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 شكـر وتقديـر
 

 الجهاز في ة التي تعاونت مع      الفلسطيني المؤسسات لجميع   بالشكر والتقدير  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      يتقدم

 . الالزمة إلعداد التقريرالمعلومات والبيانات توفير
 

 ، المركزي لإلحصاء الفلسطيني   تقرير ميزان الطاقة الفلسطيني بقيادة فريق فني من الجهاز        لقـد تـم تخطـيط وتنفيذ        

وعة التمويل الرئيسية   وعدد من أعضاء مجم   ) PNA(مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينية        بـدعم مالي    و

 ممـثلة بمكـتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، مكتب الممثلية             2008لعـام   ) CFG(للجهـاز   

 .  )SDC(الهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 
 

 والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز            بجزيل الشكر يـتقدم الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني        

)CFG (الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا التقرير. 





 فريق العمل 
 

 إعداد التقرير •

   عبداهللا عزام
  
 المراجعة األولية  •

   مروان بركات

          محمود عبدالرحمن
  
 تدقيق معايير النشر •

 ان جناجرة     حن
 
 المراجعة النهائية •

 محمود جرادات
 
 اإلشراف العام •

 لؤي شبانه                 رئيس الجهاز.   د
                          

 





 تقديـم
 

 الدور الذي تلعبه في عكس وضع البنية التحتية وتوفير          إلى معظـم دول العـالم بتوفير بيانات عن الطاقة نظرا            تهـتم 

ـ       األراضي الفلسطينية، تزايد االهتمام     وفي.   ومستوى المعيشة لدى المواطنين    االقتـصادي ع  مؤشـرات حـول الوض

 الطبيعية والكثافة السكانية العالية وارتفاع تكلفة الطاقة مما خلق حاجة           المصادربموضـوع الطاقـة نظرا إلى محدودية        

 والباحثين في هذا    القرارنات من صانعي     إلـى توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي حاجة مستخدمي البيا           ماسـة 

  وإلعطاء صورة شاملة حول إنتاج، وتحويل واستهالك كل نوع من أنواع الوقود في الدولة نشأت فكرة ميزان                   .المجال

 .الطاقة التي تضم كل هذه العناصر في جدول واحد
 

.  2005،  2004طاقة الفلسطيني لألعوام    يـسر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يقدم اإلصدار الثاني لميزان ال           

ويأتـي هـذا التقرير كخالصة تجميعية للبيانات المتوفرة لدى البرامج والمسوح المختلفة في الجهاز المركزي لإلحصاء      

 .الفلسطيني وكذلك من خالل بيانات السجالت اإلدارية
 

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

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

 . وتحويل واستهالك كل نوع من أنواع الوقود
 

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

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

 .الوطنية الشاملة
 

  ولي التوفيق،،،واهللا

 
 
 
 
 
 

 ؤي شبانهل.                                                                د
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  رئيس الجهاز
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 األولالفصل 
 
 مقدمةال

 
   مقدمة1.1

 العناصر الهامة في تحقيق الرفاهية      أحد يعتبر توفر الطاقة     إذتلعـب الطاقة دورا مهما في تحديد مستوى حياة الشعوب           

 األجهزة وتعتبر مؤشرا على الوضع االقتصادي للدولة، لذا تهتم معظم           ،والرقـي فـي مستوى المعيشة لدى المواطنين       

  وإللقاء نظرة شاملة     . الخاصة بموضوع الطاقة   اإلحصاءاتمية في مختلف الدول بجمع وتبويب ونشر         الرس اإلحصائية

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

 ميزان الطاقة إلى     عن طريق شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة حيث يهدف إعداد          1978نـشأت 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    اإلداريةلقـد تـم العمـل على استخراج البيانات المتعلقة بالطاقة من المسوح الميدانية والسجالت                

إنتاج الطاقة وتحويل   عداد هذا التقرير، ليغطي     وإذات العالقة، وقد تم تجميع ومعالجة هذه البيانات          الفلسطيني   لإلحصاء

 . 2005، 2004لألعوام  في القطاعات المختلفة  كل نوع من أنواع الوقوداستهالكو
 

ي ظل غياب   خطوة من شأنها تسليط الضوء على وضع الطاقة في األراضي الفلسطينية ف             هذا التقرير   إصـدار  يعتبـر 

البـيانات الدقيقة والشاملة حول هذا الموضوع الحساس والحيوي، وسيتم العمل على تجاوز بعض الفجوات الواردة في                 

 ومنفذي المسـوح الميدانية لألخذ بعين االعتبار       اإلداريةهـذا التقريـر من خالل التنسيق مع مزودي بيانات السجالت            

 .ذا الموضوع توفير بيانات شاملة ودقيقة حول هأهمية
 

   أهداف التقرير2.1

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

 : تحقيق ما يليإلىالفلسطينية حيث يهدف على وجه الخصوص 

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

 .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

  . الطاقةلكمية الطاقة المستوردة في األراضي الفلسطينية حسب شك  

 .كمية الطاقة المستهلكة في القطاعات المختلفة حسب شكل الطاقة  

 .كمية الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء في القطاعات المختلفة حسب شكل الطاقة  

 .كمية التغير في المخزون والتالف والمفقود ألشكال الطاقة المختلفة  

 .دية والمنزلية والزراعية كمية الطاقة المستهلكة في القطاعات االقتصا 
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   هيكلية التقرير3.1

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

 ينيالشكل النهائي لميزان الطاقة الفلسط     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 ، التي اعتمدت كمصادر بيانات    اإلداريةمنهجـية المسوح الميدانية والسجالت      

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

 .بيانات التقرير
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

هو وقود هيدروكربوني يستعمل بشكل رئيسي في محركات االحتراق الداخلي وتصنف           

 ويمثل هذا الرقم مقاومة االحتراق      نأالوكتا رقم   األنـواع المخـتلفة من البنزين حسب      

 C7H16و C8H18األولـي لكـل نوع من البنزين عن طريق المقارنة مع خليط من              

 %5 و  C8H18  من    %95 تعادل كفاءة خليط يحتوي على       95كفاءة بنزين   :  مـثال (

 ). C7H16من 

 :البنزين

الوزن النوعي لهذا الزيت    يبلغ  .   درجة مئوية  300-150زيـت متوسط يتقطر ما بين       

 .ال يستخدم في قطاع الطيران.   درجة مئوية38 تقريبا ودرجة االشتعال أعلى من 0.8

 :الكيروسين

 وهو زيت   وقـود هيدروكربوني سائل يتم الحصول عليه من خالل تقطير النفط الخام،           

 50من  درجة االشتعال له دائما أعلى      .   درجة مئوية  380-200ثقـيل يتقطر ما بين      

 .0.82درجة مئوية، والوزن النوعي أعلى من 

 :السوالر

مـادة لـزجة، تحتوي على هيدروكربونات سائلة غنية بشمع البرافين، ويتقطر ما بين              

ويتم الحصول على هذه الزيوت عن طريق التقطير الفراغي         .   درجة مئوية  380-500

 درجة مئوية، محتوى    125من  درجة اشتعاله أعلى    .  لبقايا الزيوت من التقطير الجوي    

 %.0.2ومحتوى المياه أقل من أو يساوي % 0.3الرماد أقل من أو يساوي 

 :دهون لآلالت/زيوت

ويـتكون مـن مزيج من الغازات ويتم الحصول عليه من الغاز الطبيعي أو من تجزئة                

كوقود  ويستعمل  ويتكون باألساس من البروبان والبوتان أو خليط منهما،         الـنفط الخام،  

للتـسخين والطبخ المنزلي، ووقود لبعض أنواع المحركات، وكمادة خام في الصناعات            

 .ويتم تسويقه عادة على شكل عبوات أسطوانية معدنية.  الكيميائية

 :غاز البترول المسيل

 :وقود األخشاب .جميع األخشاب التي تستخدم للحصول على الوقود

ل أساسي من الكربون الذي يحصل عليه بواسطة تقطير الـبقايا الصلبة التي تتكون بشك     

 .األخشاب المدمرة بغياب الهواء

 :الفحم النباتي

 نيوتن مسافة   1هـي وحدة طاقة، وتعرف على أنها الطاقة الالزمة لتحريك جسم وزنه             

 .متر واحد

 متر.نيوتن=   جول 1                    

 :وحدة الجول

في هذا  " طن" وقد تم استخدام كلمة      . كغم 1000 = لمتري ا هـي وحـدة كـتلة، والطن      

 .التقرير لإلشارة إلى الطن المتري

 :الطن المتري

  

 × 3.6 = انية ث3600×  واط  610) =س.و.م(ساعة .واطميجاهـي وحـدة طاقة، وال  
 = ، جيجا 310= هذا وتستخدم اختصارات لمضاعفة الوحدات، كيلو .  ثانية. واط910
 .1210 = وتيرا910

 :ساعة.واطميجا
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الطاقـة الـناتجة مـن األشـعة الشمسية والمستغلة في تسخين المياه، توليد الكهرباء،               

 .التجفيف وأشكال أخرى

 :الطاقة الشمسية

 :الجفت .مخلفات صلبة تنتج من عصر ثمار الزيتون

 ال ينطبق(.): 

  من الوحدة0.05أقل من  ): 0.0(

)(MWh : ساعة.ميجاواط 

 :استخدام الرموز التاليةتم 
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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                     

 .لت طاقة أو سحبت من ذلك النظامكمية الطاقة في أي نظام مغلق ثابتة وال يمكن أن تزيد أو تقل إال إذا أدخ
 

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

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

إن وحدة .  ية لتوضح العالقة بين المدخالت والمخرجات من صناعات الطاقة التحويليةأنـواع الطاقـة بوحدة عد عموم     

 .   الطاقة الشائعة والموصى بها من قبل األمم المتحدة هي الجول
 

   تحضير عناصر ميزان الطاقة1.3

 صف  26في  يحـتوي جـدول ميزان الطاقة على بيانات في تسعة أعمدة ألنواع الوقود بمجموعات أو بشكل فردي، و                 

 .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   

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

 .أو لالستخدامات األخرى
 

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

ميات الوقود  واردات أو صادرات عندما تقطع الحدود السياسية للدولة، سواء تمت جمركتها أو لم تتم، بينما ال تحتسب ك                 

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

 ).-(سالبة 
 

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

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

 .رحالت محلية في هذه الخانة
 

.  وهو الفرق في المخزون عند بداية فترة معينة وانتهائها وعلى المستوى الوطني            ):5صف  (التغيـر فـي المخـزون       

 . لنقصان يحمل إشارة موجبةالزيادة في المخزون يحمل إشارة سالبة وا
 

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

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

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

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

 .الموضوع
 

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

 .أو محطات التوليد قبل الوصول للمستهلك النهائي
 

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

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

يعود الستهالك الطاقة البدائية والمشتقة بواسطة الصناعة، البناء، المواصالت، القطاع          ): 12صف   (االسـتهالك النهائي  

 .المنزلي، الزراعة واستخدامات أخرى
 

سم إلى صناعة الحديد والفوالذ، الصناعات الكيميائية       وتق): 13صف   (االسـتهالك بواسـطة الـصناعة واإلنـشاءات       

ويستثنى من ذلك   .  االستهالك في صناعة الكيماويات يعود لالستخدام كوقود فقط       .  وصـناعات أخرى وإلى اإلنشاءات    

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

 .اعيين واألفراد للكهرباء الحراريةالصن
 

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

 .الرحالت الداخلية والقطارات
 

د، تضم الصي (تغطي االستهالك في المساكن، الزراعة      ): 22صف   (االسـتهالك بواسـطة المـسكن وقطاعات أخرى       

، التجارة، )الحـراجة وصـيد الـسمك، ويتم إدراج الوقود المستهلك بواسطة األدوات الزراعية في االستهالك الزراعي          

 . والخدمات
 

   وصف األعمدة 3.3

 .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 البنزين): 7(العمود 

 . يحتوي على الكهرباء): 8(العمود 

 . يحتوي على الطاقة الشمسية): 9(العمود 
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 الفصل الرابع
 

 المنهجية
 

بيانات من المصادر المختلفة والتي تشمل سلسلة         النهجية التي تم إتباعها في جمع   الم الجزء من التقرير على يحتوي هذا  

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

 .الطاقة
 

 منهجية إعداد التقرير  1.4

 من   السجالت اإلدارية المتوفرة   تم االعتماد على  ،  ةخاص بالطاق   شامل فـي ظـل عدم توفر إمكانية لتنفيذ مسح ميداني         

 تم االعتماد على المسوح الميدانية التي يجريها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لتوفير              ومـن جانب آخر    ،جانـب 

 :ية الطاقة التالأشكال، وتغطي هذه البيانات ميزان الطاقة الفلسطينيالبيانات الخاصة بالطاقة في إعداد 

 . الكهرباء 

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

 . والجفتالفحم والحطب  

 . الطاقة الشمسية 
 

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

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

 .الطاقة المختلفة إلى وحدة الجول      
 

 من أشكال الطاقة، فيما وفرت بيانات المسوح      المستورد والمعاد تصديره     إحصاءات التجارة الخارجية بيانات    وفرتوقد 

 الطاقة باإلضافة  أشكالعن قيمة المشتريات والمستخدم في اإلنتاج والتغير في المخزون والفاقد من  االقتصادية بيانات 

 فيما وفرت إحصاءات الطاقة  إلى كمية الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء في القطاعات االقتصادية المختلفة،  

المختلفة وذلك من خالل مسح الطاقة المنزلي         وإحصاءات معايير المعيشة استهالك القطاع المنزلي من أنواع الوقود         

في حين وفرت دائرة األسعار معدل     ومسح إنفاق واستهالك األسرة، وقد وفرت إحصاءات الزراعة كمية إنتاج الجفت       

 .سعر المستهلك بالنسبة ألشكال الطاقة المختلفة   
 

 مصادر البيانات 2.4

 2005، 2004 سلسلة المسوح االقتصادية

ن هذه المسوح هو جمع البيانات للمؤشرات االقتصادية األساسية التي تغطي القطاعات االقتصادية             إن الهدف األساسي م   

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

طاقة المستخدمة في توليد الكهرباء، والفاقد من       بـيانات عـن المشتريات من الطاقة، والطاقة المستخدمة في اإلنتاج، وال           

 .    الطاقة في القطاعات االقتصادية المختلفة
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 إحصاءات التجارة الخارجية

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

والتي تحصل عليها من الهيئة العامة       ( على بيانات حول الواردات     واستخدمت إحصاءات التجارة الخارجية في الحصول   

  .والمعاد تصديرها من أنواع الطاقة المختلفة باستثناء بيانات الطاقة الكهربائية       )  للبترول
 

وتعـتمد دائـرة التجارة الخارجية في استيفاء بياناتها على طاقم فني يعمل بصورة مباشرة على تفريغ وتدقيق وإدخال                   

 .ت الضريبة المضافة باإلضافة إلى متابعة جمع البيانات من المصادر األخرى المذكورةملفا
 

 إحصاءات األسعار

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

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

 .الجغرافي
 

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

 .  الفلسطينيةاالراضيبالتجزئة ومحالت الخدمات المختلفة من المدن الرئيسية في 
 

 مسح الطاقة المنزلي

توفير بيانات تغطي احتياجات مستخدمي البيانات حول استهالك وأنماط         بلجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      يقـوم ا  

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

 على أسئلة خاصة     االستمارة  تحتوي وى العاملة، حيث   كمرفق مع استمارة مسح الق     2005،  2004والـثالث من األعوام     

أسئلة تتعلق باستخدام أشكال الطاقة في األنشطة المنزلية المختلفة واألجهزة          وبكمـيات استهالك أشكال الطاقة المختلفة،       

 .  المستهلكة للطاقة في القطاع المنزلي
 

 إحصاءات الزراعة

يتون كمية الزيتون المدروسة والتي من خاللها نحصل على كمية          توفر إحصاءات الزراعة ومن خالل مسح معاصر الز       

كذلك يتم الحصول على كميات الوقود المستهلكة في القطاع الزراعي وذلك عن طريق تقديرها من               .  الجفـت الـناتجة   

 .خالل مسح الزراعة الهيكلي
 

 مسح النقل غير المنظم

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

 .  كميات الوقود المستهلكة
 

 الحسابات القومية

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

 2005 و 2004اإلنفاق على قطاع اإلنشاءات لألعوام      من مجموع   % 71.8و% 77.0على القطاع غير المنظم ما نسبته       

 .على التوالي
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 مسح المالية والتأمين

 للمؤسسات كافة مؤسسات الوساطة المالية، وذلك ضمن مسح شامل           استهالك الطاقة في    مـسح المالية والتأمين    يغطـي 

  .المالية، وشركات التامين
 

  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 

ة الطاقة والموارد الطبيعية على البيانات الخاصة باستيراد الطاقة الكهربائية من إسرائيل، وكذلك             تـم الحصول من سلط    

     . كميات الوقود المستهلكة في محطة توليد كهرباء غزة، والطاقة الكهربائية المنتجة في هذه المحطة
 

  إنفاق واستهالك األسرةمسح

 مؤشراتالمؤشرات حول مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية مثل  األسرة العديد من واستهالك مسح إنفاق يوفر

 .ومن ضمنها مؤشرات اإلنفاق على أشكال الطاقة المختلفةاإلنفاق واالستهالك 
 

 تقديرات استهالك القطاعات االقتصادية  3.4

 :لتالية الجداول اإلحصائية الخاصة بأشكال الطاقة المختلفة للمتغيرات االقتصادية ااستخدامتم 

 .)الفحم والحطبو ،مشتقات النفطالكهرباء، و (قيمة المشتريات من أشكال الطاقة المذكورة  

 .قيمة المستخدم في اإلنتاج من أشكال الطاقة المذكورة  

 .قيمة التغير في المخزون والفاقد والتالف من أشكال الطاقة المذكورة  

 .ة المذكورةقيمة المستخدم في توليد الكهرباء من أشكال الطاق  
 

وذلـك اسـتنادا إلـى سلسلة المسوح االقتصادية التي يجريها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، حيث يتم معالجة                  

البـيانات الخـام مـن خالل تحويل القيم من أرقام تمثل العينة إلى أرقام تمثل اإلطار كامالً بعد تعديل أوزان المنشآت                      

لقيمة التغير في المخزون فيتم حسابها عن طريق طرح قيمة المخزون في بداية العام              الـواقعة ضمن العينة، أما بالنسبة       

 .من قيمة المخزون في نهاية العام
 

   تقديرات الطاقة الشمسية4.4

 :في تقدير الطاقة الشمسية لتسخين المياه يتم استخدام ما يلي

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

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

 889,157. يساوي 2005، وفي العام 893,625 أنه يساوي 2004قدر عدد المرايا في العام  .3

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

 :ة من الطاقة الشمسية لالستهالك كالتاليتم احتساب الحرارة السنوية الناتج .5

 ) الخسائر-1(× الكفاءة × عدد المرايا × السقوط السنوي لإلشعاع الشمسي × مساحة المرآة = الحرارة الناتجة 

 .ساعة.كيلوواط )0.135-1( × 0.45 × 893,625 × 2,000 × 1.7 = 2004 الحرارة الناتجة للعام 

 .ساعة.كيلوواط )0.135-1( × 0.45 × 889,157 × 2,000 × 1.7 = 2005 الحرارة الناتجة للعام 
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 الفصل الخامس
 

 جودة البيانات
 

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

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

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

 إلى قسمين رئيسيين حيث يعرض القسم األول جودة البيانات حسب مصادرها ويعرض القسم الجزءلقـد تـم تقسيم هذا      

 .بميزان الطاقة الفلسطيني الثاني المالحظات الفنية الخاصة
 

   البيانات حسب المصدر1.5

 :إحصاءات التجارة الخارجية

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

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

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

 :التالية

عبر المعابر إلى مناطق السلطة الوطنية       الكمـيات المهربة من السلع والبضائع         البـيانات المذكـورة     ال تـشمل   

 .الفلسطينية

 حسب تقديرات وزارة المالية  التجاري مع إسرائيل غير موثقة وذلكمن إجمالي التبادل  % 20مـا 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                   

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

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

 .قطاع غزةوكذلك البيانات الخاصة بمحطة توليد الكهرباء في 
 
 2005، 2004 المسوح االقتصاديةة لسلس

 : الخاصة بالمسوح االقتصادية، يجب مراعاة المالحظات التاليةالبياناتعند التعامل مع 
 

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

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

 .في مجال نشاطها االقتصادي

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

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

 .توفير أفضل تقديرات ممكنة

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

 .االستجابة ودقة البيانات
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 مسح الطاقة المنزلي

 :المالحظات التالية، يجب مراعاة بمسح الطاقة المنزلي الخاصة البياناتعند التعامل مع 

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

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

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

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   لجوء المبحوث والمبحوث للسؤال واإلجابة بناء على فهمه       

   .الك بعض أشكال الطاقةبكميات وقيم استه

، وتقدر  2005 و 2004ينفذ هذا المسح مرتين سنويا والبيانات التي تم جمعها تمثل شهري كانون ثاني وتموز للعام                 

هذا وتتراوح نسبة عدم االستجابة بين   .  كافـة البيانات سنويا باالعتماد على نتائج المسح في األشهر التي ينفذ فيها            

 .2005كما في تموز % 11، و2004ي كما في كانون الثان% 20
 

  إنفاق واستهالك األسرةمسح

النتائج في هذا المسح إلى أن البيانات والتقديرات ذات مصداقية عالية من ناحية إحصائية على صعيد المجاميع                  أشارت

صوصية هذا  هناك أخطاء غير إحصائية ناتجة من خ      .  األساسـية اإلجمالـية والمتعلقة بمتوسط إنفاق األسرة الشهري        

المـسح واعتـبار عـدد كبيـر من األسر أنه تدخل في أدق تفاصيل الحياة الشخصية لهذه األسر، وقد تم تقليص هذه                       

كذلك صاحب مجريات المسح أخطاء عدم .  األخطـاء بفـضل التدريب المكثف لفريق العمل الميداني الذي تم اختياره      

ة خالل زيارات الباحث الميداني، أو رفض األسرة التعاون في          االسـتجابة بسبب عدم وجود األسرة في الوحدة السكني        

 . إعطاء بيانات
 

   المالحظات الفنية2.5

 :يعرض هذا البند أهم المالحظات على المؤشرات المعروضة في هذا التقرير من ناحية الشمول والدقة  

تلك  المناطق الفلسطينية باستثناء   استيراد كافة أشكال الطاقة في جميع     يغطـي ميزان الطاقة لألراضي الفلسطينية      

 .1967 عام  عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية إسرائيلضمتها التي األجزاء من محافظة القدس

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

 خلفاتوممشتقات أخرى للنفط،    والفحم الحجري،   (بأنه يوجد أشكال أخرى للطاقة      علما  ) والجفت، والطاقة الشمسية  

قلتها يجب أخذها بعين االعتبار، ولكن بسبب       ) ، وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح وطاقة الشمس       نباتـية وحيوانـية   

 .عدم توفر بيانات عن هذه األشكال، لم يتم التطرق إليها في هذا التقريرو

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

 .باالعتماد على تقديرات مركز أبحاث الطاقة والبيئة

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

 .ويل موحد لجميع أنواع البنزيناستخدام معامل تح

 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                    

 .ى معامالت التحويل الخاصة بأنواع الزيوت والشحوم المختلفةتحويل موحد للزيوت والشحوم يعتمد عل



 29

 .تم اعتبار معامل موحد لكل من الفحم والحطبفي جميع الحسابات المتعلقة بالفحم والحطب،   

 كفـاءة المـرآة بالنسبة للسخان الشمسي ومعامل احتساب الخسائر في نقل وتوزيع المياه أخذت من مركز أبحاث                   

 .الطاقة والبيئة

من االستهالك النهائي وذلك للكهرباء والسوالر وقد تم دمج هذا          % 3م تقدير استهالك القطاع الحكومي بما نسبته        ت 

 .االستهالك تحت بند الخدمات

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

 . تري وحدة الطن في الجداول تمثل الطن الم 
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Table 1: Energy Balance of Palestine in Physical Units, 2004   2004ميزان الطاقة الفلسطيني بالوحدات الفيزيائية، : 1جدول 
            

Energy Sources and Products  مصادر الطاقة والمنتوجات 

 
Production and Utilization 

الطاقة الشمسية 

 )ساعة. طميجاوا(
Solar Energy 

(MWh) 

 الكهرباء

 )ساعة. ميجاواط(
Electricity 

(MWh) 

 البنزين

 )ألف لتر(
Gasoline 

(1000 Liters) 

 الكاز

 )ألف لتر(
Kerosene 

(1000 Liters) 
 

 السوالر

 )ألف لتر(
Diesel 

(1000 Liters) 

 الزيوت والشحوم

 )طن(
Oils and 

Lubricants 
(Tons) 

 غاز البترول المسيل
 )طن(

LPG 
(Tons) 

 الجفت
 )طن(

Olive Cake 
(Tons) 

 الحطب والفحم
 )طن(

Wood and 
Coal (Tons) 

 اإلنتاج واالستخدام

1.Primary production 1,182,668.0 . . .  . . . 38,306.0 411,472.7 1.اإلنتاج االبتدائي  

2.Imports . 2,598,760.0 132,179.5 9,376.0  469,789.1 114,504.3 104,020.7 . 8,352.8 2.الواردات  

3.Exports . . . .  . . . . . 3.الصادرات  

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

5.Stock change . . -7.8 -14.8  -174.1 -2.1 -5.1 . 0.1 5.التغير في المخزون  

6.Total energy requirements 1,182,668.0 2,598,760.0 132,171.7 9,361.2  469,615.0 114,502.2 104,015.6 38,306.0 419,825.6 6.االحتياجات الكلية من الطاقة  

7.Energy converted . 395,509.0 -49.3 .  -107,603.6 . . . . 7.الطاقة المحولة  

8.Electricity generation . 395,509.0 -49.3 .  -107,603.6 . . . . 8.توليد الكهرباء  

9.Consumption for non-energy purposes . . . .  . 3,799.8 . . . 9. غير الطاقة الستعماالتاالستهالك 

10.Losses in transport and distribution 159,660.2 538,968.4 0.1 0.3  0.2 0.2 0.2 . . 10.الخسائر في النقل والتوزيع  

11.Statistical differences 0.0 -135,942.6 31,258.5 787.9  127,250.0 110,702.2 -12,567.3 21,444.5 5,758.8 11.فروقات إحصائية  

12.Final consumption 102,3007.8 259,1243.2 100,863.8 8,573.0  234,761.2 . 116,582.7 16,861.5 414,066.8 12.االستهالك النهائي  

13.By industry and construction . 305,688.9 2,949.2 866.8  53,922.4 . 5,804.5 . 853.2 13. االستهالك بواسطة الصناعة واإلنشاءات  

14.Mining . 15,779.1 5.7 .  6,174.7 . 41.8 . . 14.التعدين  

15.Manufacturing . 239,507.1 73.2 518.6   19,525.5 . 5,388.3 . 834.1 15.صناعات تحويلية  

16.Electricity and water supply . 17,217.9 18.0 156.5  3,931.0 . 27.0 . . 16.إمدادات الكهرباء والماء  

17.Construction . 33,184.8 2,852.3 191.7  24,291.2 . 347.4 . 19.1 17.البناء والتشييد  

18.By transport . 32,231.1 97,096.9 95.0  163,120.5 . 76.1 . . 18. بواسطة النقل االستهالك  

19.Road . . 97,096.9 .  163,120.5 . . . . 19.الطرق  

20.Air . . . .  . . . . . 20.الجو  

21.Other . 32,231.1 . 95.0  . . 76.1 . . 21 .أخرى  

22.By household and other sectors 1,023,007.8 2,253,323.2 817.7 7,611.2  17,718.3 . 110,702.1 16,861.5 413,213.6 22 .ىعات أخربواسطة المسكن وقطا االستهالك  

23.Households 1,023,007.8 1,889,646.7 . 5,384.7  9,411.7 . 102,747.1 16,861.5 411,774.1 23.المسكن  

24.Agriculture/fishing . 8,926.0 159.4 93.4  3,967.1 . 4.4 . 962.8 24.الصيد/الزراعة  

25.Internal trade . 176,111.6 202.1 1,825.1  2,133.1 . 3,402.7 . 47.7 25.التجارة الداخلية  

26.Services . 178,638.9 456.2 308.0  2,206.4 . 4,547.9 . 429.0 26.الخدمات  
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Table 2: Energy Balance of Palestine in Tera Jules, 2004   2004ميزان الطاقة الفلسطيني بالتيراجول، : 2جدول 
      

Energy Sources and Products  مصادر الطاقة والمنتوجات 

 Production and Utilization المجموع 
Total الطاقة الشمسية 

Solar Energy 
 الكهرباء

Electricity 
 البنزين

Gasoline 
 الكاز

Kerosene  
 السوالر
Diesel 

 الزيوت والشحوم
Oils and 

Lubricants 

غاز البترول 

 المسيل
LPG 

 الجفت
Olive Cake 

 الحطب والفحم
Wood and 

Coal  

 اإلنتاج واالستخدام

1.Primary production 10,166.08 4,257.60 . . .  . . . 641.63 5,266.85 1.اإلنتاج االبتدائي  

2.Imports 41,032.00 . 9,355.54 4,295.83 328.16  17,382.20 الواردات.2 106.92 . 4,738.14 4,825.21  

3.Exports . . . . .  . . . . . 3.الصادرات  

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

5.Stock change -7.53 . . -0.25 -0.52  -6.44 التغير في المخزون.5 0.00 . 0.23- 0.09-  

6.Total energy requirements 51,190.55 4,257.60 9,355.54 4,295.58 327.64  17,375.76 االحتياجات الكلية من الطاقة.6 5,373.77 641.63 4,737.91 4,825.12  

7.Energy converted -2,559.10 . 1,423.83 -1.60 .  -3,981.33 قة المحولةالطا.7 . . . .  

8.Electricity generation -2,559.10 . 1,423.83 -1.60 .  -3,981.33 توليد الكهرباء.8 . . . .  

9.Consumption for non-energy purposes 160.12 . . . .  . 160.12 . . . 9. غير الطاقةالستعماالت االستهالك 

10.Losses in transport and distribution 2,515.10 574.77 1,940.29 0.00 0.01  0.01 الخسائر في النقل والتوزيع.10 . . 0.01 0.01  

11.Statistical differences 9,787.81 0.00 -489.39 1,015.89 27.57  4,708.27 فروقات إحصائية.11 73.72 359.20 572.44- 4,664.99  

12.Final consumption 36,168.42 3,682.83 9,328.47 3,278.09 300.06  8,686.15 االستهالك النهائي.12 5,300.05 282.43 5,310.34 .  

13.By industry and construction 3,497.11 . 1,100.48 95.86 30.34  1,995.12 االستهالك بواسطة الصناعة واإلنشاءات .13 10.92 . 264.39 .  

14.Mining 287.35 . 56.80 0.19 .  228.46 عدينالت.14 . . 1.90 .  

15.Manufacturing 1,861.32 . 862.23 2.38 18.15  722.44 صناعات تحويلية.15 10.68 . 245.44 .  

16.Electricity and water supply 214.73 . 61.98 0.59 5.48  145.45 إمدادات الكهرباء والماء.16 . . 1.23 .  

17.Construction 1,133.71 . 119.47 92.70 6.71  898.77 البناء والتشييد.17 0.24 . 15.82 .  

18.By transport 9,313.94 . 116.03 3,155.65 3.33  6,035.46 بواسطة النقل االستهالك .18 . . 3.47 .  

19.Road 9,191.11 . . 3,155.65 .  6,035.46 الطرق.19 . . . .  

20.Air . . . . .  . . . . . 20.الجو  

21.Other 122.83 . 116.03 . 3.33  . . 3.47 . . 21 .أخرى  

22.By household and other sectors 23,357.37 3,682.83 8,111.96 26.58 266.39  655.57 ىبواسطة المسكن وقطاعات أخر االستهالك. 22 5,289.13 282.43 5,042.48 .  

23.Households 21,255.52 3,682.83 6,802.73 . 188.46  348.23 المسكن.23 5,270.71 282.43 4,680.13 .  

24.Agriculture/fishing 199.88 . 32.13 5.18 3.27  146.78 الصيد/الزراعة.24 12.32 . 0.20 .  

25.Internal trade 938.97 . 634.00 6.57 63.88  78.92 التجارة الداخلية.25 0.61 . 154.99 .  

26.Services 963.00 . 643.10 14.83 10.78  81.64 الخدمات.26 5.49 . 207.16 .  
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Table 3: Energy Balance of Palestine in Physical Units , 2005   2005ميزان الطاقة الفلسطيني بالوحدات الفيزيائية، : 3جدول  
            

Energy Sources and Products  مصادر الطاقة والمنتوجات 

 
Production and Utilization 

الطاقة الشمسية 

 )ساعة. واطميجا(
Solar Energy 

(MWh) 

 الكهرباء

 )ساعة. ميجاواط(
Electricity 

(MWh) 

 البنزين

 )ألف لتر(
Gasoline 

(1000 Liters) 

 الكاز

 )ألف لتر(
Kerosene 

(1000 Liters) 
 

 السوالر

 )ألف لتر(
Diesel 

(1000 Liters) 

 الزيوت والشحوم

 )طن(
Oils and 

Lubricants 
(Tons) 

 يلغاز البترول المس
 )طن(

LPG 
(Tons) 

 الجفت
 )طن(

Olive Cake 
(Tons) 

 الحطب والفحم
 )طن(

Wood and 
Coal (Tons) 

 اإلنتاج واالستخدام

1.Primary production 1,176,755.0 . . .  . . . 10,924.0 404,621.4 1.اإلنتاج االبتدائي  

2.Imports . 2,862,807.0 149,131.0 6,002.0  777,500.0 2,448.0 120,487.0 . 4,342.0 2.الواردات  

3.Exports . . . .  . . . . . 3.الصادرات  

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

5.Stock change . . 10.0 -1.5  -49.6 13.9 3.8 . 23.4 5.التغير في المخزون  

6.Total energy requirements 1,176,755.0 2,862,807.0 149,141.0 6,000.5  777,450.4 2,461.9 120,490.8 10,924.0 408,986.8 6.االحتياجات الكلية من الطاقة  

7.Energy converted . 500,563.7 -62.8 .  -144,060.3 . . . . 7.الطاقة المحولة  

8.Electricity generation . 500,563.7 -62.8 .  -144,060.3 . . . . 8.توليد الكهرباء  

9.Consumption for non-energy purposes . . . .  . 4,241.8 . . . 9. غير الطاقة الستعماالتاالستهالك 

10.Losses in transport and distribution 158,862.0 605,402.9 1.5 0.1  2.8 0.9 0.6 . 0.1 10.الخسائر في النقل والتوزيع  

11.Statistical differences 0.0 367,848.5 45,133.9 -368.8  385,972.5 -1,780.8 5,679.9 . 1,902.6 11.فروقات إحصائية  

12.Final consumption 1,017,893.0 2,390,119.3 103,942.8 6,369.2  247,414.8 . 114,810.3 10,924.0 407,084.3 12.االستهالك النهائي  

13.By industry and construction . 190,007.6 4,130.6 563.8  39,935.2 . 5,574.9 . 523.8 13. االستهالك بواسطة الصناعة واإلنشاءات  

14.Mining . 6,870.1 14.6 .  5,256.7 . 18.1 . . 14.التعدين  

15.Manufacturing . 156,134.1 2,740.5 487.5   20,139.5 . 5,168.7 . 516.7 15.صناعات تحويلية  

16.Electricity and water supply . 15,766.5 39.9 61.4  1,973.8 . 59.4 . . 16.إمدادات الكهرباء والماء  

17.Construction . 11,236.9 1,335.6 14.9  12,565.2 . 328.7 . 7.1 17.البناء والتشييد  

18.By transport . 14,728.9 99,112.6 28.4  172,742.2 . 66.5 . 1.5 18. بواسطة النقل االستهالك  

19.Road . . 99,112.6 .  172,742.2 . . . . 19.الطرق  

20.Air . . . .  . . . . . 20.الجو  

21.Other . 14,728.9 . 28.4  . . 66.5 . 1.5 21 .أخرى  

22.By household and other sectors 1,017,893.0 2,185,382.8 699.6 5,777.0  34,737.4 . 109,168.9 10,924.0 406,559.0 22 .رى بواسطة المسكن وقطاعات أخ االستهالك  

23.Households 1,017,893.0 1,857,042.8 . 4,717.1  26,759.2 . 99,850.2 10,924.0 405,782.1 23.المسكن  

24.Agriculture/fishing . 7,467.8 158.0 .  3,417.5 . 332.7 . . 24.الصيد/الزراعة  

25.Internal trade . 144,978.8 371.7 635.8  1,870.0 . 2,862.7 . 35.5 25.لتجارة الداخليةا  

26.Services . 175,893.4 169.9 424.1  2,690.7 . 6,123.3 . 741.4 26.الخدمات  
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Table 4: Energy Balance of Palestine in Tera Jules, 2005   2005ميزان الطاقة الفلسطيني بالتيراجول، : 4جدول 
      

Energy Sources and Products  مصادر الطاقة والمنتوجات 

 Production and Utilization المجموع 
Total الطاقة الشمسية 

Solar Energy 
 الكهرباء

Electricity 
 البنزين

Gasoline 
 الكاز

Kerosene  
 السوالر
Diesel 

 الزيوت والشحوم
Oils and 

Lubricants 

غاز البترول 

 المسيل
LPG 

 الجفت
Olive Cake 

 الحطب والفحم
Wood and 

Coal  

 اإلنتاج واالستخدام

1.Primary production 9,598.45 4,236.32 . . .  . . . 182.98 5,179.15 1.اإلنتاج االبتدائي  

2.Imports 49,777.36 . 10,306.11 4,846.76 210.07  28,767.50 103.16 5,488.18 . 55.58 2.الواردات  

3.Exports . . . . .  . . . . . 3.الصادرات  

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

5.Stock change -0.50 . . 0.33 -0.05  -1.84 0.59 0.17 . 0.30 5.التغير في المخزون  

6.Total energy requirements 59,375.31 4,236.32 10,306.11 4,847.09 210.02  28,765.66 103.75 5,488.35 182.98 5,235.03 6.االحتياجات الكلية من الطاقة  

7.Energy converted -3,530.24 . 1,802.03 -2.04 .  -5,330.23 . . . . 7.ولةالطاقة المح  

8.Electricity generation -3,530.24 . 1,802.03 -2.04 .  -5,330.23 . . . . 8.توليد الكهرباء  

9.Consumption for non-energy purposes 178.75 . . . .  . 178.75 . . . 9. غير الطاقة الستعماالتاالستهالك 

10.Losses in transport and distribution 2,751.58 571.91 2,179.45 0.05 0.00  0.10 0.04 0.03 . 0.00 10.الخسائر في النقل والتوزيع  

11.Statistical differences 17,267.25 0.00 1,324.28 1,466.85 -12.89  14,280.98 -75.04 258.71 . 24.36 11.فروقات إحصائية  

12.Final consumption 35,647.49 3,664.41 8,604.41 3,378.15 222.91  9,154.35 . 5,229.61 182.98 5,210.67 12.االستهالك النهائي  

13.By industry and construction 2,576.23 . 684.02 134.25 19.73  1,477.60 . 253.93 . 6.70 13. االستهالك بواسطة الصناعة واإلنشاءات  

14.Mining 220.52 . 24.73 0.47 .  194.50 . 0.82 . . 14.التعدين  

15.Manufacturing 1,655.41 . 562.08 89.07 17.06  745.16 . 235.43 . 6.61 15.صناعات تحويلية  

16.Electricity and water supply 135.95 . 56.76 1.30 2.15  73.03 . 2.71 . . 16.إمدادات الكهرباء والماء  

17.Construction 564.35 . 40.45 43.41 0.52  464.91 . 14.97 . 0.09 17.البناء والتشييد  

18.By transport 9,669.68 . 53.02 3,221.16 0.99  6,391.46 . 3.03 . 0.02 18. بواسطة النقل االستهالك  

19.Road 9,612.62 . . 3,221.16 .  6,391.46 . . . . 19.الطرق  

20.Air . . . . .  . . . . . 20.الجو  

21.Other 57.06 . 53.02 . 0.99  . . 3.03 . 0.02 21 .أخرى  

22.By household and other sectors 23,401.58 3,664.41 7,867.37 22.74 202.19  1,285.29 . 4,972.65 182.98 5,203.95 22 .ىبواسطة المسكن وقطاعات أخر االستهالك  

23.Households 21,430.12 3,664.41 6,685.35 . 165.10  990.09 . 4,548.18 182.98 5,194.01 23.المسكن  

24.Agriculture/fishing 173.62 . 26.88 5.14 .  126.45 . 15.15 . . 24.الصيد/الزراعة  

25.Internal trade 756.29 . 521.92 12.08 22.25  69.19 . 130.40 . 0.45 25.التجارة الداخلية  

26.Services 1,041.55 . 633.22 5.52 14.84  99.56 . 278.92 . 9.49 26.تالخدما  
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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 

 (Giga Joules/Ton) 

 وقودال

Olive cake 1.00 16.75 الجفت 

Charcoal 1.00 28.89 فحم الحطب 

Fuel wood 1.00 12.60 وقود الخشب 

LPG 0.54 45.55 غاز البترول المسيل 

Gasoline 0.74 43.97 البنزين 

Kerosene 0.81 43.21 الكاز 

Diesel 0.87 42.50 السوالر 

Lubricating oil 0.90 42.14 قزيوت االنزال 

Bitumen 1.04 41.80 القار 
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Preface 
 

Most countries pay special attention for providing statistics on energy due to the important role 
of energy in reflecting the situation of the infrastructure, economic situation and the level of 
living standards of a society.  In Palestine, additional special attention is given due to the 
shortage of natural resources, the high cost of energy and the high population density.  All these 
factors create a need for comprehensive and high quality statistics covers the need of data users 
of decision makers and researchers on this field of study.  And to give amore comprehensive 
picture about production, conversion and consumption of all kinds of fuels in the country, the 
idea of the energy balance that covers all these elements in one table was created  
 
PCBS is very pleased to introduce the second publish of the Palestinian energy balance for the 
years 2004, 2005.  This report is considered to be a collective summary of the available data 
from the activities and surveys conducted by PCBS and the data get from the administrative 
records. 
 
This report presents statistical data on the 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 fuels.    
 
PCBS hopes that the results of this report will contribute to provide necessary data needed for 
developing energy situation in the different sectors and raising the consumption efficiency in 
these sectors, and to light the way for the decision makers in the national comprehensive 
developing movement. 
 
  
 
     
 
 
 
 
 
 

May, 2008                                  Luay Shabaneh, Ph.D 
                              President 
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Chapter One 
 

Introduction 
 
1.1  Introduction 
Energy plays an important role in peoples level of living that is the presence of energy is 
considered to be one of the main elements in welfare and the level of living for citizens.  Also 
it is considered to be an indicator to the economical situation of the country, and so most 
official statistical bureaus in different countries pay attention in gathering, classifying and 
publishing statistics specialized in energy subject.  And to have amore comprehensive picture 
upon energy flow in the country the energy balance is performed which reflects the energy 
performance in the country. 
  
The idea of the energy balance aroused 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 Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS).  This data was 
gathered and processed to prepare this report to cover energy production, conversion and 
consumption for each fuel utilized in the country in years 2004, 2005. 
 
This report is considered to be an accomplishment of the energy statistics program and a step 
by which to focus the light on the energy situation in the Palestinian territory in the absence of 
the accurate and comprehensive data a bout this sensitive and essential subject.  Some of the 
gaps in this report will be over looking through cooperation with the administrative records 
providers and the survey conductor taking into consideration the importance of providing a 
comprehensive and accurate data about this subject.      
 
1.2 Report Aims  
This report aims to present a statistical data about the main indicators related to energy in the 
Palestinian territory that this report is to achieve especially the following:  
 Covering energy production, conversion and consumption for each fuel in different 

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

 
The report provides data on the following indicators: 
 Imported energy  in the Palestinian Territory by type of energy. 
 Energy consumed by deffirent sectors by type of energy.  
 Energy used for Electricity generation in economic sectors by type of energy. 
 Energy losses and stock change for different types of energy. 
 Energy consumption in the sectors of economy, household and agriculture. 
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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 in 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 was 
considered to be as sources of this report, also it explains the methodology of calculating the 
estimations.  The fifth chapter handles data quality through spreading the main notes on the 
data and estimations of the data sources of this report. 
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 

  

Motor 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 150 300°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.   

  

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. 

  

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. 
  

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. 
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A set of special symbols was used in the tables of this report.  The representation of these 
symbols are: 
 
(.) Not applicable 
(0.0) Less than 0.05 
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 low of thermodynamics, 
which states that the amount of energy within any closed system is fixed and can be neither 
increased nor diminished unless energy is brought into or sent out from that system.   
 
An over all 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 to and the outputs 
from the energy transformation industries.  The common energy unit recommended by the 
United Nations for general application is the joule.   
 
3.1 Preparation of Energy Balance Components 
The energy balance table consists of 9 columns of data for individual 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 fuels 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 fuels 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. 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): It 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): It 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 12): It is 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): It 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): It is 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): It 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.  Fuels consumed by agricultural equipment are included in agricultural 
consumption. Fuel consumption in the communication sector and in the transport 
establishments is included under the item other (row 21). 
 
Consumption by Households and Other Sectors (row 22): It covers households, agriculture 
(including hunting, forestry and fishing), trade and services sectors. 
 
3.3 Description of the Columns  
Column (1): It consists of charcoal and fuel wood. 
Column (2): It consists of olive cake. 
Column (3): It consists of liquefied petroleum gas. 
Column (4): It consists of oils and lubricants. 
Column (5): It consists of diesel. 
Column (6): It consists of kerosene. 
Column (7): It consists of gasoline. 
Column (8): It consists of electricity. 
Column (9): It consists of solar energy. 
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Chapter Four 
 

Methodology 
 
This section presents a documentation of the main characteristics of the used methodology in 
preparing this report, and the used methodology 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 
In the absence of implementing inclusive surveys for energy, and because the administrative 
records do not include the whole Palestinian territory in this subject, we depended on the 
surveys run by PCBS to bring the data of energy in preparing this report, and the data covers 
the following forms of energy: 
 Electricity. 
 Petroleum products: diesel, gasoline, kerosene, oils and lubricants and LPG. 
 Coal, wood and olive cake. 
 Solar energy.  

 
The energy balance for the Palestinian territory was prepared in two forms; the first one is in 
physical units while the second one is in Joule.  International energy conversion factors were 
used following the United Nations recommendations to convert the different types of energy 
into a common energy unit (Joule). 
 
The foreign trade statistics has provided the import and re-export data of energy forms, while 
the economic surveys provided data about the value of the purchases, energy used in 
production, stock change, energy used in generating Electricity and losses in the different 
economical activities.  The department of prices statistics provided the average consumed 
price for the different energy forms. 
 
4.2 Data Sources 
 
Economic Surveys 2004, 2005 
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 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 flowing of goods 
to the Palestinian Territory.  Foreign trade statistics data was 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. 
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The prices data is gathered in the field through personal interview by a trained team for this 
purpose, and this is from the sub-sellers shops and the different service shops from the main 
cities of the Palestinian Territory. 
 
Household Energy Survey 
The PCBS provides data that covers the needs of data users about energy consumption and 
the forms of such energy in this sector, and to cover this data a questionnaire of the household 
energy survey was connected with the labor force survey, which is run by PCBS in a quarterly 
manner.  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 equipments that consume energy in the household sector.  PCBS 
performed two rounds of the household energy survey in year 2004 and two rounds in year 
2005. 
 
Agriculture Statistics 
It provides the amount of pressed olives and through which the amount of olive cake is 
estimated.  The quantities of fuel consumed in this sector are also estimated through the 
structural Agricultural survey. 
 
Informal Transport Sector 
Transport statistics through the informal transport survey sector provides the expenditure on 
fuels through which the consumed fuels are estimated.  
 
National Accounts 
The consumed energy in the informal construction sector was estimated based on the national 
accounts data, that is the expenditure on the informal sector is about 77.0% and 71.8% from 
the total expenditure on construction sector for the years 2004 and 2005 respectively. 
 
Finance and Insurance Survey 
The Survey covers the whole financial institutions through 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 generation station in Gaza Strip, and 
provides also the electric power produced in the station. 
 
Household Consumption and Expenditure Survey 
Household Consumption and Expenditure Survey provides many indicators about living 
conditions in the Palestinian Territory such as expenditure and consumption and through 
indicators about expenditure on different energy types. 
 
4.3  Consumption Estimations of the Economic Sectors 
The statistical tables of the energy forms for the economical indicators were requested and 
these indicators are: 
 The value of purchases from the mentioned energy forms (Electricity, Petroleum 

products, Coal and wood). 
 The value used in production from the mentioned energy forms. 
 The value of stock change and losses from the mentioned energy forms. 
 The value used in electricity generation from the mentioned energy forms. 
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These indicators are asked for through the economic surveys and the data processing is 
performed that is changing the sample numbers into numbers that present the whole frame 
through weighting equilibrium.  The value of the stock change is estimated through 
subtracting the stock at the end of the year from the value of the stock at the beginning of the 
year.  
 
4.4  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 2004 was 893,625 and 889,157 in  

year  2005. 
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 the solar energy for consumption is calculated as: 

Heat out = Mirror area ×  annual incident solar irradiance × Number of Mirrors × 
efficiency × ( 1-Losses) = 0.38925 H inp  
Heat production in year 2004 = 1.7 × 2,000 × 893,625 × 0.45 × ( 1-0.135)    [KWh].  
Heat production in year 2005 = 1.7 × 2,000 × 889,157 × 0.45 × ( 1-0.135)    [KWh].  
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 
This section provides the most important points concerning the statistical quality of the 
Palestinian Territory energy balance depending on the calculations of the data quality for the 
surveys and the administrative records that were 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, the second section presents the special technical points concerning the energy 
balance of the Palestinian Territory. 
 
5.1 Data Sources 
 
Foreign Trade Statistics 
The program of the foreign trade statistics has many strong points in the Methodology and 
data processing that are consistent with the international standards and recommendation.  The 
foreign trade statistics in the Palestinian Territory include all goods that are imported or 
exported.  The power points of the foreign trade statistics lays in that it provides with real 
number gathered through total counting of data and so the number does not stand on 
estimations.  But it is worth mentioning the following important notes: 
 Data excludes the quantities entered the Palestinian Territory in illegal cases.  
 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 
Ministry of Finance). 
 For Petroleum Products, administrative records of General Petroleum Corporation covers 

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

provide data on electricity imports in Gaza Strip.  In West Bank, data was compiled from 
the electricity value added tax invoices for the local communities from Ministry of 
Finance. The data does not cover those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 
in 1967.   

 
Economic Surveys 2004, 2005 
Through dealing with data from economic surveys, the following notes should be taken into 
consideration: 
 The response rate of data for this survey is relatively high if it is compared with the 

response in other countries. There are some rejection states which affect the accuracy of 
data especially when  the rejector establishment has an important weight in its economic 
activity.  
 All data depends on the establishment records, and if these records were not available and 

that is for small establishments in most cases, the respondent was asked to give 
approximate estimates. 
 There were many difficulties during data collection in Jerusalem because of the special 

political situation of the city, which affects the response rate and data accuracy. 
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Household Energy Surveys 
Through dealing with data from 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 that some of the households were not in their houses and the 
interviewers couldn’t meet them, Some errors occurred due to the way the questions were 
asked by interviewers, misunderstanding of the questions by the respondents and 
answering the questions related to consumption by making estimations. 
 This survey is implemented twice a year (January and July in 2004, 2005) and the data is 

estimated yearly according to the results of the surveys in that year.  The non-response 
cases ranges between 20% as in January 2004, and 11% as in July 2005.  

 
Expenditure and Consumption Survey 
Since the data reported is based on a sample survey and not on a complete enumeration, they 
are subject to sampling errors as well as non-sampling errors.  Non-statistical errors in general 
are referred to the nature of PECS, which can be summarized as follows: 
 Many of the households consider the  requested specific details of the survey as 

intervention of their own life. 
 Some of households think that the survey is related to social assistances or related 

to taxes. 
 Hesitation of the household in Jerusalem area in giving their data because they were 

afraid of the Israeli procedures against them if they participate in any Palestinian survey 
or activity. 
 Errors due to non-response because households were away from home or refused to 

participate.    
 
5.2 Technical Notes 
 The energy balance of the Palestinian Territory covers the imports of all kinds of energy 

in the Palestinian Territory excluding those parts of Jerusalem, which were annexed 
forcefully by Israel in 1967.   
 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 (coke, other petroleum products, animal and vegetal residues 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 18% 

based on the Palestinian Energy and Environment Research Center. 
 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, and a common price and conversion factors were used. 
 In all calculations related to wood and coal, a convenient conversion factor was taken for 

each year according to the quantities.  
 The efficiency of the mirror of the solar water heater and the factor of the losses in water 

distribution were taken from the Palestinian Energy and Environment Research Center. 
 Government consumption was considered to be 3% and put under services. 
 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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