العلمية والممارسات الواقعية ان عمليات استخراج النفط تترك وراءها دائما مخلفات ونف
لنوع  تبعا بمستويات مختلفة  لفترات زمنيه متباعدة لى البيئة وبالتالي تتضرر البيئةتؤثر سلبا ع

لة المشغ المخلفات وكميتها وتتأثر هذه االضرار شده وخفه من بمدى التزام المنشاة والجهات
 في مجال النفط بضوابط االستخراج والتنقل والتصدير والتخزين وقيودها.

تختلف االثار البيئية في كال من اماكن االستكشاف والحفر سواء كانت في البر او 
البحر مثال االكتشاف والحفر في البحر يحجب تغلغل اشعه الشمس في العمود المائي مما 

ت ات ذاوية للكائنات البحرية كما تسبب في الهالك الفوري للكائنيؤثر سلبا على العمليات الحي
ده عتماعية للتلوث في مجاالت الحساسية المفرطة ونفوقها وتتوزع االضرار االقتصادية واالج

 :وهي
 .نشطة السياحية الساحلية والبحريةاالضرار باأل .1
 .تعطل والنشاط الصيد التأثير المباشر على سالمه األغذية البحرية .2
 تعطل حركه السفن البحرية والتبادالت التجارية مع ما يصاحب ذلك من تعاقدات اداريه .3

 .وخسائر اقتصادية
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يل ه تأهالتكلفة المرتفعة المتعلقة بمكافحه التلوث وعمليات تنظيف المناطق المتكررة واعاد .4
 حليهت النظم األيكولوجية الساحلية وتعطيل انشطه معامل انتاج الطاقة الكهربائية ومحطات

 .المياه
 ىلإلنفط من أكثر األسباب المؤدية تعد األنشطة التي تقوم بها الدول للكشف عن ا

التلوث وان عمليه تقييم المخاطر في مجال استخراج النفط ال تزال ناشئة بسبب غياب 
  .االحصاءات والدراسات المعمقة

مع العلم ان تلك كما انها ال تشمل كل المناطق التي تشهد اعمال التنقيب والحفر 
ثير الدراسات حول التنوع البيولوجي البري والبحري وخصائص المياه تتطلب امكانيات أكبر بك

ة لبيئيامن المتوفرة حاليا وهو ما يطرح سؤاال جوهريا يتعلق بكيفية معرفه كافة جوانب االثار 
 لتلك العمليات وتحديد اسس التغلب على تلك االثار.

 تحقيقسوف تقوم بتقييم األثر البيئي لعمليات حفر ابار البترول ل لذلك فان هذه الدراسة
 (رالعدد الرابع عش 2019والتوثيق  )المركز االستشاري للدراسات اهداف التنمية المستدامة

ونتالند جنة بر جاء تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية والتي عرفت باسم ل :التنمية المستدامة
" ليتناول الصورة التي يجب أن يكون عروف ب "مستقبلنا المشتركوالم، م 1987في عام 

التنمية المستدامة" والذي يعني حق تلبية عالمنا، ليكون أول ظهور لمصطلح "عليها 
 ( 2 عدد 25 مجلد 1989 ،)محمد كمال عارف .احتياجاتها

عالم إن أبرز ما يميز القرن الماضى هو النمو اإلقتصادى الكبير الذى شهدته دول ال
لفة وقد إستند هذا النمو على ركيزة اساسية وهى التطور الكبير فى القطاعات المخت، الغربى

ة وقد جاء فى فترة إتسمت بوفرة نسبية فى موارد العالم الطبيعية وموارد الطاق، للصناعة
ى الحفرية بشكل خاص مع اإلستخدام المكثف لعناصر البيئة الطبيعية، عندها بدأ التفكير ف

 ال البعد البيئى فى عملية تقييم السياسات المختلفة.إدخ
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كى يرة لفقد كانت النظرة التقليدية للتنمية اإلقتصادية على إنها عملية تحويل الدول الفق
تصبح أغنى مع إحداث بعض التغيرات فى هيكلها اإلقتصادى واإلجتماعى بغض النظر عن 

بيئة مكن أن تؤدى إلى نتائج سلبية على اللكن إتضح أن مثل هذة النظرة ي، أى إعتبارات أخرى 
 بدرجة قد تفوق فى بعض األحيان مكاسب عملية التنمية اإلقتصادية ،كل ذلك يعنى أن هناك

يحى ذب) .عنصر البيئة بوظائفها المختلفةبعدا جديدا لعملية التنمية يتمثل فى ضرورة إدخال 
 ( 9ص  2009 ،عقيلة

 

 جراءات المنهجيةاإل 
ة أجل تحقيق أهداف الدراس وذلك من :المنهج الوصفي التحليلي بإستخدامقام الباحثون 

حيث قام الباحثون بإستخدام المنهج الوصفي الذي يحاول من خالله توصيف المتغيرات 
ت اناوتقرير مايحدث بالفعل وتوصيفها بشكل دقيق ومستمر وإعتماد الباحثون على تحليل البي

في اثبات صحة الفروض ألغراض الوصول إلى احكام محدده تتعلقب تقييم متغيرات الدراسة 
 .دامة()لتقييم األثر المالي والبيئي لعمليات حفر آبار البترول لتحقيق أهداف التنمية المست

 :د استخدم الباحثون مصدرين أساسينوق :نوع ومصادر البيانات
ة ثانويعالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات التمالت وجه م المصادر الثانوية:

رير، والدوريات والمقاالت والتقا، والتيفي الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة
 .واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة

لية من جمع البيانات األو لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم  :األولية المصادر
 خالل االستقصاء كأداة رئيسة للدراسة ،صممت خصيصًا لهذا الغرض.

المهندسين واإلداريين والفنيين بحقول  تمثلت عينة الدراسة من مجموعة: عينة الدراسة
حيث تم توزيع اإلستقصاءات  الصحراء الغربية بشركة عجيبه للبترول بجمهورية مصر العربية،
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ب ووسائل التواصل االجتماعي وتم آد اإللكتروني والماسنجر والواتس ة عبر البريااللكتروني
عرض االستقصاء على جروبات الفيس بوك الخاصة بالشركة وتم عمل بوست خاص بها 

( استقصاء الكتروني بمعدل استجابة 300وتوزيعها وتم الحصول على استجابة لعدد )
(85,7%.) 

ر كل محـو و صميم اسـتمارة االستقصاء تتكـون مـن ثالث محـاور تـم إعـداد وت: أدوات الدراسة
افـق ـر مو يتضمـن عـددا مـن الفقـرات، تكـون اإلجابة عليها بالتـدرج مـن موافـق بشـدة إلـى غي

ي رات التـالفقـبشـدة مـع إعطـاء أوزان تـرجيحية لـكل رأي فـي اإلجابة، وقـد تـم تحديـد المحـاور و 
 تي:آلااسـتمارة الدراسـة كا تحتـوي عليهـ

(، حيـث 1X) يهـدف إلـى قيـاس تقييم األثر المالي لعمليات حفر آبار البترول :المحـور األول
والحادي عشر من المحور  -. وتم حذف السؤال الثاني11: 1يضـم هـذا المحـور الفقـرات مـن 

 .األول
(، حيـث 2Xعمليات حفر آبار البترول )يهـدف إلـى قيـاس تقييم األثر البيئي ل :المحـور الثاني

 .22إلـى 12تضمـن هـذا المحـور الفقـرات مـن 
(، حيـث تضمـن هـذا 3Xيهـدف إلـى قيـاس تحقيق أهداف التنمية المستدامة ) :المحـور الثالث

 .33إلـى  23المحـور الفقـرات مـن 
 Validityوالصدق  Reliabilityيتم إجراء كاًل من اختباري الثبات  :صدق وثبات اإلستبيان

عادًة بهدف معرفة مدى صدق وصحة وصالحية قائمة االستقصاء إلجراء التحليالت 
ُيشير معامل الثبات إلى مدى استقرار عبارات )بنود( قائمة االستقصاء اإلحصائية الالحقة و 

مال وعدم تناقضها مع نفسها، أي أن قائمة االستقصاء سوف ُتعطي نفس النتائج تقريبًا باحت
مساوي لقيمة معامل الثبات إذا أُعيد تطبيقها على عينة أخرى من نفس المجتمع وبنفس 
الحجم. وإلجراء اختبار الثبات للعبارات الواردة بقوائم االستقصاء تم استخدام معامل ألفا 
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وهو معامل يأخذ قيمًا تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح.  Cronbach’s Alphaكرونباخ 
ن هناك ثباتًا، فإن قيمة هذا المعامل ستكون مساوية للصفر، بينما إذا كان هناك فإذا لم يك

ثباتًا تامًا في البيانات فإن قيمة هذا المعامل ستكون مساوية للواحد الصحيح. أي أن زيادة 
قيمة معامل ألفا كرونباخ واقترابها للواحد الصحيح تعني زيادة مستوى مصداقية البيانات بما 

 .ج العينة على المجتمع محل الدراسةيعكس نتائ
وتم قياس معامل الصدق عن طريق أخذ الجزر التربيعي لمعامل الثبات الفا كرونباخ 

 .ةى ثبات االستبيان الخاص بالدراسمما يدل على ان درجتي الثبات والصدق عاليه بالحكم عل
اًل من تم إجراء كي : (Reliability and Validity testsإجراء اختباري الثبات والصدق )

عادًة بهدف معرفة مدى صدق وصحة  Validityوالصدق  Reliabilityاختباري الثبات 
من  وصالحية قائمة االستقصاء إلجراء التحليالت اإلحصائية الالحقة، واآلتي توضيحًا لكالً 

 معاملي الثبات والصدق.
ت )بنود( قائمة االستقصاء الثبات ُيشير إلى مدى استقرار عبارا: Reliabilityمعامل الثبات 

وعدم تناقضها مع نفسها، أي أن قائمة االستقصاء سوف ُتعطي نفس النتائج تقريبًا باحتمال 
مساوي لقيمة معامل الثبات إذا أُعيد تطبيقها على عينة أخرى من نفس المجتمع وبنفس 

دام معامل ألفا الحجم. وإلجراء اختبار الثبات للعبارات الواردة بقوائم االستقصاء تم استخ
معامل يأخذ قيمًا تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح.  وهو Cronbach’s Alphaكرونباخ 

فإذا لم يكن هناك ثباتًا، فإن قيمة هذا المعامل ستكون مساوية للصفر، بينما إذا كان هناك 
أن زيادة ثباتًا تامًا في البيانات فإن قيمة هذا المعامل ستكون مساوية للواحد الصحيح. أي 

قيمة معامل ألفا كرونباخ واقترابها للواحد الصحيح تعني زيادة مستوى مصداقية البيانات بما 
، 0,7يعكس نتائج العينة على المجتمع محل الدراسة. علمًا بأن أقل قيمة لمعامل الثبات هي 
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اب يعطي مؤشرًا قويًا للحكم على مدى ثبات قائمة االستقصاء. ويتم حس 0,7وما يزيد عن 
 (Cronbach, 1951) (1) معامل الفا كرونباخ عن طريق المعادلة

 

 ن:أحيث 
 ترمز إلى معامل ألفا كرونباخ. 

n .ترمز إلى عدد العبارات الواردة بقائمة االستقصاء 
 ترمز إلىتباين العبارة الواحدة. 
 االستقصاء. ترمز إلىتباين جميع العبارات بقائمة 

صدق قائمة االستقصاء يعني أن العبارات الواردة بقوائم : Validityمعامل الصدق 
ن االستقصاء ُتمثل المجتمع المدروس بشكل جيد، أي أن اإلجابات التي يتم الحصول عليها م

 قوائم االستقصاء تعطي المعلومات التي وضعت من أجلها العبارات )قائمة االستقصاء تقيس
لقياسه(. ويتم قياس معامل الصدق عن طريق أخذ الجزر التربيعي لمعامل الثبات  ما وضعت

 (.2كما هو موضح بالمعادلة )
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 قيم الثبات ومعامل الصدق الذاتى الداة الدراسة (:1) جدول
عدد  المتغيرات

معامل الصدق  الفاكرونباخ اسم المتغير والُبعد الفقرات
 الذاتي

المالي لعمليات حفر آبار  تقييم األثر -1 9 المستقل
 %85,8 737,0 البترول

تقييم األثر البيئي لعمليات حفر آبار  -2 11 المستقل
 %89,9 809,0 البترول

 %90,8 825,0 تحقيق أهداف التنمية المستدامة -3 11 التابع
 %93,8 880,0 كل فقرات االستقصاء  

 SPSS. V 26الجدول من اعداد الباحث باستخدام برنامج  المصدر:
ة ( قيم معامل الثبات لالتساق الداخلي )ألفا كرو نباخ( ألدا 1يتضح من الجدول رقم )

 الدراسة.
والحادي عشر من المحور األول الن االرتباط الكلى المصحح  -وتم حذف السؤال الثاني

 ,.Zijlmans, E. et. al) ) مما يزيد من صدق األداة عند حذفهما 0,2للسؤالين أقل من 

2019) 
الى  (737,0ان ارتفاع قيمة ألفا كرونباخ لكل ُبعد من األبعاد الدراسة حيث تتراوح من )

( وتبين أن جميع عناصر االستقصاء 0,880( وتبلغ اجمالي فقرات االستقصاء نحو )825,0)
إلى  ( التي تشير0,7يمكن االعتماد عليها الختبار فرضيات الدراسة ألنه؛ يتجاوزون العتبة )

 (.Hair et al., 2010ممتازة )موثوقية 
فيقصد به ان األداة تقيس ما وضعت لقياسه )عبد  Validityاعتماد طريقة الصدق 

وأمكن التحقق من الصدق الذاتي لمقاييس الدراسة، كما يتضح أن معامل  (2008، الفتاح
 ،تةبولة العتبار أداة الدراسة ثاب( وهذه نتيجة مق%90,8( إلى )%85,8الصدق يتراوح من )

وهي قيمة مرتفعة تعكس ثبات وصدق أداة الدراسة، وتدل على ان االستقصاء يقيس ما وضع 
 .لقياسه
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حساب صدق استقصاء الدراسة لبيان مدى  :صدق االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة
االتساق الداخلي للعبارات المكونة للمقاييس التي اعتمدتها الدارسة، معامل الصدق الذاتي 

زئة النصفية لدراسة مدى ارتباط كل فقره بمحورها( وذلك بحساب قيم معامالت االرتباط )التج
 )الُبعد(. )معامل ارتباط بيرسون( بين درجة كل عبارة ودرجة المحور

 :ة الُبعدقيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرج
 تقييم األثر المالي لعمليات حفر آبار البترولالبعد االول: 

المالي لعمليات حفر آبار صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول تقييم األثر  :(2) جدول
 البترول

 معامل االرتباط الفقرات
القيمة 
-p االحتمالية

value 

 االستنتاج

ى تؤدي زيادة التكاليف المالية لعمليات حفر آبار البترول إل
 دالة 0,000 0,533**  عدد اآلبار المخطط حفرها مستقبالً انخفاض 

يؤدي استخدام أدوات وطرق الحفر الحديثة إلى ترشيد 
 دالة 0,000 0,648**  التكاليف في عمليات حفر آبار البترول

يؤدى استخدام أجهزة حفر آبار البترول ذات قدرات تتناسب 
 دالة 0,000 0,619**  مع أعماق اآلبار إلى ترشيد التكاليف

في عمليات  (SLIM HOLE)يؤدي استخدام طريقة ال 
 دالة 0,000 0,520**  حفر آبار البترول الى ترشيد التكاليف

بدال من  STANDSيؤدي استخدام تقنية طلوع ونزول 
الطلوع والنزول بأنبوب واحد تلو االخر إلى ترشيد تكاليف 

 عمليات الحفر
 دالة 0,000 0,562** 

على بعض االبار  (RE-Entry) تؤدي طريقة اعاده الدخول
 دالة 0,000 0,557**  ديمة ذات اإلنتاجية الضعيفة إلى زيادة حجم اإلنتاجالق

يؤدي استخدام الطاقة النظيفة أو المتجددة بدال من الديزل 
 في توليد الكهرباء لتشغيل معدات الحفر واالنتاج إلى ترشيد

 تكاليف عمليات حفر آبار البترول
 دالة 0,000 0,649** 

لتي اواستخدامها بديال للمياه العذبة  تؤدي عملية تحلية المياه
 دالة 0,000 0,626**  تستخدم في عمليات حفر آبار البترول في ترشيد التكاليف

 دالة 0,000 0,448**  
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 SPSS. V 26الجدول من اعداد الباحث باستخدام برنامج  المصدر:
د االول )تقييم ( ان معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات الُبع2يبين الجدول رقم )

األثر المالي لعمليات حفر آبار البترول( والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت 
( أن جميع قيم معامالت 0,649: **  0,448االرتباط المبينة والتي تراوحت من )**

( وبذلك تعتبر 0.000معنوية يساوى ) ى )االرتباط طردي( ودالة عند مستو  االرتباط موجبة
رات الُبعد األول متسقة وصادقة مما يدل على وجود عالقة جيدة وقوية بين درجة كل فقرة فق

 والدرجة الكلية للُبعد.
 البعد الثاني: 

آبار  صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول تقييم األثر المالي لعمليات حفر :(3) جدول
 البترول

معامل  الفقرات
 االرتباط

القيمة 
-p االحتمالية

value 
 االستنتاج

 يؤدي عدم اإللتزام بالمعايير البيئية أثناء عمليات حفر آبار
 دالة 0,000 0,729**  البترول إلى تلوث البيئة

تؤدي مخاطر الصناعة النفطية إلى حدوث أضرار بيئية في 
 دالة 0,000 0,667**  بيئةحالة عدم االلتزام بقواعد السالمة والصحة المهنية وحماية ال

 ي عدم اإللتزام بالمعايير البيئية أثناء عمليات حفر آباريؤد
 دالة 0,000 0,673**  البترول إلى وقوع حوادث واصابات للعاملين

يؤدي إلتزام الشركة بخطة اإلدارة البيئية المدرجة في دراسة 
تقييم األثر البيئي إلى الحفاظ على صحة وسالمة العاملين و 

 حماية البيئة
 دالة 0,000 0,681** 

 تؤدي دراسة تقييم األثر البيئى قبل عمليات حفر آبار البترول
 إلى وجود رؤية مستقبلية لحماية البيئة خالل عمليات حفر آبار

 البترول
 دالة 0,000 0,690** 

يؤدي وجود مخلفات حفر ناتجة من اآلبار إلى حدوث اضرار 
 دالة 0,000 0,659**  رهاصحية على العاملين فى حالة عدم معالجتها أو إعادة تدوي
يئي تؤدي التشريعات والقوانين الملزمة فى دراسة تقييم اآلثر الب
فر ح)لآلبار( إلى وجود معايير لتقييم االثار البيئية فى عمليات 

 آبار البترول
 دالة 0,000 0,653** 

ج يؤدي استخدام الطاقة المتجددة أثناء عمليات الحفر أو اإلنتا
 دالة 0,000 0,547**  ث وحماية البيئةفى الحد من التلو 
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 :(3) جدولتابع 

معامل  الفقرات
 االرتباط

القيمة 
-p االحتمالية

value 
 االستنتاج

اشعة  –مفرقعات  –يؤدي استخدام المواد الخطرة )كيماويات 
تصوير اآلبار(  إلى وجود مخاطر صناعية أثناء عمليات حفر 

 آبار البترول
 دالة 0,000 0,616** 

ؤدي ترشيد استخدام الكيماويات والتخلص االمن من النفايات ي
هو معالجة بيئية للحد من التلوث الناتج من عمليات حفر ابار 

 البترول
 دالة 0,000 0,630** 

  يؤدي  التزام العاملين بإجراءات السالمة والصحة المهنية إلى
إنخفاض مخاطر إصابات العاملين أثناء عمليات حفر آبار 

 ولالبتر 
 دالة 0,000 0,637** 

 SPSS. V 26الجدول من اعداد الباحث باستخدام برنامج 
 ييم األثر( ان معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقراتالُبعد االول )تق3يبين الجدول رقم )

اط الرتبالمالي لعمليات حفر آبار البترول( والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت ا
( أن جميع قيم معامالت االرتباط موجبة 0,729: **  0,547والتي تراوحت من )**المبينة 

ثاني ( وبذلك تعتبر فقرات الُبعد ال0.000معنوية يساوى ) )االرتباط طردي( ودالة عند مستوى 
 .لُبعدمتسقة وصادقة مما يدل على وجود عالقة جيدة وقوية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية ل

 : البعد الثالث
آبار  صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول تقييم األثر المالي لعمليات حفر :(4) جدول

 البترول

معامل  الفقرات
 االرتباط

القيمة 
-p االحتمالية
value 

 االستنتاج

ليف فى عمليات حفر ابار البترول تؤدي إجراءات ترشيد التكا
 دالة 0,000 0,701**  إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 يؤدي اإللتزام بإتباع إجراءات السالمة والصحة المهنية أثناء
 دالة 0,000 0,796**  عمليات حفر ابار البترول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
يؤدي عدم وجود بدائل لمشروعات )حفر اآلبار( فى دراسات 

 دالة 0,000 0,475**  تقييم اآلثر البيئي إلى إعاقة أهداف التنمية المستدامة
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ق يؤدي تقييم االثر المالى لعمليات حفر ابار البترول إلى تحقي
 دالة 0,000 0,687**  أهداف التنمية المستدامة
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 :(4) جدولتابع 

معامل  الفقرات
 االرتباط

القيمة 
-p االحتمالية
value 

 االستنتاج

ق يؤدي تقييم االثر البيئى لعمليات حفر ابار البترول إلى تحقي
 دالة 0,000 0,791**  أهداف التنمية المستدامة

تؤدي زيادة التكاليف فى عمليات حفر آبار البترول إلى إعاقة 
 دالة 0,000 0,546**  فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يؤدي إستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في عمليات الحفر 
 دالة 0,000 0,721**  واإلنتاج إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 يؤدي عدم تقييم االثر البيئي البار البترول إلى إعاقة أهداف
 دالة 0,000 0,721**  التنمية المستدامة

تؤدي عمليات اعادة تدوير مخلفات الحفر إلى تحقيق أهداف 
 دالة 0,000 0,674**  التنمية المستدامة

ستوى يؤدي تدريب العاملين على تكنولوجيا الحفر إلى رفع م
 دالة 0,000 0,746**  األداء مما يحقق أهداف التنمية المستدامة

يؤدي استمرارية حفر آبار البترول إلي تحقيق أهداف التنمية 
 دالة 0,000 0,584**  المستدامة

 SPSS. V 26الجدول من اعداد الباحث باستخدام برنامج 
 ييم األثرن فقراتالُبعد االول )تق( ان معامالت االرتباط بين كل فقرة م4يبين الجدول رقم )

اط الرتبالمالي لعمليات حفر آبار البترول( والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت ا
( أن جميع قيم معامالت االرتباط موجبة 0,796: **  0,475المبينة والتي تراوحت من )**

ثالث ذلك تعتبر فقرات الُبعد ال( وب0.000معنوية يساوى ) ى )االرتباط طردي( ودالة عند مستو 
 .لُبعدمتسقة وصادقة مما يدل على وجود عالقة جيدة وقوية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية ل

 :بالدرجة الكلية للمقياس الدراسة ارتباط األبعاد
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 الكلية االتساق الداخلي باستخدام معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة :(5) جدول

رجـة الد المتغير
 الكلية  

تقييم األثر المالي 
لعمليات حفر آبار 

 البترول

تقييم األثر البيئي 
لعمليات حفر 
 آبار البترول

تحقيق أهداف 
التنمية 

 المستدامة
    1 الدرجـة الكليةً 

تقييم األثر المالي لعمليات 
   1 **616. حفر آبار البترول

تقييم األثر البيئي لعمليات 
  1 **268. **881. حفر آبار البترول

تحقيق أهداف التنمية 
 1 **881. **339. **916. المستدامة

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
 SPSS. V 26الجدول من اعداد الباحث باستخدام برنامج 

. (0,616**بلغ ارتباط تقييم األثر المالي لعمليات حفر آبار البترول مع الدرجـة الُكليًة )
. (0,881**)مع الدرجـة الُكليًة  قييم األثر البيئي لعمليات حفر آبار البترولبلغ ارتباط ُبعد ت

جدول  يوضح. (0,916مع الدرجـة الُكليًة )** بلغ ارتباط ُبعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة
عالية أتضح من الجـدول أن قـيم  ( مدى ارتباط ابعاد الدراسة بعضها البعض بنسب5)

راسة( اة الدألبعـاد المقياس مـع الدرجـة الكليًة، وتشير إلى أن المقياس )أدمعـامالت االرتبـاط 
 تمتع بمعامالت صدق عالية.

 بحث:حدود ال
 .2021حتى  2016الممتدة من  : خالل الفترةالحدود الزمنية

 .ربية: حقول شركة عجيبة للبترول بالصحراء الغربية داخل جمهورية مصر العالحدود المكانية
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بترول ار ال: تناول الباحث نتيجة تقييم االثر المالي والبيئي لعمليات حفر آبلموضوعيةالحدود ا
ن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذى يؤدى الى ترشيد نفقات الحفر ويساعد في الحد م

 التلوث وحماية البيئة.
 بحث:متغيرات ال

 :المتغيرات المستقلة
  البترولتقييم األثر المالي لعمليات حفر آبار. 
 تقييم األثر البيئي لعمليات حفر آبار البترول. 

 :المتغير التابع
 .تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ويتبين للباحث أن كل من األثر المالي والبيئي هما نتيجة لعمليات التشغيل في 
القطاعات المختلفة داخل جميع شركات البترول حيث يختص الجانب المالي بمدى نجاح 

يق لتحق، في استغالل كل الموارد المتاحة لديها من موارد مادية ومعنوية بكفاءة وفعاليةالشركة 
ويختص الجانب البيئي بمدى نجاح كفاءة النشاط دون ، األهداف المسطرة من طرف اإلدارة

ر فر آباحوأن تقييم االثر المالي والبيئي لعمليات ، التأثر بمخاطر البيئة أثناء عمليات الحفر
ق ل بمثابة رؤية مستقبلية تساعد في تحقيق أهداف الشركة  ويتكامل كالهما في تحقيالبترو 

 أهداف التنمية المستدامة.
 : بحثنتائج ال

 Path Analysisالمساروسنستخدم هنا تحليل : AMOS اختبار الفروض باستخدام برنامج
 .أحد أساليب المعادلة البنائية

 Pathنماذج المسار ) :لبنائية )برنامج أموس(أنماط النماذج في النمذجة بالمعادلة ا

Modelsيتم تحديد نماذج المسار أيضا بالمتغيرات المشاهدة ). 
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غير ان نموذج المسار يسمح بالمرونة، حيث يمكن أن يتضمن متغيرات مشاهدة مستقلة 
 عديدة ومتغيرات مشاهدة تابعة. تتكون عملية بناء نموذج تحليل المسار من عدة خطوات، تعد

كل خطوة منها شرطا أساسيا لنجاح الخطوة التالية، والخطوات الالزمة لبناء هذا النموذج 
 (Bollen, 1989يوردها )

م رس - إنشاء نمط للعالقات بين المتغيرات بالترتيب - نموذج سببي بناء بالشكل التالي:
ار حسن اختب - حساب معامالت المسار - نموذج تخطيطي لمسار العالقات بين المتغيرات

 (2012)المالكي،  .تحليل وتفسير النتائج - التطابق مع النموذج األساسي
والشكل التالي يبين نموذج لتحليل : ( لمتغيرات الدراسةPath Modelsنموذج المسار )

المسار، ويالحظ كيف ترتبط شبكة من المتغيرات مع بعضها البعض، وهذه العالقات 
ها في دفعة واحدة والوقت نفسه من خالل تقنية النمذجة المتداخلة والمتفاعلة يمكن معالجت
  AMOS بالمعالجة البنائية باستخدام برنامج

قبل اختبار الفرضيات سيتم هنا تقدير كفاءة النموذج من خالل تقدير كفاءة وجودة النموذج: 
قلة تحليل المسار للعالقات واالرتباطات بين المتغيرات ودراسة دور كل من المتغيرات المست

التابع الخارج من النموذج البنائي )تقييم  ( والمتغير1المشاهدة الداخلة في النموذج البنائي )
 األثر المالي والبيئي لعمليات حفر آبار البترول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة(
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هداف تحليل المسار )تقييم األثر المالى والبيئى لعمليات حفر آبار البترول لتحقيق أ  :(1) شكل

 AMOS.26التنمية المستدامة( باستخدام برنامج 
ة مدى جودج تحليل المسار للنموذج المقترح أظهرت نتائ :اختبار جودة المطابقة للنموذج

 .كما هو موضح بالجدول (GOODNESS of Fit Test)المطابقة 
 (AMOS) اظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفروض باستخدام برنامج

، تم استخدام أسلوب المعادالت البنائية )الهيكلية(الختبار فروض الدراسة وبناء 26اإلصدار
أسلوب يستخدم لتحديد وتقدير  SEMنموذج مقترح للعالقة بين متغيرات الدراسة، حيث تعتبر 

نماذج العالقات الخطية بين المتغيرات وتهدف إلى تحديد مدى مطابقة النموذج النظري 
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 SEMأحد تحليالت  Path Analysis وقد تم استخدام تحليل المسار للبيانات الميدانية، 
(Structural equation modeling.) 

قبل اختبار الفرضيات سيتم هنا تقدير كفاءة وصالحية النموذج من خالل تحليل المسار 
 للعالقات واالرتباطات بين المتغيرات ودراسة دور كل من المتغيرات المستقلة المشاهدة الداخلة

في النموذج البنائي والمتغير التابع الخارج من النموذج البنائي )تقييم األثر المالي والبيئي 
 .لعمليات حفر آبار البترول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة(

لمسار بالنظر لقيم مؤشرات المطابقة أظهرت نتائج تحليل ا :اختبار جودة المطابقة للنموذج
( كما هو GOODNESS of Fit Testدى جودة المطابقة )للنموذج الدراسة المقترح م

ى نتائج جودة المطابقة أن قيم مؤشرات جودة المطابقة تقع جميعها في المد. موضح بالجدول
(، كما اظهر 4(، )3المثالي الذي يدل على جودة المطابقة كما هو موضح في العمود رقم )

مما  0,08( تقل عن RMSEAتقريبي )التحليل ان قيمة الجذر التربيعي لمتوسط الخطاء ال
 (2015، )ناصر العريفي .يدل على أن النموذج مالئم لبيانات الدراسة

 نتائج جودة المطابقة :(6) جدول
القيمة الدالة على جودة  رمز المؤشر المؤشر

 قيمة المؤشر المطابقة
 DF =1 CMIN/DF CMIN/DF >0  <5 0,220إلى 0,220= 2×مربع كاي 

 GFI GFI>0,90 1 مطابقةمؤشر حسن ال
 AGFI AGFI>0,90 0,997 

 NFI NFI>0,90 1 مؤشر المطابقة المعياري 
 .RFI RFI>0,90 998 مؤشر المالءمة النسبية
 CFI CFI>0,90 1 مؤشر المطابقة المقارن 
 IFI IFI>0,90 1,00 مؤشر المطابقة المتزايد

 TLI TLI>0,90 1,00 لويس -مؤشر توكر
 .RMSEA RMSEA<08. 000 لمتوسط الخطاء التقريبيالجذر التربيعي 

 AIC محك المعلومات
>النموذج 10,22النموذج

 10,22 483,342المستقل 

 Probability level =.764( AMOSمن اعداد الباحث من مخرجات )باستخدام برنامج  المصدر:
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على  مما يدل 0,9يتضح من نتيجة تحليل المسار ان كل مؤشرات المطابقة أكبر من 
أن النموذج المقترح مالئم تمامًا لبيانات الدراسة، كما اظهر التحليل ان قيمة الجذر التربيعي 

مما يدل على أن النموذج مالئم  0.08تقل عن  (RMSEAلمتوسط الخطاء التقريبي )
 لبيانات الدراسة.

وذج كما يتضح ان كل المؤشرات تتكون من قيم جيده جدا فالنموذج جيد للمطابقة فالنم
مقبول حسب ما تمت اإلشارة اليه بقيمة المؤشرات وهذا يدل يشير إلى ان قيم المتغيرات في 
النموذج قادرة على قياس العالقات بين متغيرات الدراسة المستقلة والوسيطة والتابعة وبذلك يتم 

 قبول نتائج تحليل المسار.
 :اختبار الفروض

لة معنوية بين تقييم األثر المالي لعمليات حفر يوجد عالقة ذات دال" :بالنسبة للفرض األول
 ".ابار البترول وبين تحقيق اهداف التنمية المستدامة

يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تقييم األثر البيئي لعمليات حفر " :بالنسبة للفرض الثاني
 ".آبار البترول وبين تحقيق اهداف التنمية المستدامة

ي طرد يوجد تأثيرتائج اختبار الفرض األول بالدراسة، انه ( إلى ن7يشير الجدول رقم )
تنمية لتقييم ااُلثر المالي لعمليات حفر آبار البترول على تحقيق أهداف الذو داللة معنوية 

 (.1Hالمستدامة )
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 معامالت االنحدار المعيارية واختبار المعنوية )ت( للفرض األول والثانى :(7) جدول

لمتغير ا التأثير متغير مستقل
 التابع

اوزان 
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري 

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 H الداللة

تقييم ااُلثر المالي 
لعمليات حفر آبار 

 x1البترول 
<-- 

تقييم ااُلثر 
البيئي 

لعمليات 
حفر آبار 

 البترول

128.. 032.. 3,978 *** 1 

تقييم ااُلثر البيئي 
لعمليات حفر آبار 

 البترول.
<-- 

تحقيق 
أهداف 

تنمية ال
 المستدامة

740.. 031.. 24,582 *** 2 

 (0,001معنوي عند )الفا> ***AMOS.26من اعداد الباحث مخرجات برنامج المصدر:
يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تقييم األثر المالي لعمليات حفر ": اختبار الفرض األول

 ".ابار البترول وبين تحقيق اهداف التنمية المستدامة
 بار البترولآتقييم األثر المالي لعمليات حفر ل المسار انه عندما يرتفع أوضح تحلي

حتوي ي..( كما ان 128بمقدار ) يرتفع تحقيق اهداف التنمية المستدامة بمقدار الواحد الصحيح،
.(، وقيمة "ت" 032..(، على خطأ معياري يبلغ حوالي )128تقدير انحدار القيمة )

 .قبول الفرضالنتيجة  (.0,001(.، ومستوى معنوية > )3,978)
ر يات حفيوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تقييم األثر البيئي لعمل": اختبار الفرض الثاني

 ".آبار البترول وبين تحقيق اهداف التنمية المستدامة
 بار البترولآأوضح تحليل المسار انه عندما يرتفع تقييم األثر المالي لعمليات حفر 

..( كما ان يحتوي 740بمقدار ) يرتفع تحقيق اهداف التنمية المستدامة صحيح،بمقدار الواحد ال
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.(، وقيمة "ت" 031..(، على خطأ معياري يبلغ حوالي )740تقدير انحدار القيمة )
 .قبول الفرضالنتيجة  (.0,001(.، ومستوى معنوية > )24,582)

 سةإلحصائية للفروض العلمية الدرانتائج االختبارات ا :(8)جدول 
 القرار مستوى الداللة نص الفرض العلمي الفرض

ات يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تقييم األثر المالي لعملي األول
 قبول *** حفر ابار البترول وبين تحقيق اهداف التنمية المستدامة

ات يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تقييم األثر البيئي لعملي الثاني
 قبول *** وبين تحقيق اهداف التنمية المستدامة حفر آبار البترول

 0,001اقل من  p-Valueمستوى معنوية )داللة( ***الجدول من اعداد الباحث المصدر:
 

 النتائج
بين يوجد عالقة ذات داللة معنوية بين تقييم األثر المالي لعمليات حفر ابار البترول و  .1

 .تحقيق اهداف التنمية المستدامة
بين داللة معنوية بين تقييم األثر البيئي لعمليات حفر آبار البترول و  يوجد عالقة ذات .2

 .تحقيق اهداف التنمية المستدامة
حفاظ لى اليؤدي التزام الشركة بخطة اإلدارة البيئية المدرجة في دراسة تقييم األثر البيئي إ .3

 على صحة وسالمة العاملين وحماية البيئة.
د رول ذات قدرات تتناسب مع أعماق اآلبار إلى ترشييؤدى استخدام أجهزة حفر آبار البت .4

 .التكاليف
وطريقة  (SLIM HOLE)يؤدى استخدام بعض طرق الحفر مثل استخدام طريقة ال  .5

خر الى ترشيد طلوع والنزول بأنبوب واحد تلو اآلمن ال بدالً  STANDSطلوع ونزول 
 .نفقات الحفر



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية يكلية الدراسات العل

 وآخرون  عبد الباقى عبد المحسن محمد الصغير
 

 2022 إبريل، الجزء الثالث، رابعال العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

101 

لى إترول لمهنية أثناء عمليات حفر ابار البيؤدي االلتزام بإتباع إجراءات السالمة والصحة ا .6
 .تحقيق أهداف التنمية المستدامة

فر حيؤدي استخدام أنابيب االنتاج ذات الجودة والمواصفات الجيدة المستخدمة في عمليات  .7
 آبار البترول إلى زيادة عمرها االفتراضي.

 

 التوصيات
لحديثة تخدام طرق الحفر االتركيز على ترشيد التكاليف في عمليات الحفر عن طريق اس .1

 .بار ونوع التربة التي يتم فيها الحفروالتي تتناسب مع أعماق اآل
يوصى الباحثون بعمل خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا  .2

 في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة.
من  ر( وإعادة تدويره للحدباالستمرار في معالجة نواتج الحفر )طين الحف يوصى الباحثون  .3

 .التلوث
ية يوصى الباحثون باستخدام الطاقة المتجددة أثناء عمليات الحفر للحد من التلوث وحما .4

 البيئة.
يوصى الباحثون بزيادة البحث العلمي في مجال استخدام الطاقة النظيفة في عمليات  .5

 .الحفر
فنيه خاصه بمهمات  يوصى الباحثون شركات إنتاج البترول المصرية بتقديم عروض .6

 بار(انابيب تغليف جدار اآل - باررؤوس اآل -ومستلزمات وأدوات الحفر )انابيب الحفر 
 تالئم طبيعة الحفر وان تكون ذات جوده عالية ومطابقة للموصفات العالمية بغض النظر

 .عن ارتفاع السعر
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جيا افق مع تكنولو يوصى الباحثون بأهمية البرامج التدريبية للعاملين وتحديثها بما يتو  .7
 .الحفر

 

 المراجع
ة: تدامترشيد استخدام الطاقة وحماية البيئة لتحقيق التنمية المس (:2014) ابراهيم مباركي

 رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم .2030دراسة مستقبلية أفاق 
 .2)باتنة( ص  التيسير، جامعة الحاج لخضر

رسالة ماجستير، كلية  .ائي للتنبؤ بإنتاج البترولنموذج إحص (:2015) أحمد الحصافي
 .2سعيد، مصر ص التجارة، جامعة بور

دور البحث العلمي والدارسات العليا في الجامعات الفلسطينية في (: 2013) أشرف يونس
 –ية رسالة ماجستير، كلية التجارة، الجامعة االسالم .تحقيق التنمية المستدامة

 .106غزة ص
مخاطر الصناعة النفطية على البيئية خالل مرحلة الحفر وطرق (: 2017)جابر إبراهيم 

 12معالجتها دراسة حالة المؤسسة الوطنية للتنقيب ص 
 .أولويات التنمية المستدامة في العصر المعرفي :(2017حرز هللا محمد لخضر، فؤاد جدو )

 ،1رة ع سية، جامعة محمد خيضر، بسكمجلة الناقد، كلية الحقوق والعلوم السيا
 .83 ، 85ص 

ؤسسة أثر أنشطة الحفر على التكاليف البيئية دراسة حالة الم(:2016) خلود جهاد، ابن السايح
، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ENAFORالوطنية 
 .2ص الجزائر،

قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم  .الطاقة في ظل التنمية المستدامة :ذبيحي عقيلة
، ص 2009-2008قسنطينة،  -قتصادية وعلوم التيسير، جامعة منثوري اال
9. 
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معهد الدراسات والبحوث  .: التحليل العاملي التوكيدي(2009) عبد الحميد العباسي
 .االحصائية، جامعة القاهرة
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ABSTRACT 

The study aimed to assess the financial impact of drilling oil wells 

operations to achieve sustainable development goals, by rationalizing 

drilling expenses and costs, because the drilling stage is one of the 

largest stages in terms of high costs in the petroleum industry. The 
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study also clarified the implementation of this by optimizing the 

selection of drilling tools and methods, which leads to the 

rationalization of costs and the sustainability of drilling operations to 

increase production. The study dealt with the importance of evaluating 

the financial and environmental impact of drilling oil wells and its 

reflection on achieving sustainable development goals. The field study 

was applied to a number of Agiba Petroleum Company fields inside the 

Arab Republic of Egypt.  

The study concluded that the evaluation of the financial and 

environmental impact of drilling oil wells achieves sustainable 

development goals. By rationalizing drilling expenses, reducing 

pollution and preventing the risks of this stage by following the 

procedures and rules of occupational safety and environmental 

protection. The researcher recommends the need to develop plans and 

work programs to ensure the achievement of sound financial practices 

with the aim of rationalizing costs and environmentally sustainable 

practices during oil well drilling operations. It aims to use clean and 

renewable energy to operate oil well drilling devices and equipment. 

Keywords: financial impact, environmental impact, oil well drilling 

operations, sustainable development. 


