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 شكــر وتـقديـــر
 

  الجهاز فيلسطينية التي تعاونت مع     الفالمؤسسات لجميع بالشكر والتقدير  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يتقدم

 . الالزمة إلعداد التقرير   المعلومات والبيانات  توفير
 

   المركزي لإلحصاء الفلسطيني  بقيادة فريق فني من الجهاز    الطاقة في األراضي الفلسطينية    تقرير ميزان  إعدادلقد تم 

ل الرئيسية    يومتلا  ةعومج م أعضاء   وعدد من )PNA( الوطنية الفلسطينية    طةسلالكل من   ن  بيك وبدعم مالي مشتر  

الفلسطينية، مكتب الممثلية    ية لوطنطة االسل  النرويجية لدىية مثلمال بتكمب  ةلثم م2009لعام ) CFG(للجهاز 

 .)SDC(نمية والتعاون    تية للرسيلسوا ةلاالهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، الوك   
 

تجدر اإلشارة إلى أن محتويات هذه الوثيقة من مسؤولية الجهاز     . روبيتم تمويل طباعة هذا التقرير من االتحاد األو     

 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
 
ل الرئيسيـة    يوم تلا ةعومج مأعضـاء  قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى   يت

 .تهم القيمة في إعداد هذا التقرير   الذين ساهموا بالتمويل على مساهم    ) EU(  واالتحاد األوروبي   )CFG(للجـهاز 
 





 فريق العمل 
 

 إعداد التقرير •

   عبداهللا عزام
 

 تدقيق معايير النشر •

      حنان جناجرة
  
 المراجعة األولية •

 محمد المصري

 محمود عبد الرحمن 
 
 المراجعة النهائية واإلشراف العام •

 عناية زيدان

 عمال رئيس الجهازعال عوض                              القائم بأ
                          

 





 تقديـم
 

 وتوفير مؤشرات   مستوى الرفاهية  الدور الذي تلعبه في عكس       إلى معظم دول العالم بتوفير بيانات عن الطاقة نظرا          تهتم

ع الطاقة   األراضي الفلسطينية، تزايد االهتمام بموضو     وفي.   ومستوى المعيشة لدى المواطنين    االقتصاديحول الوضع   

 إلى توفير   ماسة الطبيعية والكثافة السكانية العالية وارتفاع تكلفة الطاقة مما خلق حاجة            المصادرنظـرا إلـى محدودية      

  وإلعطاء   . والباحثين في هذا المجال    القراربـيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي حاجة مستخدمي البيانات من صانعي            

هالك كل نوع من أنواع الوقود في الدولة نشأت فكرة ميزان الطاقة التي تضم              صـورة شاملة حول إنتاج، وتحويل واست      

 .كل هذه العناصر في جدول واحد
 

ويأتي هذا  .  2008يـسر الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يقدم التقرير الثامن لميزان الطاقة الفلسطيني للعام                

 امج والمسوح المختلفة في الجهاز وكذلك من خالل بيانات   التقريـر كخالصـة تجميعـية للبـيانات المتوفـرة لدى البر           

 .السجالت اإلدارية
 

يعـرض هـذا التقريـر بيانات إحصائية حول المؤشرات األساسية المتعلقة باستهالك الطاقة في القطاعات االقتصادية                 

الفلسطينية متضمنا إنتاج   المخـتلفة، كمـا يوفـر التقرير بيانات حول استهالك الطاقة في القطاع المنزلي في األراضي                 

 . وتحويل واستهالك كل نوع من أنواع الوقود
 

 في توفير البيانات الالزمة للنهوض بوضع الطاقة في         التقريرهذا  يساهم   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن       يأمل

ـ  القرار في مسيرة التنمية    ، وأن ينير الدرب لمتخذي      ات القطاع ه كفاءة استهالك الطاقة في هذ     ورفع ات المختلفة القطاع

 .الوطنية الشاملة
 

  ولي التوفيق،،،واهللا
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 ملخص تنفيذي
 

 وذلك بهدف   2001بـدأ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بإصدار ميزان الطاقة في األراضي الفلسطينية منذ العام               

وهذا التقرير  .  إظهار الصورة الشاملة لوضع الطاقة من حيث اإلنتاج واالستيراد واالستهالك حسب القطاعات المختلفة            

 .2008لسطينية للعام يعكس ميزان الطاقة في األراضي الف
 

ساعة، . ألف ميجاوات  658,3تظهر البيانات أن الواردات من الطاقة الكهربائية في األراضي الفلسطينية قد بلغت حوالي              

 ألف ميجاوات ساعة معظمها من محطة غزة لتوليد الكهرباء التابعة للشركة            427فـيما بلغـت كمـية اإلنـتاج حوالي          

 مليون لتر ومن البنزين حوالي      512البيانات إلى أن الواردات من السوالر بلغت نحو         وتشير  .  الفلـسطينية للكهـرباء   

 . ألف طن122 مليون لتر، ومن غاز البترول المسيل حوالي 133
 

 تيراجول، حيث شكل السوالر الجزء      147,43أمـا الطاقـة الكلية المستوردة في األراضي الفلسطينية فقد بلغت حوالي             

من مجمل الطاقة المستوردة، فيما شكلت الطاقة   % 44 تيراجول وشكل ما نسبته حوالي       920,18األكبـر مـنها بـنحو       

 . تيراجول13,913من الطاقة الكلية المستوردة بنحو % 32الكهربائية حوالي 
 

  تيراجول من الطاقة   471,4 تيراجول منها    413,8بلغـت الطاقـة الكلـية المنـتجة فـي األراضي الفلسطينية حوالي              

 .   تيراجول من الجفت512 تيراجول من الفحم والحطب، وحوالي 430,3، وحوالي  الشمسية
 

 تيراجول، حيث شكل القطاع المنزلي 983,33تـشير بيانات التقرير إلى أن االستهالك النهائي من الطاقة قد بلغ حوالي    

ك الكلي، تاله قطاع النقل     من االستهال % 60 تيراجول أي ما نسبته      456,20الجـزء األكبـر من هذا االستهالك بنحو         

 تيراجول ويشكال ما نسبته حوالي      942,1 تيراجول، فيما بلغ استهالك قطاعي الصناعة واإلنشاءات حوالي          989,8بنحو  

 . من الطاقة الكلية المستهلكة% 6
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 األولالفصل 
 
 مقدمةال

 
   مقدمة1.1

 العناصر الهامة في تحقيق   أحد يعتبر توفر الطاقة إذ حياة الشعوب   رفاهيةتلعب الطاقة دورا مهما في تحديد مستوى 

عتبر مؤشرا على الوضع االقتصادي للدولة، لذا تهتم معظم           ي و ،الرفاهية والرقي في مستوى المعيشة لدى المواطنين     

  وإللقاء . الخاصة بموضوع الطاقة  اإلحصاءات الرسمية في مختلف الدول بجمع وتبويب ونشر  يةاإلحصائ  األجهزة

 .  نظرة شاملة على تدفق الطاقة في الدولة يتم تنفيذ ميزان الطاقة الذي يعكس أداء الطاقة في الدولة            
 

دف إعداد ميزان الطاقة إلى      عن طريق شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة، حيث يه         1978نشأت فكرة ميزان الطاقة عام      

عن إنتاج الطاقة وتحويل واستهالك كل نوع من أنواع الوقود المستخدمة في            ) في جدول واحد  (إظهـار الصورة الكاملة     

 .الدولة
 

 في الجهاز المركزي    اإلدارية البيانات المتعلقة بالطاقة من المسوح الميدانية والسجالت         اشتقاقلقـد تـم العمـل علـى         

 استهالكإنتاج الطاقة وتحويل و   عداد هذا التقرير، ليغطي     وإلسطيني، وقد تم تجميع ومعالجة هذه البيانات         الف لإلحـصاء 

 . 2008للعام  في القطاعات المختلفة كل نوع من أنواع الوقود
 

 من شأنها تسليط الضوء على وضع الطاقة في األراضي الفلسطينية في ظل       مهمةخطوة  هذا التقرير   إصداريعتبر

ب البيانات الدقيقة والشاملة حول هذا الموضوع الحساس والحيوي، وسيتم العمل على تجاوز بعض الفجوات الواردة                        غيا

 ومنفذي المسـوح الميدانية لألخذ بعين االعتبار    اإلداريةفي هذا التقرير من خالل التنسيق مع مزودي بيانات السجالت  

 .وع توفير بيانات شاملة ودقيقة حول هذا الموض     أهمية
 

   أهداف التقرير 2.1

يهـدف هـذا التقريـر إلـى توفير بيانات إحصائية حول المؤشرات الرئيسية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في األراضي                   

 : تحقيق ما يليإلىالفلسطينية حيث يهدف على وجه الخصوص 

 .   في جدول واحدتغطية إنتاج الطاقة وتحويل واستهالك كل نوع من أنواع الوقود في القطاعات المختلفة  

 .توفير البيانات الالزمة ألغراض البحث والتحليل 

 .توفير البيانات الالزمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين بموضوع الطاقة 
 

 : المؤشرات التي تم التعرض لها في هذا التقرير فهيأما أهم

  . الطاقة في األراضي الفلسطينية حسب شكلالمنتجةكمية الطاقة  

  . الطاقةة الطاقة المستوردة في األراضي الفلسطينية حسب شكلكمي 

 .كمية الطاقة المستهلكة في القطاعات المختلفة حسب شكل الطاقة 

 .كمية الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء حسب شكل الطاقة 
 
 



 18

   هيكلية التقرير3.1

 ويتناول الفصل   ،هداف وهيكلية التقرير  أ مقدمة و   على األول خمسة فصول، حيث يشتمل الفصل       إلىتم تقسيم هذا التقرير     

 الشكل النهائي لميزان الطاقة الفلسطيني     المفاهيم والمصطلحات الواردة في التقرير، ويعرض الفصل الثالث          أهمالثانـي   

 على  ناء هذا التقرير ب   إعداد المعروضة، بينما يشرح الفصل الرابع منهجية        واألرقاممـع شـرح حـول نوعية البيانات         

.  آلية احتساب التقديرات في هذا التقرير     و ،بياناتلل التي اعتمدت كمصادر     اإلداريةمنهجية المسوح الميدانية والسجالت     

 المالحظات على البيانات والتقديرات لمصادر      ألبرزويتناول الفصل الخـامس جودة البيانات وذلك من خالل التعرض          

 .بيانات التقرير
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

لقـد تـم الرجوع إلى أحدث التعاريف الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في عرض وشرح هذه المفاهيم والمصطلحات                  

وذلـك لتتناسـب مـع توصـيات األمم المتحدة، كذلك تم الرجوع إلى المصادر العلمية ذات العالقة في شرح ما يتعلق            

 متوافقة مع باقي المواضيع المتقاطعة في       المفاهيم والمصطلحات ، كما أن هذه     دات ومعـامالت التحويل المعتمدة    بالـوح 

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

 :وتشتمل أهم المفاهيم والمصطلحات المذكورة في هذا التقرير على ما يلي
 

 :البنزين

              كات االحتراق الداخلي وتصنف األنواع المختلفة من البنزين        هـو وقـود هيدروكربوني يستعمل بشكل رئيسي في محر         

 ويمثل هذا الرقم مقاومة االحتراق األولي لكل نوع من البنزين عن طريق المقارنة مع خليط من                 نأالوكتاحـسب رقـم     

C8H18 وC7H16) ــثال ــزين :  م ــاءة بن ــى  95كف ــيط يحــتوي عل ــاءة خل ــادل كف ــن %95 تع    C8H18 م

  ).C7H16  من%5و
 

 :الكاز

 تقريبا ودرجة االشتعال أعلى     0.8يبلغ الوزن النوعي لهذا الزيت      .   درجة مئوية  300-150زيت متوسط يتقطر ما بين      

 .ال يستخدم في قطاع الطيران.   درجة مئوية38من 
  

 ):الديزل(السوالر 

 380-200 زيت ثقيل يتقطر ما بين        وهو وقـود هيدروكربونـي سائل يتم الحصول عليه من خالل تقطير النفط الخام،            

 .0.82 درجة مئوية، والوزن النوعي أعلى من 50درجة االشتعال له دائما أعلى من .  درجة مئوية
  

 :زيوت االنزالق

ويتم .   درجة مئوية  500-380مـادة لـزجة، تحتوي على هيدروكربونات سائلة غنية بشمع البرافين، ويتقطر ما بين               

درجة اشتعاله أعلى من    .   عن طريق التقطير الفراغي لبقايا الزيوت من التقطير الجوي         الحـصول علـى هذه الزيوت     

 %.0.2ومحتوى المياه أقل من أو يساوي % 0.3 درجة مئوية، محتوى الرماد أقل من أو يساوي 125
  

 :غاز البترول المسيل

 ويتكون باألساس من    ئة النفط الخام،  ويـتكون من مزيج من الغازات ويتم الحصول عليه من الغاز الطبيعي أو من تجز              

 ويستعمل كوقود للتسخين والطبخ المنزلي، ووقود لبعض أنواع المحركات، وكمادة           البـروبان والبوتان أو خليط منهما،       

 .ويتم تسويقه عادة على شكل عبوات أسطوانية معدنية.  خام في الصناعات الكيميائية
  

 :القار

 . شبه غروية، بني أو أسود اللون، ويستخدم بشكل أساسي في تعبيد الطرقهيدروكربون صلب أو لزج، تركيبته
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 :وقود األخشاب

 .جميع األخشاب التي تستخدم للحصول على الوقود
  

 :الفحم النباتي

 .البقايا الصلبة التي تتكون بشكل أساسي من الكربون الذي يحصل عليه بواسطة تقطير األخشاب المدمرة بغياب الهواء             
    

 :ة الجولوحد

 . نيوتن مسافة متر واحد1هي وحدة طاقة، وتعرف على أنها الطاقة الالزمة لتحريك جسم وزنه 

 متر.نيوتن=   جول 1
  

 :الطن المتري

 .في هذا التقرير لإلشارة إلى الطن المتري" طن" وقد تم استخدام كلمة . كغم1000 =  المتريهي وحدة كتلة، والطن
  

 :ساعة.واطميجا

هذا وتستخدم .  ثانية. واط910 × 3.6 = انية ث3600×  واط  610) =س.و.م(ساعة .واطميجااقـة، وال هـي وحـدة ط  

 .1210 = وتيرا910 = ، جيجا 310= اختصارات لمضاعفة الوحدات، كيلو 
 

 :الطاقة الشمسية

 .ال أخرىالطاقة الناتجة من األشعة الشمسية والمستغلة في تسخين المياه، توليد الكهرباء، التجفيف وأشك
  

 :الجفت

 .مخلفات صلبة تنتج من عصر ثمار الزيتون
  

 : مصادر الطاقة والمنتجات بالتيراجول

 :يتم التحويل من وحدات فيزيائية إلى وحدة التيراجول حسب المعادلة اآلتية

الوزن المكافئ× القيمة الحرارية × الكمية بالوحدات الفيزيائية = الكمية بالتيراجول  
 

   :الرموز اآلتيةتم استخدام 

 ال ينطبق(.):  

) (MWh : ساعة.ميجاواط 
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 الفصل الثالث
 

 ميزان الطاقة في األراضي الفلسطينية
 

إن أي نظـام لحـساب الطاقة يجب أن يعتمد بشكل أساسي على القانون األول للديناميكا الحرارية والذي ينص على أن                     

 .كن أن تزيد أو تقل إال إذا أدخلت طاقة أو سحبت من ذلك النظامكمية الطاقة في أي نظام مغلق ثابتة وال يم
 

المصادر واستخدامات كافة ) بجدول واحد(إن ميـزان الطاقـة وبـشكل شـامل يعتبر مصدرا لالستخدام حيث يعرض         

يع إن موازنة كهذه يجب وبالضرورة أن تعبر عن جم        ).  أو خالل فترة أخرى   (مصادر الطاقة في بلد معين خالل السنة        

إن وحدة .  أنـواع الطاقـة بوحدة عد عمومية لتوضح العالقة بين المدخالت والمخرجات من صناعات الطاقة التحويلية     

 .   الطاقة الشائعة والموصى بها من قبل األمم المتحدة هي الجول
 

   تحضير عناصر ميزان الطاقة1.3

 صف  26وقود بمجموعات أو بشكل فردي، وفي       يحـتوي جـدول ميزان الطاقة على بيانات في عشرة أعمدة ألنواع ال            

 .توضح المجموعات المختلفة من إنتاج وتحويل واستخدام الطاقة
 

 وصف الصفوف 2.3
 

تسجيل كميات الوقود المستخلصة أو المنتجة، محسوبة بعد أي عملية إلزالة المحتوى            ): 1صـف    (اإلنـتاج االبتدائـي   

 المنتج في عملية اإلنتاج وبالمثل للمنتجين اآلخرين للطاقة وللتحويل   الداخلـي، ويضم اإلنتاج الكميات المستهلكة بواسطة      

 .أو لالستخدامات األخرى
 

تسجيل كمية الوقود المحصلة من أو المزودة لدول أخرى، وتحسب الكميات           ): 3صف   (والصادرات) 2صف   (الواردات

ا أو لم تتم، بينما ال تحتسب كميات الوقود         واردات أو صادرات عندما تقطع الحدود السياسية للدولة، سواء تمت جمركته          

في بنية ميزان الطاقة، تأخذ الواردات أرقاما موجبة والصادرات تأخذ أرقاما سالبة وتحمل إشارة              .  التي تمر مرورا فقط   

 ).-(سالبة 
 

 المرور  تعـود إلى كميات الوقود المحررة للسفن والطائرات للدول المختلفة الداخلة في حركة            ): 4صـف   (الخـزانات   

الدولية، وال يدخل االستهالك بواسطة السفن في المواصالت الداخلية والمياه الساحلية، أو بواسطة الطائرات الداخلة في                

 .رحالت محلية في هذه الخانة، والمدخالت في هذه الخانة تأخذ إشارة سالبة
 

 وانتهائها وعلى المستوى الوطني، وفي      وهو الفرق في المخزون عند بداية فترة معينة        ):5صف  (التغيـر في المخزون     

 . الزيادة في المخزون يحمل إشارة سالبة والنقصان يحمل إشارة موجبة.  2008هذا التقرير الفترة الزمنية هي سنة 
 

 الصادرات    –) 2صف(الواردات  ) + 1صف(اإلنتاج  ) = 6: (تحسب كالتالي ): 6صف   (االحتـياجات الكلية من الطاقة    

 ).5صف( التغير في المخزون ±) 4صف ( الطائرات والسفن  مخزون–) 3صف (
 

 .  يمثل هذا القطاع كميات الوقود المحولة للحصول على منتجات طاقة مشتقة): 7صف (الطاقة المحولة 
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تعود لكميات الطاقة المنتجة المستخدمة كمواد خام في الصناعات         ): 9صف   (االسـتهالك السـتعماالت غيـر الطاقـة       

لبتـروكيميائية، وصـناعات أخـرى ليست إلنتاج الطاقة، واإلشارة السالبة تستخدم للمدخالت تحت هذا               الكيميائـية، ا  

 .الموضوع
 

تعود للخسائر في الوقود وفي الطاقة الكهربائية، والتي تقع خارج الموزعات           ): 10صف  (الخـسائر في النقل والتوزيع      

 .أو محطات التوليد قبل الوصول للمستهلك النهائي
 

 الخسائر في النقل    –) 7صف  (الطاقة المحولة    ± )6صف  (احتياجات الطاقة الكلية    ): = 11صف   (ت إحصائية فـروقا 

 ).12صف ( االستهالك النهائي –) 9صف ( االستهالك لغير استخدام الطاقة –) 10صف (والتوزيع 
 

ناعة، والبناء، والمواصالت،   يعود الستهالك الطاقة البدائية والمشتقة بواسطة الص      ): 12صـف    (االسـتهالك النهائـي   

 .والقطاع المنزلي، والزراعة واستخدامات أخرى
 

وتقسم إلى صناعة الحديد والفوالذ، والصناعات الكيميائية       ): 13صف   (االسـتهالك بواسـطة الـصناعة واإلنـشاءات       

تثنى من ذلك الوقود    ويس.  االستهالك في صناعة الكيماويات يعود لالستخدام كوقود فقط       .  وصناعات أخرى واإلنشاءات  

المـستخدم بواسـطة قطـاع الطاقة، وكل المدخالت لتحويل الطاقة، مثل الوقود المستخدم بواسطة المنتجين الصناعيين                 

 .واألفراد للكهرباء الحرارية
 

تشمل الوقود المستخدم بواسطة حركة المرور في الطرق والطائرات الداخلة في           ): 18صف   (االستهالك بواسطة النقل  

 .حالت الداخلية والقطاراتالر
 

تضم (تغطي االستهالك في المساكن، والزراعة      ): 22صف   (االسـتهالك بواسـطة القطـاع المنزلي وقطاعات أخرى        

، )الـصيد، الحـراجة وصـيد السمك، ويتم إدراج الوقود المستهلك بواسطة األدوات الزراعية في االستهالك الزراعي                

 . والتجارة، والخدمات
 

 عمدة   وصف األ3.3

 .يحتوي على وقود الفحم والحطب): 1(العمود 

 . يحتوي على الجفت): 2(العمود 

 .يحتوي على غاز البترول المسيل): 3(العمود 

 يحتوي على الزيوت والشحوم ): 4(العمود 

 . يحتوي على السوالر): 5(العمود 

 .يحتوي على الكاز): 6(العمود 

 .يحتوي على القار): 7(العمود 

 . يحتوي على البنزين): 8(العمود 

 . يحتوي على الكهرباء): 9(العمود 

 . يحتوي على الطاقة الشمسية): 10(العمود 
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 الفصل الرابع
 

 المنهجية
 

بيانات من المصادر المختلفة والتي تشمل سلسلة        ال المنهجية التي تم إتباعها في جمع    الفصل من التقرير على  يحتوي هذا  

، ومسح الطاقة المنزلي، وجداول استهالك     وإحصاءات األسعار، ت التجارة الخارجية إحصاءا و ة،المسوح االقتصادي 

 .الطاقة
 

 منهجية إعداد التقرير  1.4

 تم االعتماد على المسوح الميدانية التي يجريها         ومن جانب آخر   ، من جانب   السجالت اإلدارية المتوفرة   تم االعتماد على  

، وتغطي هذه   ميزان الطاقة الفلسطيني  ر البيانات الخاصة بالطاقة في إعداد       الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لتوفي     

 :اآلتية الطاقة أشكالالبيانات 

 . الكهرباء 

 .المسيل وغاز البترول والشحوم،زيوت والكاز، وبنزين، و ،سوالر:  مشتقات النفط األساسية  

 . والجفت والقارالفحم والحطب  

 . الطاقة الشمسية 
 

تم استخدام معامالت    األول بالوحدات الفيزيائية والثاني بوحدة الجول، و      ،زان الطاقة الفلسطيني بشكلين  لقد تم إعداد مي  

 حيث تم تحويل وحدات     المعتمدة دولياً بعد الرجوع إلى نشرات األمم المتحدة المختصة في هذا المجال         قةتحويل الطا 

 .الطاقة المختلفة إلى وحدة الجول      
 

من أشكال الطاقة، فيما وفرت      المستورد والمصدر      إحصاءات التجارة الخارجية بيانات    و   للبترول  وفرت الهيئة العامة وقد 

كمية الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء في   وبيانات المسوح االقتصادية بيانات عن قيمة المستخدم في اإلنتاج  

طاع المنزلي من أنواع الوقود المختلفة وذلك            فيما وفرت إحصاءات الطاقة استهالك الق  القطاعات االقتصادية المختلفة، 

في حين وفرت دائرة األسعار معدل     من خالل مسح الطاقة المنزلي، وقد وفرت إحصاءات الصناعة كمية إنتاج الجفت        

 .سعر المستهلك بالنسبة ألشكال الطاقة المختلفة   
 

 مصادر البيانات 2.4
 

  سلسلة المسوح االقتصادية

مسوح هو جمع البيانات للمؤشرات االقتصادية األساسية التي تغطي القطاعات االقتصادية          إن الهدف األساسي من هذه ال      

هذه القطاعات وفرت    ).  الصناعة، والتجارة الداخلية، والخدمات، والمواصالت والتخزين، واالتصاالت، واإلنشاءات            (

ستخدمة في توليد الكهرباء، والفاقد من      بيانات عن المشتريات من الطاقة، والطاقة المستخدمة في اإلنتاج، والطاقة الم           

 .      الطاقة في القطاعات االقتصادية المختلفة 
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 إحصاءات التجارة الخارجية

.    األراضي الفلسطينية في التدفقات السلعية    حركةيتلخص الهدف األساسي لعمل إحصاءات التجارة الخارجية برصد       

جارة الخارجية في نشر بيانات حول الواردات من القار والفحم          وقد تم استخدام األرقام الصادرة عن إحصاءات الت     

   .والحطب
 

السجالت اإلدارية من مجموعة من المصادر       الـتجارة الخارجية في استيفاء بياناتها على          إحـصاءات  وتعـتمد دائـرة   

 .الرسمية، منها فواتير المقاصة والبيانات الجمركية باإلضافة إلى بعض المصادر األخرى
 

  األسعارإحصاءات

يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني من خالل برنامج إحصاءات األسعار واألرقام القياسية بجمع بيانات عن         

أسعار المستهلك استناداً إلى نظام متكامل يغطي كافة الجوانب من حيث طرق جمع األسعار والمصادر وتوزيعها          

 .الجغرافي
 

 المقابالت الشخصية بواسطة فريق مدرب لهذا الغرض، وذلك من محالت البيع            تجمع بيانات األسعار ميدانيا عن طريق     

 .  الفلسطينيةاالراضيبالتجزئة ومحالت الخدمات المختلفة من المدن الرئيسية في 
 

 مسح الطاقة المنزلي

ك وأنماط  توفير بيانات تغطي احتياجات مستخدمي البيانات حول استهال       بيقـوم الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني        

من خالل استمارة مسح الطاقة المنزلي خالل الربعين الثاني          هذه البيانات    وتم جمع .  اسـتهالك الطاقـة في هذا القطاع      

 على أسئلة خاصة بكميات      االستمارة  تحتوي  كمرفق مع استمارة مسح القوى العاملة، حيث       2008والـثالث مـن العام      

علق باستخدام أشكال الطاقة في األنشطة المنزلية المختلفة واألجهزة المستهلكة          أسئلة تت واستهالك أشكال الطاقة المختلفة،     

 .  للطاقة في القطاع المنزلي
 

 إحصاءات الزراعة

يـتم الحـصول علـى كميات الوقود المستهلكة في القطاع الزراعي وذلك عن طريق تقديرها من خالل مسح الزراعة                    

خالل مسح معاصر الزيتون كمية الزيتون المدروسة والتي من خاللها          فـيما توفر إحصاءات الصناعة ومن       .  الهيكلـي 

 .  نحصل على كمية الجفت الناتجة
 

 مسح النقل غير المنظم

توفـر إحـصاءات النقل ومن خالل مسح النقل غير المنظم اإلنفاق على الوقود والزيوت والتي من خاللها نحصل على                  

 .  كميات الوقود المستهلكة
 

 يةالحسابات القوم

تم احتساب استهالك الطاقة في قطاع اإلنشاءات غير المنظم اعتمادا على بيانات الحسابات القومية، حيث يشكل اإلنفاق                 

 .2008من مجموع اإلنفاق على قطاع اإلنشاءات للعام % 58على القطاع غير المنظم ما نسبته 
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 مسح المالية والتأمين

  للمؤسسات   كافة مؤسسات الوساطة المالية، وذلك ضمن مسح شامل        ة في  استهالك الطاق   مسح المالية والتأمين  يغطي

   .المالية، وشركات التامين 
 

  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  

تم الحصول من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية على البيانات الخاصة باستيراد الطاقة الكهربائية من إسرائيل ومصر،                

       .  في الشركة الفلسطينية للكهرباء وكمية الطاقة الكهربائية المنتجة فيها   وكذلك كميات السوالر المستهلكة   
 

   تقديرات الطاقة الشمسية3.4

 :في تقدير الطاقة الشمسية لتسخين المياه يتم استخدام ما يلي

 .² م1.7اعتبرت مساحة سطح المرآة لسخان المياه الشمسي  .1

 .²م/ كيلوواط ساعة2,000السقوط السنوي لإلشعاع الشمسي يقدر بحوالي  .2

 . مرآة811,695 أنه يساوي 2008قدر عدد المرايا في العام  .3

   %.13.5ومعامل احتساب الخسائر في النقل والتوزيع % 45تم اعتبار كفاءة المرآة للسخان الشمسي  .4

 :تم احتساب الحرارة السنوية الناتجة من الطاقة الشمسية لالستهالك كاآلتي .5

 الكفاءة × عدد المرايا × السقوط السنوي لإلشعاع الشمسي × حة المرآة مسا= الحرارة الناتجة 

 .ساعة.كيلوواط  0.45 × 811,695 × 2,000 × 1.7 = 2007الحرارة الناتجة للعام 
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 الفصل الخامس
 

 جودة البيانات
 

ألراضي  ل الطاقةميزان   أهم نقاط القوة والضعف من الناحية اإلحصائية في بيانات           الفـصل من التقرير   يعـرض هـذا     

  بـيانات المسوح الميدانية والسجالت اإلدارية التي اعتمدت كمصادر بيانات لهذا           دراسـة اسـتنادا إلـى     ،  الفلـسطينية 

 . أهم المالحظات الفنية الخاصة بالمؤشرات المعروضة في هذا التقريرهذا الجزءالتقرير، كما يعرض 
 

عرض القسم األول جودة البيانات حسب مصادرها ويعرض القسم          إلى قسمين رئيسيين حيث ي     الفصللقـد تم تقسيم هذا      

 . بميزان الطاقة الفلسطينيالثاني المالحظات الفنية الخاصة
 

   البيانات حسب المصدر1.5
 

 :إحصاءات التجارة الخارجية

تصدر من  جميع أنواع السلع والبضائع التي تستورد أو        األراضي الفلسطينية   تـشمل إحـصاءات التجارة الخارجية في        

 وتكمن نقاط القوة في إحصاءات التجارة الخارجية كونها توفر رقم حقيقي يتم جمعه عبر               األراضـي الفلسطينية،  وإلـى   

ن الرقم ال يقوم على أساس التقديرات، إال أنه يجب اإلشارة إلى المالحظات الهامة              إحـصر شـامل للبيانات وبالتالي ف      

 :اآلتية

 حسب تقديرات وزارة المالية  التجاري مع إسرائيل غير موثقة وذلكتبادلمن إجمالي ال % 20 مـا نـسبته      هـناك  

 . وبالتالي هذه البيانات غير مشمولة في هذا التقريرالفلسطينية

بيانات البترول  تـم االعـتماد على السجالت اإلدارية الخاصة بالهيئة العامة للبترول في توفير الجزء األكبر من                   

 .اآلخر عن طريق استيفاء ما ورد من فواتير المقاصة في وزارة المالية، وتم تغطية الجزء ومشتقاته

 تـم االعتماد على السجالت اإلدارية الخاصة بسلطة الطاقة في توفير بيانات عن المستورد من الطاقة الكهربائية                  

 .قطاع غزةوكذلك البيانات الخاصة بمحطة توليد الكهرباء في 
 
  ة المسوح االقتصاديةلسلس

 : الخاصة بالمسوح االقتصادية، يجب مراعاة المالحظات اآلتيةالبياناتتعامل مع عند ال
 

 وال  ،بالـرغم من ارتفاع نسبة االستجابة في هذه المسوح قياسا بتجارب الدول، فقد برزت بعض حاالت الرفض                  

ضة وزنا هاما   شـك أن ذلك يؤثر على مستوى دقة البيانات وخصوصا في الحاالت التي تمثل فيها المنشآت الراف                

 .في مجال نشاطها االقتصادي

تـم توفيـر البيانات المطلوبة للباحثين من واقع السجالت والدفاتر المحاسبية للمنشأة كلما توفرت هذه السجالت،                   

وفي الحاالت التي ال تحتفظ فيها المؤسسة بأية قيود، وهي المنشآت الصغيرة على األغلب، فقد طلب من المبحوث                  

 .قديرات ممكنةتوفير أفضل ت

المتعلقة بمحافظة القدس نظرا لوضعها الخاص مما أثر على نسبة           البيانات    توفير بـرز العديد من المصاعب في       

االسـتجابة ودقـة البـيانات، باإلضافة لذلك تم الحصول على بيانات الطاقة لكل من غزة والقدس كمجموع بدون                   

 .تفصيل ألنواع الوقود المختلفة
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 زليمسح الطاقة المن

 :، يجب مراعاة المالحظات اآلتيةبمسح الطاقة المنزلي الخاصة البياناتعند التعامل مع 

على هناك أخطاء إحصائية ناتجة عن دراسة جزء من المجتمع وأخطاء غير إحصائية وذلك من خالل عدم القدرة                   

كون الوحدة السكنية غير    في بعض االستمارات بسبب حاالت عدم وجود أحد في البيت أو أن ت            اسـتيفاء البـيانات     

  دقة على   أثرمما  موجـودة أو غيـر مأهـولة، وهـناك اسـر لم تستطيع توفير بعض البيانات أو رفضت ذلك                    

فهم ي، وكذلك طريقة    أخطـاء ناجمة عن طريقة طرح السؤال من قبل الباحث الميدان          وكـذلك وجـود      ،البـيانات 

 إلى إجراء بعض التقديرات المتعلقة       في بعض الحاالت   ثلجوء المبحو والمبحوث للسؤال واإلجابة بناء على فهمه       

   .بكميات وقيم استهالك بعض أشكال الطاقة

، وتقدر كافة البيانات    2008ينفذ هذا المسح مرتين سنويا والبيانات التي تم جمعها تمثل شهري نيسان وتموز للعام                

ر االستهالك من أشكال الطاقة المختلفة بناء على        سنويا باالعتماد على نتائج المسح في األشهر التي ينفذ فيها، وقد          

 .على التوالي في كال المسحين% 11.4و% 15.0هذا وكانت نسبة عدم االستجابة حوالي .  2008بيانات مسحي 
 

   المالحظات الفنية2.5

، لفحم والحطب او ،مشتقات النفط  و الكهرباء،( كافة البيانات المتعلقة بأشكال الطاقة الرئيسية        ميزان الطاقة غطـي   ي 

 مشتقات أخرى للنفط  ، و نباتية وحيوانية  خلفاتم(علما بأنه يوجد أشكال أخرى للطاقة       ) والجفـت، والطاقة الشمسية   

عدم توفر بيانات   قلتها و يجب أخذها بعين االعتبار، ولكن بسبب       ) وتولـيد الكهرباء من طاقة الرياح وطاقة الشمس       

 .هذا التقريرعن هذه األشكال، لم يتم التطرق إليها في 

من واردات الطاقة الكهربائية    % 18 ما نسبته     الفاقد الفني للطاقة الكهربائية في األراضي الفلسطينية        تـم اعتـبار    

 .باالعتماد على تقديرات سلطة الطاقة الفلسطينية

كذلك تم  فـي جمـيع الحـسابات الخاصة بالبنزين، تم التعامل مع البنزين كمعدل لألنواع المتوفرة من البنزين،                    

 .استخدام معامل تحويل موحد لجميع أنواع البنزين

 والشحوم  فـي جمـيع الحـسابات المـتعلقة بالـزيوت والشحوم، تم التعامل معها كمعدل لجميع أنواع الزيوت                   

المتوفـرة، كمـا تـم استخدام نفس المنهجية في التعامل مع سعر هذه الزيوت والشحوم، كذلك تم استخدام معامل                    

 . للزيوت والشحوم يعتمد على معامالت التحويل الخاصة بأنواع الزيوت والشحوم المختلفةتحويل موحد

تم اعتبار القيمة الحرارية موحدة لكل من الفحم والحطب بناء على           في جميع الحسابات المتعلقة بالفحم والحطب،         

 .طن/ جيجا جول11.3وزن كل نوع في الميزان  وقد اعتبرت القيمة الحرارية لكليهما 

  كفـاءة المـرآة بالنـسبة للـسخان الشمـسي ومعامل احتساب الخسائر في نقل وتوزيع المياه أخذت من سلطة                     

 .الطاقة الفلسطينية

 .من كمية الزيتون المدروس وذلك حسب تقديرات وزارة الزراعة% 40تم اعتبار كمية الجفت ما نسبته  

 . وحدة الطن في الجداول تمثل الطن المتري 
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Table 1: Energy Balance in the Palestinian Territory in Physical Units, 2008   2008ميزان الطاقة في األراضي الفلسطينية بالوحدات الفيزيائية، : 1جدول 
Energy Sources and Products  مصادر الطاقة والمنتوجات 

Production and Utilization 
 الشمسيةالطاقة 

 )ساعة. ميجاواط(
Solar Energy 

(MWh) 

 الكهرباء

 )ساعة. ميجاواط(
Electricity 

(MWh) 

 البنزين

 )ألف لتر(
Gasoline 

(1000 Liters) 

 القار

 )طن(
 Bitumen 

(Tons) 

 الكاز

 )ألف لتر(
Kerosene 

(1000 Liters) 

 

 السوالر

 )ألف لتر(
Diesel 

(1000 Liters) 

 الزيوت والشحوم

 )طن(
Oils and 

Lubricants 
(Tons) 

غاز البترول 

 )طن(المسيل 
LPG 

(Tons) 

 الجفت

 )طن(
Olive Cake 

(Tons) 

 الحطب والفحم

 )طن(
Wood and 
Charcoal 
(Tons)  

 اإلنتاج واالستخدام

1.Primary production 1,241,893 . . . .  . . . 30,555 257,953 1.اإلنتاج االبتدائي  

2.Imports . 3,864,810 133,172 507 3,810  511,690 4,192 121,708 . 7,948 2.الواردات  

3.Exports . . . . .  . -91 . . -9,713 3.الصادرات  

4.Bunkers . . . . .  . . . . . 4.الخزانات  

5.Stock change . . . . .  . . . . . 5.التغير في المخزون  

6.Total energy requirements 1,241,893 3,864,810 133,172 507 3,810  511,690 4,101 121,708 30,555 256,188 6.االحتياجات الكلية من الطاقة  

7.Energy converted . 426,615 . . .  -104,663 . . . . 7.الطاقة المحولة  

8.Electricity generation . 426,615 . . .  -104,663 . . . . 8.توليد الكهرباء  

9.Consumption for non-energy purposes . . . 507 .  . 4,101 . 18,207 . 9. غير الطاقةالستعماالت االستهالك 

10.Losses in transport and distribution 167,656 772,457 . . .  . . . . . 10.الخسائر في النقل والتوزيع  

11.Statistical differences 0.0 464,829 1,303 0.0 243  258,272 0.0 -1,423 0.0 0.0 11.فروقات إحصائية  

12.Final consumption 1,074,237 3,054,139 131,869 . 3,567  148,755 . 123,131 12,348 256,188 12.االستهالك النهائي  
13.Consumption by industry and      
construction . 295,342 1,557 . 544  14,663 . 5,803 . 732 13. شاءاتاالستهالك بواسطة الصناعة واإلن  

14.Mining . 4,575 24 . .  5,218 . 119 . 3 14.التعدين  

15.Manufacturing . 282,148 128 . 432  6,053 . 5,456 . 723 15.صناعات تحويلية  

16.Electricity and water supply . 66 . . 1  125 . 127 . 4 16.إمدادات الكهرباء والماء  

17.Construction . 8,553 1,405 . 111  3,267 . 101 . 2 17.البناء والتشييد  

18.Consumption by transport . 7,759 129,845 . 83  127,948 . 61 . . 18. بواسطة النقل االستهالك  

19.Road . . 129,845 . .  127,948 . . . . 19.الطرق  

20.Air . . . . .  . . . . . 20.الجو  

21.Other . 7,759 . . 83  . . 61 . . 21 .أخرى  
22.Consumption by households and 
other  sectors 1,074,237 2,751,038 467 . 2,940  6,144 . 117,267 12,348 255,456 22 .ىبواسطة القطاع المنزلي وقطاعات أخر االستهالك  

23.Households 1,074,237 2,187,428 . . 2,664  1,564 . 109,284 12,348 253,992 23.لمنزليا  

24.Agriculture/fishing . 10,928 164 . 93  3,398 . 338 . 963 24.الصيد/الزراعة  

25.Internal trade . 68,050 . . 151  . . 2,766 . 242 25.التجارة الداخلية  

26.Services . 484,632 303 . 32  1,182 . 4,879 . 259 26.الخدمات  
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Table 2: Energy Balance in the Palestinian Territory in Terajoules, 2008  2008ميزان الطاقة في األراضي الفلسطينية بالتيراجول، : 2جدول  

Energy Sources and Products  مصادر الطاقة والمنتوجات 

Production and Utilization المجموع 
Total قة الشمسيةالطا 

Solar Energy
 الكهرباء

Electricity
 البنزين

Gasoline 
 القار

bitumen 
 الكاز

Kerosene
 السوالر 

Diesel 

 الزيوت والشحوم
Oils and 

Lubricants 

غاز البترول المسيل
LPG 

 الجفت
Olive Cake 

 الحطب والفحم
Wood and 
Charcoal 

 اإلنتاج واالستخدام

1.Primary production 8,413.38 4,470.81 . . . . . . . اإلنتاج االبتدائي.1 3,430.77 511.80  

2.Imports 43,146.88 . 13,913.32 4,333.12 21.19 133.35 18,919.74 176.65 5,543.80 الواردات.2 105.71 .  

3.Exports -133.01 . . . . . . -3.83 . الصادرات.3 129.18- .  

4.Bunkers . . . . . . . . . الخزانات.4 . .  

5.Stock change . . . . . . . . . التغير في المخزون.5 . .  

6.Total energy requirements 51,427.25 4,470.81 13,913.32 4,333.12 21.19 133.35 18,919.74 172.82 5,543.80 االحتياجات الكلية من الطاقة.6 3,407.30 511.80  

7.Energy converted -2,334.10 . 1,535.81 . . . -3,869.91 . . الطاقة المحولة.7 . .  

8.Electricity generation -2,334.10 . 1,535.81 . . . -3,869.91 . . توليد الكهرباء.8 . .  

9.Consumption for non-energy purposes 498.98 . . . 21.19 . . 172.82 .  غير الطاقةالستعماالت االستهالك .9 . 304.97

10.Losses in transport and distribution 3,384.41 603.56 2,780.85 . . . . . . الخسائر في النقل والتوزيع.10 . .  

11.Statistical differences 11,226.38 0.00 1,683.31 42.39 0.00 8.48 9,549.60 0.00 -57.40 فروقات إحصائية.11 0.00 0.00  

12.Final consumption 33,983.38 3,867.25 10,984.97 4,290.73 . 124.87 5,500.23 . 5,601.20 االستهالك النهائي.12 3,407.30 206.83  

13.Consumption by industry and construction 1,941.76 . 1,063.23 50.66 . 19.05 542.17 . 256.90 االستهالك بواسطة الصناعة واإلنشاءات .13 9.75 .  

14.Mining 215.65 . 16.47 0.78 . . 192.94 . 5.42 التعدين.14 0.04 .  

15.Manufacturing 1,509.55 . 1,015.73 4.16 . 15.12 223.81 . 241.10 صناعات تحويلية.15 9.63 .  

16.Electricity and water supply 10.73 . 0.24 . . 0.04 4.62 . 5.78 إمدادات الكهرباء والماء.16 0.05 .  

17.Construction 205.83 . 30.79 45.72 . 3.89 120.80 . 4.60 البناء والتشييد.17 0.03 .  

18.Consumption by transport 8,989.37 . 27.93 4,224.87 . 2.91 4,730.88 . 2.78 بواسطة النقل االستهالك .18 . .  

19.Road 8,955.75 . . 4,224.87 . . 4,730.88 . . الطرق.19 . .  

20.Air . . . . . . . . . الجو.20 . .  

21.Other 33.62 . 27.93 . . 2.91 . . 2.78 أخرى. 21 . .  
22.Consumption by households and other  
sectors 23,052.25 3,867.25 9,893.81 15.20 . 102.91 227.18 . 5,341.52 ىبواسطة القطاع المنزلي وقطاعات أخر االستهالك. 22 3,397.55 206.83  

23.Households 20,455.88 3,867.25 7,874.74 . . 93.24 57.84 . 4,977.89 المنزلي.23 3,378.09 206.83  

24.Agriculture/fishing 191.85 . 29.41 5.34 . 3.26 125.64 . 15.40 الصيد/الزراعة.24 12.80 .  

25.Internal trade 379.48 . 244.98 . . 5.29 . . 125.99 التجارة الداخلية.25 3.22 .  

26.Services 2,025.04 . 1,744.68 9.86 . 1.12 43.70 . 222.24 الخدمات.26 3.44 .  
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القيمة الحرارية والوزن المكافئ ألنواع الوقود المختلفة: 1ملحق   
Annex 1: Calorific Value and Equivalent Weight of Different Fuels 

 

Fuel 

 الوزن المكافئ

)3م/طن(  
Equivalent Weight 

(Ton/m3) 

 القيمة الحرارية 

 )طن/جيجا جول(
Calorific Value 

 (Gigajoules/Ton) 

 الوقود

Charcoal 1.00 28.89 فحم الحطب 

Fuel wood 1.00 12.60 وقود الخشب 

Olive cake 1.00 16.75 الجفت 

LPG 0.54 45.55 غاز البترول المسيل 

Lubricating oil 0.90 42.14 زيوت االنزالق 

Diesel 0.87 42.50 السوالر 

Kerosene 0.81 43.21 الكاز 

Bitumen 1.04 41.80 القار 
Gasoline 0.74 43.97 البنزين 
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Preface 
 

Almost all countries in the world give special attention to energy statistics due to the important 
role of energy in reflecting the situation of infrastructure, the economic situation and the level 
of living standards of a society.  In the Palestinian Territory, energy has additional importance 
due to the shortage of natural resources, the high cost of energy and the high population 
density.  All of these factors create a need for comprehensive and high quality statistics that 
address the needs of data users and decision makers and researchers in this field of study.  An 
energy balance table was created to give a single comprehensive picture about production, 
conversion and consumption of all types of fuel in the country.  
 
The PCBS is very pleased to present the eighth published energy balance in the Palestinian 
Territory 2008.  This report is considered to be a cumulative summary of the available data 
from the activities and surveys conducted by PCBS and the data from administrative records. 
 
This report presents statistical data on basic indicators related to energy consumption in 
different economic activities.  Also, the report provides data on the consumption of energy in 
the domestic sector in the Palestinian Territory including the consumption, conversion and 
utilization of all kinds of fuel.    
 
PCBS hopes that the results of this report will contribute to provide the necessary data for 
developing the energy situation in the different sectors, raising consumption efficiency in these 
sectors, and decision makers for national comprehensive development. 
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Executive Summary 
 

PCBS began publishing the energy balance sheet in the Palestinian Territory in 2001 in order 
to give a comprehensive picture of the energy situation for production, import and 
consumption in the different sectors.  This report reflects the energy balance in the Palestinian 
Territory for the year 2008. 
 
The data shows that imports of electricity in the Palestinian Territory reached 3,865 thousand 
MWh while production reached 427 thousand MWh most of it from the Gaza Power Plant.  
The data also shows that imports of diesel reached 512 million liters, 133 million liters of 
gasoline and 122 thousand tons of LPG.   
 
Total energy imports in the Palestinian Territory reached 43,147 terajoules.  Diesel 
represented nearly 44% of the total energy imports with 18,920 terajoules, and electricity 
represented about 32% of the total energy imports with about 13,913 terajoules. 
 
Energy production in the Palestinian Territory reached 8,413 terajoules, of which 4,471 
terajoules were solar energy, 3,430 terajoules were wood and charcoal and 512 terajoules 
were olive cake. 
 
The report data show that the final consumption of energy in the Palestinian Territory reached 
33,983 terajoules.  The household sector represented the highest consumer among all sectors 
in the Palestinian Territory with 20,456 terajoules shared about 60% of the total consumption.  
The transport sector represented 8,989 terajoules, while the industry and construction sectors 
shared 6% of the total energy consumption with about 1,942 terajoules.  
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Chapter One 
 

Introduction 
 
1.1 Introduction 
Energy plays an important role in people’s level of living; the presence of energy is 
considered to be a main element in the welfare and level of living for citizens.  Energy is also 
considered to be an indicator of the economic situation of the country, and so most official 
bureaus of statistics devote attention to gathering, classifying and publishing statistics 
regarding energy.  For a more comprehensive picture of the energy flow in the country, the 
energy balance table is created which reflects the energy performance in the country. 
  
The idea of energy balance emerged in 1978 through the statistical division of the United 
Nations.  The main purpose of the energy balance is to show (in one table) the over all picture 
of energy production, conversion and consumption for each fuel utilized in the country.     
 
The data of this report is based on the administrative records and the data extracted from 
surveys conducted by the PCBS.  This data was gathered and processed for the preparation of 
this report to cover energy production, conversion and consumption for each fuel utilized in 
the country in the year 2008. 
 
This report is considered to be an important accomplishment of the energy statistics program 
and a step toward focusing light on the energy situation in the Palestinian Territory, in the 
absence of accurate and comprehensive data a bout this sensitive and essential subject.  Some 
of the gaps in this report will be met through cooperation with the administrative records 
providers, and the conductor of the survey taking into consideration the importance of 
providing a comprehensive and accurate data about this subject.      
 
1.2 Report Objectives  
This report aims to present statistical data about the main indicators related to energy in the 
Palestinian Territory, achieving especially the following:  
 Covering energy production, conversion and consumption for each fuel in different 

sectors in one table. 
 Providing necessary data for research and analysis purposes. 
 Providing necessary data for policy makers and interested persons in the energy field. 

 
The report provides data on the following indicators: 
 Produced energy  in the Palestinian Territory by type of energy. 
 Imported energy  in the Palestinian Territory by type of energy. 
 Energy used by different sectors by type of energy.  
 Energy used for electricity generation in economic sectors by type of energy. 
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1.3 Report Structure 
This report is divided into five chapters: The first chapter contains the introduction, aims and 
the structure of the report.  The second chapter contains the concepts and definitions for this 
report.  The third chapter presents the energy balance components and the final shape of the 
Palestinian Territory energy balance.  The fourth chapter explains the methodology of this 
report according to the methodology of the surveys and the administrative records which were 
considered to be sources of this report.  Also it explains the methodology of calculating the 
estimations.  The fifth chapter handles data quality through presenting the main notes on the 
data and estimations of the data sources of this report. 
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 
This section presents the main concepts and definitions used to derive the main indicators of 
energy consumption from different sources.  These concepts and definitions are based on 
international recommendations in the field of energy statistics, and they are the same in all 
subjects in Palestinian Central Bureau of Statistics.  The main concepts and expressions 
mentioned in this report were as follows: 

 
Gasoline  
Gasoline is a hydrocarbon fuel used mainly in internal- combustion engines. This fuel is 
obtained via filtration of crude oil. The quality of this type of fuel is measured by the octane 
number (from 0 to 100), which points to its resistance of early burning.  This number is 
obtained by comparing the performance of its resistance of early burning with a mixture of 
C7H16 and C8H18.  For instance, the performance of “Gasoline 95” equals the performance 
of a mixture of 95% C8H18 and 5% C7H16.   
  
Kerosene 
Medium oil distilling between 150°C and 300°C.  Its specific gravity is around 0.80 and the 
flash point above 38°C.  It is used in sectors other than aircraft transport.  

 
Diesel  
Heavy oil distilling between 200oC and 380oC.  Its flash point is always above 50°C, and its 
specific gravity is higher than 0.82.  

 
Lubricants  
Viscous, liquid hydrocarbons rich in paraffin waxes, distilling between 380°C and 500°C, 
obtained by vacuum distillation of oil residues from atmospheric distillation.  Its flash point is 
greater than 125°C, an ash content less than or equal to 0.3% and water content less than or 
equal to 0.2%.    
  
Liquefied Petroleum Gases (LPG) 
It is mainly used in heating as well as a fuel in some types of engines and as a raw material 
for chemical industries.  Usually it is marketed in cylinder metallic packages. This gas is 
comprised of propane and butane or mixture of them.  It is obtained from natural gas or by 
fracture of crude petroleum.    

 
Bitumen  
Solid or viscous hydrocarbon with a colloidal structure, brown or black in color.  It is used 
mainly in road construction.  
 
Fuel Wood  
All wood in the rough used for fuel purposes.  
  

 Charcoal 
The solid residue, consisting mainly of carbon, obtained by the destructive distillation of 
wood in the absence of air. 
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Joule Unit 
Energy unit, it is defined as the energy resulting from the movement of a one-Newton body to 
a distance of one meter. 

   
 Metric Ton Unit 

Mass unit, a Metric ton = 1000 kg. Have been using  the word "ton" in  this report o refer to a 
metric ton. 
 
Mega Watt-Hour 
Energy unit, a 1 MWh = 10 6 Watt × 3600 Second 
                                     = 3.6 × 10 9 Watt-second 
Other prefixes are used for referring to the multiplications of the units, Kilo = 103, Gaga = 109 

and Tera = 1012 .                                          
  

Solar Energy 
The energy from the sunrays that are used for heating, electricity generation, drying and other 
forms.  

  
Olive Cake 
The olive cake (jeft) is the olive solid remainder after the olive pressing.  
 
Energy Sources and Products in Terajoules 
The conversion from physical units to the terajoule unit is calculated as follows: 
Quantity in terajoules = quantity in physical units × calorific value × equivalent weight 
 
A set of special symbols was used in the tables of this report.  The representation of these 
symbols are: 
 
(.) Not applicable 
MWh Mega-Watt.hour 
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Chapter Three 
 

Energy Balance in the Palestinian Territory 
 
Any system of energy accounts should be based firmly on the first law of thermodynamics, 
which states that the amount of energy within any closed system is fixed and cannot be 
increased or diminished unless energy is brought into or sent out from that system.   
 
An overall energy balance is a supply and use account that shows (ideally in a single table) 
the origins and uses of all sources of energy used in a given country during the year (or maybe 
another time period).  Such a balance must necessarily express all forms of energy in a 
common accounting unit, and will show the relationship between the inputs and outputs of the 
energy transformation industries.  The joule is the common energy unit recommended by the 
United Nations for general application.   
 
3.1 Preparation of Energy Balance Components 
The energy balance table consists of 10 columns of data for individuals or groups of fuels, 
and 26 rows identifying the different categories of production, conversion and utilization of 
energy.   
 
3.2 Description of the Rows 
 
Primary Production (row 1): Reports the quantities of fuel extracted or produced, calculated 
after any operation for removal of inert matter. In general, production includes the quantities 
consumed by the producer in the production process as well as supplies to other producers of 
energy for transformation or other uses. 

 
Imports (row 2) and Exports (row 3): Report the quantity of fuels obtained from or supplied 
to other countries. Amounts are considered as imported or exported when they have crossed 
the political boundary of the country, whether customs clearance has taken place or not. The 
amount of fuels in transit should not be included.  In the energy balance format, imports are 
positive numbers, and exports are negative numbers and carry a negative sign (-).  
 
Bunkers (row 4): Refer to the amount of fuel delivered to ocean-going ships or aircrafts of all 
flags engaged in international traffic.  Consumption by ships engaged in transport in inland 
and coastal waters, or by aircraft engaged in domestic flights, is not included.  The minus sign 
is used for entries under this item.   

 
Stock Changes (row 5): Report the difference between the opening stock level and closing 
stock level for stocks held on national territory, and in this report the period is the year 2008. 
A stock build is shown as a negative number and a stock draw is shown as a positive number. 
    
Total Energy Requirements (row 6): It is computed as: (6) = production (row 1) + imports 
(row 2) - exports (row 3) - bunkers (row 4) ± stock changes (row 5) 
  
Energy Converted (row 7): This sector represents quantities of fuels transformed to obtain 
derived energy products.   
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Consumption for Non-Energy purposes (row 9): Refers to the quantity of energy products 
consumed as raw materials in the chemical, petrochemical and other industries, not in order to 
produce energy.  The minus sign is used for entries under this item. 

 
Losses in Transport and Distribution (row 10): Refers to the losses of fuels and electrical 
energy, which occur out side the utilities or plants before reaching the final consumer. 
 
Statistical Differences (row 11): Calculated as follows: (11) = total energy requirements (row 
6) ± energy converted (row 7) – losses in transport and distribution (row10) – consumption 
for non-energy uses (row 9) – final consumption (row12). 
 
Final Consumption (row 12): Refers to the consumption of primary and derived energy by 
industry, construction, transports, households, agriculture and other sectors.   
 
Consumption by Industry and Construction (row 13): Broken down into the iron and steel 
industry, chemical industry and other industries and construction.  Consumption in the 
chemical industry refers to the use as fuel only.  Fuels used by the energy sector, and all 
inputs into energy conversion, such as fuels used by industrial/self producers of thermal 
electricity, are excluded. 
 
Consumption by Transport (row 18): Includes all fuels consumed by road traffic, by ships 
engaged in transport in inland and coastal waters and aircraft engaged in domestic flights, and 
by rail ways.   
 
Consumption by Households and Other Sectors (row 22): Covers households, agriculture 
(including hunting, forestry and fishing), trade and services sectors. 
 
3.3 Description of the Columns  
Column (1): Consists of charcoal and fuel wood. 
Column (2): Consists of olive cake. 
Column (3): Consists of liquefied petroleum gas. 
Column (4): Consists of oils and lubricants. 
Column (5): Consists of diesel. 
Column (6): Consists of kerosene. 
Column (7): Consists of bitumen. 
Column (8): Consists of gasoline. 
Column (9): Consists of electricity. 
Column (10): Consists of solar energy. 
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Chapter Four 
 

Methodology 
 
This chapter presents documentation of the main characteristics of the methodology used in 
preparing this report, and the methodology used in data collection from the different sources, 
which includes the economic surveys series, foreign trade statistics, prices statistics and the 
household energy surveys.   
 
4.1 Preparing Report Methodology 
The preparation of this report depended on administrative records as well as on the surveys 
carried out by PCBS to obtain data on energy.  The data covers the following forms of energy: 
 Electricity. 
 Petroleum products: diesel, gasoline, kerosene, oils and lubricants and LPG. 
 Charcoal, wood, olive cake and bitumen. 
 Solar energy.  

 
The energy balance for the Palestinian Territory was prepared in two forms: the first in 
physical units and the second in Joule.  International energy conversion factors were used 
following United Nations recommendations to convert the different types of energy into a 
common energy unit (Joule). 
 
Foreign trade statistics has provided the import and export data of energy forms; the economic 
surveys provided data about the value of energy used in production and energy used in 
generating electricity.  The department of price statistics provided the average consumption 
price for the different energy forms. 
 
4.2 Data Sources 
 
Economic Surveys  
The main objective of these surveys is to collect data on the basic economic indicators 
covering the main economic activities (industry, internal trade, service, transport, storage and 
communication and construction).  Data related to production inputs of goods was used to 
provide data on energy used in production and energy used in generating electricity. 
 
Foreign Trade Statistics 
The main objective of the foreign trade statistics is to cover data related to the flow of goods 
to the Palestinian Territory, and figures from the foreign trade statistics have been used in the 
publication of data on imports of bitumen, coal and wood.  Foreign trade statistics in meeting their 
data rely on the administrative records from a range of official sources, including invoices and 
clearing customs data as well as some other sources.   
 
Prices Statistics 
Through the price statistics program PCBS is gathering data about consumer prices depending 
on a complete system covering the ways of gathering prices, resources and its geographical 
distribution. 
 
Data price are collected in the field through personal interviews by a team trained for this 
purpose and from retail, shops and the different service shops from the main cities of the 
Palestinian Territory. 
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Household Energy Survey 
The PCBS provides data that covers the needs of data users about energy consumption and 
the forms of energy in this sector.  To cover this data a questionnaire of the household energy 
survey was attached with the labor force survey, which is carried out by PCBS quarterly.  The 
questionnaire contains questions about the consumption amounts and forms of energy; this 
questionnaire also includes questions about the use of energy forms in the household activities 
and the equipment that consume energy in the household sector.  PCBS carried out two 
rounds of the household energy survey in year 2008.  
 
Agriculture Statistics 
The quantities of fuel consumed in this sector are estimated through the structural 
Agricultural survey.  While industry statistics provide the amount of pressed olives that 
through which the amount of olive cake is estimated.  
  
Informal Transport Sector 
Transport statistics through the informal transport survey sector provides data for the 
expenditure on fuels through which the consumed fuels are estimated.  
 
National Accounts 
Consumed energy in the informal construction sector was estimated based on the national 
accounts data.  The expenditure on the informal sector is about 58% of the total expenditure 
on the construction sector for the year 2008. 
 
Finance and Insurance Survey 
The survey covers all financial institutions through the comprehensive survey for financial 
institutions and insurance companies. 
 
Palestinian Energy and Natural Resources Authority 
The Energy and Natural Resources Authority provides the electrical energy imports from 
Israel, and also the diesel consumed in the electric generator station in the Gaza Strip, and 
also provides the electric power produced in the station. 
 
4.3 Solar Energy Estimations 
In estimating the solar energy in water heating the following are to be considered: 

1. The surface area of the plate of the solar heater is considered to be 1.7 m². 
2. The annual incident solar irradiance is about 2,000 KWh/m². 
3. The number of the estimated plates for the year 2008 was 811,695. 
4. The efficiency of the solar water heater was considered to be 45% and the losses in 

water distribution is 13.5%. 
5. The annual heat production from solar energy for consumption is calculated as: 

Heat out = Mirror area ×  annual incident solar irradiance × Number of Mirrors × 
efficiency = 0.45 H inp  
Heat production in year 2007 = 1.7 × 2,000 × 811,695 × 0.45  [KWh].  
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 
This chapter provides the most important points concerning the statistical quality of the 
energy balance in the Palestinian Territory 2008, depending on the calculations of the data 
quality for the surveys and the administrative records used as sources for this report, in 
addition to special technical notes, which should be taken into consideration. 
 
This chapter is divided into two sections: The first one presents data quality according to the 
sources and the second section presents the special technical points concerning the energy 
balance in the Palestinian Territory 2008. 
 
5.1 Data Sources 
 
Foreign Trade Statistics 
The foreign trade statistics program has many strong points in the methodology and data 
processing that are consistent with international standards and recommendation.  The foreign 
trade statistics in the Palestinian Territory include all goods that are imported or exported.  
The power of the foreign trade statistics is that it provides real numbers gathered through total 
counting of data and does represent estimations.  But it is worth mentioning the following 
important notes: 
 Data does not cover the quantities that are not included in interchange between Israel and 

the Palestinian National Authority (about 20% of the total interchange according to the 
Ministry of Finance). 
 For petroleum products, administrative records of the General Petroleum Corporation 

covers the major part of data related to imports; the other part is covered by value added 
tax invoices from the Ministry of Finance. 
 For electricity data, administrative records of the Palestinian Energy Authority were used 

to provide data on electricity imports as well as the data of the Palestinian Electric 
Company.  

Economic Surveys  

In dealing with data from economic surveys, the following points should be taken into 
consideration: 

 The response rate of data for these surveys is relatively high if it is compared with the 
response in other countries. There are some refused cases (14.7%) which affect the 
accuracy of data especially in cases where the refusing establishment has significant 
weight in its economic activity.  
 All data depends on establishment records, and if these records were not available, for 

small establishments, in most cases, the respondent was asked to give approximate 
estimates. 
 Detailed energy data were estimated for each of the Gaza Strip and Jerusalem, where the 

economic surveys provided the energy data in these areas in totals, without breakdown for 
each type of fuel. 
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Household Energy Surveys 
In dealing with data from the household energy surveys, the following notes should be taken 
into consideration: 
 

 There are sampling errors as a result of studying a part of the society and not all of it, and 
non sampling errors through the fact that some of the households were not in their houses 
and the interviewers could not meet them.  Some errors occurred due to the way the 
questions were asked by interviewers, misunderstanding of the questions by the 
respondents and using estimations to answer the questions related to consumption. 
 This survey was implemented twice in the year 2008 (April and July) and data is 

estimated according to the results of the surveys in that year.  The consumption of energy 
types was estimated according to 2008 surveys.  The non-response cases reached around 
15.0% and 11.4% in both surveys respectively.  

 
5.2 Technical Notes 
 The balance tables cover data related to the main types of energy (electricity, petroleum 

products, biomass and solar energy).  It is important to note that there are other types of 
energy (animal and vegetal residues, other petroleum products and electricity generation 
from wind and solar energies) that are not included due to the lack of data, and rarity of 
such energies. 
 The technical losses in electricity in the Palestinian Territory are considered to be 20% 

based on the Palestinian Energy and Natural Resources Authority. 
 In all calculations related to gasoline, we deal with the average of all available types of 

gasoline.  A common price and conversion factor were used. 
 In all calculations related to oils and lubricants, we deal with the average of all available 

types of oils and lubricants.  A common price and conversion factors were used. 
 In all accounts related to coal and wood, a unified calorific value was used for each of the 

charcoal and wood based on the weight of each type in the balance, and the  calorific 
value for both was considered to be 11.3 gigajoules/ton. 
 The efficiency of the mirror of the solar water heater and the factor of losses in water 

distribution were taken from the Palestinian Energy and Natural Resources Authority. 
 The amount of olive cake was considered to be 40% of the pressed olives.  
 The ton unit in the tables refers to a metric ton. 
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