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OECD 
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Moroccan Automobile Construction 

Company 
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WB World Bank البنك الدولي 

WTO World Trade Organization منظمة التجارة العالمیة  
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 مقدمة ١

االستراتیجیة بین مركز البیئة والتنمیة لإلقلیم العربي  والشراكةكجزٍء من المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود 
ین جودة الوقود وكفاءة استھالك الطاقة في الشرق األوسط تحس"وأوروبا وبین برنامج األمم المتحدة للبیئة تحت عنوان 

، تھدف الدراسة الحالیة إلى تقویم مدى كفاءة استھالك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسید الكربون بالنسبة "وغرب آسیا
لمي المبذول وتسھم دراسة الحالة الحالیة في الجھد العا. للسیارات في المغرب، وكذلك استعراض ما یتعلق بذلك من لوائح

من أجل خفض االعتماد على الوقود، وتحسین تقنیات أساطیل المركبات، والتخفیف من حدة األثر البیئي واالقتصادي 
 .للمركبات األقل كفاءة، وذلك من أجل قطاع نقل ومواصالت أكثر استدامة

أي رصید (المركبات قید االستخدام  وقد تتطرق الدراسات المستقبلیة إلى. وینحصر نطاق ھذا التقریر في حدود السیارات
  .نواعھاوبقیة المركبات بمختلف أ) المركبات بالكامل

یعرض التقریر في البدایة نبذةً عن السیاق المحیط بصناعة السیارات في المغرب، وما یرتبط بھا من جوانب بیئیة 
المرتبطة بالسیارات في المغرب،  یستعرض التقریر بعد ذلك الصناعة، مع موجز عن اللوائح. واقتصادیة واجتماعیة

ویتناول التقریر بعد ذلك شرًحا لمنھجیة جمع البیانات، والعملیات الحسابیة والتحلیل، وكذلك یعرض . وبیئة السیاسات
 .وترد التوصیات، واللوائح، والدراسات المستقبلیة في المقطع األخیر من ھذا التقریر. النتائج ویناقشھا

 

 األھداف  ١.١

لكلي من ھذه الدراسة ھو عرض دراسة حالة عن المغرب فیما یخص كفاءة المركبات في استھالك الطاقة الھدف ا
وترد الدراسة في سیاق مستھدف . واتجاھات انبعاث ثاني أكسید الكربون من السیارات الجدیدة في السنوات األخیرة

كم  ١٠٠/لتر ٨مي الستھالك السیارات الجدیدة من المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود لخفض المتوسط العال
% ٥٠، وكذلك لتحقیق خفض في إجمالي رصید السیارات بنسبة ٢٠٣٠بحلول عام %) ٥٠(كم  ١٠٠/لتر ٤الیوم إلى 

  .٥٠في  ٥٠، مستھدف ٢٠٥٠بحلول عام 

  :فیما یلي أھداف ھذه الدراسة على وجھ التحدید
  

  ؛مغرب واتجاھھ على مدار السنواتبالنسبة للسیارات الجدیدة في التقریر حول متوسط كفاءة استھالك الطاقة  .١
 .عرض توصیات للمتابعة بالنسبة لصانعي السیاسات وواضعي اللوائح والتشریعات .٢
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 نبذة ٢

وتُصنف المغرب ضمن الشریحة . ملیون نسمة ٣٣المغرب دولة عربیة تقع في شمال إفریقیا، ذات عدد سكان متزاید یبلغ 
إجمالي الدخل القومي نصیب الفرد من اقتصادات الدخل المتوسط وفقًا لتصنیفات البنك الدولي التي تعتمد على الدنیا من 

- ٢٠١١خالل السنوات % ٤جمالي الناتج المحلي یبلغ إلمعدل نمو متوسط حققت المغرب . ١)٢٠١٤البنك الدولي، (

والرباط، وفاس، ومكنس، وأغادیر على وجھ  ،الدار البیضاءتتمیز كل من مدن . ٢)٢٠١٤البنك الدولي، ( ٢٠١٣
 .مرتفعة من التوسع الحضري، وارتفاع الطلب على التنقل والمواصالت الخصوص بمعدالت

، والمالحة السیارات من القطاعات المفضلة لالستثمار األجنبي المباشر صناعة. تمتلك المغرب قطاع صناعي مزدھر
من % ٣٠واألنشطة والمنتجات البحریة، والتي تسھم معًا بما یقرب من  الجویة، واإللكترونیات، وصناعة األغذیة،

أحد تحدیات التنمیة التي تواجھھا المغرب ھي أنھا تعتمد بشكل كبیر . ٣)٢٠١١إرنست آند یونج، (إجمالي الناتج المحلي 
 .٤)٢٠١٢بنك التنمیة اإلفریقي، (على االستیراد لتغطیة احتیاجاتھا من الطاقة 

في . السیارات في المغرب نمًوا ملحوًظا في السنوات األخیرة، في كل من السوق المحلي والتصدیر شھدت صناعة
، وھو ما یتفوق على حصص منافسیھا من %٠,٢٣، بلغت حصة المغرب من السوق العالمي لصادرات السیارات ٢٠١٢

إجمالي  ١لي، یوضح الشكل فیما یتعلق بالسوق المح. ٥)٢٠١٣، المغرب/مكتب الصرف(دول الجوار تونس ومصر 
 .مبیعات السیارات في السنوات األخیرة

 

 

  مبیعات السیارات الجدیدة في المغرب :1الشكل 

 

دة قویة في النمو المتواصل إلجمالي الناتج المحلي وانخفاض معدالت النمو السكاني مقارنة بالدول العربیة یصحبھا زیا
المنظمة ( ٢٠١٢و  ٢٠٠٩ملیون مركبة على الطریق بین عامي  ٢,٧٢ملیون إلى  ٢,٣٦إجمالي رصید المركبات، من 

                                                             
1 WB 2014. 
2 WB 2014. 
3 E&Y 2011. 
4 AfDB 2012. 
5 EO 2013. 
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مبیعات السیارات زیادة ثابتة في السنوات األخیرة كما ھو موضح  شھدت وبالمثل،. ٦)٢٠١٢الدولیة لمصنعي السیارات، 
  .١في الشكل 

 مقارنة بـ ٢٠١٥في % ٨,٣یصل إلى  سوق حدوث مزید من النمو في مبیعات المركباتیتوقع بعض الباحثین في مجال ال

ومن المتوقع أن تكون الزیادة في سیارات الركاب أسرع من أنواع المركبات األخرى  ؛، وھي زیادة كبیرة٢٠١٤
  .٧)٢٠١٤التجاریة،  مراقبة األعمالل الدولیة المؤسسة(

، بینما البقیة تعمل دیزلتعمل بال -ما یقرب من ثالثة أرباع المبیعات  -المغرب حصة كبیرة من السیارات الجدیدة في 
  .بالبنزین

 الكربون أكسید ثاني وانبعاثات محلیًا الھواء تلوث  ٢.١

ما یقرب . یساھم قطاع المواصالت في المغرب بجزء كبیر من إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون على النطاق الوطني
باإلضافة إلى ملوثات الھواء . ٨)٢٠١٠الولجة، ( ى قطاع المواصالت وحدهك الطاقة في المغرب یعود إلاستھالمن ربع 

، وخاصة في منطقة المغربالمحلیة، تزداد خطورة تلوث الھواء من انبعاثات المركبات في المناطق الحضریة في 
تشیر . ٩)٢٠١١فان برویزجم وآخرون، (دھا في ھذه المنطقة وح السیاراتمن % ٥٠، حیث تتركز الدار البیضاء-الرباط

حاالت التھابات ، والدمحمیة، وسافي إلى وجود عالقة بین تلوث الھواء وزیادة الدار البیضاءالدراسات حول األوبئة في 
  .١٠)٢٠١١فان برویزجم وآخرون، (الجھاز التنفسي، والتھابات الشعب الھوائیة، والربو، وحاالت الوفاة المبكرة 

، أجرت وزارة ٢٠٠٨على سبیل المثال، في عام . قطاع المواصالت تفوق توجد مصادر أخرى لتلوث الھواءإال أنھ 
لجنة ( ٢٠٠٥تقییًما لتلوث الھواء من أھم القطاعات المسببة للتلوث في المناطق الحضریة في  المغربیة التجھیز والنقل

وجدت الدراسة أن االنبعاثات العالمیة . ١١)٢٠١٤دي والتنمیة، منظمة التعاون االقتصا/ األمم المتحدة االقتصادیة ألفریقیا
ومن صناعة التكریر %) ٦٠(من ثاني أكسید الكبریت تأتي بشكل أساسي من المحطات الحراریة لتولید الكھرباء 

ریر ؛ كما تعود انبعاثات أكسید النیتروجین بشكل أساسي إلى المحطات الحراریة لتولید الكھرباء ومحطات التك%)٢٩(
/ لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألفریقیا%) (٧( دیزلأقل السیارات التي تعمل بال وبصورة، %)١٢(، والصناعة %)٧٩(

لذلك یُعد قطاع المواصالت من ضمن مصادر التلوث، لكن تفوقھ في ذلك . ١٢)٢٠١٤منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، 
 .١٣االنبعاثات الصناعیة

وحدث تطور كبیر في ھذا المجال منذ  ؛ة فیما یتعلق بمخاطر تلوث الھواءكبیًرا وردود أفعال إیجابیشھدت المغرب وعیًا 
، تم تقدیم ٢٠١٠في منتدى الشراكة من أجل وقود ومركبات أكثر نظافة في . نتیجة تحسین جودة الوقود ٢٠٠٩عام 

ألوسط وشمال إفریقیا، حیث تمكنت المغرب نموذج المغرب في دعم الوقود األكثر نظافة كقصة نجاح في سیاق الشرق ا
على ) جزء في الملیون ٥٠(من استبعاد وقود البنزین المحتوي على الرصاص وتقدیم وقود البنزین منخفض الكبریت 

قبل ذلك، كانت مستویات الكبریت . ١٤)٢٠١٠، سیداري –مركز البیئة والتنمیة لإلقلیم العربي وأوروبا (المستوى الوطني 
نتیجة لذلك، تم تقلیل . جزء في الملیون في وقود البنزین للمركبات ١٠,٠٠٠بتركیز  على على مستوى العالممن بین األ

  .١٥)٢٠١٠الولجة، (طن في العام  ٥٥,٠٠٠الكبریت بمقدار 

                                                             
6 OICA 2012. 
7 BMI 2014. 
8 El-Oalja 2010. 
9 Van Breusegem etal 2011. 
10 Van Breusegem etal 2011. 
11 UNECA/UNECE 2014. 
12 UNECA/UNECE 2014. 

لكن في بعض الدول، مثل مصر على سبیل المثال، على الرغم من قلة معدالت زیادة المركبات، إال . ھذا ھو الحال في معظم الدول  ١٣
القاھرة تعود إلى قطاع المواصالت بشكل أكبر من الصناعة، أو أي قطاع آخر؛ كما أن استھالك أن ملوثات الھواء المحلیة في العاصمة 

 المتحدة األمم تفاقیةیعود إلى قطاع المواصالت بشكل أكبر من الصناعة، وفقًا لتقریر مصر الوطني األول ال  الطاقة والوقود الحفري

 .المناخ تغیر بشأن اإلطاریة
14 CEDARE 2010. 
15 El-Oualja 2010. 
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یكاد وإنتاجھا المحلي من البترول والغاز ال تعتمد المغرب بشكل شبھ كامل على االستیراد لتلبیة احتیاجاتھا من الطاقة، 
قد یكون لھذا األمر دور في تسھیل التحول نحو الوقود األكثر نظافة ألن األمر ال . ١٦)٢٠١٢بنك التنمیة اإلفریقي، (یُذكر 

  .یؤثر بشكل كبیر على صناعة تكریر محلیة

 السیارات وملكیة المركبات رصید  ٢.٢

في ھذا . رات الجدیدة التي تدخل السوقمن المھم توضیح الفرق بین مؤشرات إجمالي رصید المركبات ومؤشرات السیا
نتیجة عدم إمكانیة الوصول المباشر لألرقام الرسمیة، تم . القسم، كنبذة، نقدم نظرة شاملة على إجمالي رصید المركبات

لتوضیح االتجاه خالل السنوات المتوفر حولھا بیانات، وھو ما یكفي ) ٢٠١٤(استخدام بیانات قاعدة بیانات البنك الدولي 
 .تقدیم مؤشر حول االتجاه العامل

 

  )وفقًا لبیانات البنك الدولي( ٢٠١١- ٢٠٠٥سیارات الركاب وإجمالي المركبات الممیكنة في المغرب،  :2الشكل 

 

ات في إجمالي رصید المركبات من أنواع المركب%) ٧٣-٧٢(أن سیارات الركاب تمثل الغالبیة العظمي  ٢یوضح شكل 
 %.٦خالل السنوات األخیرة، كما یظھر أن ھناك نمو في عدد سیارات الركاب بمعدل سنوي 

وتقل ھذه الزیادة في . ٢٠١١في  ٦٥إلى  ٢٠٠٥مواطن في  ١٠٠٠لكل /سیارة ٤٩وزادت ملكیة سیارات الركاب من 
 ٧٦ال یالتھا في دول شمال إفریقیا األخرى، على سبیل المث، ولكنھا مشابھة لمثحجمھا عن معظم دول االتحاد األوروبي

كما أنھ من المتوقع لدولة نامیة حدوث زیادة ).٢٠١٤قاعدة بیانات البنك الدولي، ( ٢٠١١ في تونس في ٩١في الجزائر و 
صندوق (المحلي  سریعة في ملكیة المركبات خالل الفترة االنتقالیة االقتصادیة مع زیادة نصیب الفرد من إجمالي الناتج

كما من المتوقع أن تحدث زیادة في استخدام المركبات كما تشیر الزیادة في اتجاھات استھالك ). ٢٠٠٨النقد الدولي، 
  .١٧)٢٠١٠وزارة المیاه والبیئة، (وجود خطط للتوسع في شبكات الطرق عن  فضالً الوقود في قطاع الطرق، 

 السیارات صناعة  ٢.٣

سلكت المغرب طریق تحریر السوق . ب مزدھرة، وتخدم التصدیر، وبشكل أقل السوق المحليصناعة السیارات في المغر
اتفاقیات التجارة الحرة التي تم توقیعھا مع الوالیات المتحدة، وتركیا، والدول العربیة، واالتحاد األوروبي . ١٩٩٩منذ 

  .١٨)٢٠١٤المغربیة لتنمیة االستثمار، الوكالة (تسھل وصول المغرب إلى السوق العالمي وتشجع الصناعة المحلیة 

                                                             
16 AfDB 2012. 
17 SSWE 2010. 
18 MIDA 2014. 
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شركة سیارات  ١٣٠یمثل قطاع السیارات حصة كبیرة من إجمالي الناتج المحلي في مجال الصناعة، حیث یضم أكثر من 
. ١٩)أ٢٠٠٩منظمة التجارة العالمیة، (شخص  ٤٠,٠٠٠توظف ما یزید على ) شركة مصنعة لقطع الغیار ١٠٠من بینھا (

" مخطط اإلقالع الصناعي"اعة السیارات كأحد المجاالت األساسیة التي تضم فرصة كبیرة للنمو في تم تحدید قطاع صن

/ بنك التنمیة اإلفریقي(، وكان لھذا القطاع دوًرا في الدفع بنمو االقتصاد في السنوات األخیرة ٢٠٠٥الذي تم إعداده في 

 .٢٠)٢٠١٤منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، / ریقي؛ بنك التنمیة اإلف٢٠٠٧منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، 

تعاقد یتكون قطاع السیارات المغربي من تجمیع سیارات الركاب وسیارات البضائع الخفیفة والثقیلة، باإلضافة إلى نشاط ال
ن، داف، وإیسوزو، وإیفیكو، وما یتم التجمیع في وحدات تجمیع تابعة لعدد من مصنعي السیارات مثل. من الباطن

  . ٢١)ب ٢٠٠٩منظمة التجارة العالمیة، (ومرسیدس، ومیتسوبیشي، ونیسان، ورینو، وسكانیا، وفولفو 

یتم تجمیع سیارات الركاب ومركبات البضائع الخفیفة في مصانع الشركة المغربیة لصناعة السیارات، والتي أنشئت عام 
؛ ٢٠١٣عدنان، ( ٢٠٠٣الخصخصة في عام من قبل شركة رینو بعد % ٨٠وأصبحت فیما بعد مملوكة بنسبة  ١٩٦٠

مركبة  ٦٠,٠٠٠تصل الطاقة اإلنتاجیة لمصانع الشركة المغربیة لصناعة السیارات إلى ). ٢٠٠٩منظمة التجارة العالمیة، 
نیسان إلنشاء موقع إنتاج جدید بالقرب /، وقعت الحكومة المغربیة على اتفاقیة إطاریة مع تحالف رینو٢٠٠٨وفي . سنویًا
- مشروع رینو طنجة(سنویًا في حالة تشغیل جمیع خطوط اإلنتاج  /مركبة ٤٠,٠٠٠جة بطاقة إنتاجیة تبلغ من طن

 .٢٢)٢٠١٣. ؛ عدنان، س٢٠٠٩منظمة التجارة العالمیة، (، ستوجھ معظمھا للتصدیر )المتوسط

حصة في السوق  كما أشرنا سابقًا، حققت المغرب. في السوق العالميالتنافسي  وضعھا تحسین المغرب من تمكنت
 .٢٣)٢٠١٣، المغرب/مكتب الصرف(المجاورة، تونس ومصر العالمي تتجاوز مثیالتھا من الدول 

 

                                                             
19 WTO 2009a. 
20 AfDB/OECD 2007; AfDB/OECD 2014. 
21 WHO 2009b. 
22 WTO 2009; Adnan 2013. 
23 EO 2013. 
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  السیاسات وبیئة اللوائح ٣

التقلیدیة سابقًا مثل صناعة  بالصناعات مقارنةً (ألن قطاع السیارات أحد األعمدة الجدیدة للتنمیة الصناعیة في المغرب 
نھ، اإال . إلى ھذا القطاع كفرصة نمو جدیدة لكل من التنمیة االقتصادیة وخلق فرص العمل ، تنظر الحكومة)وجاتسنالم

ة الوقود وعلى الرغم من حداثة ھذا القطاع، فقد بدأ االھتمام بالجوانب البیئیة مبكًرا مع إصرار الحكومة على تحسین جود
لطریق للسماح بإدخال مركبات أكثر نظافة إلى یمھد تحسین جودة الوقود ا). ٢.١نظر قسم أ(خالل السنوات األخیرة 

وبیئة یناقش ھذا القسم الجوانب األخرى لللوائح . السوق، وھي المركبات التي تعمل بأفضل صورة مع الوقود األكثر نظافة
  .السیاسات التي تؤثر على الطلب المحلي

 الوقود دعم  ٣.١

وقد تقدمت المغرب ). ٢٠١٤الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي، (لبنزین ، بینما ال تدعم ادیزلتدعم الحكومة المغربیة حالیُا ال
في ھذا المجال أسرع بصورة كبیرة من الدول األخرى في المنطقة التي ال یزال البنزین فیھا مدعوًما مثل لیبیا، والجزائر، 

 ).٢٠١٤٢٥قة، الوكالة الدولیة للطا ٢٤؛٢٠١٤الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي، (وبشكل أقل تونس 

تقوم الحكومة بالتقلیل التدریجي لدعم . بمعدل مستقر خالل السنوات األخیرة اأسعار الوقود في المغرب ارتفاعً شھدت 
والتي تضم إصالحات لنظام الدعم  ،"االستراتیجیة الوطنیة للطاقة" ٢٠٠٩الوقود بسبب القیود المالیة، وأصدرت منذ عام 

  ).٢٠١٤٢٦الوكالة الدولیة للطاقة، (دف إلى الخضرنة وتنویع مصادر الطاقة إجراءات أخرى تھ ىباإلضافة إل

 
 للتعاون األلمانیة الوكالة( التوالي على السوبر والبنزین دیزلال من لتر لكل/األمریكي بالسنت المواصالت وقود أسعار اتجاھات :٣ الشكل

)٢٠١٤ الدولي،
٢٧

  

 

إلى (، والبنزین السوبر )إلى الیسار( دیزلالزیادة التدریجیة في أسعار الوقود في المغرب، ال الهأع ٣یوضح الشكل 
األسعار المرتفعة و، دیزلسعر التجزئة في الوالیات المتحدة في حالة ال ویُظھر ارتفاًعا في األسعار یواكب، )الیمین

 .لالتحاد األوروبي في حالة البنزین

                                                             
24 GIZ 2014. 
25 IEA 2014. 
26 IEA 2014. 
27 GIZ 2014. 

األسعار في دول . ل في أوروبافي لوكسمبورج األق) الدیزل(، كانت أسعار البنزین ٢٠١٣في نوفمبر . سعر التجزئة للبنزین والدیزل في لوكسمبورج :خط المقیاس الرصاصي
  .، وضرائب خاصة بالوقود، باإلضافة إلى الجمارك والضرائب الخاصة بكل دولة)VAT(االتحاد األوروبي خاضعة لضریبة القیمة المضافة 

ضریبة /وضریبة القیمة المضافة الصناعة، ھامش تشمل التكلفة تغطي التي التجزئة أسعار .المتحدة الوالیات في والدیزل للبنزین سعرالتجزئة: خط المقیاس األخضر
ھذا السعر للوقود، الذي ال یشمل أي ضرائب أخرى ). أحدھم فیدرالي واآلخر على مستوى الوالیات(لصندوقي طرق  سنت أمریكي ١٠المبیعات، كما تشمل ما یقرب من 

  .لدعمخاصة بالوقود، یُعد المقیاس الدولي األدنى لسیاسة مواصالت الطرق الخالیة من ا

  . سعر البترول الخام في السوق العالمي: خط المقیاس األحمر

  

 )لتر لكل/  أمریكي سنت( سوبر بنزین  )لكل لتر/ سنت أمریكي (دیزل 
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  الوقود أسعار رتفاعال ةاالجتماعی الجوانب  ٣.٢

 التجارب الدولیة أن دعم الوقود الحفري یعود بالنفع بشكل غیر متناسب على الطبقات األعلى في المجتمع، رْ ھِ ظْ دائًما ما تُ 

حالیًا، یمثل دعم الوقود . ٢٨)٢٠١٢البنك الدولي، (ویجب إلغائھ بالتدریج وتحویلھ إلى خطط دعم تستھدف فئات بعینھا 
، وصل العبء المالي لدعم الوقود الحفري ٢٠١١على سبیل المثال، في . ا مالیًا كبیًرا على الحكومة المغربیةالحفري عبئً 

في ھذا الشأن، ھناك أنباء أن الحكومة . ٢٩)٢٠١٢البنك الدولي، (من إجمالي الناتج المحلي للدولة % ٥.٥في المغرب إلى 
بشكل كبیرحتى یتم إلغائھ في النھایة كما حدث مع البنزین، ولكنھا  زلدیالمغربیة تخطط لالستمرار في تقلیل دعم وقود ال

  . ٣٠)٢٠١٤رویترز، (ستستمر في دعم القمح، والسكر، وغاز الطبخ للقطاعات األكثر فقًرا في المجتمع 

 والضرائب الجمارك  ٣.٣

، انترناشیونالبي كیھ إف (مل روبي بالكا، تم إلغاء الجمارك على المنتجات المستوردة من االتحاد األو٢٠١٢في مارس 
مازالت السیارات اآلسیویة . تشكل الواردات من االتحاد األوروبي الحصة األكبر من السیارات في المغرب. ٣١)٢٠١٣

  .مرتفعة على الوارداتواألمریكیة خاضعة لجمارك 

ا للمرة األولى في المغرب في المغرب، تخضع المركبات لضریبة سنویة خاصة على المركبات اآللیة بعد أن یتم تسجیلھ
  :تفاصیل ھذه الضریبة موضحة فیما یلي. ٣٢)٢٠١٤وزارة االقتصاد والمالیة المغربیة، (

 .درھم لكل حصان ٥٠رسم ثابت یبلغ  •

 .١كما ھو موضح بالجدول  مركبةرسم ثابت تحدده القیمة المالیة لل •

  

  )بالحصان( المحرك لقوة) للضرائب الخاضعة( یةالسنو للشرائح وفقًا الضرائب:  1 جدول

 قوة المحرك الخاضعة للضرائب

 شریحة المركبة

 )قوة المحرك الخاضعة للضرائب(
 حصان ١٥ من أكبر حصان ١٤ - ١١ حصان ١٠ - ٨ حصان ٨أقل من 

  درھم ٢٠,٠٠٠  درھم ١٠,٠٠٠  درھم ٤,٥٠٠  درھم ٢,٥٠٠ *الضریبة

  یورو ٠.٩ حوالي یساوي الواحد الدرھم* 

 

تسري على الطلبات المقدمة (باإلضافة إلى ما سبق، یتم تطبیق فائدة تناسبیة عند تقدیم طلب لتسجیل السیارة ألول مرة 
وزارة االقتصاد والمالیة ( ٢ویتم تحدیدھا وفقًا لقیمة المركبة كما ھو موضح بجدول ) ٢٠١٤ینایر  أولبدایة من 
  .٣٣)٢٠١٤المغربیة، 

                                                             
28 WB 2012. 
29 WB 2012. 
30 Reuters 2014. 
31 PKF International 2013 

32 MEF 2014. 
33 MEF 2014. 
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  الفائدة التناسبیة : 2 جدول

 الضریبة *قیمة المركبة

 % ٥  درھم ٦٠٠,٠٠٠ – ٤٠٠,٠٠٠

 % ١٠ درھم ٨٠٠,٠٠٠ – ٦٠٠,٠٠١

 % ١٥ درھم ١٠٠٠,٠٠٠ – ٨٠٠,٠٠١

 % ٢٠ درھم ١٠٠٠,٠٠٠أكبر من 

  یورو ٠.٩ حوالي یساوي الواحد الدرھم* 

 

، تدفع السیارات الكبیرة ومرتفعة )لمحرك بالحصان، والفائدة التناسبیةضریبة التسجیل، وضریبة قوة ا(نتیجة ھذه اللوائح 
وخالصة األمر، أن وضع الرسوم . بشكل كبیر من السیارات الصغیرة ومنخفضة الثمن أعلىالثمن رسوم ضریبیة 

  .صغر حجًماتصب لوائح الضرائب الداخلیة في صالح السیارات األ ماالجمركیة یأتي في صالح السیارات األوروبیة، بین
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 المنھجیة ٤

استندت المنھجیة المستخدمة من حیث المبدأ إلى منھجیة المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود المتاحة في صندوق 
وتُستخدم تلك المنھجیة لتنسیق الجھود العالمیة إلنشاء خطوط أساس وتحدید اتجاھات . ٣٤أدوات المبادرة على اإلنترنت

، )المیني(وتضم السیارات كل من السیارات المتوسطة . م الطاقة وانبعاثات ثاني أكسید الكربون من السیاراتكفاءة استخدا
الخفیفة، والمركبات ) الفان(والصغیرة، والمدمجة، وسیارة األسرة، والسیارات الكبیرة، باإلضافة إلى العربات الكبیرة 

. ت السیارات الجدیدة باالستناد إلى بیانات المبیعات لدى المصنعینوتُعد بیانا). ١الملحق (الریاضیة متعددة األغراض 
  :للمركبات سمات التالیةالوتتضمن مجموعة البیانات . عینة من مجموعة البیانات ٢وتَِرْد في الملحق 

 
 

 لمركبةالعالمة التجاریة ل �
 ونوعھا  طراز المركبة �
 سنة إنتاج الطراز �
 )cc(حجم المحرك  �
 ، ونوعیة الوقودمبیعات طراز المركبة �

  
 

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

في أداة المجلس الدولي للنقل  نْ یَّ بَ امل التحویل المُ عَ عدالت انبعاثات ثاني األكسید الكربون بعد ذلك طبقًا لمُ وتُْحتََسْب م
مواصفات ال اتتم استخدام كتیب. لتحویل أرقام كفاءة استھالك الطاقة إلى حصیلة انبعاثات ثاني أكسید الكربون ٣٥النظیف

لفرنسیة للبیئة وإدارة الطاقة لتحدید أدق األرقام المتاحة حول كفاءة استخدام التي یتیحھا المصنعون، وإحصاءات الوكالة ا
 .٣٦الطاقة وانبعاثات ثاني أكید الكربون لكل طراز من السیارات

 

المخطط لھ منذ  ٢٠٠٥الخاص بعام  بیانات المبیعات محدودة، ولم تتضمن خط األساس حولھاالسنوات التي توفرت 
، ٢٠١٠، و٢٠٠٩التي تمكنا من الحصول علیھا واستخدامھا في ھذه الدراسة كانت للسنوات  بیانات المبیعات. البدایة

 .، من خالل استشاري أسواق السیارات ماتیاس جاسنییر٢٠١٣و

  

طرز المركبات التي لم نتمكن من الحصول على أرقام كفاءة استھالك الطاقة ومعدالت االنبعاثات الخاصة بھا بلغت 
. من إجمالي مبیعات السیارات في سنوات الدراسة% ٨٣لذلك، فإن الدراسة تغطي . ي المبیعاتمن إجمال% ١٧حوالي 

الترویج لمشاركة أصحاب المصالح في المستقبل قد یضمن استكمال الدراسات الالحقة حول الموضوع كما یرد في القسم 
 .الخاص بالخاتمة

  

                                                             
: صندوق أدوات المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود  ٣٤

http://www.unep.org/transport/gfei/autotool/about.as   
: أداة تحویل المجلس الدولي للنقل النظیف  ٣٥

http://www.theicct.org/info/data/GlobalStdReview_Conversionfactor.xlsx  

عاثات الطاقة للسیارات للبیانات حول كفاءة استخدام الطاقة وانب وكالة الفرنسیة للبیئة وإدارة الطاقةالمصدر اإللكتروني الخاص بال  ٣٦
 /http://carlabelling.ademe.fr: الجدیدة
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الجمعیة المغربیة "الجمعیة المغربیة للسیارات، والتي تُسمى لم یتم التمكن من الحصول على المزید من البیانات من 
ھتمام بالدراسات المستقبلیة ، خالل فترة الدراسة، ولكن تم إعالمھم حول الدراسة لتشجیع اال٣٧"لصناعة وتجارة السیارات

ة المغربیة ذات مخاطبة العدید من الجھات الحكومی تتم ،وبالمثل ؛أھم أصحاب المصلحة في ھذا الشأن نھم أحداحیث 
 .  ٣٨الصلة من خالل جامعة الدول العربیة 

 

                                                             
 /http://www.amica.org.ma: السیارات وتجارة لصناعة المغربیة الجمعیة ٣٧ 

  

خالل جامعة الدول العربیة إلخطار الجھات المختصة حول الدراسة وطلب التعاون، باإلضافة تمت المخاطبات الكتابیة الرسمیة من   ٣٨
ة البیئ شؤون عن المسؤولین العرب الوزراء مجلسإلى تقدیم النتائج المؤقتة لدراسة الحالة في جامعة الدول العربیة في منتدى إقلیمي ل

- ٢٤، "المركبات وسیاسات كفاءة استھالك الوقود في المنطقة العربیة نحو سیاسات أفضل في مجال تحسین جودة وقود"تحت عنوان 

  .، القاھرة٢٠١٤نوفمبر  ٢٥
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  والمناقشة لنتائجا ٥

، ٢٠١٢، و٢٠٠٩للسیارات الجدیدة في المغرب للسنوات  )كم ١٠٠/لتر(كفاءة استھالك الطاقة  اتجاھات ٣یوضح الشكل 
عمل بالبنزین، ومتوسط االثنین ، والسیارات التي تدیزلیوضح الشكل االتجاھات الخاصة بالسیارات التي تعمل بال. ٢٠١٣

  .، ویشیر الشكل إلى المتوسط السنوي لجمیع السیارات الجدیدة)وفقًا ألسعار المبیعات على التوالي(

 

 

  في المغرب في السنوات األخیرة) كم ١/١٠٠(متوسط كفاءة استھالك الطاقة للسیارات الجدیدة : 4الشكل 
  

، فإن متوسط كفاءة استھالك الوقود أقرب إلى االتجاه الخاص دیزلنظًرا ألن غالبیة السیارات الجدیدة في المغرب تعمل بال
 . دیزلبالسیارات التي تعمل بال

كما ھو موضح في  ٢٠١٣طراز في  ٥٩من إجمالي مبیعات الـ % ٥٨تمثل السیارات العشرة األفضل مبیعًا في المغرب 
، وحجم المحرك األكثر انتشاًرا ھو دیزلالغالبیة العظمى إلجمالي المبیعات لطرز السیارات التي تعمل بالتأتي . ٣جدول 

  . سي سي ١٥٠٠الحجم المتوسط 

 ٢٠١٣من السیارات األكثر مبیعًا في المغرب في عام األولى العشرة أنواع : 3جدول 

 الترتیب
العالمة 
 الطراز التجاریة

 دیزلال لبنزینا

 المبیعات حجم المحرك المبیعات حجم المحرك إجمالي المبیعات

 ١٠٧٠٦ ١٠١٧٠ ١٥٠٠ ٥٣٦ ١٤٠٠ لوجان داسیا ١

 ٧٢٤٩ ٧٢٤٩ ١٥٠٠ - - كانجو رینو ٢

 ٦٨٥٥ ٦٨٥٥ ١٥٠٠ - - دوكر داسیا ٣

 ٦٧٢٧ ٥٧١٧ ١٥٠٠ ١٠١٠ ١٤٠٠ ساندیرو داسیا ٤

 ٥٦٢٥ ٤٥٠٠ ١٥٠٠ ١١٢٥ ١٢٠٠ كلیو رینو ٥

 ٥٤٦١ ٥١٨٧ ١٥٠٠ ٢٧٤ ١٦٠٠ داستر داسیا ٦

 ٤٣٧٠ ٣٩٣٣ ١٥٠٠ ٤٣٧ ١٢٥٠ فییستا فورد ٧

 ٣٧٦٤ ٣٧٦٤ ١٣٠٠ - - دوبلو فیات ٨

 ٣٤٣٨ ٢٥٧٨ ١٦٠٠ ٨٦٠ ١٦٠٠ فوكاس فورد ٩

 ٢٦٤١ ٢٥٧٨ ١٦٠٠ ٦٣ ١٢٠٠ 301 بیجو ١٠

 

  السیارات التي تسیر بالبنزین

 المتوسط

 السیارات التي تسیر بالدیزل
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ین في المغرب، وغالبًا ما یعود ذلك إلى مستویات السیارات المتوسطة إلى صغیرة الحجم ھي الخیار الرائج بین المستھلك
، وغیرھا من العوامل األخرى التي تناقشھا األقسام التالیة من دیزلوارتفاع أسعار البنزین وال ،الدخل المحدودة للفرد

 .التقریر

، ٢٠٠٩اتجاھات انبعاثات ثاني أكسید الكربون من السیارات الجدیدة في المغرب خالل السنوات  ٤یوضح جدول 
 .المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود، والتي یتم احتسابھا وفقًا لمنھجیة ٢٠١٣، و٢٠١٢و

 من السیارات الجدیدة في المغرب) كم/ د الكربون یجرام ثاني أكس( متوسط المعدل السنوي النبعاثات ثاني أكسید الكربون : 4جدول 

 2013 2012 2009  العام

 ١٣٠.٣ ١٣٤.٣ ١٣٤.٣ السیارات التي تعمل بالبنزین

 ١٢٥.٢ ١٢٥.٠ ١٣٣.٦ دیزلالسیارات التي تعمل بال

 ١٢٥.٩ ١٢٦.٦ ١٣٥.٤ المتوسط

 

، ٢٠١٣في . لتر أو أعلى ١,٦من المالحظ أیًضا أن حصة صغیرة فقط من السیارات المباعة ذات حجم محرك كبیر سعة 
وإذا نظرنا إلى السیارات التي . لتر أو أقل ١,٦، سعة %٨٩نما كانت الغالبیة العظمى، فقط، بی% ١١بلغت ھذه الحصة 

 ).لتر أو أقل ١,٦جمیعھا تساوي (لتر من حیث سعة المحرك  ١,٦تعمل بالبنزین على حدة، فإن أیًا منھا ال یتجاوز 

 

 

  ٢٠١٣یارات الجدیدة في المغرب في في الس) باللتر(توزیع أحجام المحركات : 5الشكل 

 

سیطرة المحركات ذات الحجم المتوسط والصغیر میل السوق في المجمل نحو السیارات االقتصادیة في االستھالك،  تعكس
ل عام، خاصة وأن نصیب الفرد من جة انخفاض أسعار ھذه السیارات بشكوذلك بھدف التوفیر في استھالك الوقود، ونتی

  .محلي في المغرب متواضع مقارنة بالدول العربیة الغنیة مثل البحرین، والكویت، وقطرإجمالي الناتج ال
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  العالمي السیاق في الطاقة استھالك كفاءة متوسط ٥.١

 التعاون منظمةبین أرقام المغرب من جھة، والمتوسط الخاص بكل من  ٥لوضع نتائج الدراسة في سیاقھا، یقارن جدول 

االقتصادي، باإلضافة  المیدان في والتنمیة التعاون منظمة في األعضاء غیر من دول ادي، واالقتص المیدان في والتنمیة
 .إلى المتوسط العالمي

 قیادة لدورة وفقًا كم، ١٠٠/لتر: الوحدات( سیاقھ في الجدیدة للسیارات بالنسبة الوقود استھالك لكفاءة السنوي المتوسط: 5جدول 
  )الجدیدة ألوروبیةا المركبات

  ٢٠٣٠  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  

 الوقود استخدام في لالقتصاد العالمیة المبادرة
أ

  العالمي االتجاه ٤.٠٣          ٨.٠٧  

أاالتجاه العالمي 
   ٧.٦٧  ٨.٠٧          

 االقتصادي المیدان في والتنمیة التعاون منظمة
أ

  ٧.٦٦  ٨.٢١          

 االقتصادي المیدان في والتنمیة ونالتعا منظمة في األعضاء غیر من دول
أ

  ٧.٦٨  ٧.٤٩          

    ٤.٨٦  ٤.٨٨  ٥.٠٧      المغرب

  .)٢٠١٣( الوقود استخدام في لالقتصاد العالمیة المبادرة: المصدر: أ

 

كم في السنوات  ١٠٠/لتر ٥أن متوسط كفاءة استھالك الوقود للسیارات الجدیدة في المغرب، والذي یبلغ  ٥یظھر جدول 
اتبع االتجاه العالمي المسارات إذا . ٢٠٠٥كم في  ١٠٠/لتر ٨و بالفعل أقل من خط األساس العالمي الذي یبلغ األخیرة، ھ

، سیصل المتوسط العالمي إلى )اسنویً % ٢.٧بمعدل انخفاض (المقترحة من المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود 
دول المتوقع أن تصل ألھداف المبادرة العالمیة لالقتصاد في لذلك فإن المغرب من ال. ٢٠٢٢كم بحلول  ١٠٠/لتر ٥

 .٢٠٣٠ عام استخدام الوقود بل وتتخطاھا بحلول

الرقم المتوسط معدالً مرتفعًا نسبیًا في السیاق ، یعكس )١٦، صفحة ٤جدول (فیما یتعلق بمتوسط معدل االنبعاثات 
وبي الخاصة بالتحول التدریجي إلى معدل متوسط لالنبعاثات من العالمي، حیث أنھ بالفعل یتوافق مع أھداف االتحاد األور

  ).٢٠١٤المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود، ( ٢٠١٥بحلول  )كم/لتر ٥.٦(كم /جم ١٣٠السیارات الجدیدة یبلغ 

كان الھدف العالمي إال أنھ یتوجب إجراء المزید من الدراسات حول إجمالي رصید السیارات في المغرب لتحدید ما إذا 
 . لمبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود لجمیع السیارات قابالً للتحقیق بسھولة في المغربل ٢٠٥٠لعام 
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 الخالصة ٦

ارتفاع جودة السیارات الجدیدة : من الواضح أن المغرب في وضع جید فیما یتعلق بالحالة البیئیة للسیارات وذلك لسببین
بشكل على الرغم من اعتماد السیارات ووثانیًا،  ؛)١٦، صفحة ٥ضح المقارنة في جدول كما تو(ط العالمي مقارنة بالمتوس

جزء في الملیون،  ٥٠مرتفعة إلى حد كبیر، حیث یبلغ محتوى الكبریت  دیزل، إال أن جودة وقود الدیزلعلى وقود ال كبیر
ئح في المغرب السیارات األوروبیة والسیارات ذات األحجام فضل بیئة اللواوتُ . وھو ما یتوافق مع المعاییر األوروبیة

وعلى الرغم من انخفاض المعدل السنوي ). ١١، صفحة ٣.٣كما ھو موضوح في القسم (قوة المحرك األقل /األصغر
ید في السنوات األخیرة، یتزاید إجمالي رص) كم للسیارات الجدیدة ١٠٠/لتر ٥أقل من (المتوسط لكفاءة استھالك الطاقة 

تتوقع بعض تحلیالت . السیارات بشكل ثابت مع استمرار االقتصاد ونصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في النمو
المؤسسة الدولیة لمراقبة األعمال التجاریة، ( ٢٠١٥في عام % ٨.٣السوق تسارع النمو في المبیعات بنسبة تصل إلى 

معدل االنبعاثات بشكل عام أمر ھام من وجھة نظر بیئیة، بما في لذلك، فإن دراسة كفاءة استھالك الطاقة و. ٣٩)٢٠١٤
وھذه ھي الخطوة القادمة المقترحة في ھذه الدراسة، بھدف الوصول إلى فھم أفضل لوضع . ذلك إجمالي رصید السیارات
ا للسیناریو المثالي، ال وفقً . مع تزاید ملكیة السیارات واستھالك الوقود ،وتأثیرھا على البیئة ،المركبات اآللیة في المغرب

 . السیارات الجدیدة األكثر نظافةلوجود الزیادات أن تؤثر بشكل سلبي على الفوائد التي تحققت نتیجة  هیجب لھذ

الوقود في المغرب مقارنة بالدول األخرى في شمال إفریقیا، تحدیدًا الجزائر، ولیبیا، وتونس، ومصر، یتضح أن أسعار 
قد یسھم ذلك بشكل أساسي . دیزلخطط أن تستمر في االرتفاع مع تواصل رفع الدعم عن وقود الومن الم؛ أكثر ارتفاًعا

  .في تشكیل الطلب في السوق، والذي یتجھ نحو المركبات المنخفضة في استھالك الوقود

 المعلومات وتبادل والتقییم، الرصد،  ٦.١

المغرب أمًرا بالغ الصعوبة، واألبحاث المنشورة طوال فترة الدراسة، كان الحصول على معلومات حول السیارات في 
توصي الدراسة الحالیة بعرض حالة السیارات في المغرب كمثال للممارسات الجیدة لدولة . المتوفرة في ھذا الصدد  قلیلة

لوقود متوسط االنبعاثات وكفاءة استھالك ا. نامیة، وذلك لتقدیم الدروس المستفادة للدول األخرى في المنطقة العربیة
، ومن المھم أیًضا لصناع القرار في ٢٠١٥للسیارات الجدیدة في المغرب تتوافق بالفعل مع أھداف االتحاد األوروبي لعام 

 .المغرب فھم ھذه المیزة بھدف الحفاظ على بیئة السیاسات التي تُفضل المركبات األكثر كفاءة

سواء بشكل اختیاري (ا ع الصناعة على اإلبالغ عن بیاناتھشجیالرصد، والتقییم، وتبادل المعلومات في تقد یتمثل جزء من 
  .٤٠كما ھو الحال في العدید من الدول النامیة مثل الھند، والبرازیل، والفلبین، وتركیا )أو إجباري

اد بكثیر من دول االتحباإلضافة إلى ما سبق، فإن اقتصادًا یمر بمرحلة انتقالیة مثل المغرب، وبمعدل ملكیة سیارات أقل 
من المتوقع حدوث تغییر كبیر عندما یتحرك مسار ملكیة السیارات بما یتناسب مع نمو نصیب الفرد من األوروبي، 

لذلك، فإن الرصد والمتابعة المستمرة لجودة ھذا النمو أمر بالغ األھمیة، ومن األفضل تطبیق آلیة . إجمالي الناتج المحلي
حیث أن وصى برصد ومتابعة مدى استخدام رصید المركبات، كما یُ . اتللرصد والمتابعة تشمل إجمالي رصید المركب

إمدادات الوقود تعتمد بشكل شبھ كامل على الواردات، ویستمر التوسع في ؛ كما أن كفاءة استھالك الطاقة في نمو مستمر
مر الكثیر من التخطیط ویتطلب األ ؛لطاقة لدولة تعتمد على االستیرادویشكل ھذا خطًرا كبیًرا على أمن ا. شبكات الطرق

من المھم لصناع القرار أن یكونوا على درایة بھذه األخطار، وأیًضا أن یدركوا المیزة النسبیة . اإلیجابي في ھذا الصدد
ویستغلوا الفرص المتاحة لتحقیق قفزة نحو  ،في مرحلة مبكرة ویقوموا بتعزیز ھذه المیزة ،لھذا القطاع الشاب في المغرب

  .الستدامة بدالً من تكرار مسار ملكیة السیارات التقلیدينموذج یتسم با

                                                             
39 BMI 2014. 

: لدراسات حالة حول العدید من اللوائح، یمكن اإلطالع على  ٤٠

p://www.unep.org/transport/gfei/autotool/nextsteps/case_study_at_a_glance.asphtt  
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 المستقبلیة الدراسات  ٦.٢

ال زالت ھناك فجوة في المعلومات فیما یتعلق بإجمالي رصید المركبات . اقتصر نطاق ھذه الدراسة على السیارات الجدیدة
ى فھم أفضل لتأثیر السیارات على انبعاثات من أجل الوصول إل. واتجاھات االستھالك، باإلضافة إلى المركبات القدیمة

ثاني أكسید الكربون ومصادر الطاقة، یُوصى بالتقدم نحو الخطوة التالیة من ھذه الدراسة والتي تتمثل في البحث في حالة 
 الجھات جانب معلومات موثوقة ومشاركة من على اءً نَإجمالي رصید السیارات والوقود، والتأكد من استدامة القطاع بُ 

  .المعنیة
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1.  

 تصاد في استخدام الوقودتصنیف السیارات بحسب المبادرة العالمیة لالق: ١الملحق 

 

 أمثلة  شریحة المركبة

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

  ١سیتروین سي
  فیات باندا

 سمارت فورتو

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

 .م ٤.٠٥م و ٣.٦٠ویتراوح طولھا بین 

  میتسوبیشي كولت
  أوبل كورسا

 سوزوكي سویفت

  سیارات مدمجة: ج

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

  سوبارو امبریزا
  S40فولفو 

  سیارات األسرة: د

واح بین أشخاص؛ وطولھا یتر ٦-٥المصممة للمسافات الطویلة؛ وتتسع لعدد 
 م ٤.٨٠م و ٤.٥٠

  سیریس ٣دبلیو .إم.بي
  كریسلر سبرینج

 ISلیكسوس 

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

  الداخلي ُمعظم لیستوعب عائالت أكبر

  شیفورلیھ أبالندر
  فورد جاالكسي
 فولكسواجن شاران

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

  م أو أطول ٥ثمانیة صمامات وطولھا تكون محركاتھا ذات 

  DTSكادیالك 
  XJجاجوار 

  Eمرسیدس بنز فئة 

   SUV للسیر في كل الطرق/ مركبة ریاضیة متعددة األغراض

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

  دودج دورانجو
  جیب جراند شیروكي
  نیسان باترول

 تویوتا الند كروزر
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 عینة من بیانات السیارات: ٢الملحق 

 حجم المحرك الطراز العالمة التجاریة
 )سنتیمتر مكعب(

 الك الطاقةكفاءة استھ المبیعات نوع الوقود
 )كم ١٠٠/لتر(

انبعاثات ثاني أكسید 
 الكربون

 ١٣٩ ٥.٣ ٢٢٨٢ دیزل ١٦٠٠ بیرلنجو سیتروین

 ١١٩ ٤.٥ ٤٤٣ دیزل ١٤٠٠ نیمو سیتروین

 ١١٢ ٤.٣ ٩٢٩ دیزل ١٦٠٠ إلیزیھ-سي سیتروین

 ١٠٩ ٤.٢ ٥٣٤ دیزل ١٦٠٠ ٣سي  سیتروین

 ١١٠ ٤.٢ ٨٥٧ دیزل ١٦٠٠ ٤سي  سیتروین

 ١١٥ ٤.٤ ٢٦ دیزل ١٦٠٠ ٤دي إس  سیتروین

 ١٣٩ ٥.٢ ٦٨٥٥ دیزل ١٥٠٠ دوكر داسیا

 ١٣٩ ٥ ٥١٨٧ دیزل ١٥٠٠ داستر داسیا

 ١١٩ ٣.٨ ١٠١٧٠ دیزل ١٥٠٠ لوجان داسیا

 ١٢٠ ٤.٥ ٥٧١٧ دیزل ١٥٠٠ ساندیرو داسیا

 ١٣٧ ٧.٤ ٣٧٦٤ دیزل ١٣٠٠ دوبلو فیات

 ١٧٢ ٦.٦ ٨٣٠ دیزل ١٨٠٠ ترانزیت فورد

 ٩٨ ٣.٧ ٣٩٣٣ دیزل ١٥٠٠ فییستا فورد

 ١١٥ ٥.٣ ١٠٥ بنزین ١٢٠٠ إلیزیھ-سي سیتروین

 ١٠٨ ٤.٦ ٨٨ بنزین ١٠٠٠ ١سي  سیتروین

 ٩٩ ٣.٥ ٦٠ بنزین ١٢٠٠ ٣سي  سیتروین

 ١٨٥ ٨ ٢٧٤ بنزین ١٦٠٠ داستر داسیا

 ١٦٥ ٧.٨ ٥٣٦ بنزین ١٤٠٠ لوجان داسیا

 ١٦٥ ٧ ١٠١٠ بنزین ١٤٠٠ ساندیرو داسیا

 ١٢٦ ٥.٢ ١٧١٤ زینبن ١٢٠٠ بونتو فیات

 ١٢٩ ٥.٦ ٤٣٧ بنزین ١٢٥٠ فییستا فورد

 ١٣٩ ٦ ٨٦٠ بنزین ١٦٠٠ فوكاس فورد

 ١٠٨ ٤.٧ ٢٥٩٥ بنزین ١١٠٠ ١٠آي  ھیونداي

 ١٤٢ ٦.١ ٥٩ بنزین ١٤٠٠ ٣٠آي  ھیونداي

 


