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  المقدمة  1
كجزٍء من المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود والشراكة االستراتیجیة بین مركز البیئة والتنمیة لإلقلیم العربي 

تحسین جودة الوقود وكفاءة استھالك الطاقة في الشرق "یداري وبین برنامج األمم المتحدة للبیئة تحت عنوان س -وأوروبا 
، تھدف الدراسة الحالیة إلى تقییم مدى كفاءة استھالك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسید الكربون بالنسبة "األوسط وغرب آسیا

وتسھم دراسة الحالة الحالیة في الجھد العالمي المبذول من أجل . من لوائحللسیارات في البحرین، واستعراض ما یتعلق بذلك 
خفض االعتماد على الوقود، وتحسین تقنیات أساطیل السیارات، والتخفیف من حدة األثر البیئي واالقتصادي للسیارات األقل 

  .كفاءة، وذلك من أجل قطاع نقل ومواصالت أكثر استدامة

أي (لى السیارات الجدیدة، فیما قد تتطرق الدراسات المستقبلیة إلى السیارات في االستخدام وینحصر نطاق ھذا التقریر ع
  .وبقیة تصنیفات السیارات األخرى) رصید المركبات بالكامل

  األھداف ١.١

الھدف الكلي من ھذه الدراسة ھو عرض دراسة حالة البحرین فیما یخص اتجاھات كفاءة استھالك الطاقة وانبعاثات ثاني 
وترد الدراسة في سیاق مستھدف المبادرة العالمیة لالقتصاد في . سید الكربون من السیارات الجدیدة في السنوات األخیرةأوك

كم  ١٠٠/لتر ٤كم الیوم إلى  ١٠٠/لتر ٨استخدام الوقود لخفض المتوسط العالمي الستھالك السیارات الجدیدة للطاقة من 
 ٥٠، مستھدف ٢٠٥٠بحلول عام % ٥٠في كل رصید السیارات بنسبة  ، وكذلك لتحقیق خفض٢٠٣٠بحلول عام %) ٥٠(

 .٥٠في 

  :وفیما یلي أھداف ھذه الدراسة على وجھ التحدید

 .تقریر حول متوسط كفاءة استھالك الطاقة بالنسبة للسیارات الجدیدة في البحرین واتجاھھ على مر السنین .١

 .اللوائح والتشریعاتعرض توصیات للمتابعة بالنسبة لصانعي السیاسات وواضعي  .٢
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 نبذة 2

حیث یتضح زیادة  ،١)أ٢٠١٢ الوكالة الدولیة للطاقة(من استھالك الطاقة العالمي  %٢٧ یعتبر قطاع النقل ھو المسؤول عن
من % ٢٢، كما یساھم ب )٢٠١١الوكالة الدولیة للطاقة ( ٢٠١١النسبة في عام  تلكإلى  ١٩٧٣في عام % ٢٣النسبة من ھذه 
  .٢)ب٢٠١٢ الوكالة الدولیة للطاقة(الي نسب انبعاثات ثاني أوكسید الكربون إجم

  

لدى العدید من دول العالم معاییر لالقتصاد في استھالك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسید الكربون من أجل تحسین كفاءة 
القتصاد في استھالك الوقود، لیر معای وضع كما تم طرح العدید من المبادرات حول العالم لمساعدة الدول في. المركبات

كجھد  –علي سبیل المثال  -لالقتصاد في استھالك الوقود  المبادرة العالمیةوتأتي . اتطرق الحساباستحداث وتوفیر البیانات و
المبادرة إلى تحقیق  هوتھدف ھذ. ٣من أجل الترویج لتحسین كفاءة االقتصاد في استھالك الوقودمنظمات مشترك بین خمس 

تنمیة : المبادرةھذه وتضمن أنشطة . ٢٠٠٥عام ب في كل المركبات بشكل عالمي مقارنةً  ٢٠٥٠بحلول عام % ٥٠ن بنسبة تحس
  .٤)أ٢٠١٣المبادرة العالمیة  لالقتصاد في استھالك الوقود (وتحلیل البیانات ودعم السیاسات وزیادة الوعي 

  

حیث . من بین القطاعات األخرى للطاقة االنقل ھو األكثر استھالكً ففي البحرین، كما ھو الحال في معظم الدول، یعتبر قطاع 
حصة كبیرة  عن ، كما یعتبر ھو المسؤول٥)أ٢٠١٢الوكالة الدولیة للطاقة (من إجمالي الطاقة المتوفرة % ٢٢یستھلك حوالي 

 المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وطبقًا لالتصال البحریني الوطني الثاني التفاقیة األمم. من انبعاثات ثاني أوكسید الكربون

UNFCCبنسبة   ٢٠١٠لعام  ٢٠٠٠ عام ، فانبعاثات ثاني أوكسید الكربون من قطاع النقل ظلت في ازدیاد خالل الفترة من
ة ویرجع ذلك إلي الزیادة السریع. ٦)٢٠١٢المدیریة العامة لحمایة الموارد المائیة والبیئة والحیاة البریة (في المتوسط % ٥.٥

مما أدى إلى زیادة مطردة في  ٧)٢٠١٢العامة للمرور  المدیریة)  (في العام% ٧.٣بمتوسط ( في عدد سیارات الركاب
باإلضافة إلى زیادة انبعاثات ثاني أوكسید  ٨)٢٠١٢الجھاز المركزي للمعلومات ) (في العام% ٥.٧بمتوسط (استھالك الوقود 

ف في عْ للِض  من سیارات الركاب ك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسید الكربونومن المتوقع أن ترتفع نسب استھال. الكربون
  .٩)٢٠١٣الصباغ وآخرون ( ٢٠١٠مقارنة بالنسب في عام  ٢٠٣٠البحرین في عام 

  

وھي مواضیع مذكورة في . ویحظى موضوعي االستدامة وكفاءة الطاقة باھتمام كبیر من قبل واضعي السیاسات في البحرین
تقریر االتصال الثاني التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن في و ٢٠٣٠لعام  ةالرؤیة االقتصادیلوطنیة للبیئة واالستراتیجیة ا
ولم  ؛فال توجد صناعة تصنیع سیارات في البحرین. ومع ذلك ال یوجد أھداف محددة أو خطط عمل حتى اآلن. تغیر المناخ

  .حتى اآلن الوقودك صاد في استھاللكربون واالقتتضع البحرین أي معاییر النبعاثات ثاني أوكسید ا
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ویعتبر االقتصاد في استھالك الوقود وانبعاثات ثاني أوكسید الكربون من المؤشرات المفقودة بالنسبة للمركبات في البحرین 
ؤشرین األول ھو توفیر المعلومات حول م: أھدافولذلك یھدف ھذا البحث إلي تحقیق ثالثة . ١٠)٢٠١٣الصباغ وآخرون (

ھما متوسط االقتصاد في استھالك الوقود وانبعاثات ثاني أوكسید الكربون من السیارات الجدیدة في البحرین في وھامین 
. االقتصاد في استھالك الوقود في السیارات الجدیدةالثاني ھو تحلیل اتجاھات و. ٢٠١٢و ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٥األعوام 

  .استھالك الوقود في السیارات الجدیدة في البحرین وفي دول أخرى الثالث ھو عمل مقارنة بین االقتصاد فيو

  

سیتم شرح طرق البحث بشكل و، یلقي ھذا الجزء الضوء على قطاع النقل في البحرین، خمس أجزاء منیتكون ھذا التقریر 
 الخامس رض الجزء، كما یعالرابع الدراسة في الجزء ھذه تعرض نتائج ومناقشة فیما س. من البحث مختصر في جزء الحق

  .أھم االستنتاجات والتوصیات

  

  قطاع النقل في البحرین ٢.١

بمعدل  ٢٠١٢سیارة في عام  ٥٠١.٤٨١لیصل إلى  ٢٠٠٠ازداد إجمالي عدد السیارات في البحرین بشكل كبیر منذ عام 
بمعدل (السكان ویرجع ذلك إلى الزیادة السریعة في عدد . ١١)٢٠١٢المدیریة العامة للمرور % (٧.٣سنوي  متوسط نمو

وإجمالي الناتج  ١٢)٢٠١٢ت الجھاز المركزي للمعلوما ؛٢٠١١ت الجھاز المركزي للمعلوما%) (٧.١متوسط نمو سنوي 
عالقة  ١ویوضح الشكل . ٢٠١٠و ٢٠٠٠بین عامي  ١٣)٢٠١١وزارة المالیة %) (٦بمعدل متوسط نمو سنوي (المحلي 

خالل  (R2=0.94)وبین إجمالي الناتج المحلي الحقیقي ) R2=0.99(ن إیجابیة وقویة بین عدد سیارات الركاب وحجم السكا
  .٢٠١٠و ٢٠٠٠الفترة بین عامي 

 

 ٢٠١٠و ٢٠٠٠ يعدد سیارات الركاب في مقابل حجم السكان وإجمالي الناتج المحلي الحقیقي في البحرین بین عام:  ١الشكل 

٢٠١١١٦، وزارة المالیة ٢٠١٢١٥للمعلومات  ، الجھاز المركزي٢٠١١١٤الجھاز المركزي للمعلومات : المصدر
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 Alsabbagh et al. 2013. 
11

 General Directorate of Traffic 2012. 
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 CIO 2011; CIO 2012. 
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 MoF 2011. 
14

 CIO 2011. 

2000 

2010 



٩ 

 

 
ا األرقام تعد أقل نسبیً ھذه إال أن  ،)٢٠١٠سیارة لكل ألف نسمة في عام  ٣٦٦(لملكیة السیارات  يصاعدتاالتجاه الورغم 
یارة، س ٥٢٣المملكة المتحدة وسیارة،  ٦٨٨أسترالیا : على سبیل المثال(االحصائیات بنظیراتھا في دول العالم ھذه بمقارنة 

ومع ذلك یعد ھذا االتجاه في البحرین أعلى من ذاك الموجود في الدول ). نسمة ١٠٠٠سیارة لكل  ٨٠٢والوالیات المتحدة 
االتحاد ) (لكل ألف نسمة سیارة في عمان ٢١٥و سیارة في المملكة العربیة السعودیة، ١٩٢على سبیل المثال (المجاورة 

  .١٧)٢٠١١الدولي للطرق 
  

من إجمالي السیارات كانت تعمل % ٩٣ أكثر من ،٢٠١٠ففي عام . ت في البحرین بشكل كبیر على البنزینتعتمد السیارا
ولذلك فقد شھد استخدام البنزین زیادة محلیة في . بمحرك یعمل بالبنزین فیما تستخدم النسبة الباقیة من السیارات الدیزیل

لزیادة الكبیرة في عدد الزیادة إلى اھذه وترجع ). ٢شكل (ي اضخالل العقد الم% ٥.٧االستھالك بمعدل متوسط نمو سنوي 
  .١٨)٢٠١٢الجھاز المركزي للمعلومات ( ٣سیارات الركاب، كما ھو موضح بالشكل 

  
 

 

  )قیاس الطاقة تیراجول ةوحد( ٢٠١٠و ٢٠٠٠ ياستھالك البنزین في البحرین بین عام: ٢ الشكل

٢٠١٠١٩) بابكو(شركة نفط البحرین : المصدر
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 CIO 2012. 
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 MoF 2011. 
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 IRF 2011. 
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 CIO 2012. 
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١٠ 

 

 

  ٢٠١٢و ٢٠٠٠ يإجمالي عدد المركبات المسجلة في البحرین بین عام: ٣ لشكلا

٢٠١٢٢٠اإلدارة العامة للمرور : المصدر
 

 
في انبعاثات ثاني أوكسید الكربون بین % ٥.٥بنسبة  ةوقد أدي االعتماد شبھ الكامل على البنزین إلي متوسط زیادة سنوی

). ، حسابات خاصة٢٠١٢٢١حیاة البریة مایة الموارد المائیة والبیئة والالمدیریة العامة لح) (٤شكل ( ٢٠١٠و ٢٠٠٠عامي 
 ٢٠٠٠من إجمالي انبعاثات الدولة في عام % ٦.٨ا النبعاثات الكربون من قطاع النقل بنسبة ورغم الحصة الصغیرة نسبیً 

سبة كانت في ازدیاد تدریجي منذ عام النھذه ، فإن ٢٢)٢٠١٢والحیاة البریة  ،والبیئة ،المدیریة العامة لحمایة الموارد المائیة(
  .في البحرین تعد واحدة من األولولیات التي یجب التحكم بھا والتعامل معھاھذه لذلك فنسبة االنبعاثات . ١٩٩٤

 

 

  ٢٠١٠و ٢٠٠٠ يانبعاثات الكربون من قطاع النقل في البحرین بین عام :٤الشكل 

  ، حسابات خاصة  ٢٠١٢٢٣والحیاة البریة  ،والبیئة ،المدیریة العامة لحمایة الموارد المائیة: المصدر
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 PMEW 2012. 
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  السیاسات واللوائح ٢.٢

لیحل  ٢٠١٥وتم العمل بھ في فبرایر عام  ٢٠١٤في یولیو عام ) ٢٠١٣لعام  ٢٣قانون رقم (أصدر قانون المرور الجدید 
قصى للسیارات المستوردة، ویمنح قانون المرور الجدید وزیر الداخلیة الحق في تحدید العمر األ. ١٩٧٩محل قانون عام 

 غیر محدد، حیثعلى الطریق  المسجلة ومع ذلك فالعمر األقصى للسیارات. ا علیھ من قبلاألمر الذي لم یكن منصوصً 

  .اجتیاز فحص السیارة السنوي بنجاح فقطالقانون  یشترط 

ل الخلیج العربیة لدوجلس التعاون مھیئة التقییس لدول السیارات الجدیدة صادرة عن  إرشادات موحدة لمتطلبات وجدتكما 
تضع مجموعة من  اكم. تضم المتطلبات مواصفات تقنیة ومواصفات لآلمان في السیارات الجدیدة). ٢٠١٥ھیئة التقییس (

 ؛أكاسید النیتروجینو ،والھیدروكربونات ،أول أوكسید الكربون: بعض ملوثات الھواء على وجھ التحدید من ضمنھاالمقاییس ل
  .المقاییس ال تضم ثاني أوكسید الكربونه ھذإال أن 

لوث حول مقاییس التحكم في ت ٢٠٠٢لعام  ٨صدر قرار رقم  - وكالئحة أخرى مرتبطة بنفس السیاق -  لكوباإلضافة لذ
ومن الملوثات المذكورة في ھذا القرار أول أوكسید الكربون . شغیلالتالسیارات في متابعة ولكنھ قرار یخص فقط  ؛الھواء
  . دروكربونات فقطوالھی

  
  

  أسعار الوقود  ٢.٣

فیما یباع البنزین ، )لتر/ دوالر أمریكي ٠.٢٧(دینار بحریني للتر  ٠.١٠ن في البحرین بسعر أوكتی ٩٥یباع البنزین الممتاز 
 وبذلك یعتبر سعر البنزین في البحرین ثاني). لتر/ دوالر أمریكي ٠.٠٢(دینار بحریني للتر  ٠.٠٨ن بسعر أوكتی ٩١الجید 
األلمانیة للتعاون وكالة ال) (لتر/ دوالر أمریكي ٠.١٦(بین دول مجلس التعاون الخلیجي بعد المملكة العربیة السعودیة  أقل سعر
المغني ) (لتر/دوالر أمریكي  ٠.٣٢(دینار بحریني للتر  ٠.١٢ویباع الدیزل في البحرین بسعر . ٢٤)٢٠١٤الدولي 
  . تخدم الدیزل في البحرینمن السیارات تس% ١فیما أقل من . ٢٥)٢٠١٥

  
السیارات التي تعمل بالبنزین في البحرین، ولكن قد یرجع ذلك إلى وجود تنوع كبیر في  ال یوجد سبب واضح لزیادة نسبة

ومن الجدیر بالمالحظة في ھذا السیاق أن المملكة العربیة السعودیة . أنواع سیارات الركاب التي تعمل بالبنزین في السوق
ولكن تم تأجیل المشروع لحین إنتاج . في مشروع یھدف إلى زیادة أعداد السیارات التي تعمل بالدیزل على الطریقكانت تفكر 

  .٢٦)٢٠١٥الجزیرة (دیزل أكثر نظافة في المملكة 
  
على  ٢٠١٢و ٢٠١١ملیون دینار بحریني في عامي  ٨٤١.٣و  ٨٠٠.٩ إلىأسعار منتجات البترول والغاز  ارتفع دعموقد 
  .٢٧)٢٠١٣البحرین  –وزارة المالیة ) (ملیون دوالر أمریكي ٢،٢٣١ – ٢،١٢٣.٩( التوالي

 
الجھاز (متبقي تم تصدیر ال ا، فیمامحلیً  امنھ% ٧.٥ك لِ ھْ استُ  من الدیزل، ملیون برمیل ٣٠.٥أنتجت البحرین  ٢٠١٢في عام  

ُ ك محلیً لَ ھْ تَ سْ الدیزل المُ  ولكن من المھم مالحظة أن كمیات كبیرة من). ب٢٠١٢أ، ٢٠١٢المركزي للمعلومات  في  مْ دَ خْ تَ سْ ا ت
  .محدد ال یوجد احصاءات بكمیة الدیزل التي تستھلكھا السیارات في البحرین بشكلٍ و. مراكب الصید
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 GIZ 2014. 
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 El-Maghny 2015. 
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 Al-Jazirah 2015. 
27

 Ministry of Finance, Bahrain 2013. 
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  المنھجیة 3

لخلق خط أساس یمكنھ تتبع ) بدون تاریخ(تم استخدام المنھجیة المقترحة من قبل المبادرة العالمیة لالقتصاد في الوقود 
وتضم السیارات كل من . تجاھات االقتصاد في استھالك الوقود وانبعاثات ثاني أوكسید الكربون من السیارات الجدیدةا

، والصغیرة، والمدمجة، وسیارة األسرة، والسیارات الكبیرة باإلضافة إلى العربات الكبیرة )المیني(السیارات المتوسطة 
  ).١الملحق (ة األغراض الخفیفة، والسیارات الریاضیة متعدد) الفان(

التابعة لوزارة  من المدیریة العامة للمرور ٢٠١٢و ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٥تم تجمیع بیانات السیارات الجدیدة لألعوام 
  :تضم مجموعة البیانات خصائص السیارات التالیةو. عینة من مجموعة البیانات ٢یوضح الملحق . الداخلیة

  
 نوع وطراز السیارة �
 تصنیع الطراز عام �
 أول تسجیلعام  �
 نوع الوقود �
 حجم المحرك  �
 )كجم –بالكیلو جرام (الحجم الفارغ للسیارة  �
 اتعدد السیلندر �
 نوع جسم السیارة �
 استخدام السیارة/ نوع لوحة التسجیل  �

 
. نقیح البیاناتتكیفیة تفاصیل المصادر التي تم االتصال بھا و ١یقدم الملحق . مھام لمعالجة وإدارة البیاناتعدٍد من التم القیام ب 

تَِردْ . نبعاثات الدقیقة واالقتصاد في استھالك الوقودمن عوامل اال% ٥٠ومن المھم مالحظة أنھ تم الحصول على أكثر من 
  .١التفاصیل بالملحق 



١٣ 

 

 والمناقشة النتائج  ٤

كم  ١٠٠ لتر لكل ١بمعدل  ٢٠١٠تحسن االقتصاد في استھالك الوقود في السیارات الجدیدة في البحرین في عام 
لة النخفاض بسیط في أرقام االقتصاد في استھالك صَّ فَ ومع ذلك تشیر األرقام المُ . ٢٠٠٥بالمعدل في عام  مقارنةً 

للتشابھ مع االتجاھات في الدول غیر األعضاء في المنظمة الدولیة للتعاون  ٢٠١٠و ٢٠٠٨الوقود في عامي 
 .٢٩)ب٢٠١٣ الوقود استھالك يف لالقتصاد العالمیة المبادرة( ٢٨قتصادي والتنمیةاال

  

  .من السیارات الجدیدة في البحرین) كم/ جرام(وانبعاثات ثاني أوكسید الكربون ) كم١٠٠/لتر(متوسط االقتصاد في استھالك الطاقة : ٥الشكل 

 

جوة تتسع مع یتضح أن الف ٣٠ارات الجدیدة في الوالیات المتحدةبالمقارنة باتجاھات االقتصاد في استھالك الوقود في السی
بمعدل  ةفالمقاییس األمریكیة لالقتصاد في استھالك الوقود محدد. ٦الوقت لصالح الوالیات المتحدة كما ھو موضح بالشكل 

كم للشاحنات الخفیفة المصنعة في نفس  ١٠٠/ لتر ٩.٣، وبمعدل ٢٠١٢كم لسیارات الركاب المصنعة عام  ١٠٠/ لتر ٧.٢
ا في االقتصاد في استھالك الوقود المقاییس تحسنً ھذه وتضمن . ٣١)٢٠١٣ ]ریتا[ا المبتكرة إدارة البحث والتكنولوجی(العام 

ا من أرقام الدول األعضاء كما أن أرقام االقتصاد في استھالك الوقود في البحرین أعلى أیضً . بعكس الحال في البحرین
 ).٧الشكل ( والدول غیر األعضاء في المنظمة الدولیة للتعاون االقتصادي والتنمیة
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  .٢٠٠٨ما یرتبط بطرازات فی 

29
 GFEI 2013b 

٣٠
  لسیارات الركاب فقط 

31
 RITA 2013. 

  متوسط االقتصاد في استھالك الطاقة   )كم/ جم(متوسط انبعاثات ثاني أوكسید الكربون 
 )دورة قیادة المركبات األوروبیة الجدیدة(



١٤ 

 

 

 

، ٢٠٠٨، ٢٠٠٥مقارنة بین متوسط االقتصاد في استخدام الوقود في السیارة الجدیدة المسجلة في البحرین والوالیات المتحدة في األعوام : ٦الشكل 
  )كم، المعیار الموحد الستھالك الوقود ١٠٠/ لتر( ٢٠١٢و

٢٠١٣٣٢) ریتا(إدارة البحث والتكنولوجیا المبتكرة :المصدر
  

 
  

  

مقارنة بین متوسط االقتصاد في استھالك الوقود في السیارات الجدیدة المسجلة في البحرین و المتوسط في الدول األعضاء والدول غیر : ٧الشكل 
كم، دورة قیادة المركبات ١٠٠/ لتر( ٢٠١٢و ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٥األعضاء في المنظمة الدولیة للتعاون االقتصادي والتنمیة في األعوام  

  )وروبیة الجدیدةاأل

  ٣٣ب ٢٠١٣المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود : المصدر
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 RITA 2013. 

الدول غیر األعضاء في المنظمة الدولیة 
 یةللتعاون االقتصادي والتنم



١٥ 

 

في عام % ٧كما توضح الدراسة أن انبعاثات ثاني أوكسید الكربون من السیارات الجدیدة في البحرین قد انخفضت بنسبة 
  .٢٠٠٨و ٢٠٠٥ات في عامي ومع ذلك فقد حدثت زیادة بسیطة في االنبعاث). ٥الشكل ( ٢٠٠٥مقارنة بعام  ٢٠١٢

  
فأرقام البحرین . وجود اختالفات واضحة بین أرقام دول االتحاد األوروبي وأرقام البحرین المحسوبة ٨یوضح الشكل 

وقد یرجع ذلك إلى عدة . ٣٤)٢٠١٣الوكالة األوروبیة للطاقة (ملحوظ من أرقام االتحاد األوروبي  المحسوبة تعتبر أعلى بشكلٍ 
ووسائل النقل  ،وأنماط االستھالك اختالف األحوال الجویة،حجم المحرك وأداء السیارات من ضمنھا عوامل تؤثر على 

  .ومقاییس انبعاثات ثاني أوكسید الكربون ،البدیلة
 

  

تھا في البحرین في مقارنة بین متوسط انبعاثات ثاني أوكسید الكربون من طرازات سیارات الركاب الجدیدة في دول االتحاد األوروبي ونظیرا: ٨الشكل 
  )كم/ ثاني أوكسید الكربون مج( ٢٠١٢و ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٥األعوام 

٢٠١٣٣٥وكالة البیئة األوروبیة : المصدر
 

 
بالعدد في عام  مقارنةً  ٢٠١٢في عام %  ١٩.٨كما توضح نتائج الدراسة أن عدد السیارات في البحرین قد ازداد بنسبة 

كبیر على  تعتمد السیارات الجدیدة في البحرین بشكلٍ ). ٩الشكل (في المتوسط % ٨٢، حیث تمثل السیارات الجدیدة ٢٠٠٥
 .من إجمالي عدد السیارات، فیما یستخدم العدد المتبقي الدیزل% ٩٩البنزین حیث تمثل أكثر من 
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 GFEI 2013b. 
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 EEA 2013. 
35

 EEA 2013. 
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  ٢٠١٢و ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٥جمالي السیارات الجدیدة والسیارات األخرى في البحرین في األعوام إ: ٩الشكل 

 

 ١٦٨٥ ـمقارنة ب ٢٠١٢كجم في عام  ١٧١٨ازداد متوسط الوزن الفارغ للسیارات الجدیدة خالل فترة الدراسة لیصل إلى 
األرقام إلى أن حجم السیارات الجدیدة في البحرین في ازدیاد كما توقع الناصر ھذه تشیر ). ١٠الشكل ( ٢٠٠٥كجم في عام 

 .٣٦)٢٠١٣(باغ وآخرون ضح الص، وكما أو)١٩٩٦(والتوني ) ١٩٩٥(
 

  

  ٢٠١٢و ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٥متوسط الوزن الفارغ للسیارة وحجم المحرك في السیارات الجدیدة في البحرین في األعوام : ١٠الشكل 
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 السیارات األخرى
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ھناك عدد معقول من السیارات التي ). ١١الشكل (السیارات الجدیدة في البحرین في عام تصنیع السیارة  غالبیةتم أول تسجیل ل
ویمكن أن نستنتج من . لت بعد عام تصنیع السیارةجِّ في عام قبل عام التصنیع، فیما یوجد عدد قلیل من السیارات التي سُ  تْ لَ جِّ سُ 

  .ذلك أن معظم السیارات الجدیدة في البحرین سیارات جدیدة مستوردة
 
 

  

 )بعام مسبقتاریخ التصنیع مدون (عدد السیارات الجدیدة حسب عام أول تسجیل  : ١١الشكل 

 
فالسیارات . ویمكن أن یبرر ویشجع ذلك عدة عوامل. في البحرین یبدو أن السیارات األكبر واألثقل ھي األكثر تفضیالً 

ولكن ھناك عوامل آخرى كبرامج السداد السھلة وأسعار . الریاضیة متعددة األغراض تستخدم بشكل أساسي في السفر للخارج
  .السیاراتھذه في توزیع  الكبیر ن أن تشجع ھذا التوسعلبنزین المدعمة التي من الممكا

 
تشیر دراسة منشورة حدیثا إلى أن واضعي القوانین والخبراء یدعمون بقوة وضع مقاییس لالقتصاد في استھالك الوقود في 

دیدة في دول المتطلبات الموحدة للسیارات الج، كما یقترحون ضم المقاییس المذكورة في )٢٠١٥الصباغ وآخرون (البحرین 
   .مجلس التعاون الخلیجي

  
ا لدورة قیادة كم طبقً  ١٠٠/ لتر ٧.٢مقاییس االقتصاد في استھالك الوقود في البحرین بمعدل  من المتوقع أن یكون لوضع

بسیناریو  في انبعاثات ثاني أوكسید الكربون مقارنةً % ٩أن یحقق نسبة خفض  ٢٠٣٠السیارات األوروبیة الجدیدة بحلول عام 
  .طن انبعاثات ثاني أوكسید الكربوندوالر لكل  ٩٠العمل كالمعتاد بتكلفة 

  
دوالر أمریكي  ١١٢بسعر أعلى یقدر بحوالي % ٢٢كم إلي توفیر  ١٠٠/ لتر ٤.٥فیما قد یؤدي وضع ھدف أكثر صعوبة 
  .٣٧)٢٠١٥الصباغ وآخرون (لكل طن انبعاثات ثاني أوكسید الكربون 

  
على  للتصنیفعودي لموضوع االقتصاد في استھالك السیارات للوقود، وتم تقدیم برنامج تطرق مركز كفاءة الطاقة الس

فرض مقاییس بالمرحلة التالیة تختص فیما . لیضم كل السیارات المستوردة ٢٠١٥وینایر  ٢٠١٤مرحلتین في أغسطس 
   .٣٨)٢٠١٤مركز كفاءة الطاقة السعودي ( ٢٠١٦االقتصاد في استھالك الوقود في ینایر عام 
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مسجلة في خالل ثالث سنوات من عام 
  التصنیع

مسجلة في خالل فترة تتراوح بین عام 
  لثالثة أعوام بعد عام التصنیع

  مسجلة في نفس عام التصنیع

 

  مسجلة في خالل عام قبل عام التصنیع

 



١٨ 

 

  االستنتاجات 5

الدراسة إلى تقدیم صورة واضحة عن اتجاھات االقتصاد في استھالك الوقود وانبعاثات ثاني أوكسید الكربون من ھذه تھدف 
توضح . في ھذا الشأن المؤشرات أمر ھام للوصول لسیاسات فعالةھذه ح لحیث أن الفھم الواض. في البحرین السیارات الجدیدة

ولكن من المالحظ . ٢٠٠٥مقارنة بعام  ٢٠١٢قتصاد في استھالك الوقود من السیارات في عام في اال التحلیالت وجود تحسن
وھذا یوحي بأن زیادة حجم السیارات یعوق التوفیر المحتمل للطاقة المكتسب . أیضا ازدیاد االتجاه نحو شراء السیارات الكبیرة

  .من اتساع رقعة توزیع السیارات الصغیرة واألكثر كفاءة

ال . خرى، إال أنھا مشكلة في غایة األھمیة بالنسبة للبحرینأالمشكلة قد تكون مشكلة مشتركة موجودة في دول ھذه أن ورغم 
. توجد قیود على السیارات الجدیدة في البحرین من حیث االقتصاد في استھالك الوقود وانبعاثات ثاني أوكسید الكربون

أھدافا كثیرة للتركیز  ذلك یوفرو. وخطط عمل وأھداف لتخفیض االنبعاثات تصنیفات بیئیة باإلضافة إلى ذلك البد من وضع
اد في استھالك مقاییس لالقتص أكثر كفاءة ووضع استخدام سیاراتعلى وضع أطر للسیاسات و البحث من أجل تشجیع 

ي ف يمجلس التعاون الخلیجقد تفكر دول . عاون بین دول مجلس التعاون الخلیجي في ھذا األمر ھام للغایةكما أن الت. الوقود
دمج مقاییس االقتصاد في استھالك الوقود في الخطوط العریضة الحالیة للمتطلبات الموحدة للسیارات الجدیدة حیث أن بعض 

 .قد وضعت بالفعل خططھا المستقبلیةالخلیجي ن دول مجلس التعاو

  ضرائب الكربون ٥.١

تسجیل السیارات السنویة بین السیارات بناء على انبعاثات  ي رسوم، یوصى بالتمییز فلتعزیز إعادة تجدید وتحویل األسطول
فرض الضرائب ھي الوسیلة األكثر فاعلیة لجعل الناس تتحمل مسؤولیة اختیاراتھا وتغیر ف. ثاني أوكسید الكربون من كل منھا

یرلندا او ،ملكة المتحدةالمث یطبق ھذا النظام في دول كثیرة مثل حی. ٣٩)٢٠٠٨بیرتال وآخرون (من سلوكیاتھا وتصرفاتھا 
جمعیة مصنعي السیارات (السیارات في استھالك الوقود في الدنمارك  على اقتصاد فیما یتم تطبیق نظام مماثل بناءً وأسبانیا، 
ا ویضع قانون المرور في البحرین وزن السیارة كأساس لتحدید رسوم تسجیل السیارات السنویة ممیزً .  ٤٠ )٢٠١٤األوروبیة 
مع ذلك توضح نتائج مسح حدیث لواضعي السیاسات ). طن ٢.٥>طن و ٢.٥<ین فقط فیما یخص سیارات الركاب بین فئت

ورغم أن تغییر . ٤١)٢٠١٥رون الصباغ وآخ(من المشاركین یدعمون تغییر النظام الحالي % ٦٠والخبراء في البحرین أن 
من الممكن أال یحقق التوفیر الكافي من الكربون  بعاثاتھایارات السنوي من وزن السیارة لحجم انسدید رسوم تسجیل النظام تج

 من احتیاجات الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسید الكربون، إال أنھ قد یوفر بعض األموال المطلوبة لمشروعات آخرى مثل
  .٤٢)٢٠١٥الصباغ وآخرون (النقل العام  مشروعات

  
  الدراسات المستقبلیة ٥.٢

فیوصى بالتركیز على توفیر . أغلب دول المنطقة العربیة، نقص في اتاحة البیاناتیوجد في البحرین، كما ھو الحال في 
والمسافة التي  ،وشدة الطاقة ،مرونة أسعار الطلب: المؤشراتھذه تتضمن . مؤشرات خاصة بقطاع النقل لألعمال المستقبلیة

  .تقطعھا السیارة مقارنة باستھالك الوقود
  

وشدة الطاقة من  ،لوقودھا لواالقتصاد في استھالك، لة، حیث أن البحث في خصائصھا التقنیةكما یجب االھتمام بالمركبات الثقی
كما یجب دراسة اختراق السیارات المھجنة للسوق مع . الممكن أن یساعد في اتخاذ قرارات مبنیة على دالئل في البحرین

  .مقترحةالحوافز الدراسة حزمة 
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فقبول لوقود أو أي سیاسة أخرى، من تنفیذ مقاییس االقتصاد في استھالك اس النامخاوف  یجب أن تتضمن الدراسات كما
 .للقرار النھائي یضمن نجاح السیاسة وتنفیذھاالناس ودعم 



٢٠ 

 

 

References  6 المراجع  

 

 [ACEA] European Automobile Manufacturers Association (2014). Overview of CO2-Based Motor 

Vehicle Taxes in the EU. 

http://www.acea.be/uploads/publications/co_2_tax_overview_2014.pdf , cited 23 

February, 2015. 

[BAPCO] The Bahrain Petroleum Company 2010. Gasoline and diesel local consumption from 

2000 to 2010. Unpublished data.  

[CIO] Central Informatics Organization, 2011.Census 

2010.<http://www.cio.gov.bh/CIO_ENG/SubDetailed.aspx?subcatid=256> (accessed 

February 2013). 

[CIO] Central Informatics Organization, 2012. Statistical Abstract. 

<http://www.cio.gov.bh/CIO_ENG/SubDetailed.aspx?subcatid=566> (accessed June 

2012). 

[CIO] Central Information Organization (2012a). Petroleum Products in Refinery Factory. 

<http://www.cio.gov.bh/cio_ara/English/Publications/Statistical%20Abstract/ABS2012/

Ch19/3.pdf> (accessed February 2015).  

[CIO] Central Information Organization (2012b). Refined Products Marketed Locally. 

<http://www.cio.gov.bh/cio_ara/English/Publications/Statistical%20Abstract/ABS2012/

Ch19/4.pdf> (accessed February 2015). 

[EEA] European Environment Agency, 2013. Monitoring CO2 emissions from new passenger cars 

in the EU: summary of data for 2012. 

http://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new-cars 

(accessed August 2013). 

[GFEI] Global Fuel Economy Initiative, 2013a. Global Fuel Economy Initiative: 50by50. 

<http://www.globalfueleconomy.org/about/Pages/AboutHome.aspx> (accessed 

November 2013). 

[GFEI] Global Fuel Economy Initiative, 2013b. Global Fuel Economy Initiative: 50by50. 

<http://www.globalfueleconomy.org/Documents/Publications/workplan.pdf>(accessed 

November 2013). 

 [GFEI] Global Fuel Economy Initiative, no date. Developing a baseline. 

<http://www.unep.org/transport/gfei/autotool/nextsteps/developing_a_baseline.asp> 

(accessed December 2013).  

[GIZ] Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (2014) International fuel Prices 

2012 – 2013. http://www.giz.de/expertise/downloads/giz2014-en-international-fuel-prices-

2013.pdf Cited 19 Feb 2015  



٢١ 

 

[GSO] Gulf Cooperation Council Standardization Organization, 2015. Homepage. 

<http://www.gso.org.sa/gso-website/> (accessed February 2015). 

[IEA] International Energy Agency, 2011. Key World Energy 

Statistics.<http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key_world_en

ergy_stats-1.pdf> (accessed July 2013). 

[IEA] International Energy Agency, 2012a.Key World Energy 

Statistics.<http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.pdf> 

(accessed June 2013).  

[IEA] International Energy Agency, 2012b.CO2 emissions from Fuel 

Combustion.<http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf> (accessed June 

2013).  

[IRF] International Road Federation, 2011. IRF World Road Statistics 

2011.<http://www.irfnet.org/files-upload/stats/2009/wrs2009_web.pdf> (accessed July 

2012). 

[MOF] Ministry of Finance, 2011. Some economic indicators. Unpublished data. 

[PMEW] General Commission for the Protection of Marine Resources, Environment & Wildlife 

2012. Bahrain’s Second National Communication. 

[RITA] Research and Innovative Technology Administration, 2013. National Transportation 

Statistics.<http://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/NTS_Entire_Q1.pdf> 

(accessed June 2013).   

[SEEC] Saudi Energy Efficiency Center (2014). Fuel Economy Label in Light Duty Vehicles Aims to 

Reduce Energy Losses (in Arabic). 

<http://www.seec.gov.sa/2015/02/16/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81/> (accessed February 2014). 

Al-Jazirah (2015). Stop working on diesel cars program for lack of clean diesel in the Kingdom. 

http://www.al-jazirah.com/2015/20150211/ec13.htm. Cited 21 Feb 2015 

Alnaser, W., 1995.Fuel consumption by vehicles in the State of Bahrain. Applied Energy 50, 31-

40. 

Alsabbagh M, Siu YL, Guehnemann A, Barrett J (2015) Out of reach? Mitigation of CO2 emissions 

from road transport sector in Bahrain. The SRI working papers, 

http://www.see.leeds.ac.uk/fileadmin/Documents/research/sri/workingpapers/SRIPs-

78.pdf. Cited 18 Feb 2015 

Alsabbagh, M.; Siu, Y. L.; Barrett, J.; Abdel Gelil, I., 2013. CO2 emissions and fuel consumption of 

passenger vehicles in Bahrain: Current status and future scenarios. SRI working paper 

series, no. 53. < http://www.see.leeds.ac.uk/research/sri/working-papers/> (accessed 

December 2013).  



٢٢ 

 

Berrittella M, Certa A, Enea M, Zito P (2008) Transport policy and climate change: How to 

decide when experts disagree. Environmental Science and Policy. 11, pp. 307 – 314. 

Decree no.8 of 2002. Vehicle Pollution and Emissions Standards or Exhausts and Inspection (in 

Arabic). <http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RMEA0802.pdf> (accessed 

February, 2015). 

El-Maghny, A. (2015, May 3). Economists: El-Douha's Diesel Price Increase Give Al-Manama 

Motivation to Raise Prices (in Arabic). Al-Wasat. 

<http://www.alwasatnews.com/4256/news/read/881681/1.html> (accessed February 

2015) 

Eltony, M., 1996. Demand for gasoline in the GCC: an application for pooling and testing 

procedures. Energy Economics 18, 203–209. 

General Directorate of Traffic, 2012.Traffic Accidents Facts in Kingdom of Bahrain. 

Law no. 23 of 2013. Traffic Law of Kingdom of Bahrain (Arabic). 

<http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K2314.pdf> (accessed February, 

2015). 

Ministry of Finance – Bahrain (2013) Total state revenue and expenditure for the fiscal years 

2011 and 2012. https://www.mof.gov.bh/ShowDataFile.asp?rid=2634. Cited 18 Feb 

2015. 

 

 



٢٣ 

 

  المنھجیة: ١ملحق 

  :الحصول على بیانات التسجیل

 .وزارة الداخلیة –مرور جمیع البیانات من اإلدارة العامة للتتم  �

لم . ٢٠١٣لة على الطریق في مجموعة بیانات عام معة عن البحرین من السیارات المسجتم استخراج البیانات المج �
كل مباشر بسبب تغییر في نظام تكنولوجیا المعلومات الخاص ل على بیانات السیارات الجدیدة بشیتثنى الحصو

 .باإلدارة العامة للمرور

 :ة المعلومات والخصائص التالیةعَ مَّ جَ ات المُ ضمن البیانتت �

  عام التصنیع �

  تاریخ أول تسجیل �

  وع السیارةسم نإكود و �

  كود واسم الطراز �

  )سي سي(سعة المحرك  �

  )كجم(الوزن  �

  نوع الوقود �

  سم تصنیف السیارةإكود و �

  سم لوحة التسجیلإكود و �

  عدد المحاور �

  عدد السیلندرات �

ذلك یمكن الحصول على ومع . ت السیارة مستوردة كسیارة جدیدة أو مستعملةوضح قاعدة البیانات ما إذا كانال ت �
أعوام أو  ةفإذا كانت السیارة مسجلة في خالل ثالث. المقارنة بین عام التصنیع وعام أول تسجیل التقدیرات عن طریق

.السیارة كسیارة مستعملة استیراد أكثر من عام التصنیع، یمكن أن
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  :تنقیح البیانات

 فة على أنھا سیارات خفیفةنَّ صَ أنواع السیارات المُ  وقد یم توضیح .على أنھا سیارات خفیفة فْ نَّ صَ بعاد السیارات التي لم تُ تم است

  ).المبادرة العالمیة لالقتصاد في الوقود، بدون تاریخ( ١بالجدول رقم 

 

 أنواع السیارات الجدیدة: ١جدول 

 
 المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود ، بدون تاریخ: المصدر

 
  أخطاء دخول البیانات الصحیحة �

 

  :مجموعة البیانات ھیكل

 ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٥(بناء على عام التصنیع تم استخراج بیانات السیارات الخفیفة الجدیدة من مجموعة البیانات  �

 ).٢٠١٢و

مصادر البیانات . العثور على عوامل االقتصاد في استھالك الوقود وانبعاثات ثاني أوكسید الكربون للسیارات في البحرین �
  .٢وجھات االتصال موضحة بالجدول 

 

 أمثلة  شریحة المركبة

  الصغیرة والسیارات/المیكروو/المیني السیارات: أ
 .متر ٣.٦٠و متر ٢.٥٠ بین طولھا یترواح التي الصغرى، السیارات

  ١سیتروین سي �
  فیات باندا �
 سمارت فورتو �

  سیارات مدمجة صغیرة: ب
 الحضریة؛ المناطق في باألساس وتستخدم المیني؛ السیارات من قلیالً  أقوى وھي

 .م ٤.٠٥و م ٣.٦٠ بین طولھا ویتراوح

  شي كولتمیتسوبی �
  أوبل كورسا �
 سوزوكي سویفت �

  مدمجة سیارات: ج
 .م ٤.٥٠و م٤.٠٥ بین طولھا یتراوح

  ٣مازدا  �
  سوبارو امبریزا �
  S40فولفو  �

  األسرة سیارات: د
 ٤.٥٠ بین یترواح وطولھا أشخاص؛ ٦-٥ لعدد وتتسع الطویلة؛ للمسافات المصممة

 م ٤.٨٠و م

  سیریس ٣دبلیو .إم.بي �
  كریسلر سبرینج �
 ISلیكسوس  �

  خفیفة) فان( صغیرة شاحنة
 حجمھا أن غیر د، النقطة في الواردة السیارات شریحة مع حجمھا یتماثل والتي

  أكبر عائالت لیستوعب ُمعظم الداخلي

  شیفورلیھ أبالندر �
  فورد جاالكسي �
 اجن شارانف فولكس �

  سیارات كبیرة وكاملة الحجم
 وعموًما بارتیاح؛ خاصأش ٦-٥ من تُِقل أن ویمكن لألرجل؛ واسعة بمساحة تتمتع
  أطول أو م ٥ وطولھا صمامات ثمانیة ذات محركاتھا تكون

  DTSكادیالك  �
  XJجاجوار  �
  Eمرسیدس بنز فئة  �

   SUV الطرق كل في للسیر/ األغراض متعددة ریاضیة مركبة
 نقل بآلیات والمزودة الوعرة الطرق مركبات عن عبارة كانت األصلیة السیارات
 الجیب سیارات مثل المتكاملة الحركة

  دودج دورانجو �
  جیب جراند شیروكي �
  نیسان باترول �
 تویوتا الند كروزر �
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 مصادر البیانات وجھات االتصال: ٢جدول 

  الدولة  المصدر  التعلیق

ھذا الموقع من أجل  یستخدم
الحصول على بیانات االقتصاد 
في استھالك الوقود وانبعاثات 
  ثاني أوكسید الكربون

 معدالت اقتصادیات الوقود طبقا لوكالة حمایة البیئة
DoE / EPA Fuel Economy ratings  

www.fueleconomy.gov/ 
  الوالیات المتحدة

لم یستطع الباحث استخدام ھذا 
المصدر ولم یستطع استخدام 
 خدمة ترجمة جوجل

www.gzly.miit.gov.cn:8090/datainfo/miit/babs2.jsp الصین  

أنواع السیارات مختلفة عن 
 أنواع السیارات في البحرین

  بیانات وقود السیاراتكتیب 
Car Fuel Data Booklet 

cars.aspx-used-or-new-http://carfueldata.direct.gov.uk/search 
  المملكة المتحدة

أنواع السیارات مختلفة عن 
 أنواع السیارات في البحرین

Consommationconventionnelles de carburant et émissions de 
gazcarbonique 

www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=52820&p1 
 =00&p2=12&ref=17597  

  فرنسا

یم بعد، أرسل الباحث یلم یتم التق
للسؤال عن قاعدة البیانات وتم 
. الرد علیھ بعد تقدیم التقریر

للباحث ومع ذلك فقد ذكروا 
تكرار بعض البیانات مما 

اتاحة وقت أكبر لتنقیح  یستدعي
 البیانات

  نشرة دلیل السیارات صدیقة البیئة
Green Vehicle Guide Factsheets 
www.greenvehicleguide.gov.au 

  استرالیا

لم یستطع الباحث استخدام ھذا 
ولم یستطع استخدام  المصدر

 خدمة ترجمة جوجل

JIDOSHA NENPI ICHIRAN (in Japanese) 
www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn10_000001.html 

  الیابان

لم یستطع الباحث استخدام ھذا 
المصدر ولم یستطع استخدام 

  ترجمة جوجل خدمة

Indicadores de EficienciaEnergética y EmisionesVehiculares 
www.ecovehiculos.gob.mx/ 

  المكسیك

لم یوضح المصدر عام التصنیع 
وحین تم االتصال بھم تم إرسال 
عوامل االنبعاثات بالنسبة 

  فقط" بي إم دبلیو"للسیارة 

  الجمعیة الوطنیة لمصنعي السیارات في جنوب أفریقیا
National Association of Automobile Manufacturers of South Africa 

http://www.naamsa.co.za/ecelabels/ 
  جنوب أفریقیا

أنواع السیارات مختلفة عن 
  في البحرین أنواع السیارات

  )كتالوج غیر رسمي ولكنھ مجمع إلنتاج السیارات في العالم" (أوتوموبیل ریفیو"كتالوج 
Automobil Revue catalogue 

www.katalog.automobilrevue.ch/ 
  سویسرا

تم الحصول على بیانات 
  فقط ٢٠١٣طرازات عام 

   مصنعي السیاراتأھم 

ھذه لم یستطع الباحث استخدام 
المصادر بسبب  عدم التأكد من 
  مدى مصداقیة البیانات

  "ذا نكست جرین كار" دلیل

http://www.nextgreencar.com/The Next Green Car  

  "كار ایمیشنز"السیارات دلیل انبعاثات 

emissions.com/-http://www.carsions Car Emis 

 آلة حساب انبعاثات ثاني أوكسید الكربون

-http://www.falconsolution.com/co2Emissions Calculator  2CO
emission/index.php?Year=0&Make=ACURA&Model=0&Distance=

100&DrivenCase=2 

 

  

  تقدیر خط أساس االقتصاد في الوقود وانبعاثات ثاني أوكسید الكربون

المسماه (ن ات ثاني أوكسید الكربوتم تكوید بیانات السیارات التي تم الحصول علیھا الخاصة باقتصاد الوقود وانبعاث �
 .یارات في نظام التسجیل البحرینيسعلى أكواد طرازات ال بناءً ) بالبیانات المرجعیة
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فیما یخص بیانات االقتصاد في استھالك الوقود، فالبیانات المرجعیة تضم القیاس بالمیل لكل جالون في المدینة، والمیل  �
وقد تم استخدام القیاس اآلخیر في حسابات ھذا  ؛كل جالون في االثنین معاوالمیل للكل جالون على الطرق السریعة 

 .البحث
م استخدام أربعة عناصر في مجموعات بیانات السیارات البحرینیة للحصول على بیانات االقتصاد في الوقود وانبعاثات ت �

 .وحجم المحرك ،وعام التصنیع ،وطرازھا ،نوع السیارة: ثاني أوكسید الكربون وھي
ومع ذلك تم حذف ). ٣جدول % (٥٠نسبة  یةجعالبیانات المرتخطت نسبة السیارات البحرینیة التي تتماشى مع خصائص  �

لوزن العینة  ٍض رْ مُ  اعتمدت عملیة الحذف على سعة المحرك التاحة توزیعٍ و. بعض البیانات من أجل تمثیل كل الفئات
  .)٣جدول (ولتمثیل كل السكان 

  

  لسیارات المستخدمة في الحساباتإجمالي عدد ا: ٣جدول 

السیارات الجدیدة   السیارات الجدیدة  العام
المحسوب لھا 
االقتصاد في 
  استھالك الوقود

السیارات الجدیدة   %
المحسوب لھا 
االقتصاد في 

  استھالك الوقود 
  )بعد التنقیح(

%  

٣١.٤  ٧.٨٥٣  ٤٤.٠  ١١.٠١٥  ٢٥.٠١٩  ٢٠٠٥  

٢٩.٢  ٩.٤٠٤  ٤٥.٢  ١٤.٥٥٣  ٣٢.٢٢٩  ٢٠٠٨  

١٩.٦  ٤.٠١٨  ٤٥.٢  ٩.٢٥٦  ٢٠.٤٧٩  ٢٠١٠  

٢٦.٧  ٧.٦١٠  ٥٢.٦  ١٥.٠١٢  ٢٨.٥٥٢  ٢٠١٢  

  
ثم تم عمل جداول محوریة لحساب متوسط اقتصاد الوقود وانبعاثات ثاني أوكسید الكربون الموزونة بالنسبة للسیارات  �

  ):تھالك الوقود، بدون تاریخالمبادرة العالمیة لالقتصاد في اس( الجدیدة في البحرین باستخدام المعادلة التالیة
 

  

  

 

 
 

 
 

  
 

ثم یتم تحویل تقدیر اقتصاد الوقود من الحساب بالمعیار الموحد القتصاد الوقود للحساب حسب دورة القیادة األوروبیة  �
 :باستخدام أداة تحویل دورة االختبارالجدیدة 

 tools/GlobalStdReview_Conversionfactor_May17_v1.xlsx-http://www.theicct.org/sites/default/files/info 
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  عینة من البیانات: ٢ملحق 
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 الجداول: ٣ملحق 

  ٢٠١٠و ٢٠٠٠مقابل حجم السكان وإجمالي الناتج المحلي في البحرین بین عامي عدد سیارات الركاب في :  1جدول 

إجمالي الناتج المحلي الحقیقي 
  )ملیون دینار بحریني(

  العام  المركبات  السكان

٢٠٠٠ ٢١٦٦٧٩ ٣٦٧,٥٨٢ ٢٩٩٦.٩ 

٢٠٠١ ٢٢٩٧٨٠ ٦٦١,٣١٧ ٢٩٨١.٥ 

٢٠٠٢ ٢٥٠٩٧٨ ٧١٠,٥٥٤ ٣١٩٢.٦ 

٢٠٠٣ ٢٧٣٢٣٠ ٧٦٤,٥١٩ ٣٦٦٥ 

٢٠٠٤ ٢٩٣٨٠١ ٨٢٣,٧٤٤ ٤٢٢٤.٥ 

٢٠٠٥ ٣١٤٠٣٣ ٨٨٨,٨٢٤ ٥٠٦٠.٦ 

٢٠٠٦ ٣٣٧٥٤٥ ٩٦٠,٤٢٥ ٥٩٦٠.٣ 

٢٠٠٧ ٣٦٦٧٣٢ ١,٠٣٩,٢٩٧ ٦٩٤٥.٦ 

٢٠٠٨ ٣٩٩٥٤٦ ١,١٠٦,٥٠٩ ٨٣٢٨.٨ 

٢٠٠٩ ٤٢٨٩٥٧ ١,١٧٨,٤١٥ ٧٣٧٧.٥ 

٢٠١٠ ٤٥٢٢٢٢ ١,٢٣٤,٥٧١ ٨٢٤٥.٦ 

   ٢٠١١، وزارة المالیة ٢٠١٢لمعلومات ، الجھاز المركزي ل٢٠١١الجھاز المركزي للمعلومات : المصدر

  

 )تیرا جول( ٢٠١٠وعام  ٢٠٠٠استھالك البنزین في البحرین بین عام : ٥جدول 

  العام استھالك البنزین

٢٠٠٠ ٣٠١٤٣٥٠ 

٢٠٠١ ٣١٤٣١٢٠ 

٢٠٠٢ ٣٤٢٩٤١٠ 

٢٠٠٣ ٣٦٣٩٣٨٠ 

٢٠٠٤ ٣٨٣٧٧٤٠ 

٢٠٠٥ ٣٩٣٣٨٠٠ 

٢٠٠٦ ٤٢٣٢٦٣٠ 

٢٠٠٧ ٤٣٠٣١٦٠ 

٢٠٠٨ ٤٦٨١٩٩٠ 

٢٠٠٩ ٤٩٤٥٠٠٠ 

٢٠١٠ ٥١٥٧٣٥٠ 

  ٢٠١٠شركة نفط البحرین : المصدر

  

  ٢٠١٢و ٢٠٠٠إجمالي عدد السیارات المسجلة في البحرین بین عامي : ٦جدول 

  العام  العدد

٢٠٠٠ ٢١٦٦٧٩ 

٢٠٠١ ٢٢٩٧٨٠ 

٢٠٠٢ ٢٥٠٩٧٨ 

٢٠٠٣ ٢٧٣٢٣٠ 

٢٠٠٤ ٢٩٣٨٠١ 

٢٠٠٥ ٣١٤٠٣٣ 

٢٠٠٦ ٣٣٧٥٤٥ 
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٢٠٠٧ ٣٦٦٧٣٢ 

٢٠٠٨ ٣٩٩٥٤٦ 

٢٠٠٩ ٤٢٨٩٥٧ 

٢٠١٠ ٤٥٢٢٢٢ 

٢٠١١ ٤٧٥١٥٠ 

٢٠١٢ ٥٠١٤٨١ 

  ٢٠١٢اإلدارة العامة للمرور : المصدر

  

 ٢٠١٠و ٢٠٠٠انبعاثات الكربون من قطاع النقل في البحرین بین عامي : ٧جدول 

  العام انبعاثات ثاني أوكسید الكربوناتتا

٢٠٠٠ ١٤٦٢.٦١ 

٢٠٠١ ١٥٠٠.٠٩ 

٢٠٠٢ ١٧١٢.٤٨ 

٢٠٠٣ ١٨٦٢.٧٤ 

٢٠٠٤ ٢٠٢١.٦٤ 

٢٠٠٥ ٢٣٥٠.٢٥ 

٢٠٠٦ ٢٤٥٨.٩٩ 

٢٠٠٧ ٢٥٨٧.٢٢ 

٢٠٠٨ ٢٩٠٦.٧٨ 

٢٠٠٩ ٢٩٢٨.٥٩ 

٢٠١٠ ٢٩٠٥.٢٥ 

  ، حسابات خاصة٢٠١٢المدیریة العامة لحمایة الموارد المائیة والبیئة والحیاة البریة : المصدر

  

للسیارات الجدیدة في البحرین في األعوام ) كم/ جرام(سید الكربون وانبعاثات ثاني أوك) كم ١٠٠/ لتر(متوسط االقتصاد في استھالك الوقود : ٨جدول 
 ٢٠١٢و ٢٠١٠و ٢٠٠٨و  ٢٠٠٥

متوسط انبعاثات ثاني أوكسید 
  )كم/ جرام(الكربون 

متوسط االقتصاد في استھالك 
دورة قیادة المركبات (الوقود 

  )األوروبیة الجدیدة

متوسط االقتصاد في استھالك 
المعیار الموحد (الوقود 
  )قتصاد الوقودال

 العام

٢٠٠٥ ١٠.٥ ١٢.١ ٢٤٧.١ 

٢٠٠٨ ١٠.٦ ١٢.٢ ٢٤٩.٠ 

٢٠١٠ ١٠.٧ ١٢.٢ ٢٥١.٠ 

٢٠١٢ ٩.٦ ١١.١ ٢٢٩.٦ 
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مقارنة بین متوسط االقتصاد في استھالك الوقود في السیارات الجدیدة المسجلة في البحرین وفي الوالیات المتحدة و الدول األعضاء  : ٩جدول 
كم، المعیار ١٠٠/ لتر( ٢٠١٢، و٢٠١٠، ٢٠٠٨،  ٢٠٠٥اء في المنظمة الدولیة للتعاون االقتصادي والتنمیة في األعوام  والدول غیر األعض

  )الموحد القتصاد الوقود

  العام ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢

  البحرین ١٠.٥ ١٠.٦ ١٠.٧ ٩.٦

  *الوالیات المتحدة ٧.٨ ٧.٥ ٧ ٦.٦

  ٢٠١٣) ریتا(كرة إدارة البحث والتكنولوجیا المبت: المصدر

  
مقارنة بین متوسط االقتصاد في استھالك الوقود في السیارات الجدیدة المسجلة في البحرین وفي الدول األعضاء  والدول غیر األعضاء : ١٠جدول 

مركبات األوروبیة كم، دورة قیادة ال١٠٠/ لتر( ٢٠١٢، و٢٠١٠، ٢٠٠٨،  ٢٠٠٥في المنظمة الدولیة للتعاون االقتصادي والتنمیة في األعوام  
  )الجدیدة

 العام ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢

  البحرین ١٢.١ ١٢.٢ ١٢.٢ ١١.١

  ٨.١ ٧.٦ 
الدول األعضاء في المنظمة الدولیة للتعاون 

  االقتصادي والتنمیة

  ٧.٥ ٧.٦ 
الدول غیر األعضاء في المنظمة الدولیة للتعاون 

  االقتصادي والتنمیة

  

  ب ٢٠١٣القتصاد في استخدام الوقود المبادرة العالمیة ل: المصدر

  

مقارنة بین متوسط انبعاثات ثاني أوكسید الكربون من طرازات سیارات الركاب الجدیدة في دول االتحاد األوروبي والبحرین في األعوام : ١١جدول 
  )كم/ جرام ثاني أوكسید الكربون( ٢٠١٢و  ٢٠١٠، ٢٠٠٨، ٢٠٠٥

  العام ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢

  *دول االتحاد األوروبي ١٦٢.٤ ١٥٣.٦ ١٤٠.٣ -

  البحرین ٢٤٨.٥ ٢٥٠.٤ ٢٥٢.٤ ٢٣٠.٩

  ٢٠١٣* وكالة البیئة األوروبیة: المصدر

  

 ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٥إجمالي المركبات الجدیدة والسیارة الخفیفة الجدیدة والسیارات التي تعمل بالبنزین في البحرین في األعوام : ١٢جدول 

  ٢٠١٢و

السیارات % 
  الجدیدةالخفیفة 

السیارات الخفیفة 
الجدیدة التي تعمل 

  بالبنزین

السیارات الخفیفة  %
  الجدیدة

إجمالي المركبات 
  الجدیدة

  العام

٢٠٠٥ ٢٩٣٩٥ ٢٥٠١٩ ٨٥.١ ٢٤٩٤٦ ٩٩.٧ 

٢٠٠٨ ٤٠٣٩٥ ٣٢٢٢٩ ٧٩.٨ ٣٢١٦١ ٩٩.٨ 

٢٠١٠ ٢٤٩٣٩ ٢٠٤٧٩ ٨٢.١ ٢٠٤٣٩ ٩٩.٨ 

٢٠١٢ ٣٥٢١٩ ٢٨٥٥٢ ٨١.١ ٢٨٤٣٩ ٩٩.٦ 
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  ٢٠١٢و ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٥متوسط الوزن الفارغ للسیارة وحجم المحرك في السیارات الجدیدة في البحرین في األعوام : ١٣جدول 

 البند ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢

متوسط الوزن الفارغ  ١٦٨٥ ١٧٥٣ ١٧٣١ ١٧١٨
  )كیلو جرام(للسیارة 

متوسط حجم المحرك  ٣١٩١ ٣٤١٧ ٣٠٦١ ٢٩٥٥
  )سي سي(

  
  

  عدد السیارات الجدیدة حسب عام التسجیل:  2جدول 

  البند ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢

 مسجلة خالل عام قبل عام التصنیع ٥٤٤٤ ٥٦٦٩ ٣٣٩٠ ٥٢١٦

 مسجلة في عام التصنیع ١٣٣٢٧ ٢٢٥٥٠ ١٤٩٣١ ٢١١٤٣

عوام بعد عام أمسجلة خالل فترة تتراوح من عام لثالثة   ٢٩١٢ ٢٧٦٩ ٢١٥٦ ٢١٩١
 عالتصنی

  مسجلة بعد أكثر من ثالثة أعوام من عام التصنیع ٣٢٩٤ ١١٧٤ ٠ ٠

  ال ینطبق ٤٢ ٦٧ ٢ ٢

  اإلجمالي ٢٥٠١٩ ٣٢٢٢٩ ٢٠٤٧٩ ٢٨٥٥٢

 


