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 مقدمة
 

 :تمهيد

قيق الرفاهية    العناصر الهامة في تح  أحد  يعتبر توفر الطاقة  إذتلعب الطاقة دورا مهما في تحديد مستوى حياة الشعوب      

  األجهزة  وتعتبر مؤشرا على الوضع االقتصادي للدولة، لذا تهتم معظم         .   والرقي في مستوى المعيشة لدى المواطنين   

 . الخاصة بموضوع الطاقة    اإلحصاءات  الرسمية في مختلف الدول بجمع وتبويب ونشر     اإلحصائية
 

 في الجهاز المركزي   اإلدارية  سوح الميدانية والسجالت    لقد تم العمل على استخراج البيانات المتعلقة بالطاقة من الم      

 الفلسطيني ذات العالقة، وقد تم تجميع ومعالجة هذه البيانات واعداد هذا التقرير، ليغطي استهالك الطاقة في            لإلحصاء

 . 2002القطاعات المختلفة في العام   
 

نها تسليط الضوء على وضع الطاقة في       الطاقة وخطوة من شأ    إحصاءات برنامج إنجازات يعتبر هذا التقرير من  

األراضي الفلسطينية في ظل غياب البيانات الدقيقة والشاملة حول هذا الموضوع الحساس والحيوي، وسيتم العمل على                     

 ومنفذي المسـوح   اإلدارية تجاوز بعض الفجوات الواردة في هذا التقرير من خالل التنسيق مع مزودي بيانات السجالت             

 . توفير بيانات شاملة ودقيقة حول هذا الموضوع     أهمية خذ بعين االعتبار   الميدانية لأل 
 

 :أهداف التقرير

يهدف هذا التقرير إلى توفير بيانات إحصائية حول المؤشرات الرئيسية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في األراضي                

 : تحقيق ما يلي إلىالفلسطينية حيث يهدف هذا التقرير على وجه الخصوص       

 .في توفير البيانات الرئيسية الالزمة إلعداد ميزان الطاقة الفلسطيني      المساهمة  .1

 .توفير البيانات الالزمة ألغراض البحث والتحليل     .2

 .توفير البيانات الالزمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين بموضوع الطاقة        .3
 
 : المؤشرات التي تم التعرض لها في هذا التقرير فهيأما

 .وردة والمعاد تصديرها في األراضي الفلسطينية حسب شكل الطاقة والمناطق الجغرافية          كمية الطاقة المست   .1

 .كمية الطاقة المستهلكة في القطاعات المختلفة حسب شكل الطاقة والمناطق الجغرافية          .2

 .كمية الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء في القطاعات المختلفة حسب شكل الطاقة والمناطق الجغرافية         .3

 . التغير في المخزون والتالف والمفقود ألشكال الطاقة المختلفة       كمية .4

 .معدل اسعار اشكال الطاقة في االراضي الفلسطينية      .5
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 المفاهيم والمصطلحات
 

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

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

 .بالوحدات ومعامالت التحويل المعتمدة
 

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

عمل بشكل  وقود هيدروكربوني سائل يتم الحصول عليه من خالل تقطير النفط الخام، ويست           

 .أساسي كوقود في العديد من محركات االحتراق الداخلي، وكوقود لألفران
 

 ):الديزل(السوالر 

هي الشغل المبذول لتحريك شحنة كهربائية في موصل وهذا الشغل يساوي الطاقة               

ووحدة قياس الطاقة الكهربائية المستنفذة هي الكيلوواط      .  الكهربائية المستنفذة في الموصل 

 .ساعة

 )ساعة (الزمن ×  )  كيلوواط (القدرة  =  الطاقة الكهربائية المستهلكة   
 

 :الطاقة الكهربائية

ألغـراض الحسابات الخاصة بالطاقة، تحول كافة كميات الطاقة من الوحدات الفيزيائيـة            

، ويسمى  )مكافئ طن نفط أو مكافئ طن فحم أو جول        (التقلـيدية إلى وحدة طاقة مشتركة       

 .  عملية التحويل هذه بمعامل التحويلالمعامل المستخدم في
 

 :معامالت تحويل الطاقة

 .هي كمية الطاقة التي يتم الحصول عليها من دول أخرى
 

 :الطاقة المستوردة

هي كميات الطاقة التي استوردت من دول أخرى ثم أعيد تصديرها إلى دول أخرى دون               

 .أن يجري أي عملية تغير في شكلها أو محتواها
 

 :لمعاد تصديرهاالطاقة ا

هـو وقود هيدروكربوني يستعمل بشكل رئيسي في محركات االحتراق الداخلي وتصنف            

األنواع المختلفة من البنزين حسب رقم االوكتان ويمثل هذا الرقم مقاومة االحتراق األولي             

C8H18 لكـل نوع من البنزين عن طريق المقارنة مع خليط من 
كفاءة :  مثال (C7H16و  

C8H18 من 95%عادل كفاءة خليط يحتوي على  ت95بنزين 
 ).C7H16 من 5% و  

 :البنزين

وقود هيدروكربوني سائل يتم الحصول عليه من خالل التقطير الجزئي للبترول، ويستعمل            

 .كوقود تسخين ومذيب

 :الكاز

 910 × 3.6=  ث 3600×  واط 610) = س.و.م(ساعة .واطغايمهي وحدة طاقة، وال

 .ثانية.واط

 :ساعة.واطاميغال

ويتكون من مزيج من الغازات ويتم الحصول عليه من الغاز الطبيعي أو من تجزئة النفط               

الخام، ويستعمل كوقود للتسخين والطبخ المنزلي، ووقود لبعض أنواع المحركات، وكمادة           

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

ــاز البتــ  ــسيل غ رول الم

(LPG) : 
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 بفعل قوة  نيوتن 1هـي وحدة طاقة، وتعرف على أنها الطاقة الالزمة لتحريك جسم وزنه             

 . بنفس اتجاه القوة مسافة متر واحد نيوتن1مقدارها 
           

 :الجول

في هذا التقرير   " طن" وقد تم استخدام كلمة      . كغم 1000 =  المتري هي وحدة كتلة، والطن   

 ى الطن المتريلإلشارة إل
 

 :الطن المتري

هو ناتج صلب يحتوي بشكل رئيسي على الكربون ويتم الحصول عليه عن طريق عملية              

 .التقطير اإلتالفي للحطب في غياب الهواء
 

 :الفحم النباتي

وحـدة القـدرة الكهـربائية، ويعرف الواط بأنه معدل الطاقة المبذولة في الثانية الواحدة               

 .ث/ جول =  والواط 
 

 :الواط

 .جميع أنواع الحطب المستخدمة والمستغلة كوقود
 

 :الحطب

 :المكافئ الوزني .وهو عبارة عن معامل ناتج من قسمة وحدة كتلة على وحدة حجم
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 المنهجية
 

من   يحتوي هذا الفصل عرضاً لمنهجية إعداد هذا التقرير باإلضافة إلى المنهجية التي تم إتباعها في جمع بيانات التقرير                

وإحصاءات     باإلضافة إلى إحصاءات التجارة الخارجية    ،المصادر المختلفة والتي تشمل سلسلة المسوح االقتصادية         

 .األسعار
 

 :سلسلة المسوح االقتصادية

الهـدف األساسـي لهـذه المـسوح هـو جمع وتوفير قاعدة بيانات حول المؤشرات االقتصادية التي تغطي النشاطات                    

البيانات ).  لصناعة، والتجارة الداخلية، واإلنشاءات، والخدمات، والنقل والتخزين واالتصاالت       ا(االقتـصادية المخـتلفة     

المشتريات من الطاقة، الطاقة المستخدمة في اإلنتاج، الطاقة        : التـي يـتم جمعهـا تغطـي المؤشرات األساسية التالية          

 .طة االقتصادية المختلفةالمستخدمة في توليد الكهرباء، والتغير في المخزون والفاقد في األنش
 

 :إحصاءات التجارة الخارجية

يتلخص الهدف األساسي لعمل إحصاءات التجارة الخارجية برصد التدفقات السلعية الحقيقية خالل فترة اإلسناد الزمني،        

ضي  حيث توفر إحصاءات التجارة الخارجية بيانات حول الصادرات، والمعاد تصديره لمختلف أنواع الطاقة في األرا       

 .الفلسطينية
 
 :حصاءات األسعارإ

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          

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

 .  الفلسطينية األراضيمحالت البيع بالتجزئة ومحالت الخدمات المختلفة من المدن الرئيسية في       
 

 :عند إعداد الجداول اإلحصائية للتقرير يؤخذ بعين االعتبار األمور التالية         

الرئيسية تقسم إلى الصناعة، والتجارة الداخلية، والخدمات، واإلنشاءات، والنقل             قطاعات االستهالك  .1

 .والتخزين واالتصاالت  

يتم تحويل جميع الوحدات الفيزيائية المستخدمة إلى وحدة الجول، وذلك عن طريق استخدام معامالت           .2

 . تحويل الطاقة الدولية   
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 المالحظات الفنية
 

 :ظات على المؤشرات المعروضة في هذا التقرير من ناحية الشمول والدقةيعرض هذا البند أهم المالح

تغطـي بـيانات التجارة الخارجية استيراد وتصدير كافة أشكال الطاقة في جميع المناطق الفلسطينية باستثناء                  .1

 .1967 الذي احتلته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  من محافظة القدسذلك الجزء
 

الكهرباء، ومشتقات النفط والفحم    (طـي جـداول التقريـر كافـة البيانات المتعلقة بأشكال الطاقة الرئيسية              تغ .2

الفحم الحجري، ومشتقات أخرى للنفط، والمخلفات النباتية       (علمـا بأنه يوجد أشكال أخرى للطاقة        ) والحطـب 

هذه األشكال، لم يتم التطرق إليها في يجب أخذها بعين االعتبار، ولكن بسبب عدم توفر بيانات عن           ) والحيوانية

 .هذا التقرير
 

 وال تشمل خسائر    ، تلك الكميات المفقودة داخل المنشآت االقتصادية      هيكميات الفاقد والتالف من أشكال الطاقة        .3

 .النقل والتوزيع، كما ال تتوفر أية بيانات عن الفاقد الفني للطاقة الكهربائية في األراضي الفلسطينية
 

 .بيانات المذكورة في قطاع النقل غير شاملة لقطاع النقل غير المنظمجميع ال .4
 

فـي جمـيع الحسابات الخاصة بالبنزين، تم التعامل مع البنزين كمعدل لألنواع المتوفرة من البنزين، كذلك تم                   .5

 .معامل تحويل موحد لجميع أنواع البنزينو  سعراستخدام
 

م، تم التعامل معها كمعدل لجميع أنواع الزيوت والشحوم         فـي جمـيع الحـسابات المـتعلقة بالزيوت والشحو          .6

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

معامـل تحـويل مـوحد للـزيوت والشحوم يعتمد على معامالت التحويل الخاصة بأنواع الزيوت والشحوم                 و

 .المختلفة
 

 .معـامل تحويل موحدو  سعرلحسابات المتعلقة بالفحم والحطب تم استخدامفي جميع ا .7
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الحطب والفحمالزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكازالسوالرالبنزينالكهرباء

 Electricity Gasoline Diesel Kerosene LPG Oils and Lubricants  Wood & CoalTotal Energy

200,3987,52418,5681,5757,5842,4893382,246Januaryكانون الثاني

191,99410,23515,52130212,645997562,284Februaryشباط

181,0729,98522,3324607,3681,5461752,289Marchآذار

166,6596,28811,9343456,332113221,620Aprilنيسان

181,7178,99914,39212110,3691,286462,069Mayأيار

198,7669,04517,217757,2343,3543142,202Juneحزيران  

193,0467,71817,599427,1442,1221292,090Julyتموز

201,8438,33617,627726,9692,3165182,157Augustآب

195,3768,67418,6361887,6684663002,131Septemberأيلول

192,5328,36117,04308,2181,8801432,122Octoberتشرين األول 

196,6947,98715,5491108,0093,1143662,124Novemberتشرين الثاني

206,86510,73420,6601,0115,7961,54710022,329Decemberكانون األول

2,306,962103,886207,0784,30195,33621,1283,70925,663Totalالمجموع

2002 1:  الطاقة المستوردة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب شكل الطاقة والشهر، جدول
Table 1:  Imported Energy in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Type of Energy and Month, 2002

Month
الطاقة الكلية 

الشهر

الكهرباء بالميجاواط.ساعة، البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر، وغاز البترول المسيل، والزيوت والشحوم،

LPG, Oils and Lubricants, Coal and Wood in Metric Tons and Total Energy in Tera Jouleوالفحم والحطب بالطن المتري، والطاقة الكلية بالتيراجول.

شكل الطاقة         

Electricity in Megawatt.hour, Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters,

Energy Type
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Energy Typeشكل الطاقة          

الحطب والفحمالزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكاز السوالر البنزين الكهرباء 

 Electricity Gasoline Diesel Kerosene LPG Oils and Lubricants  Wood & CoalTotal Energy

2,306,962103,886207,0784,30195,33621,1283,70925,663Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

*1,578,24475,266106,3123,28560,32819,1073,42116,397Remaining West Bankباقي الضفة الغربية*

403,16421,90238,5411,39027,1052,1638915,100North of West Bankشمال الضفة الغربية

722,41233,61733,2428989,9192,5271255,844Middle of West Bankوسط  الضفة الغربية

452,66819,74734,52999723,30414,4172,4055,453South of West Bankجنوب الضفة الغربية

728,71828,620100,7661,01635,0082,0212889,266Gaza Stripقطاع غزة

2002 2:  الطاقة المستوردة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة  حسب شكل الطاقة والمنطقة، جدول
Table 2:  Imported Energy in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Type of Energy and Region, 2002

الكهرباء بالميجاواط.ساعة، البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر، وغاز البترول المسيل، والزيوت والشحوم،

*يستثنى ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

  والفحم  والحطب بالطن المتري، والطاقة الكلية بالتيراجول

المنطقة
الطاقة الكلية 

Region

Electricity in Megawatt.hour, Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters,

LPG, Oils and Lubricants, Coal and Wood in Metric Tons and Total Energy in Tera Joule

*Excluding that part of Jerusalem annexed by Israel in 1967
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Energy Typeشكل الطاقة                                                                                  

الحطب والفحمالزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكاز السوالر البنزين

 Gasoline Diesel Kerosene LPG Oils and Lubricants  Wood & CoalTotal Energy

1.0221.50.00.00.00.08.2Januaryكانون الثاني

0.635.30.03.11.00.01.5Februaryشباط

1.015.50.00.01.00.00.6Marchآذار

2.612.80.00.00.00.00.6Aprilنيسان

1.621.20.00.00.00.00.8Mayأيار

1.04.10.00.01.00.00.2Juneحزيران  

0.06.00.00.00.00.00.3Julyتموز

0.04.60.00.03.00.00.3Augustآب

0.08.30.00.00.00.00.3Septemberأيلول

0.04.60.00.02.00.00.3Octoberتشرين األول 

1.76.20.00.01.00.00.3Novemberتشرين الثاني

1.514.70.00.01.00.00.6Decemberكانون األول

11.0354.80.03.110.00.014.0Totalالمجموع

2002 3:  الطاقة المعاد تصديرها في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة  حسب شكل الطاقة والشهر، جدول
Table 3: Re-Exported Energy in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Type of Energy and Month, 2002 

الكهرباء بالميجاواط.ساعة، البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر، وغاز البترول المسيل،

والزيوت والشحوم، والفحم والحطب بالطن المتري، والطاقة الكلية بالتيراجول.

Electricity in Megawatt.hour, Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters,

LPG, Oils and Lubricants, Coal and Wood in Metric Tons and Total Energy in Tera Joule

Monthالشهر
الطاقة الكلية 
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Energy Typeشكل الطاقة                                                                                  

الحطب والفحمالزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكاز السوالر البنزين

 Gasoline Diesel Kerosene LPG Oils and Lubricants  Wood & CoalTotal Energy

11.0354.80.03.110.00.014.0Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

*11.0354.80.03.110.00.014.0Remaining West Bankباقي الضفة الغربية*

0.00.00.00.00.00.00.0North of West Bankشمال الضفة الغربية

10.074.00.00.010.00.03.5Middle of West Bankوسط  الضفة الغربية

1.0280.80.03.10.00.010.5South of West Bankجنوب الضفة الغربية

0.00.00.00.00.00.00.0Gaza Stripقطاع غزة
*يستثنى ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

Region المنطقة
الطاقة الكلية 

*Excluding that part of Jerusalem annexed by Israel in 1967

2002 4:  الطاقة المعاد تصديرها في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة  حسب شكل الطاقة والمنطقة، جدول
Table 4: Re-Exported Energy in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Type of Energy and Region, 2002 

الكهرباء بالميجاواط.ساعة، البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر، وغاز البترول المسيل،

LPG, Oils and Lubricants, Coal and Wood in Metric Tons and Total Energy in Tera Jouleوالزيوت والشحوم، والفحم والحطب بالطن المتري، والطاقة الكلية بالتيراجول.

Electricity in Megawatt.hour, Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters,
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الطاقة الكلية

الفحم والحطبالزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكازالسوالرالبنزينالكهرباء

ElectricityGasolineDieselKeroseneLPGOils and lubricantsCoal and Wood

447,4079,92370,7958767,4551,3541,4035,224Palestinian Territory

345,7245,64253,9165704,2179741,0883,871Remaining West Bank*

74,2381,44514,6521021,334333325977North of West Bank

127,6982,05810,3623868661951261,040Middle of West Bank

143,7882,13928,902822,0174466371,854South of West Bank

101,6834,28116,8793063,2383803151,353Gaza Strip
Excluding that part of Jerusalem annexed by Israel in 1967**يستثنى ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

شكل الطاقة

والزيوت والشحوم، والفحم والحطب بالطن المتري، والطاقة الكلية بالتيراجول.

قطاع غزة

Region

االراضي الفلسطينية

Total Energy

جنوب الضفة الغربية

المنطقة

2002 5:  المشتريات من الطاقة في االنشطة االقتصادية حسب شكل الطاقة والمنطقة، جدول
Table 5: Energy Purchases for Economic Activities by Type of Energy and Region, 2002. 

Electricity in Megawatt.hour, Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters,

LPG, Oils and Lubricants, Coal and Wood in Metric Tons and Total Energy in Tera Joule

الكهرباء بالميجاواط.ساعة، البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر، وغاز البترول المسيل،

باقي الضفة الغربية*

شمال الضفة الغربية

وسط الضفة الغربية

Energy Type
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الكهرباء بالميجاواط.ساعة، البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر، وغاز البترول المسيل، والزيوت والشحوم،

والفحم والحطب بالطن المتري، والطاقة الكلية بالتيراجول.

الطاقة الكليةEnergy Typeشكل الطاقة          

الفحم والحطبالزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكازالسوالرالبنزين الكهرباء

ElectricityGasolineDieselKeroseneLPGOils and LubricantsCoal and Wood

191,6293,19542,8692303,5368018792,693Industryالصناعة

2,8993343,894047832172Constructionاالنشاءات

164,0494,71914,3862171,810331131,461Internal Tradeالتجارة الداخلية

71,8121,4014,8264162,03773509636Servicesالخدمات 

 17,0182744,8201325660.0262Transport, Storage andالنقل والتخزين واالتصاالت
Communications

447,4079,92370,7958767,4551,3541,4035,224Totalالمجموع

Economic Activityالنشاط االقتصادي
Total Energy

2002 6: المشتريات من الطاقة في باقي األراضي الفلسطينية حسب شكل الطاقة والنشاط االقتصادي، جدول
Table 6: Energy Purchases in the Remaining Palestinian Territory by Type of Energy and Economic Activity, 2002. 

Electricity in Megawatt.hour, Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters,

LPG, Oils and Lubricants, Coal and Wood in Metric Tons and Total Energy in Tera Joule
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الطاقة الكليةEnergy Typeشكل الطاقة

الفحم  والحطبالزيوت والشحومغاز البترول المسيلكازالسوالرالبنزينالكهرباء

ElectricityGasolineDieselKeroseneLPGOils and LubricantsCoal and Wood

432,1999,92470,7828587,4641,3561,4045,160Palestinian Territoryاالراضي الفلسطينية

*334,4655,64253,8815514,2199751,0883,822Remaining West Bankباقي الضفة الغربية*

70,4421,44514,638831,336333325960North of West Bankشمال الضفة الغربية

123,9982,05810,3533868661951261,024Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

140,0252,13928,890822,0174476371,838South of West Bankجنوب الضفة الغربية

97,7344,28216,9013073,2453813161,338Gaza Stripقطاع غزة

2002 7:  الطاقة المستخدمة في االنتاج في األنشطة االقتصادية حسب شكل الطاقة والمنطقة، جدول
Table 7: Energy Used for Production in Economic Activities by Type of Energy  and Region, 2002.

Electricity in Megawatt.hour, Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters,

LPG, Oils and Lubricants, Coal and Wood in Metric Tons and Total Energy in Tera Joule

الكهرباء بالميجاواط.ساعة، البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر، وغاز البترول المسيل،

والزيوت والشحوم، والفحم والحطب بالطن المتري، والطاقة الكلية بالتيراجول.

*Excluding that part of Jerusalem annexed by Israel in 1967

Region
Total Energy

*يستثنى ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

المنطقة
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الطاقة الكليةEnergy Typeشكل الطاقة          

الفحم والحطبالزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكازالسوالرالبنزينالكهرباء

ElectricityGasolineDieselKeroseneLPGOils and LubricantsCoal and Wood

191,6293,19542,8482113,5398028812,691Industryالصناعة

2,9033343,895147831172Constructionاالنشاءات

164,0494,71714,3862171,813332131,461Internal Tradeالتجارة الداخلية

56,6001,4034,8324162,03973509574Servicesالخدمات 

 17,0182754,8211326660262Transport, Storage andالنقل والتخزين واالتصاالت
Communications

432,1999,92470,7828587,4641,3561,4045,160Totalالمجموع

.2002 8: الطاقة المستخدمة في االنتاج في االنشطة االقتصادية حسب شكل الطاقة والنشاط، جدول
Table 8: Energy Used for Production in Economic Activities by Type of Energy and Activity, 2002. 

Electricity in Megawatt.hour, Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters,

LPG, Oils and Lubricants, Coal and Wood in Metric Tons and Total Energy in Tera Joule

الكهرباء بالميجاواط.ساعة، البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر، وغاز البترول المسيل،

Economic Activityالنشاط االقتصادي
Total Energy

 والزيوت والشحوم، والفحم والحطب بالطن المتري، والطاقة الكلية بالتيراجول.
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الطاقة الكليةEnergy Typeشكل الطاقة          

الزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكازالسوالرالبنزين

GasolineDieselKeroseneLPGOils and lubricants

9013,84830883520Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

*1811,85912868443Remaining West Bankباقي الضفة الغربية*

135,4670546205North of West Bankشمال الضفة الغربية

021712008Middle of West Bankوسط  الضفة الغربية

56,1750322230South of West Bankجنوب الضفة الغربية

721,9891801577Gaza Stripقطاع غزة

2002 9:  الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء في األنشطة االقتصادية حسب شكل الطاقة والمنطقة، جدول
Table 9:  Energy Used for Electricity Generation in Economic Activities by Type of Energy and Region, 2002

Region

البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر وغاز البترول المسيل والزيوت والشحوم والفحم والحطب بالطن المتري والطاقة الكلية بالتيراجول

*يستثنى ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

Total Energy

Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters, LPG, Oil and 
lubricants, Coal and Wood in Metric Tons and Total Energy in Tera 
Joule

المنطقة

*Excluding that part of Jerusalem annexed by Israel in 1967
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الطاقة الكليةEnergy Typeشكل الطاقة          

الزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكازالسوالرالبنزين

GasolineDieselKeroseneLPGOils and lubricants

6912,5582875470Industryالصناعة

6500012Constructionاإلنشاءات

1066130625Internal Tradeالتجارة الداخلية

5323120113Servicesالخدمات

 0256130010Transport, Storage andالنقل والتخزين واالتصاالت
Communications

9013,84830883520Totalالمجموع

Economic Activity النشاط االقتصادي
Total Energy

2002 10:  الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء في األنشطة االقتصادية حسب شكل الطاقة والنشاط، جدول
Table 10:  Energy Used for Electricity Generation in Economic Activities by Type of Energy and Activity, 2002

البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر وغاز البترول المسيل والزيوت والشحوم والفحم والحطب بالطن المتري والطاقة الكلية 

بالتيراجول
Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters, LPG, Oil and lubricants, Coal and 
Wood in Metric Tons and Total Energy in Tera Joule
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الطاقة الكليةEnergy Typeشكل الطاقة          

الفحم والحطبالزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكازالسوالرالبنزين

GasolineDieselKeroseneLPGOils and lubricantsCoal and Wood

0.020.020.000.010.010.200.01Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

*0.020.020.000.000.000.200.01Remaining West Bankباقي الضفة الغربية*

0.020.020.000.000.000.200.01North of West Bankشمال الضفة الغربية

0.000.000.000.000.000.000.00Middle of West Bankوسط  الضفة الغربية

0.000.000.000.000.000.000.00South of West Bankجنوب الضفة الغربية

0.000.000.000.010.010.000.00Gaza Stripقطاع غزة

*يستثنى ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

المنطقة

2002 11:  الفاقد من الطاقة في األنشطة االقتصادية حسب شكل الطاقة والمنطقة، جدول
Table 11:  Energy Losses in Economic Activities by Type of Energy and Region, 2002

البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر وغاز البترول المسيل والزيوت والشحوم والفحم والحطب بالطن 

المتري والطاقة الكلية بالتيراجول
Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters, LPG, Oil and lubricants, Coal and Wood in Metric Tons and 
Total Energy in Tera Joule

Total Energy
Region

*Excluding that part of Jerusalem annexed by Israel in 1967

27



Energy Typeشكل الطاقة          

الفحم والحطبالزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكازالسوالرالبنزين

GasolineDieselKeroseneLPGOils and lubricantsCoal and WoodTotal Energy

0.020.020.000.010.010.200.01Industryالصناعة

0.000.000.000.000.000.000.00Constructionاإلنشاءات

0.000.000.000.000.000.000.00Internal Tradeالتجارة الداخلية

0.000.000.000.000.000.000.00Servicesالخدمات

 0.000.000.000.000.000.000.00Transport, Storage andالنقل والتخزين واالتصاالت
Communications

0.020.020.000.010.010.200.01Totalالمجموع

النشاط االقتصادي

2002 12:  الفاقد من الطاقة في األنشطة االقتصادية حسب شكل الطاقة والنشاط، جدول
Table 12:  Energy Losses in Economic Activities by Type of Energy and Activity, 2002

البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر وغاز البترول المسيل والزيوت والشحوم والفحم والحطب بالطن 

المتري والطاقة الكلية بالتيراجول
Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters, LPG, Oil and lubricants, Coal and Wood in Metric Tons and Total 
Energy in Tera Joule

الطاقة الكلية
Economic Activity
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الطاقة الكليةEnergy Typeشكل الطاقة          

الفحم والحطبالزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكازالسوالرالبنزين

GasolineDieselKeroseneLPGOils and lubricantsCoal and Wood

0.3Palestinian Territory-18.58.01.91.7-2.9-0.5األراضي الفلسطينية

*0.9Remaining West Bank-0.1-18.81.51.3-9.0-0.0باقي الضفة الغربية*

0.9North of West Bank-0.1-18.81.50.3-7.8-0.0شمال الضفة الغربية

0.00.00.00.00.00.00.0Middle of West Bankوسط  الضفة الغربية

1.20.00.01.00.00.0South of West Bank-0.0جنوب الضفة الغربية

0.56.10.36.50.61.80.6Gaza Stripقطاع غزة

*يستثنى ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

المنطقة

2002 13:  التغير في مخزون الطاقة في األنشطة االقتصادية حسب شكل الطاقة والمنطقة، جدول
Table 13:  Change of Energy Stock in Economic Activities by Type of Energy and Region, 2002

البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر وغاز البترول المسيل والزيوت والشحوم والفحم والحطب بالطن 

المتري والطاقة الكلية بالتيراجول
Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters, LPG, Oil and lubricants, Coal and Wood in Metric Tons 
and Total Energy in Tera Joule

Total Energy
region

*Excluding that part of Jerusalem annexed by Israel in 1967
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الطاقة الكليةEnergy Typeشكل الطاقة          

الفحم والحطبالزيوت والشحومغاز البترول المسيلالكازالسوالرالبنزين

GasolineDieselKeroseneLPGOils and LubricantsCoal and Wood

1.3Industry-18.52.30.92.0-20.6-0.5الصناعة

0.20.90.00.30.10.00.1Constructionاإلنشاءات

1.38.70.03.00.70.00.4Internal Trade-التجارة الداخلية

0.30.4Services-1.06.70.02.10.1الخدمات

0.11.40.00.30.10.00.1Transport, Storage and Communicationsالنقل والتخزين واالتصاالت

0.3Total-18.58.01.91.7-2.9-0.5المجموع

النشاط االقتصادي

2002 14:  التغير في مخزون الطاقة في األنشطة االقتصادية حسب شكل الطاقة والنشاط، جدول
Table 14:  Change of Energy Stock in Economic Activities by Type of Energy and Activity, 2002

البنزين والسوالر والكاز باأللف لتر وغاز البترول المسيل والزيوت والشحوم والفحم والحطب بالطن 

المتري والطاقة الكلية بالتيراجول
Gasoline, Diesel and Kerosene in Thousand Liters, LPG, Oil and lubricants, Coal and Wood in Metric Tons and Total 
Energy in Tera Joule

Energy Type
Total Energy
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الكهرباء بالميجاواط ساعة.

1996199719981999200020012002

161,196278,630351,090236,476255,287202,115191,629Industryالصناعة

6,59218,76828,7413,6062,5552,2142,899Constructionاإلنشاءات

108,29150,15855,187162,486137,764178,356164,049Internal Tradeالتجارة الداخلية

61,55273,124113,48095,89493,40276,95571,812Servicesالخدمات

 2,2238,68015,9238,52710,27414,31517,018Transport, Storage andالنقل والتخزين واالتصاالت
Communications

339,854429,360564,421506,989499,282473,955447,407Totalالمجموع

Economic Activityالنشاط االقتصادي
المشتريات من الطاقة الكهربائية

2002-1996 15: المشتريات من الطاقة الكهربائية في األنشطة االقتصادية حسب النشاط للفترة جدول
Table 15:  Electrical Energy Purchases in Economic Activities by Activity During 1996-2002

Electricity in Megawatt. hour.

Electrical Energy Purchases   
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الطاقة الكلية بالتيراجول

1996199719981999200020012002

3,1414,6315,9246,4303,9312,9562,693Industryالصناعة

4841,3341,817620660175172Constructionاإلنشاءات

1,4901,2431,3452,8361,5101,7211,461Internal Tradeالتجارة الداخلية

8188051,1911,247954718636Servicesالخدمات

 5991,8162,4841,940453322262Transport, Storage andالنقل والتخزين واالتصاالت
Communications

6,5329,82912,76113,0737,5085,8925,224Totalالمجموع

Total Energy in Terajoule

Table 16:  Total Energy Purchases in Economic Activities by Activity During 1996-2002
2002-1996 16: المشتريات من الطاقة الكلية في األنشطة االقتصادية حسب النشاط للفترة جدول

Economic Activityالنشاط االقتصادي
Electrical Energy Purchasesالمشتريات من الطاقة الكلية
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شكل الطاقة

الزيوت والشحومالسوالرالبنزينالفحمالكازغاز البترول المسيلالكهرباء

ElectricityLPGKeroseneCoalGasolineDieselOils & Lubricants

2.243.754.111.9611.45JanuaryWest Bank..0.60كانون ثاني الضفة الغربية

2.283.754.192.0211.42February..0.60شباط

2.313.754.202.0212.28March..0.60آذار

2.533.504.412.5512.41April..0.60نيسان

2.564.004.632.6312.41May..0.60أيار

2.594.004.712.4712.38June..0.65حزيران

2.853.754.812.4112.32July..0.65تموز

2.873.754.842.4212.48August..0.65آب

3.013.754.832.5412.36September..0.65أيلول

3.123.754.972.6512.64October..0.65  تشرين أول

3.034.004.892.5812.28November..0.65تشرين ثاني

December 3.004.004.772.6212.74..0.65 كانون أول

0.63..2.703.814.612.4112.26

2002 17:  أسعار الطاقة للمستهلك حسب شكل الطاقة والمنطقة والفترة الزمنية، جدول
Table 17:  Energy Prices for Consumer by Type of Energy, Region and Period, 2002

Average Annual Priceمعدل السعر السنوي

أسعار الفحم والغاز والزيوت والشحوم : شيكل/كغم

أسعار الكاز والبنزين والسوالر : شيكل/لتر

Prices of  Coal, LPC, Oils and Lubricants in NIS/Kg

Prices of Kerosene, Gasoline and Diesel in NIS/Liter

Region Periodالمنطقة الفترة

Energy Type

(..) Data not Available (..) البيانات عير متوفرة
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شكل الطاقة

الزيوت والشحومالسوالرالبنزينالفحمالكازغاز البترول المسيلالكهرباء

ElectricityLPGKeroseneCoalGasolineDieselOils & Lubricants

2.243.703.771.9711.40JanuaryGaza Strip..0.46كانون ثانيقطاع غزة

2.283.704.202.0411.40February..0.46شباط

2.323.884.202.0411.59March..0.46آذار

2.503.884.352.2311.59April..0.46 نيسان

2.563.884.632.6311.69May..0.46أيار

2.623.804.672.6211.67June..0.46 حزيران

2.853.804.812.6410.95July..0.46تموز

2.873.804.832.6511.71August..0.46  آب

2.984.004.832.7711.77September..0.46أيلول

3.154.004.912.9111.71October..0.46  تشرين أول

3.114.004.852.8211.77November..0.46تشرين ثاني

December 3.064.004.772.7811.94..0.46 كانون أول

0.46..2.713.874.572.5111.60

Energy Type

Average Annual Priceمعدل السعر السنوي

Data not Available (..)(..) البيانات عير متوفرة

2002 17 (تابع):  أسعار الطاقة للمستهلك حسب شكل الطاقة والمنطقة والفترة الزمنية، جدول
Table 17 (Continued):  Energy Prices for Consumer by Type of Energy, Region and Period, 2002

Prices of  Coal, LPC, Oils and Lubricants in NIS/Kg

PeriodRegion

Prices of Kerosene, Gasoline and Diesel in NIS/Liter

أسعار الفحم والغاز والزيوت والشحوم : شيكل/كغم

أسعار الكاز والبنزين والسوالر : شيكل/لتر

الفترةالمنطقة
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Energy Typeشكل الطاقة

الزيوت والشحومالسوالرالبنزينالفحمالكازغاز البترول المسيلالكهرباء

ElectricityLPGKeroseneCoalGasolineDieselOils & Lubricants

2.243.504.081.7613.25JanuaryJerusalem..0.35كانون ثانيالقدس

2.293.504.171.8213.75February..0.35شباط

2.313.504.171.8213.75March..0.35آذار

2.313.504.352.5313.75April..0.35نيسان

2.543.504.632.5313.75May..0.35أيار

2.543.504.672.4513.75June..0.35حزيران

2.803.504.992.4413.75July..0.35تموز

2.873.504.832.4413.75August..0.35آب

2.983.504.832.3513.75September..0.35أيلول

3.153.504.992.4913.75October..0.35 تشرين أول

3.023.504.852.5813.75November..0.35تشرين ثاني

3.003.504.762.5815.25December..0.35كانون أول

2.673.504.612.3213.83Average Annual Price..0.35معدل السعر السنوي

0.48..2.693.734.602.4112.56
Data not Available (..)(..) البيانات عير متوفرة

Region

Average Annual Price in Palestinian Territoryمتوسط السعر السنوي في األراضي الفلسطينية

2002 17 (تابع):  أسعار الطاقة للمستهلك حسب شكل الطاقة والمنطقة والفترة الزمنية، جدول
Table 17 (Continued):  Energy Prices for Consumer by Type of Energy, Region and Period, 2002

Prices of Wood, Coal, LPC, Oils and Lubricants in NIS/Kg

Period الفترةالمنطقة

أسعار الفحم والغاز والزيوت والشحوم : شيكل/كغم

Prices of Kerosene, Gasoline and Diesel in NIS/Literأسعار الكاز والبنزين والسوالر : شيكل/لتر
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Introduction 

Energy is considered of a great importance due to its role in reflecting the economy, the 
people welfare and the level of living. Also, energy data reflect infrastructure situation. 

The data of this report is based on the administrative records and the data extracted from 
surveys conducted by the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). This report 
provides data about energy consumption in the different activities for the year 2002. 

This report aims to achieve the following objectives: 

 1. Contributes in providing essential data for establishing energy balance in the 
Palestinian Territory. 

 2. Provides necessary data for research and analysis purposes. 

3. Provides necessary data for policy makers and interested persons in the field of energy. 

The report provides data on the following indicators: 

1. Imported and re-exported energy in the Palestinian Territory by type of energy and 
region. 

2. Energy consumed by economic sectors in the Palestinian Territory. 

3. Energy used for Electricity generation in economic sectors in the Palestinian Territory. 

4. Energy losses and stock change by economic activity in the Palestinian Territory. 

5. Total energy purchases in economic activities by activity during 1996-2002. 
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Concepts and Definitions 
  
The main concepts and expressions mentioned in this report were as follows: 
  

Diesel: Diesel is a hydrocarbon fuel mainly used in several types of internal- 
combustion engines and furnaces.  This fuel is obtained via filtration of 
crude oil.  

Electric Energy: Work done to move an electric charge in a conductor.  It is measured in 
kilowatt-hour. 

Electric Energy = Power (kW) * Time (Hours). 

Energy Conversion 
Factors:                        

For energy calculations, it is useful to convert quantities from original 
units into a common unit for the purpose of aggregating diverse energy 
sources.  The coefficient used for this conversion is called a conversion 
factor. 
 

Energy Imports: Refers to the amount of energy obtained from other countries. 

Energy Re-Exports: Refers to energy obtained from other countries and supplied to other 
countries without making any type of processing in the shape. 

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, which points to its 
resistance of early burning.  This number is obtained via 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: Kerosene is a hydrocarbon fuel used mainly as a heating fuel and in 
planes internal- combustion engines.  It is also used as a dissolvent and 
thinner.  This fuel is obtained via partial filtration of crude oil.   

Kilo Watt-Hour:     Energy unit, a 1 kWh = 1000 Watt × 3600 Second 
                                       = 3.6 × 10 6 Watt. second 
                                       = 3.6 Megawatt 
Other prefixes are used for referring to this unit, Mega = 106* watt. 
Second, Giga = 109* watt. Second and Tera = 1012* watt. Second 
 

Liquefied Petroleum  
Gas (LPG): 

It is mainly used in heating and cooking 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 a 
mixture of gases.  It is obtained from natural gas or via fractionation of 
crude petroleum. 

The Joule:         unit of energy equal to the work done when the point of application of a 
1-newton force is displaced through a distance of 1 meter in the direction 
of the force. 
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The Metric Ton:        Mass unit, a Metric ton = 1000 kg. 

  Vegetal Coal: It is a solid product which contains carbon as a main content. 

  Watt: Electrical power unit, Its defined as the average produced energy in one 
second, Watt =Joule/Second 

Wood: All types of wood used as fuel. 
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Methodology 
 
This section presents a documentation of the main characteristics of the methodology used in 
preparing this report.  The statistical data was derived from various data sources.  The data 
sources are classified into two types:  statistical surveys and administrative records.  The three 
main data sources are as following:  
 
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 were used to 
provide data on energy purchases, energy used in production, energy used in generating 
electricity and losses in the different economical activities. 
 
Foreign Trade Statistics: 
The main objective of the foreign trade statistics is to cover data related to the flowing of 
goods to the Palestinian Territory.  Foreign trade statistics data were used to obtain data 
related to the imports and re-exports of the different energy types. 
 
Prices statistics: 
PCBS through prices statistics program is gathering data about the consumer prices depending 
on a complete system covers the whole sides from the ways of gathering prices, resources and 
its geographical distribution. The prices data are gathered in the field through personal 
interview by a trained team for this purpose.  
 
In preparing the statistical tables, the following points were taken into consideration:  
  
1. The main consumption sectors were classified into industry, internal trade, service, 

transport storage and communication and construction. 
 
2. International energy conversion factors were used to convert the different physical units 

into a common energy unit (Joule). 
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Special Technical Notes 
1. Imports and re-exports tables cover electricity, basic petroleum products and coal 

for the Palestinian Territory excluding Jerusalem (Jerusalem Governorate doesn't 
include the part of Jerusalem, which was annexed forcefully by Israel following 
its occupation of the west bank in 1967). 

 2. Report tables cover data related to the main types of energy (electricity, 
petroleum products and biomass). It is important to note that there are other types 
of energy (other petroleum products, animal and vegetal residues) that are not 
included due to the lack of data. 

 3. All energy loss quantities represent the quantities lost inside the establishment 
and exclude transfer and distribution losses. Also, there is no data available on 
electricity losses. 

 4. In all data related to transport sector, the transport informal sector is not included 
according to the definition. 

 5. In all calculations related to Gasoline, we considered with the average of all 
available types of Gasoline. Also, a common price and conversion factor was 
used. 

 6. In all calculations related to oils and lubricates, we considered with the average of 
all available types of oils and lubricates. Also, a common price and conversion 
factor was used. 

 7. In all calculations related to wood and coal, we considered with the average of 
both wood and coal (excepted imported and re-exported). Also, a common price 
and conversion factor was used. 

 
 
 
 




