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 وتقدیر شكر

یرھم للدعم والتعاون یرغب معدو ھذا التقریر في اإلعراب عن عمیق تقد
كریم تناوي، رئیس مجلس إدارة مجلس /الطیبین المقدمین من األستاذ

وتبادل معھم  ،والذي زودھم بإفادات تقییمیة مفیدة ؛معلومات سوق السیارات
 .المعلومات طوال مدة إعداد الدراسة
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ACRONYMS المختصرة الكلمات  

ACRONYM DESCRIPTION المعنى بالعربیة 

AMIC Automotives Marketing Information Council مجلس معلومات سوق السیارات 

CAFE Corporate Average Fuel Economy متوسط اقتصاد الوقود للشركات 

CBU Completely Built Up مجمعة بالكامل 

CEDARE 
Center for Environment and Development for the 

Arab Region and Europe 

یئة والتنمیة لإلقلیم العربي مركز الب
 سیداري - وأوروبا 

CO2 Carbon Dioxide ثاني أكسید الكربون 

CKD Completely Knocked Down  مفكك بالكامل 

EAFA Egyptian Auto Feeders Association 
الرابطة المصریة للصناعات المغذیة 

 للسیارات

GC Greater Cairo القاھرة الكبرى 

GFEI Global Fuel Economy Initiative 
المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام 

 الوقود

IDSC Information and Decision Support Center  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

ITDP Institute for Transportation & Development Policy معھد النقل وسیاسات التنمیة 

ITS Intelligent Transportation Systems نظم نقل ذكیة 

JICA Japan International Cooperation Agency الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي 

LDV Light Duty Vehicle المركبات الخفیفة 

NEDC New European Driving Cycle دورة قیادة المركبات األوروبیة الجدیدة 

PED Price Elasticity of Demand  سعر الطلبمرونة 

SUV Sports Utility Vehicle مركبة ریاضیة متعددة األغراض 

UNEP United Nations Environment Programme برنامج األمم المتحدة للبیئة 

USAID United States Agency for International Development الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 

WB World Bank البنك الدولي 
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 المقدمة ١

كجزٍء من المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود والشراكة االستراتیجیة بین مركز البیئة والتنمیة لإلقلیم العربي 
في الشرق األوسط وغرب  كفاءة استھالك الطاقةتحسین جودة الوقود و"برنامج األمم المتحدة للبیئة تحت عنوان بین وأوروبا و

 ،في مصر الكربون بالنسبة للسیاراتوانبعاثات ثاني أكسید  كفاءة استھالك الطاقةراسة الحالیة إلى تقویم مدى ، تھدف الد"آسیا
وتسھم دراسة الحالة الحالیة في الجھد العالمي المبذول من أجل خفض االعتماد . وكذلك استعراض ما یتعلق بذلك من لوائح

من وذلك  ،األقل كفاءالتخفیف من حدة األثر البیئي واالقتصادي للمركبات على الوقود، وتحسین تقنیات أساطیل المركبات، و
 .قطاع نقل ومواصالت أكثر استدامة أجل

رصید أي ( في االستخداممركبات  ىوقد تتطرق الدراسات المستقبلیة إل. التقریر في حدود السیاراتوینحصر نطاق ھذا 
  .بمختلف أصنافھا وبقیة المركبات) بالكامل المركبات

وما یرتبط بھا من جوانب بیئیة واقتصادیة  ،یعرض التقریر في البدایة نبذةً عن السیاق المحیط بصناعة السیارات في مصر
. وبیئة السیاسات ،في مصر بالسیاراتاللوائح المرتبطة مع موجز عن  ،یستعرض التقریر بعد ذلك الصناعة. واجتماعیة

وترد . ھاوكذلك یعرض النتائج ویناقش ،لتحلیلمع البیانات، والعملیات الحسابیة واویتناول التقریر بعد ذلك شرًحا لمنھجیة ج
 .والدراسات المستقبلیة في المقطع األخیر من ھذا التقریر ،واللوائح ،التوصیات

 األھداف  ١.١

واتجاھات في استھالك الطاقة المركبات  كفاءةالھدف الكلي من ھذه الدراسة ھو عرض دراسة حالة عن مصر فیما یخص 
وترد الدراسة في سیاق مستھدف المبادرة العالمیة . الجدیدة في السنوات األخیرة كسید الكربون من السیاراتانبعاث ثاني أ

كم  ١٠٠/لتر ٤الیوم إلى كم  ١٠٠/لتر ٨الجدیدة من  السیاراتلالقتصاد في استخدام الوقود لخفض المتوسط العالمي الستھالك 
 ٥٠، مستھدف ٢٠٥٠بحلول عام % ٥٠بنسبة  السیاراترصید لتحقیق خفض في إجمالي وكذلك ، ٢٠٣٠بحلول عام %) ٥٠(

 .٥٠في 

 :فیما یلي أھداف ھذه الدراسة على وجھ التحدید
 
، ٢٠٠٥في مصر واتجاھھ على مدار السنوات الجدیدة  بالنسبة للسیارات كفاءة استھالك الطاقةتقریر حول متوسط  .1

 .٢٠١٢، و٢٠١٠، ٢٠٠٨

 .ات للمتابعة بالنسبة لصانعي السیاسات وواضعي اللوائح والتشریعاتعرض توصی .2
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  نبذة ٢

تمثل انبعاثات ثاني أكسید الكربون من قطاع النقل فقط حوالي ربع انبعاثات ثاني أكسید الكربون من الوقود األحفوري في 
ا بین دعاة االستدامة على ضرورة التحول باتجاه وبالنظر إلى االتجاھات الراھنة لقطاع النقل في العالم، ثمة توافق فیم. العالم

استخدام وسائل النقل المنخفضة في استھالك الكربون، مما یقتضي االستثمار في المواصالت العامة، وتیسیر النقل متعدد 
ى ، وكذلك التشجیع علوسائل النقلالوسائط، وخفض استخدام المركبات الخاصة ضمن تدابیر أخرى فیما یخص الطلب على 

، وبرنامج األمم المتحدة ٢٠١٠، معھد النقل وسیاسات التنمیة ٢٠١٢لیتمان (استخدام تقنیات أكثر كفاءة في صناعة المركبات 
 .١)٢٠١١للبیئة 

على الرغم من زیادة فھم التھدیدات المرتبطة باالعتماد على السیارات عالمیًا، تظل ملكیة السیارات في وقتنا الحاضر في زیادة 
صندوق النقد الدولي، (كبرى أسواق السیارات في البلدان النامیة  تتركزلى الصعید العالمي، مع توقعات بأن مستمرة ع

فقط شھدت زیادةً في  ٢٠٠٦إلى  ٢٠٠١أبرزت إحدى الدراسات أن الفترة من ، حیث وال یختلف الحال عن مصر. ٢)٢٠٠٨
مركز (منھا في القاھرة الكبرى منفردةً % ٥٨ا، سنویً % ٧.٤ترخیص المركبات الخاصة بمعدالت مرتفعة تصل إلى 

 .٣)٢٠٠٨، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ٢٠٠٧المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

 الكربون أكسید ثاني وانبعاثات محلیًا الھواء تلوث ٢.١

ع الملوثات المحلیة األخرى بالنسبة للمركبات وانبعاثات الكربون بتحسین أنوا كفاءة استھالك الطاقةغالبًا ما یرتبط تحسین 
ویعكس ھذا التضافر بین جھود خفض الكربون وغیرھا من الجھود  لشامل في تقنیات أساطیل المركبات؛وكذلك التحسن ا

التي تتبناھا الحكومة المصریة نظًرا ویعد تلوث الھواء على قمة أولویات أجندة التنمیة . الرامیة إلى خفض الملوثات المحلیة
 .ملوثات المحلیة المرتفعة في المدن كثیفة السكانلمستویات ال

لتحدید  ٢٠٠٤و  ١٩٩٧رة بین عامي تأجریت دراسة لتحدید مصادر التلوث في سیاق مشروع تحسین ھواء القاھرة في الف
من تلوث الھواء بحسب ما % ٣٢وكشفت الدراسة عن أن عادم المركبات یشكل . إسھام مختلف مصادر تلوث الھواء في مصر

ویعكس . ٤)٢٠٠٤الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة (في الھواء ) PM25و   PM10الجسیمات الملوثة (ینھ الجسیمات الملوثة تب
ھذا أیًضا نسبة المساھمة العالیة للملوثات األخرى مثل أكسید الكبریت، وأكسید النیتروجین، والمركبات العضویة الطیارة 

)VOCs ( كشفت الدراسة زیف ما یُشاع من أن المصادر الطبیعیة من الرمال كما . جسیمات دقیقةالتي تنبعث في العوادم مع
  .وأوضحت أن قطاع النقل یعد أولویة في التصدي لتلوث الھواء ؛واألتربة ھي المتھم األول

                                                             
1 Litman 2012; ITDP 2010 and UNEP 2011. 
2 IMF 2008. 
3 IDSC 2007 and IDSC 2008. 
4 USAID 2004. 
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  ٥)٢٠٠٤الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، (في القاھرة  PM10مصادر تلوث الھواء بالجسیمات : ١ الشكل
 

 ،أكدت أدلة تجریبیة أخرى على أن عادم المركبات یعد المصدر الرئیس لمختلف الملوثات في القاھرة مثل الكربون األسود
الشارع والمركبات العضویة الطیارة المسرطنة، والبنزین، والتولین، والبنزین اإلیثیلي، والزیلین، والھیدروكربونات في أتربة 

  .٦)٢٠٠٨وآخرون ؛ مصطفى ٢٠٠٤ ؛ خضیر٢٠٠٨محمود وآخرون (

في مصر الغازات المسببة لالحتباس الحراري باإلضافة إلى الملوثات المحلیة، یرجع السبب في جزء جوھري من كل انبعاثات 
من كل % ٢٦فإن تغیر المناخ، بشأن لالتصال المصري الوطني الثاني التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة وطبقًا . إلى قطاع النقل

اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة ( تُعزى إلى النقل وحده) صدر األكبرالم(من احتراق الوقود  االحتباس الحراريثات غازات انبعا
وتتضمن . من القطاعاالحتباس الحراري ولقد تبنت الحكومة عدة تدابیر لخفض انبعاثات غازات . ٧)٢٠١٠بشأن تغیر المناخ، 

رصد انبعاثات المركبات في ، والمركبات في استھالك الطاقةالعامة، وتحسین كفاءة المناھج المذكورة تحسین المواصالت 
م بعد اعملیً  ھاغیر أن ترجمة االستراتیجیات إلى خطط وتنفیذ. ، ضمن تدابیر أخرىاالستخدام  .لم یُقوَّ

 المركبات رصید تقویم ٢.٢

وفي ھذا . ة التي تدخل السوقالمركبات الجدیدوبین مؤشرات  رصید المركباتمن المھم التفرقة بوضوح بین مؤشرات مجموع 
باألساس نتیجة للمركبات  رصید المركباتوتأتي الزیادة الكلیة في . رصید المركباتاستعراض عام لمجموع یرد  المقطع

علم تقدیرات حتى تاریخھ، بحسب تتوافر لم غیر أنھ . قدیمة من ناحیٍة أخرىالجدیدة المحسنة من جھة ، وتخرید المركبات ال
 .معد التقریر، عن معدالت تخرید المركبات

ملیون  ٧.٠٤، فإن مجموع عدد المركبات المرخصة في مصر وصلت إلى ٢٠١٣في مصر، في عام  رصید المركباتبالنسبة ل
أ، الجھاز المركزي ٢٠١٣الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (مركبة، نصفھا تقریبًا في العاصمة، القاھرة الكبرى 

وترد . ملیون سیارة ٣.٨٣ونصف المركبات في مصر تقریبًا من السیارات، وبالتحدید . ٨)ب ٢٠١٣للتعبئة واإلحصاء 
 .أدناه ٢توزیعات أنواع المركبات في الشكل 

                                                             
5 USAID 2004. 
6 Mahmoud etal 2008; Khoder 2004 and Mostafa etal 2008. 
7 UNFCCC 2010. 
8 CAPMAS 2013a; CAPMAS 2013b. 
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ة العامة واإلحصاء، الجھاز المركزي للتعبئ: المصدر(تقویم كمیة المركبات في مصر بحسب نوع الترخیص : ٢الشكل 
٢٠١٣( 
  

غیر أن . ٩)ب٢٠١٣(طبقًا للجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء % ٢٤نسبة جمیع أنواع المركبات التي تستخدم السوالر 
وفیما یخص التقویم القومي لعدد . كل ھذه المركبات تقریبًا من المركبات الثقیلة باإلضافة إلى الحافالت بمختلف أحجامھا

نسبة السیارات إلى استخدام الغاز الطبیعي  تحولت. ھذه السیارات التي تسیر بالسوالر ال تكاد تُذكر ، فإن نسبةالركابسیارات 
غیر أنھا مصنعة كسیارات تسیر  األجرة،المضغوط كجزٍء من البرنامج القومي لتخرید المركبات الذي كان یستھدف سیارات 

 .الخاص بالخالصةحول ذلك في المقطع ویرد نقاش . بالبنزین

 النمطي التصنیف ٢.٣

سیارة لكل  ٤٤ ، حیث وصلت نسبتھا إلىتظل ملكیة السیارات الخاصة في مصر من األكثر انخفاًضا على مستوى العالم
الملكیة  نسبة وتظل. وھذا یعد من حیث الحجم أكثر انخفاًضا من معظم بلدان االتحاد األوروبي . ٢٠١٣نسمة في عام  ١٠٠٠

من األسر المعیشیة في منطقة القاھرة % ١١وتمتلك حوالي . ع استبعاد التجمعات الحضریة كتكتالت مستقلةمنخفضة حتى م
وتعكس نسبة . بكثیر بقیة المحافظات فھي أكثر انخفاًضاأما نسبة الملكیة بالنسبة ل. ١٠)٢٠١٠سیمس، (الكبرى الحضریة سیارة 

غیر . لتنقل المستدام بدون المرور بمراحل تصعید االعتماد على السیارةالملكیة المنخفضة نسبیًا فرصة لحدوث طفرة في نمط ا
أن ملكیة السیارات ال تعد مؤشًرا كافیًا على االعتماد على السیارة، ولكن ما یعد مؤشًرا ھو عدد الكیلومترات أو الرحالت التي 

 ).٣كل نظر الشأ(الوسائط المختلفة، أي التصنیف النمطي باستخدام یقطعھا المتنقلون 

في حالة مصر، فعلى الرغم من عدم إجراء مسوح وطنیة لتحدید التصنیف النمطي القومي، فقد أجریت دراسة مسحیة واسعة 
وقد یبدو . ١١)٢٠٠٢ للتعاون الدوليالوكالة الیابانیة (، ممثلة لحوالي ربع سكان مصر ٢٠٠١على منطقة القاھرة الكبرى في 

إلى أن استخدام المركبات ) ٢٠٠٢( الوكالة الیابانیة للتعاون الدوليت صلخ.ناطق الحضریةھذا ممثالً للتصنیف النمطي في الم
. ٣متر أو أكثر كما یتضح من الشكل  ٥٠٠من مجموع رحالت السیر لمسافة % ١٦.٤الخاصة في القاھرة الكبرى ال یتعدى 

من كل % ٦٨ھ في الوقت نفسھ؛ حیث إنھ یشكل من ناحیٍة أخرى فإن النقل العام یستخدم على نطاق واسع على الرغم من تقلص
وھي من كل رحالت النقل العام؛ % ٨٢وتسھم الحافالت بنسبة ). ٢٠٠٢ الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي(رحالت السیر 

رة ، وإلى حٍد أقل، الحافالت الصغی)المیكروباص(، والحافالت األصغر )المیني باص(الحافالت الكبیرة، والحافالت الصغیرة 

                                                             
9 CAPMAS 2013b. 
10 Sims 2010. 
11 JICA 2002. 
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وبالنسبة لبقیة الرحالت بوسائل المواصالت العامة، جمیعھا تقریبًا تتم عن طریق خطوط المترو الثالث مع . للنقل التعاوني
ومن . في المرتبة األخیرةعبارات النقل النھري  ، وتأتي)نظام الترام المتقادم(السكك الحدیدیة الخفیفة مساھمة محدودة جدًا من 

دالت النمو في الطلب على ال یمكنھا من اللحاق بمع) ألسباب مختلفة(مترو جدیدة یسیر ببطٍء ملحوظ أن إنشاء خطوط  الواضح
 ،كما أن ھناك مركبات ثالثیة العجالت تسیر بمحركات وھي تستخدم باألساس في التجمعات السكنیة العشوائیة. وسائل النقل

 .ولكنھا لم تخضع بعد للترخیص على المستوى الوطني

 

الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي (متر أو أكثر في القاھرة الكبرى  ٥٠٠التصنیف النمطي للرحالت الیومیة لمسافة : ٣ الشكل
  )٢٠١٤ ETCEومركز تمیز تخطیط النقل   ،٢٠٠٢

 
 تعلق بالسیاراتتقویم أثر أي لوائح ت فھم مؤشرات مثل معدالت ملكیة السیارات والتصنیف النمطي مھًما للمساعدة في دْ عَ ویُ 

 .على الرحالت الیومیة التي یقوم بھا المواطنون وللمساعدة في فھم األثر االجتماعي النسبي

وتصنف مصر على أنھا اقتصاد منخفض الدخل طبقًا لتصنیفات البنك الدولي المستندة إلى نصیب الفرد من إجمالي الدخل 
تردد ، ومنذ ذلك الحین ٢٠١١منخفًضا بعد ثورة  محليكما كان معدل نمو إجمالي الناتج ال .١٢)٢٠١٤البنك الدولي، (القومي 

 .في العام السابق على الثورة% ٥.١بعد أن كان % ٢لیصل إلى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 

 السیارات صناعة ٢.٤

. یة، في تجمیع السیارات باألساسحیث بدأت فورد أنشطتھا في األسكندر ١٩٤٩بدأت صناعة السیارات في مصر منذ عام 

. ١٩٦٣، تأسست أول شركة مصریة لصناعة السیارات وھي شركة رمسیس والتي أُِمَمت بعد ذلك في عام ١٩٥٩وفي عام 

وفي ذات الفترة، %. ٤٠وكانت ھذه الشركة تجمع السیارات بالنسبة للسوق المحلیة والتي یصل فیھا المكون المحلي إلى 
ویمكن تلخیص تاریخ . فترة من التحریر االقتصادي لمرحلةوتلت تلك ا. النصر لتصنیع السیارات أسست الحكومة شركة

 :١٣)٢٠١٠غرفة التجارة األمریكیة، (الصناعة في ثالث مراحل 

 .تأسیس مصانع صغیرة ذات أنشطة خاصة): ١٩٦٢ – ١٩٤٨(المرحلة األولى  •

                                                             
12 World Bank 2014. 
13 AmCham 2010. 
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 .بدائل االستیرادوفترة تأمیم القطاع الخاص ): ٧٣- ١٩٦٣(المرحلة الثانیة  •

االنفتاح دخلت عدد من المشروعات المشتركة السوق بعد انتھاج سیاسة ): حتى تاریخھ - ١٩٧٤(المرحلة الثالثة  •
 .في ازدھار حتى تاریخھوتحریر االقتصاد لتوسیع أنشطة التجمیع، والتي ال تزال 

ویتمیز القطاع، . منھا لسیارات الركاب ١١یع، خط تجم ٢٧منتًجا للسیارات الیوم یشغلون  ١٧نمت صناعة السیارات لتضم 
كما یعد غبور  ؛ز من أكثر منشآت إنتاج السیاراتمحركوتعد جنرال . إلى جانب نظام التوزیع، بأنھ من كبار أرباب العمل

 .١٤)٢٠١٠غرفة التجارة األمریكیة، (للسیارات الالعب الرائد من حیث القیمة السوقیة 

حیث ینمو السوق مع التقدم االقتصادي ومع تزاید نسبة الشباب  ،العقد السابق زیادةً بشكل عامشھدت مبیعات السیارات خالل 
نتیجة للتحسن الذي شھده % ٧٠بنسبة  ارتفاًعا كبیًرا ٢٠٠٥ولقد ارتفعت المبیعات في عام . مما یخلق معدالت طلب جدیدة

غیر أنھ في عام . ریفة الجمركیة على المركبات الجاھزةسابقًا وانخفاض كبیر في التعمعدل نمو االقتصاد الكلي الذي حدث 
بنسبة المبیعات انخفضت . أول انخفاض في المبیعات منذ ثماني سنوات نتیجة لألزمة المالیة العالمیة، شھد القطاع ٢٠٠٩
برنامج جزء من االنخفاض مع استحداث  رجعفي العام نفسھ، . ١٥)٢٠١٠غرفة التجارة األمریكیة، (في ذلك العام % ٢٠

صناعة السیارات بھدف تحدیث أسطول سیارات األجرة في القاھرة مع حفز  ٢٠٠٩نیسان /ي نُِفذ في أبریلالمركبات الذتخرید 
 .في أثناء األزمة

فإن نصیب المركبات الریاضیة متعددة من ناحیٍة أخرى . لتًرا ١.٦و  ١.٥بین األكثر شیوًعا  تتراوح أحجام المحركات
ویتضح من . من سعر المركبة% ٢وقد یرجع ھذا إلى ارتفاع رسوم الترخیص حیث تصل إلى  ؛ضئیلة األغراض في السوق

لتر إال  ١.٦وال تشكل السیارات التي یزید حجم محركھا على . ٢٠١٠توزیع أحجام المحركات المباعة في عام  ٣الشكل 
 %.١٠حوالي 

أخرى مثل شیفرولیھ، وكیا، ودایو ضمن  عالمات تجاریةلى جانب األكثر مبیعًا، إالعالمات التجاریة تعد ھیونداي في صدارة 
 ١.٦جم حمحرك ب(لمبیعات لوتعد ھیونداي فرنا الطراز المتصدر . أخرى تتباین من حیث الترتیب كل سنة عالمات تجاریة

  .٢٠١٢من مجموع مبیعات السیارات في % ١٥، بما یمثل )لتر

  

بیانات مجلس معلومات سوق السیارات لعام ( محركبحسب حجم ال ٢٠١٠م مبیعات السیارات المالكي في عا :٤الشكل 
٢٠١٠(  
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، من إجمالي ٢٠١٢وفي عام . ١العشرة األولى على نصف إجمالي المبیعات كما ھو موضح في الجدول  األنواعوتستحوذ 

  .من إجمالي المبیعات% ٥٨األولى فقط  أنواع مثلت مبیعات العشرة ،طراز في السوق ٢٦٦

 ٢٠١٢ العشرة أنواع األكثر مبیعًا من السیارات في مصر في: ١جدول 
 

 المبیعات المنشأ )لتر( محركحجم ال الطراز العالمة التجاریة

 1.6 1.6فیرنا  ھیونداي
مفككة 
 21,277 بالكامل

 1.6 إلنترا الجدیدة ھیونداي
مجمعة 
 11,024 بالكامل

 1.5 النوس شیفورلیھ
 مفككة
 10,878 بالكامل

 1.4 أفیو شیفورلیھ
مجمعة 
 9,177 بالكامل

 1.6 لوجان سیدان رینو
مجمعة 
 6,002 بالكامل

 1.6  آر بيأكسنت  ھیونداي
مجمعة 
 5,879 بالكامل

 1.6 كارنز الجدیدة كیا
مجمعة 
 5,236 بالكامل

 1.6 سیراتو الجدیدة كیا
مجمعة 
 5,147 بالكامل

 1.6 النسر میتسوبیشي
مجمعة 
 5,045 بالكامل

 1.6 یازفانتا سكودا
مجمعة 
 4,643 بالكامل

 المجموع

 

84,308 
 )من مجموع المبیعات %٥٨(

 

كما تشھد الصناعات المغذیة للسیارات، أو مجال تصنیع مكونات السیارة، ازدھاًرا في مصر، بالنسبة لكل من تورید المكونات 
على الصناعة األخیرة  تستحوذو. ١٦)٢٠١٠غرفة التجارة األمریكیة ( لمصنعي المعدات األصلیة ولمبیعات السوق الثانویة

في الغالب  -كما تنتج مصر مركبات للتصدیر . صرثالثة أرباع مجموع مبیعات المكونات بسبب طول مدة حیاة المركبة في م
  .وتمثل قاعدة لتجمیع المركبات للكثیر من المصنعین -  إلى أفریقیا والشرق األوسط

                                                             
16 AmCham 2010. 



 

13 

 

 

 السیاسات بیئةو اللوائح ٣

تھدف كٌل من بیئة األعمال وبیئة السیاسات في مصر إلى حفز نمو قطاع السیارات عن طریق تشجیع االستثمار األجنبي، 
ف العمالة، والوصول إلى اتفاقات تجارة دولیة مفیدة لكل األطراف، وتحسین القدرات المحلیة ثیوالسعي إلیجاد فرص للنمو ك

 .ر مؤخًرا لتكھین المركبات القدیمة لتجدید رصید المركباتكما اتخذت تدابی. لإلنتاج

 ١٢١/٢٠٠٨  المرور قانون ٣.١

والذي ینص على أن جمیع مركبات نقل الركاب  ٢٠٠٨لسنة  ١٢١، سنت وزارة الداخلیة قانون المرور رقم ٢٠٠٨في عام 
ل، وذلك  یجوز تجدید ترخیصھا للعمعاًما ال ٢٠التي یزید عمرھا على ) سیارات األجرة، والحافالت، والحافالت األصغر(

وجاء في  وتحسین جودة الھواء؛وكان القانون بمثابة حافز لإلسراع بعملیة إحالل المركبات . ٢٠٠٨ اعتباًرا من غرة أغسطس
 .وقت احتاجت فیھ صناعة السیارات تشجیعًا في أثناء األزمة االقتصادیة

تم التعامل معھا إما عن طریق التخرید أو إعادة التدویر لضمان عدم غیر أن القانون لم ینص على عمر المركبات التي سی
وعلیھ . ١٧)٢٠٠٩اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، (في أي مكان آخر  أقل كفاءةإعادة استخدام تقنیات قدیمة و

. برنامج تخرید المركبات وإعادة تدویرھاخطة إحالل سیارات األجرة إلدارة إحالل سیارات األجرة القدیمة في شكل  تْ نُِفذَّ 

 .ومن المقرر وضع خطط أخرى ألنواع أخرى من المركبات

 األجرة سیارات إحالل برنامج ٣.٢

سنة بمركبات  ٣٥سیارة أجرة قدیمة یزید عمرھا على  ١٠٠البیئة مشروًعا تجریبیًا إلحالل  شئون، بدأ جھاز ٢٠٠٧في عام 
. ١٨)٢٠٠٨، وزارة الدولة لشئون البیئة(كخطوة أولى من أجل تحسین جودة الھواء  جدیدة تسیر بالغاز الطبیعي المضغوط

وأدى نجاح البرنامج إلى توسیعھ في وقٍت الحق عن طریق مشاركة وزارة المالیة وتطویر خطة أكبر إلحالل سیارات األجرة 
  .بسیارات تسیر بالغاز الطبیعي المضغوط والبنزین عالي الكفاءة

وزارة : وتضم األطراف. امج كشراكة بین القطاعین العام والخاص، تسھم أطراف مختلفة في تشغیلھ الكليتمت ھیكلة البرن
ضمن  ، وشركة إعالن،المالیة، ووزارة الداخلیة، وثالثة بنوك تجاریة مشاركة، وخمس شركات سیارات، وشركة تأمین

 .أطراف معنیة أخرى

حوالي (جنیًھا مصریًا  ٥٠٠٠یجوز لھم تسلیم مركباتھم القدیمة مقابل  برنامج،بالنسبة لمالكي سیارات األجرة، طبقًا لذلك ال
وعلیھ تحفز . ١٩)٢٠١٠غرفة التجارة األمریكیة (في المقابل سیارة جدیدة مجمعة محلیًا بدون مقدم  موتسلم لھ) یورو ٥٧٠

 .عفاء من ضریبة المبیعاتویدفع المالك بعد ذلك أقساط شھریة ثابتة على خمس سنوات مع اإل. صناعة السیارات

بالنسبة للمركبات الجدیدة والقدیمة لتقدیر إمكانیة خفض الكربون فیما یخص البرنامج ومدى  كفاءة استھالك الطاقةتم تقدیر 
في انخفاض في االنبعاثات المعتمدة وتستفید إلى مشروعات خفض الكربون  قد تؤديو. جدوى ذلك كمشروع لخفض الكربون

. مقایضة الكربون إذا ما كانت مقبولة ومسجلة في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخعائدات من الوقت نفسھ 

                                                             
17 UNFCCC 2009. 
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موافي، (بالنسبة للمركبات القدیمة والجدیدة على التوالي كمتوسطات من عینة على النحو التالي  كفاءة استھالك الطاقةقُدرت 
٢٠)٢٠١٢: 

كم  ٣/١٠٠م ١٣.٢٦و ) بنزین(كم  ١٠٠/لتر ١٣.١٦): المركبات القدیمة( طاقةكفاءة استھالك الالمتوسط األساسي ل •
 ؛)غاز طبیعي مضغوط(

 ٨.٣٤و ) بنزین(كم  ١٠٠/لتر ٩.٣٩): الجدیدة المركبات(التي یستھدفھا المشروع  كفاءة استھالك الطاقةمتوسط  •

 .)غاز طبیعي مضغوط(كم  ٣/١٠٠م

اإلعالنات على مركبات سیارات األجرة  تحققكما . خرید وإعادة تدویر موجھةتدخل المركبات القدیمة بعد ذلك في عملیة ت
مع إدخال بعض التغییرات  ٢٠١٠المرحلة الثانیة من المشروع في عام  تْ نُِفذَّ . إیرادات لخفض صافي التكالیف بالنسبة للمالك

سیارة أجرة جدیدة في عام  ٢٦٠٠٠بیع أكثر من و. وتمدید فترة السداد ،جدیدة عالمات تجاریةعلى العملیة، بما في ذلك إضافة 
 .٢١)٢٠١١مجلس معلومات سوق السیارات، (من مجموع مبیعات سیارات الركاب % ١٤فقط، بما یمثل  ٢٠١٠

الحقًا لتصبح مركبات  أنھا تعدلبالبنزین أو تحول لتسیر أیًضا بالغاز الطبیعي المضغوط، أي تسیر سیارات األجرة الجدیدة 
 جرة كوقود أنظف لجودة ھواء أعلى؛ُرِوج للغاز الطبیعي المضغوط مع استحداث برنامج إحالل سیارات األ. دمزدوجة الوقو

غیر أن الغاز الطبیعي المضغوط خضع الحقًا . كما أن سعر الغاز الطبیعي المضغوط كان أقل كثیًرا في البدایة مقارنةً بالبنزین
كما أن المساحة التي یشغلھا . تحول من البنزین إلى الغاز الطبیعي المضغوطحافز اللزیادة كبیرة في السعر، وعلیھ انخفض 

محطات التزوید بالغاز الطبیعي  محفز بدوره، إلى جانب ندرة الغاز الطبیعي المضغوط في خزان وقود السیارة یعد غیر
وھي ضروریة من أجل  ؛ر البرنامجتى اآلن حول تقویم آثادراسة ح غیر أنھ لم یتم إجراء. بمحطات البنزین المضغوط مقارنة

  .بناء تخطیط برامج مماثلة في المستقبل بشكلٍ 

  الوقود دعم ٣.٣

، كانت مصر ضمن ثالثة بلدان ھم ٢٠١٢وفي عام . طالما كان دعم وقود المواصالت في مصر األعلى على مستوى العالمل
 الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي،(ن ھما لیبیا والجزائر األقل من حیث أسعار بیع البنزین بالتجزئة في أفریقیا، والبلدان اآلخرا

في  بسعره على سبیل المثال كان سعر البنزین في مصر أقل من نصف سعر بیعھ بالتجزئة مقارنةً  ٢٠١٢وفي عام . ٢٢)٢٠١٤
لبلدان في أفریقیا عدٍد من اب مقارنةوكانت أقل بعشرة أضعاف  لوقود، مثل تونس وغانا؛بلدان أخرى كانت ھي األخرى تدعم ا

وترد أسعار . ٢٣)٢٠١٤ الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي(مثل المغرب، وأریتریا، وكینیا، وجنوب أفریقیا، ضمن بلدان أخرى 
ھذا ویتمثل التحدي الرئیس في . غیر أن ثمة إجراءات لرفع الدعم تدریجیًا في مصر. أدناه ٣.٤ البیع بالتجزئة في المقطع

  .لدعم بدون التأثیر على القطاعات األفقر في المجتمعرفع االصدد في 

، مما شكل عبئًا %٢٦تنامى اإلنفاق على دعم الوقود بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  ٢٠١٣إلى  ٢٠٠٢خالل الفترة من 
تج المحلي من إجمالي النا) ٢٠١٣ملیار جنیًھا مصریًا في عام  ١٢٠أي % (٧ یة العامة حیث بلغ دعم الوقودجسیًما على المال

یظل اإلنفاق على دعم الوقود أعلى من اإلنفاق على دعم الصحة، و). ٢٠١٤المعھد الدولي للتنمیة المستدامة، (في مصر 
  .٢٤)٢٠١٤المعھد الدولي للتنمیة المستدامة (والتعلیم، والبنیة التحتیة مجتمعةً 

                                                             
20 Mowafi 2012. 
21 AMIC 2011. 
22 GIS 2014. 
23 GIS 2014. 
24 IISD 2014. 



 

15 

 

 

 البنزین أسعار ٣.٤

% ٣٠بنسبة  ٢٠٠٣تموز /لبنزین، زاد سعر البنزین في شھر یولیووفي المحاوالت األخیرة الرامیة إلى رفع الدعم عن ا

زادت األسعار مرةً أخرى في . ٢٥بالنسبة لمنتجات النفط األخرى% ٢٥و  %٢٠بنسبة تتراوح بین و ،٩٠بالنسبة للبنزین 
ل من تكلفة ، غیر أن السعر ظل أق%٤١بنسبة  ٩٢وزاد سعر بنزین % ٧٨بنسبة  ٨٠؛ وارتفع سعر بنزین ٢٠١٤تموز /یولیو
وعلیھ فقائمة . عددًا محدودًا لموجات متتالیة من الزیادة في السعرالذي یخدم  ٩٥عالوةً على ما تقدم، خضع بنزین . اإلنتاج

 :األسعار الحالیة كالتالي

 

  ٢٠١٤و  ٢٠٠٦أسعار البنزین في مصر في عامي : ٢جدول 
 

 95بنزین  92بنزین  80بنزین 

٢٠٠٦  
 2.75 1.40 0.90 لتر/جم

 0.31 0.16 0.10 لتر/یورو

٢٠١٤ 
 6.25 2.60 1.60 لتر/جم

 0.71 0.30 0.18 لتر/یورو

  

والبعض  ؛حالیًا أسعار السوق ونویطبق ،رفع الدعممر الكثیر منھا بتجربة تظل األسعار الحالیة أقل إذا ما قورنت ببلدان أخرى 
ومن المخطط أن تستمر مصر في رفع الدعم . یبة على الكربون، إلخوقود، وضرى الیفرض فضالً عن ذلك ضریبة عل

نقاٌش حول عالقة االرتباط بین أسعار الوقود وبین ملكیة المركبات واستخدامھا، علًما بأن  ٥.٢ویرد في المقطع . تدریجیًا
 .استخدام السیارات یواصل نموه على الرغم من الزیادات في أسعار الوقود

 الدعم وترشید االجتماعیة الجوانب ٣.٥

 :یدور خطاب الحكومة فیما یخص الجوانب االجتماعیة ألسعار الوقود حول الحجج التالیة

إن غالبیة المستفیدین من الدعم الشامل المعمول بھ حالیًا على الوقود ینتمون إلى الشریحة األعلى دخالً في المجتمع   �
برنامج المساعدة في إدارة (عون أسلوب حیاة كثیف في استخدام الطاقة ممن یمتلكون سیارات ویتب) أي األقلیة الثریة(

فإن الوفورات التي ستتحقق من خفض الدعم تصب في صالح الفقراء حیث توجھ وعلیھ، . ٢٦)٢٠٠٩قطاع الطاقة، 
إلى  -یة بعنا الذي تم تصمیمھ - موجھةالالتحویالت النقدیة تلك الوفورات لتلبیة احتیاجات الفقراء من خالل نظام 

عن تبني أي آلیات ملموسة من قبل الحكومة لتفعیل ھذا غیر أنھ لم یتم اإلعالن . تدابیر أخرى لترشید الدعمجانب 
 .المفھوم أو باإلشارة إلى تخصیص الوفورات

بالنسبة لوقود المواصالت، فإن معظم الزیادة في األسعار جاءت في البنزین، وھو الوقود الرئیس المستخدم في  �
غیر أن القطاعات األفقر من السكان تستخدم باألساس وسیلة المواصالت العامة التي تسیر . رات الركابسیا

، والتي تخضع لزیادات ")المیكروباص"الحافالت والحافالت األصغر (أو بالسوالر ) المترو والترام(بالكھرباء 
) یورو ٠.٢٢( یورو سنت ٢٢السوالر حوالي  وتبلغ التكلفة الحالیة لوقود. وعلیھ تظل منخفضة ،سعریة أبطأ وتیرة

في المتوسط، بینما خدمة خط المترو تقدم بتعریفة ) یورو ٠.١٨(یورو سنت  ١٨للتر، أما تذكرة الحافلة فسعرھا 

                                                             
  .، وتحول المستھلكون من استخدام بنزین تسعین إلى بنزین اثنین وتسعین٢٠١٤اختفى بنزین تسعین تدریجیًا من السوق في فبرایر  ٢٥

26 ESMAP 2009. 
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وعلیھ فإن وسائل النقل المتوافرة للفقراء في مصر تتمیز بأن أسعارھا في . یورو لكل المسافات ٠.١٢ثابتة بسعر 
 .من خالل النقل العام المدعم المتناول وذلك

على أي حال، فمع رفع الدعم تدریجیًا ببطء أو ترشیده، یُنصح بوضع خطط واضحة لشبكة األمان االجتماعي للتخفیف من حدة 
  .٢٧)٢٠١٢البنك األفریقي للتنمیة، (اآلثار السلبیة على القطاعات الفقیرة في المجتمع ولضمان اإلدارة الحكیمة لوفورات الدعم 

 والضرائب الجمارك ٣.٦

، رفع الحظر على واردات سیارات الركاب وحل محلھ رسوم استیراد بحیث تواجھ الصناعة المحلیة منافسة ١٩٩٣في عام 
، صدرت عدة قرارات لتنظیم استیراد المركبات، بما في ١٩٩٨وفي عام . ٢٨)٢٠١٠غرفة التجارة األمریكیة، (خاضعة للتحكم 

 .وأن تكون جدیدة ،ن جمیع السیارات المستوردة من ذات سنة اإلنتاجذلك النص على أنھ یجب أن تكو

وتتراوح . بحسب حجم المحرك) المجمعة بالكامل(فة الجمركیة المفروضة على سیارات الركاب المستوردة یوتتباین التعر
لك التي تتجاوز سعة بالنسبة لت% ١٣٥، إلى سي سي ١٦٠٠بالنسبة لسیارات الركاب بمحرك سعتھ % ٤٠فة حالیًا من یالتعر

  .٢٩)٢٠١٤وزارة المالیة ( سي سي ١٦٠٠محركھا 

تخضع لضریبة مبیعات بنسبة  سي سي ١٦٠٠ن السیارات ذات المحرك سعة إوتتبع ضریبة المبیعات ذات المنطق حیث 
نت إذا كا% ٤٥أو % ٣٠فإنھا تخضع لضریبة مبیعات بنسبة  سي سي ١٦٠٠، بینما تلك التي تتجاوز سعة محركھا %١٥

سیارات الركاب ذات أحجام المحرك الكبیرة تعتبر وحیث إن . ٣٠)٢٠١٠غرفة التجارة األمریكیة ) (مجمعة بالكامل(مستوردة 
  .بمثابة سلع ترفیھیة، فقد فُرَضت علیھا تعریفة جمركیة وضرائب مبیعات أعلى

وتشمل . خطط متنوعةتدریجیًا من خالل  في مصر تُرفع بموجبھا التعریفات الجمركیة والضریبة ةھناك اتفاقات تجارة دولی
ورابطة التجارة الحرة األوروبیة اتفاق المشاركة المصریة األوروبیة، واتفاقیة التجارة الحرة بین مصر وتركیا،   تلك االتفاقات
لمعاییر من المتوقع أن تحفز المنافسة الضمنیة التصنیع المحلي لیصل إلى ا. ٣١)٢٠١٠غرفة التجارة األمریكیة (المصریة 

وقد یحسن ذلك التحدیث في المعاییر نتیجة للواردات . الدولیة ویحافظ علیھا في السیارات المنتجة محلیًا بما یحقق لھا البقاء
أي دراسة لرصد ذلك حتى اآلن غیر أنھ لم تُجر . المیسرة أو التصنیع المحلي المحسن من أداء المركبات الجدیدة في مصر

  .ك الطاقة واالنبعاثاتاألثر على كفاءة استھال

فیما یخص التدخالت للتشجیع على استخدام مركبات أنظف، ال توجد حوافز أو مثبطات حتى اآلن تُعزى صراحةً إلى كفاءة 
وأبرز البرامج . استھالك السیارات للطاقة أو لمعدالت االنبعاثات فیما عدا المشروعات المتخصصة أو المشروعات التجریبیة

بما ( الرخصة الخاصة بأي مركبة نقل جماعيبرنامج إحالل سیارات األجرة، المصحوب بقرار إنھاء تجدید  في ھذا الصدد ھو
 ).٣.٢انظر المقطع (یتجاوز عمرھا عشرین عاًما  ) في ذلك سیارات األجرة

 السیارات قروض تسھیالت ظھور ٣.٧

ور والتطور السریع لتسھیالت القروض المختلفة ومما أثر تأثیًرا بالغًا على مبیعات السیارات في السنوات األخیرة الظھ 
إلى % ٤٠فقط، نمت مشتریات السیارات الجدیدة بالقروض من  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ففي عام . وانتشار ثقافة قروض السیارات

                                                             
27 AfDB 2012. 
28 AmCham 2010. 
29 Ministry of Finance 2010. 
30 AmCham 2010. 
31 AmCham 2010. 
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وقد یُعزى ھذه الموجة الجدیدة من النمو السوقي في جزٍء منھا إلى األداء المحسن . ٣٢)٢٠١٠غرفة التجارة األمریكیة % (٦٠
 .لجھاز المصرفي أثناء فترة إصالحھ مما أدى إلى تطویر خدمات جدیدة ومتنوعةل

فتجار السیارات ومصنعوھا لھم أیًضا أن یقدموا . یقدمون تسھیالت مماثلة ك، فإن مقدمي قروض السیاراتوبخالف البنو
 .برامج لتمویل القروض

غیر أن المعاییر المرتبطة باألداء . ین بشراء السیاراتوتسمح مختلف الخطط والطرز المعروضة لشریحة واسعة من المستھلك
  .یئي للمركبات لم یُعمم بعد في أي من الخططبال

                                                             
32 AmCham 2010. 
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  المنھجیة ٤

 
ق واستندت المنھجیة المستخدمة من حیث المبدأ إلى منھجیة المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود المتاحة في صند

تخدم تلك المنھجیة لتنسیق الجھود العالمیة إلنشاء خطوط أساس وتحدید اتجاھات كفاءة وتُس. ٣٣أدوات المبادرة على اإلنترنت
 ،)المیني(السیارات المتوسطة  من السیارات كلوتضم . كسید الكربون من السیاراتاستخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أ

والمركبات الریاضیة  ،الخفیفة) الفان(ت الكبیرة وسیارة األسرة، والسیارات الكبیرة باإلضافة إلى العرباوالصغیرة، والمدمجة، 
  ).١الملحق (متعددة األغراض 

 
وتُضاھى بالبیانات الواردة من مجلس معلومات سوق السیارات  ،بیانات المبیعاتباالستناد إلى الجدیدة  السیاراتوتُعد بیانات  

وتتضمن . عینة من مجموعة البیانات ٢في الملحق  دْ رِ وتَ . ٢٠١٢، و٢٠١٠، و٢٠٠٨، و٢٠٠٥المصري عن األعوام 
 :مجموعة البیانات سمات المركبات التالیة

 
 صناعة المركبة �
 المركبةطراز  �
 سنة إنتاج الطراز �
 حجم المحرك  �
 .عة محلیًامَّ جَ أو مركبة مفككة بالكامل ومُ  ،عة بالكاملمَّ جَ منشأ المركبة، أي ما إن كانت مركبة مستوردة مُ  �

 
على بیانات ترخیص المركبة بما یشیر إلى سیاق كمیة المركبات الكلیة كما ھي مبینة  تم الحصول أیًضاما تقدم، عالوةً على 

 .في المقاطع السابقة
 

ومن  ؛استنادًا إلى البیانات المتاحة، تم الحصول على أرقام كفاءة استخدام الطاقة بالنسبة لكل مركبة بحسب ما یتیحھ المصنعون
 بْ سَ تَ وتُحْ . دورة قیادة المركبات األوروبیة الجدیدة بحیث تصبح جمیع األرقام قابلة للمقارنة فیما بینھا ثم تُستعدل بحسب

معدالت انبعاثات ثاني األكسید الكربون بعد ذلك طبقًا لمعامل التحویل المبین في أداة المجلس الدولي للنقل النظیف لتحویل 
 .٣٤ونكربالعاثات ثاني أكسید انبحصیلة أرقام كفاءة استھالك الطاقة إلى 

 
  .ضاھیھا من بیانات تیسیًرا لعملیة التحلیلوخضعت بیانات مجموع رصید المركبات للمسح لمقارنة النتائج بما ی

                                                             
   http://www.unep.org/transport/gfei/autotool/about.as: صندوق عدة المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود٣٣ 

   http://www.theicct.org/info/data/GlobalStdReview_Conversionfactor.xlsx: لنظیفأداة تحویل المجلس الدولي للنقل ا٣٤ 
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 والمناقشة لنتائجا ٥

ترد  سیارةوكل . ٢٠١٢، و٢٠١٠، و٢٠٠٨، و٢٠٠٥عن السنوات المستھدفة  سیارة ٦٣٠٠٠٠تم تجمیع سجل بأكثر من 
، وحجم محركھا، وسنة تصنیعھا، وما إذا كانت مجمعة بالكامل نوعھا، وعالمتھا التجاریةنى من المعلومات الخاصة ببالحد األد

 .كل ھذه المعلومات من بیانات المبیعات؛ وتَِردْ أو مفككة بالكامل

 ٥٢٧مصر بمجموع في المجموع من السیارات في عالمة تجاریة شھدت السنوات المستھدفة األربع مبیعات لواحد وخمسین 

 .في السنوات المستھدفة السیاراتأدناه المبیعات السنویة من  ٥ویوضح الشكل . مما یدل على مدى تنوع السوق المصرينوع 

 

 

 مصر في الخفیفة المركبات من السنویة المبیعات :٥الشكل 
 

. األرقام الواردة من المصنعینب نواعمن األ% ٨٨بالنسبة لـتھالك الطاقة وأمكن خالل الدراسة ربط األرقام الخاصة بكفاءة اس

 واستخدمت عوامل التحویل الواردة في أداة المجلس الدولي للنقل النظیف بعد ذلك لتحدید معدل االنبعاثات المكافئ بالنسبة لكل

 .نوع

عدالت ومن ثم بدأت تنخفض بشكل كبیر بین حیث ثبتت تلك الم ٢٠٠٥تنامي المبیعات السنویة منذ عام  ٥ویوضح الشكل 
 .٢٠١١خالل فترة الصعوبات االقتصادیة التالیة لثورة  ٢٠١٢و  ٢٠١٠عامي 

 .والتي تغطیھا الدراسة ،الجدیدة كل سنة السیاراتمتوسط أحجام محركات  ٦ویرد في الشكل 
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  مصر في یدةالجد للسیارات محركال حجم متوسط: ٦الشكل 
 

ومن المتوقع أن یكون ذلك . ٢٠١٢إلى  ٢٠١٠أحجام المحركات الكبیرة خالل الفترة من السیارات ذات كما انخفضت مبیعات 
وارتباطھ طردیًا بالصعوبات االقتصادیة التي  ،راجعًا باألساس إلى زیادة الطلب على المركبات ذات أحجام المحركات األصغر

ك غیر معتاد على المؤشرات األخرى على لِ ھْ تَ سْ عالوةً على ذلك فإن المُ . ثناء الثورة وما بعدھاشھدتھا ذات السنوات في أ
 .استھالك الطاقة مكتفیًا بالتركیز على حجم المحرك

 ،دراسة مسحیة في مصر بحسب علم معد ھذا التقریر لتقصي مدى وعي المستھلكین بكفاءة استھالك الطاقة غیر أنھ لم تُجرَ 
الكفاءة في استھالك الطاقة، وما انوا یفھمون أن حجم المحرك لیس المؤشر الوحید على احتمال كون المركبة تتمتع بوما إذا ك

. ذا كانوا یسعون بفعالیة إلى الحصول على معلومات حول مدى كفاءة المركبات في استھالك الطاقة عند اتخاذ قرار الشراءإ

وضع ملصقات صدیقة للبیئة، بما یلفت انتباه المستھلك إلى مؤشرات أكثر عملیة ومثل ھذا االعتبار یُشجع عندما تُنفذ خطط 
 .ر التخطیط لسیاسات أكثر تحدیدًا تستھدف خفض االنبعاثاتسِّ یَ یُ  مَّ على كفاءة استھالك الطاقة، ومن ثَ 

وعند مقارنتھا باتجاه . الدراسة الجدیدة التي تغطیھا للسیاراتالمتوسط السنوي لكفاءة استھالك الطاقة بالنسبة  ٧ویوضح الشكل 
عندما انخفض متوسط كفاءة  ٢٠٠٨في عام وكان ھذا بارًزا . متوسط حجم المحرك، یتضح أن االتجاه قد یختلف بشكل كبیر

استھالك الطاقة على الرغم من المیل في متوسط حجم المحرك، مما یشیر إلى تحسن ملحوظ خالل تلك الفترة في كفاءة 
أي تحسن في كفاءة استھالك الطاقة یتجاوز األثر المترتب على وجود أحجام (حتى مع زیادة أحجام المحركات استھالك الطاقة 
 .، وقد یُعزى ھذا إلى تقنیات محركات أفضل وإلى تصامیم أخف)أكبر للمحركات

 



 

21 

 

 

المستعدلة على دورة قیادة (للسیارات الجدیدة في مصر  اتجاه المتوسط السنوى لكفائة إستھالك الوقود بالنسبة: ٧الشكل 
  )المركبات األوروبیة الجدیدة

 

الجدیدة التي  السیاراتثاني أكسید الكربون من  اتنتائج االتجاه المقابل للمتوسط السنوي لمعدالت انبعاث ٨یعرض الشكل 
جرام  ١٧٠ثاني أكسید الكربون بلغت  اتلمعدالت انبعاثكما أن أحدث متوسط  كلیة ذاتھا؛لتغطیھا الدراسة، بما یوضح الزیادة ا

 .٢٠١٢من ثاني أكسید الكربون للكیلو متر في عام 
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المستعدل (اتجاه المتوسط السنوي لمعدالت انبعاثات ثاني أكسید الكربون من المركبات الخفیفة الجدیدة في مصر : ٨الشكل 
  )بات األوروبیة الجدیدةعلى دورة قیادة المرك

 

ویرد في المقطع . بكفاءة استھالك الطاقة اطردیً  االجدیدة ارتباطً  السیاراتثاني أكسید الكربون من  اتترتبط معدالت انبعاث
 .التالي شرٌح لوضع ھذه النتائج في السیاق العالمي

 العالمي السیاق في الطاقة استھالك كفاءة متوسط ٥.١

مقارنةُ لألرقام المصریة باألرقام المضاھیة لھا في كل  ٣مدى صلتھا بالسیاق العام، ترد في الجدول  ولفھم نتائج الدراسة وفھم
من بلدان منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي والبلدان من غیر األعضاء في المنظمة من حیث المتوسطات وكذلك 

 .بالمتوسط العالمي

 

كم، على أساس دورة  ١٠٠/الوحدات لتر(لمتوسط السنوي لالقتصاد في استخدام الوقود بالنسبة للمركبات الخفیفة الجدیدة في سیاقھ ا: ٣جدول 
  )قیادة المركبات األوروبیة الجدیدة

 

 
2005 2008 2010 2012 2030 

  أمصر 
6.95 6.68 7.20 7.28 

 في والتنمیة التعاون منظمة
 االقتصادي المیدان

ب
 8.21 7.66 

 في األعضاء غیر من دول
 في والتنمیة التعاون منظمة
 االقتصادي المیدان

ب
 7.49 7.68 

باالتجاه العالمي 
 8.07 7.67 

 في لالقتصاد العالمیة المبادرة
 الوقود استخدام

ب
 8.07 

   
 )المستھدف العالمي( 4.03

 )أنواع السیارات من% 88 تغطي( خاصة حسابات: المصدر: أ

)2013( الوقود استخدام في لالقتصاد العالمیة المبادرة: المصدر: ب
٣٥
.  

 

كان أقل كثیًرا من خط األساس  ٢٠٠٥أن المتوسط األساسي للكفاءة في استھالك الطاقة في مصر في عام  ٣یوضح الجدول 
وفیما یخص مستھدف . سن زیادةام، لحقت بھذا التحالعالمي؛ غیر أنھ على الرغم من التحسن األولي الذي شھدتھ ھذه األرق

 السیارات تحتاج ، من المقدر أن٢٠٣٠كم بحلول عام  ١٠٠لتر لكل  ٤.٠٣المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود وھو 

وإن كانت مصر . ٢٠٣٠إلى  ٢٠١٢سنویًا من % ٣.٢الجدیدة في مصر إلى تخفیض متوسط كفاءة استھالكھا للطاقة بمعدل 
 .فقط% ٢.٢، لكان معدل التخفیض السنوي الالزم لبلوغ الھدف ٢٠٠٥ذلك االلتزام منذ عام  تنفیذفي بدأت 

 في االستخدامیعد تناول قضیة كفاءة استھالك الطاقة بالنسبة للمركبات الجدیدة أمر مھم لضمان أن تكون المركبات الجدیدة 

ومن  ن مجموع رصید المركبات في ازدیاد؛غیر أ. مرھاأنظف حیث إنھا تحل تدریجیًا محل المركبات القدیمة والتي انتھى ع
  .وأال تقتصر فقط على التقنیات الجدیدة ،المھم أن تتصدى الدراسات لمجموع االستھالك واالنبعاثات

                                                             
35 GFEI 2013. 
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 االستھالك مقابل الملكیة ٥.٢

المعدل دأب ، غیر أن ھذا )٢.٣انظر المقطع ( ٢٠١٣نسمة في عام  ١٠٠٠سیارة لكل  ٤٤معدل ملكیة السیارات في مصر 
سنوي  ارات خالل تلك الفترة بمتوسطوزاد معدل ترخیص السی. ٢٠١٣إلى  ٢٠٠٣على الزیادة على مدار العقد الماضي من 

 .٩كما ھو موضح في الشكل  ٢٠١١مع مرحلة من التباطؤ الطفیف الذي ارتبط بأحداث ثورة % ٧.٨

 

إلى  ٢٠٠٣فیفة المرخصة كسیارات لیموزین بما في ذلك سیارات األجرة خالل المدة من مجموع المركبات الخ: ٩الشكل 
  )الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وتقدیراتھ الخاصة( ٢٠١٣

 

شھد معدل امتالك السیارات زیادةً مطردة في مصر ومن المتوقع أن یواصل الزیادة استنادًا إلى المسار المتوقع لالقتصادات  
 تستجیب بالضرورة غیر أن ملكیة السیارات في حد ذاتھا ال. ٣٦)٢٠٠٨صندوق النقد الدولي (لنمطیة التي تمر بمرحلة انتقالیة ا

ومن . اللتغیر في أسعار الوقود حیث إن ملكیة السیارات قد تواصل ارتفاعھا فیما یتبع نمط استخدام السیارة نمًطا سلوكیًا مختلفً 
وثمة مقیاس آخر معتاد ھو عدد الكیلومترات التي تقطعھا المركبة، (دى استھالك السیارات للبنزین على مالمؤشرات المالئمة 

الذي (وعلیھ، فعند مناقشة انبعاثات الكربون، یعد استھالك السیارة ). وذلك استنادًا إلى المسوح واالستبیانات الوطنیة المتاحة
 .مؤشر ملكیة السیاراتب إذا ما قورنا أكثر تعبیًرا مؤشرً ) یتبین بشكل تقریبي من خالل استھالك البنزین

وواصل استھالك البنزین، في مصر على الرغم من الزیادة في أسعار الوقود، زیادتھ بشكل كبیر بحسب ما یتضح من الشكل 
لسیارات في فإذا ما كان استخدام ا. ولكي نفھم تأثیر زیادة األسعار، یجب أن تجرى دراسة حول مدى مرونة سعر الطلب. ١٠

زیادة وإذا كان یتسم بقدر كبیر من عدم المرونة، فإن ھذا یعني أن تأثیر األسعار على استخدام السیارات محدود إذا ما قورن 
استھالك البنزین في  ١٠ویوضح الشكل . غیر أن تلك الدراسة لم تُجَر حتى اآلن في مصر. بعوامل أخرى تؤثر على الطلب

وتظھر زیادة مطردة نسبیًا حیث تضاعف حجم االستھالك على مدار السنوات الست . ٢٠١١لى إ ٢٠٠٥مصر في الفترة من 
 .الماضیة

                                                             
36 IMF 2008. 
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  )٢٠١٤بیانات البنك الدولي، (استھالك الوقود من البنزین والسوالر لقطاع الطرق في مصر : ١٠ الشكل
 

ة إجراءات؛ تجاه الفعلي لالستھالك بالسیناریو المتوقع في حالة عدم اتخاذ أیویتناول البحث المعني بمرونة السعر مقارنة اال
ن حیث إن ھناك عوامل أخرى من شأنھا أن تؤثر على استھالك البنزین بخالف ویجب أن یدرس العالقة السببیة بین كال العاملیْ 

لتغیر في استخدام األراضي، ووضع وسائل النقل والتغیر الثقافي، ونمو إجمالي الناتج المحلي، وا ،مثل العمران(سعر الوقود 
ولكن ما . وقد تكون تلك فرصة إلجراء بحث مستقبلي حول ھذا الموضوع). البدیلة، وأسعار السیارات، واختیار المركبات، إلخ

 السیاراتمقارنةً برصید %) ١٢متوسط الزیادة السنویة (ھو أن االستھالك یزداد بمعدل أعلى  ١٠یمكن استخالصھ من الشكل 

ولكنھا تمتد  ،وعلیھ، فإن الزیادة ال تقتصر فقط على مجموع عدد المركبات. خالل العام نفسھ%) ٩بمتوسط زیادة سنویة (
 .ارتفاًعابدوره والذي یشھد  ،ا لتشمل استخدام كل سیارة في المتوسطأیضً 

 المضغوط الطبیعي بالغاز تسیر الوقود مزدوجة مركبات ٥.٣

مزدوجة الوقود التي تسیر بالغاز الطبیعي  كبیرة في البحث تتعلق بتجربة مصر مع المركبات  اقش ھذا المقطع فجوةً ین
وعلى الرغم من إطالق . على الدراسات المستقبلیة الخاصة بكفاءة استھالك الطاقة في مصرواألثر المتوقع  ،المضغوط

النبعاثات المشروع الفعلیة  ذي جدوىرصد فإن إجراء مشروع لخفض الكربون لبرنامج إحالل سیارات األجرة في مصر، 
فكون  ،فضالً عن ذلك. وعلیھ لم تتوافر معلومات حول معدالت یمكن التحقق منھا لقیاس مدى خفض االنبعاثات ؛تحدیًایشكل 

. بنزینآخر یتمثل في فھم إلى أي مدى یختار القائد استخدام الغاز الطبیعي بدالً من ال وقود یشكل تحدیًاالمركبة مزدوجة ال

على نحٍو أكثر من نظیرتھا التي  لھ وعلى الرغم من أن البنزین أعلى سعًرا، فإن القائد یختاره نظًرا إلتاحة محطات البنزین
الغاز  )تنك(خزان تعمل بالغاز الطبیعي، أو بسبب التفضیالت المتباینة في تشغیل المركبات، أو قد یختار القائد أن یفكك 

  .مساحةً في صندوق السیارة، إلخالطبیعي المضغوط لیوفر 
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) أي عند بیعھا(على أي حال فإن ھذه االعتبارات خارج نطاق الدراسة الحالیة، حیث إن سیارات األجرة كسیارات جدیدة 

ى وإن اعتبرنا السیارات مزدوجة الوقود المعدلة تعالوةً على ذلك ح. كباقي السیارات الجدیدة بكفاءةسیارات تعمل بالبنزین 
أي أنھا ستبین معدل استھالك أعلى (دة، فإن األرقام المعبرة عن كفاءة استھالك الطاقة لن تتغیر بل ستكون أكثر تحفًظا جدی
  ).قلیالً 
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  الخالصة ٦

كخط أساس كان أقل من المتوسط العالمي  ٢٠٠٥یتضح من نتائج الدراسة أن متوسط كفاءة استھالك الطاقة في مصر في عام 
لخفض متوسط كفاءة استھالكھا للطاقة، لكان تحقیق مستھدف  ٢٠٠٥وإن كانت مصر وضعت خطة منذ %. ١٣بما یزید على 

غیر أن االتجاه یوضح نمًوا . أیسر كثیًرا ٢٠٣٠كم بحلول  ١٠٠لتر لكل  ٤المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود وھو 
وكذلك ظھور  ،والنمو في صناعة السیارات ،النمو االقتصاديفي متوسط كفاءة استھالك الطاقة، والذي قد یكون راجعًا إلى 

 .أكبر من السیارات المتطورة راء عدداألمر الذي یشجع على ش - تسھیالت قروض السیارات

سین التقنیات حوفي الكثیر من البلدان، قد تنمو المبیعات بسرعة بینما قد ینخفض متوسط استھالك الطاقة مع وضع سیاسات لت
ا في ي متوسط استھالك الطاقة ظل مستمرً غیر أنھ في مصر فإن النمو غیر المحبذ ف.لى استخدام مركبات أنظفوالتشجیع ع

فضالً عن ذلك، . على الرغم من أن النمو كان بمعدل أكثر انخفاًضا ٢٠١١أثناء األزمة المالیة العالمیة وكذلك خالل ثورة 
ي السنوات القادمة، ومع السمات االجتماعیة واالقتصادیة والسكانیة لمصر، تعافي االقتصاد ف ھ معتنبؤنا التجربة الدولیة بأن

وعلیھ فضمان أن تكون معدالت استھالك األساطیل الجدیدة أقل یعد . توقع أن تتسارع وتیرة نمو مبیعات السیارات مرةً أخرىیُ 
 .أمًرا ضروریًا للتخفیف من حدة اآلثار المترتبة على نمو رصید المركبات

فال توجد . زال من غیر المعلوم ما إن كانت السیارات الجدیدة ستكون أفضل من حیث كفاءة استھالك الطاقة من عدمھوال ی
فالسیارات ذات حجم المحرك األكبر غالبًا ما تكون أغلى ثمنًا، ولكنھا . لوائح تستھدف على وجھ التحدید كفاءة استھالك الطاقة

المختلفة بذات سعة المحرك تعرض األنواع كما أن . كل كیلومتر في كل األحوالسبة لبالنال تستھلك بالضرورة وقودًا أكثر 
وعلیھ فإن االستراتیجیات الرامیة إلى تحسین متوسط كفاءة استھالك . أرقاًما جد مختلفة فیما یخص كفاءة استھالك الطاقة

إلى ضمان أن تكون المبیعات أفضل في الكفاءة المركبة للطاقة لن تھدد بالضرورة نمو المبیعات؛ ولكنھا فقط تعكس الحاجة 
 .الكلیة الستھالك الطاقة

وعلیھ فإنھ من الضروري أن . ویعد قطاع السیارات في مصر مشغالً كبیًرا وكذلك مساھًما مھًما في النمو االقتصادي في مصر
أو إیجاد أوجھ تضافر فیما بین تلك الدوافع یتحقق التوازن بین الدوافع البیئیة وبین الدوافع االقتصادیة لدى صانعي السیاسات، 

م ذلك البرنامج من حیث األثر البیئي، واالقتصادي، وَّ قَ ویوصى بأن یُ . كتلك التي ینطوي علیھا برنامج إحالل سیارات األجرة
نادًا إلى وذلك است ،")المیكروباص"مثل الحافالت والحافالت األصغر (وأن یتكرر مع فئات المركبات األخرى  ،واالجتماعي

مثل (والمنافع الخارجیة ) على سبیل المثال تكالیف البیع، إلخ(راعي أیًضا التكالیف الخارجیة یي ذالجدوى االقتصادیة التحلیل 
 .إلى جانب المؤشرات االقتصادیة األخرى المتعارف علیھا) خلق فرص العمل، والحد من تلوث الھواء، إلخ

 الطاقة استھالك كفاءة مقیاس تعمیم ٦.١

أو حتى توسیم یدل على مدى كفاءة األداء، لیس من المحتمل أن یكون  ،دون وجود معاییر معنیة بكفاءة استھالك الطاقةب
حیث إن المؤشر الوحید على استھالك الطاقة ھو سعة  ،كثر كفاءةالمستھلك واعیًا على وجھ الدقة بخیارات المركبات األ

 وبین المركبات كثر كفاءةرشادیًا مناسبًا وال تفرق بما فیھ الكفایة بین المركبات األغیر أن سعة المحرك ال تعد دلیالً إ. المحرك

أو من خالل وضع نص  ،وعلیھ یجب أن یلفت مؤشر كفاءة استھالك الطاقة انتباه المستھلك من خالل التوسیم. األقل كفاءة
 .فات المركبة طبقًا للمعیار الوطني الموحدصمعیاري في موا

كم استنادًا إلى دورة قیادة المركبات  ١٠٠/مثال لتر(تفاق على مؤشر مناسب على كفاءة استھالك الطاقة أوالً یجب اال
وذلك للوصول إلى مؤشر مشترك  ،فیما بین األطراف المعنیة) بترجمة فاعلة) (األوروبیة الجدیدة، أو أي قیاس مناسب آخر

استنادًا إلى الدراسات، بعد ذلك، . المقارنة المرجعیةسیر المقارنة وولتی ،)٢٠٠٨نظر على سبیل المثال الریك أ(لتجنب الخلط 
وضریبة المبیعات  الجمركیة طة مثل التعریفةبِ ثّْ زة والمُ فِّ حَ یجب أن یُعمم المقیاس في القوانین واللوائح المرتبطة باآللیات المُ 

مر على تعمیم المفھوم لدى مقدمي التسھیالت وینطبق ذات األ. سعیًا إلى تیسیر تعدیل اللوائح لتفضیل المركبات األنظف
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االئتمانیة إلدخال االعتبارات البیئیة واعتبارات استھالك الطاقة، أي اقتراح تسھیالت ائتمانیة مسؤولة بیئیًا تفضل السیارات 
 .كثر كفاءةاأل

الطاقة  لمدى كفائتھا في استھالكالخطوة األولى في ھذا االتجاه تتمثل في إرساء المعاییر الالزمة لتصنیف المركبات طبقًا 
كل مركبة في قواعد البیانات المعنیة، وكذلك التوصل إلى اتفاق فیما بین األطراف المعنیة حول نوع كجزٍء من مواصفات 

والوحدات التي تستخدمھا معظم األطراف . وكذلك المصطلحات والقیاسات المشتركة المستخدمة ،دورة القیادة المراد استخدامھا
كم؛ ولكن یُطلق علیھا كفاءة استھالك الطاقة كما ھو موضح في  ١٠٠الفت، ھي عدد اللترات لكل  عینة في مصر، على نحوٍ الم

، واتفاقیة األمم ٢٠١٢مثال موافي (العروض التقدیمیة وفي وثائق المشروع الرسمیة الخاصة ببرنامج إحالل سیارات األجرة 
وعلیھ یوصى بترجمة ما سبق بما یحقق االتصال الناجع مع األطراف المعنیة . ٣٧)٢٠٠٩المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 

 .المحلیة بدالً من استخدام مصطلح اقتصاد الوقود

لتخفیض المتوقع في حجم الإجراء تقویم من الضروري  ،لترویج لحجة قویة لدعم ھذا اإلجراءوبغرض افضالً عما تقدم، 
وسیكون ذلك بمثابة دعم كبیر لإلجراء المقترح حیث إن . حسن الكلي في رصید المركباتفي مصر نتیجةً للتاستھالك الطاقة 

وعلیھ، فأي مبادرة . ویتجاوز غیره من أوجھ الدعم ،دعم الوقود في مصر یعد من األعباء الجسیمة التي تتحملھا الحكومة
وإذا ما أمكن تخفیف األثر  ،دولة واضًحالخفض استھالك الطاقة ستحظى باھتمام كبیر إذا ما كان أثرھا على موازنة ال

  .مجدٍ  االجتماعي المترتب علیھا بشكلٍ 

 المعلومات وتبادل یم،یوالتق الرصد، ٦.٢

سیارات األجرة في مصر من مختلف المصادر، ال یوجد مقیاس أو تقویم على الرغم من الثناء الذي یحظى بھ برنامج إحالل 
من حیث الكفاءة في استھالك الطاقة أو االنبعاثات في سیاق القطاع بالكامل، أو أي فعلي لمختلف اآلثار المترتبة على المشروع 

یعد رصد أداء ). على سبیل المثال تكراره على فئات أخرى من المركبات(تقویمات منشورة لمدى إمكانیة تكرار البرنامج 
والخطوة األولى التي . الت بیئیة أفضلتصمیم تدخوكذلك رصید المركبات ضروریًا من أجل  ،وتقویمھ ،المركبات الجدیدة

، لیس فقط من منظور نماذج األعمال والنجاح تخرید المركبات بأثر رجعيیوصى بھا في حالة مصر ھي تقویم برنامج 
ولكن أیًضا من منظور كفاءة استھالك الطاقة وخفض االنبعاثات حیث كانت تلك ھي الدوافع األصلیة في التجربة  ،اإلداري

 .قبل توسع البرنامج ٢٠٠٧عام  األولى في

رصد البرامج الماضیة وتقویمھا، فإن الرصد المرحلي للحالة البیئیة للسیارات في مصر سیكون غایة في األھمیة إلى جانب 
ویضمن مثل ھذا اإلجراء البناء على جھود . عند تخطیط التدخالت البیئیة حیث ثمة قصور في المعلومات في ھذا الصدد

لیة ومن شأنھ أن ییسر عملیة تبادل المعلومات فیما بین األطراف المعنیة وكذلك تعمیم قیاسات كفاءة استھالك الدراسة الحا
 .الطاقة وانبعاثات الكربون

مجلس معلومات سوق السیارات، والرابطة المصریة للصناعات المغذیة : طراف المعنیة الرئیسة في القطاع الخاصتتمثل األ
التي (الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ووزارة الداخلیة : اف المعنیة التالیة من القطاع العامللسیارات، وكذلك األطر

التي تضطلع بإداء (البیئة، ووزارة المالیة  شئون، ووزارة الدولة ل)تعد تسجیالت المركبات وتشرف على الترخیص والتفتیش
ن منظمات دولیة مثل مركز البیئة والتنمیة في اإلقلیم العربي وأوروبا ، وما یرتبط بھا م)خطط الدعم وخطط إحالل المركبات

 .والمنظمات غیر الحكومیة ،والبحثیة ،وشركائھ، وأخیًرا المعاھد األكادیمیة) سیداري(

أن یتم التحري عن حالة مجموع رصید المركبات لتحصیل فھم أكثر یوصى بالنسبة للدراسات المستقبلیة المعنیة بالسیارات 
من المنظورات ) واستخدامھا(وأثر التدخالت السابقة على مجموع رصید السیارات  ،وانبعاثاتھا ،موالً الستھالك السیاراتش

سیاسات وبرامج جدیدة بدون إجراء تقویم  ثْ دَ حْ تَ عالوةً على ذلك یجب أال تُسْ . الفنیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة، والبیئیة
السابقة، مثل أثر برنامج إحالل سیارات األجرة، وأثر الرفع التدریجي للدعم في الماضي  فیض للتدخالتتَ سْ ومُ  لْ صَّ فَ مُ 

                                                             
37 Mowafi 2012 and UNCCC 2009. 
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الذي ینص على عمٍر محدد لحافالت النقل العام  ٢٠٠٨، وأثر قانون المرور لعام )الزیادات التدریجیة في أسعار الوقود(
  .وسیارات األجرة، وكذلك أي تدخالت أخرى مؤثرة

  یةالدراسات المستقبل  ٦.٣

ة على السیارات الجدیدة ومضاھاتھا معیاریًا بمستھدفات المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام یتركز نطاق الدراسة الحالی
ومعدالت  ،ویُوصى في الخطوة التالیة بالتحري عن حالة رصید السیارات بالكامل. بالنسبة للسیارات الجدیدة ٢٠٣٠الوقود 

وذلك بغیة الوصول إلى خط أساس كامل یشكل المحطة التالیة في دراسات  ؛االستھالك وأنماط ذلك ،استھالكھا للطاقة
  .السیارات في مصر

وتبیانًا لمدى أھمیة تلك الدراسة، وجد في العینات المأخوذة من سیارات األجرة القدیمة والجدیدة في برنامج تخرید المركبات 
مة للتشغیل بالنسبة للسیارات القدیمة التي تعمل بالبنزین كانت أقل من أن كفاءة استھالك الطاقة الالز) ٣.٢انظر المقطع (

، فإن ذات الوقتوفي . ، ھذا إلى جانب التدھور الذي یحدث للسیارات الجدیدة بمجرد التشغیل%٣٨نظیرتھا الجدیدة بنسبة 
تخرید السیارات القدیمة یقتصر  بینما تنص القوانین على أن) عاًما ٢٠حیث یتجاوز عمرھا (معظم السیارات في مصر قدیمة 

ولكي نخلص إلى . فقط على سیارات األجرة والحافالت، ولیس على السیارات الخاصة، وھي التي تشكل الغالبیة العظمى
انعكاسات سیاساتیة أكثر إقناًعا، یجب أن تجرى دراسة عن مجموع رصید السیارات في مصر، تتناول المشكلة من 

ومن شأن ھذا الجھد أن یتسق مع المستھدفات العالمیة للمبادرة العالمیة . البیئیة، واالجتماعیةالمنظورات االقتصادیة، و
ومن شأنھا أن  ؛من مجموع رصید السیارات في العالم% ٥٠لالقتصاد في استخدام الوقود لتحسین كفاءة استھالك الطاقة بنسبة 

  .تكون ذات قیمة كبیرة بالنسبة لصائغي السیاسات في مصر
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تصنیف السیارات بحسب المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود: ١الملحق   

 أمثلة  المركبة شریحة

   والسیارات الصغیرة/والمیكرو/مینيالسیارات ال: أ
 .متر ٣.٦٠متر و ٢.٥٠طولھا بین  السیارات الصغرى، التي یترواح

  ١سیتروین سي
  فیات باندا

 سمارت فورتو

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

 .م ٤.٠٥م و ٣.٦٠اوح طولھا بین ویتر

  میتسوبیشي كولت
  أوبل كورسا

 سوزوكي سویفت

  سیارات مدمجة: ج

 .م ٤.٥٠م و٤.٠٥یتراوح طولھا بین 
  ٣مازدا 

  سوبارو امبریزا
  S40فولفو 

  سیارات األسرة: د

 ٤.٥٠أشخاص؛ وطولھا یترواح بین  ٦-٥المصممة للمسافات الطویلة؛ وتتسع لعدد 

 م ٤.٨٠م و

  سیریس ٣دبلیو .إم.بي
  كریسلر سبرینج

 ISلیكسوس 

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

  ُمعظم لیستوعب عائالت أكبرالداخلي 

  شیفورلیھ أبالندر
  فورد جاالكسي

 فولكسواجن شاران

  سیارات كبیرة وكاملة الحجم
بارتیاح؛ وعموًما  أشخاص ٦-٥لألرجل؛ ویمكن أن تُِقل من  سعةوا تتمتع بمساحة

  م أو أطول ٥وطولھا ثمانیة صمامات تكون محركاتھا ذات 

  DTSكادیالك 
  XJجاجوار 

  Eمرسیدس بنز فئة 

   SUV للسیر في كل الطرق/ مركبة ریاضیة متعددة األغراض

ودة بآلیات نقل السیارات األصلیة كانت عبارة عن مركبات الطرق الوعرة والمز
 الحركة المتكاملة مثل سیارات الجیب 

  دودج دورانجو
  جیب جراند شیروكي

  نیسان باترول
 تویوتا الند كروزر
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 عینة من بیانات السیارات: ٢الملحق 

 )لتر(حجم المحرك   النوع/الطراز العالمة التجاریة
سنة 
 التصنیع

 ٢٠١٢مبیعات  ٢٠١٠مبیعات  ٢٠٠٨مبیعات  ٢٠٠٥مبیعات  المنشأ

 ٢١٢٧٧ ٢٢٠٢٠ ١٩٦٧٧ ١٢٢٣ مفككة بالكامل ٢٠٠٥ ١.٦ ١.٦فرنا  ھیونداي

 ١١٠٢٤ ٠ ٠ ٠ مجمعة بالكامل ٢٠١٢ ١.٦ االنترا الجدیدة ھیونداي

 ١٠٨٧٨ ١٧٠١١ ١٤١٦ ٠  مفككة بالكامل ٢٠٠٨ ١.٥ النوس شیفرولیھ

 ٩١٧٧ ١٩٩٦ ١١٧٨ ١٣١٦ مجمعة بالكامل ٢٠٠٥ ١.٤     أفیو شیفرولیھ

 ٦٠٠٢ ٦٢٣٠ ٠ ٠  مجمعة بالكامل ٢٠٠٨ ١.٦ جان سیدانلو رینو

 ٥٨٧٩  ٠ ٠ مجمعة بالكامل ٢٠١٢ ١.٦ RBأكسنت  ھیونداي

 ٥٢٣٦ ٨٠٦٣ ٠ ٠  مجمعة بالكامل ٢٠٠٨ ١.٦ كارنز الجدیدة كیا

 ٥١٤٧ ٨٧٠٣ ٠ ٠  مجمعة بالكامل ٢٠٠٨ ١.٦ سیراتو الجدیدة كیا

 ٥٠٤٥ ٨٥٩ ٥٠٢٧ ٣٣٣٦ مجمعة بالكامل ٢٠٠٥ ١.٦ النسر میتسوبیشي

 ٤٦٤٣ ٤٧٠٥ ٠ ٠ مجمعة بالكامل ٢٠٠٨ ١.٦ أوكتافیا فانتاسیا سكودا

 ٤٥٩١ ٢٢٥٦ ٤٩٠٨ ٠  مجمعة بالكامل ٢٠٠٨ ١.٦ NGكوروال  تویوتا

 ٣٣٢٧ ٠ ٠ ٠  مجمعة بالكامل ٢٠١٠ ١.٦  لتر١.٦نیو سبورتیدج  كیا

 ٣١٦٣ ٠ ٠ ٠  مجمعة بالكامل ٢٠١٢ ١.٤      ریو الجدیدة كیا

 ٢٨٣٧ ٧١٠٣ ١١٨٤٨ ٢٥٣٧ مجمعة بالكامل ٢٠٠٥ ١.٦ أوبترا رولیھشیف

 ٢٧٩٤      مجمعة بالكامل ٢٠١٠ ١.٢ بیكانتو الجدیدة كیا

 ٢٦٩٣ ٢١٦ ٠ ٠  مجمعة بالكامل ٢٠١٠ ١.٦ H/Bساندیرو  رینو

 ٢٥١١ ٣٩٤٧ ٠ ٠  مفككة بالكامل ٢٠٠٨ ١.٦ تیجو سبیرانزا

 ٢١٧٧ ٣٠٤١ ٣٦٧٦ ٠  مفككة بالكامل ٢٠٠٨ ١.٣ A113 سبیرانزا

 ٢٠٠٠ ٢٥٢٨ ٥٨٥٥ ٩٣٢ مجمعة بالكامل ٢٠٠٥ ٠.٨٥ M800ماروتي  سوزوكي

 ١٩١٠ ١٩٢٩ ٢٢٥٨  ٠ مجمعة بالكامل ٢٠٠٨ ١.١ i10 ھیونداي

 ١٦٢٠ ٢٠٧٢ ٢٢٤٤  مجمعة بالكامل ٢٠٠٥ ١.٥ تریوس دیاھاتسو

 ١٦٠٨ ١٧٩٩ ٠ ٠  مجمعة بالكامل ٢٠١٠ ١.٦ فلونس رینو

 ١٣٢٨ ١٥١٩  ٠ ٠ مجمعة بالكامل ٢٠١٠ ١.٤     TSIات باس فولكس واجن

 ٧٨٤ ٠ ٠ ٠ مفككة بالكامل ٢٠٠٥ ٢.٤ تشیروكي  جیب

 ٧٧٣ ٠ ٠  ٠ مجمعة بالكامل ٢٠١٢ ١.٦ ٥٠٨ بیجو

  


