
الطاقت المتجذدة في فلسطين 

اللجنت االقتصاديت واالجتماعيت لغربي آسيا 

(اإلسكىا)

انذٔرج انراسؼح -إخرًاع ندُح انطالح 

و شرٔق غٍُى :اػذاد



في فلسطينالطاقت واقع 





البترول والغاز : اوال

.



الطاقت الكهربائيت: ثانيا







4 اسرٍراد يٍ انذٔل انًدأرج%

 ًانساػح ْٕٔ يرذٌ يمارَح /كٍهٕ ٔاط 860ٌثهغ يؼذل اسرٓالن انفرد زٕان

انساػح/كٍهٕ ٔاط  2,093تاندٕار زٍث تهغ فً االردٌ 



 إٌ كًٍح انطالح انًرؼالذ ػهٍٓا يغ يصادر انطالح انًرازح زانٍا غٍر كافٍح
(يٍغا ٔاط 40زٕانً %)15نرهثٍح االزرٍاخاخ انسانٍح فُٓان ػدس ٌمذر ب 



المتجذدة الطاقت: ثالثا

الرار اسرراذٍدٍح اسرغالل يصادر انطالح انًردذدِ يًا َرح ػٍ اَشاء •

PSIانًثادرِ انشًسٍح انفهسطٍٍُح 

يٍدا ٔاط يٍ انكٓرتاء ػٍ طرٌك يصادر  130ذٓذف انًثادرج انى اَراج •

يٍ يدًٕع انطالح % 25نرصم َسثرٓا انى  220انطالح انًردذدج تسهٕل 
.انكهٍح



إستراتيجيت الطاقت المتجذدة

:ٌهً تًا فً ٌرًثم 2020 نسُح ٔاضر ْذف اإلسرراذٍدٍح ٔضؼد

 انطالح يصادر يٍ (األلم ػهى(ساػح ٔاط خٍدا 240  ػهى انسصٕل”
  .2020 تسهٕل يسهٍا انًُردح انكٓرتائٍح انمذرج يٍ %10 ٌؼادل تًا انًردذدج

انًخرهفح انًردذدج انطالح يصادر يٍ انًٕنذج انمذرج يدًٕع ٔاط يٍدا 130)



اجراءاث لتطبيق االستراتيجيت

الرار انرشرٌؼاخ ٔاالَظًح انالزيح•

.ذطٌٕر انًٕارد انثشرٌح انًسهٍح•

2015-2012نهفررج   PSIالرار انًثادرج انفهسطٍٍُح نهطالح انشًسٍح•

2020الرار خطح ذطٌٕر ٔتُاء يصادر انطالح انًردذدج زرى انؼاو •

.اػرًاد يٕاصفاخ فٍُح ػانًٍح فً يدانً انطالح انشًسٍح ٔطالح انرٌاذ•



) التقنيت المستخذمت

25 يسطاخ خالٌا شًسٍح أرضٍح 

20 (انًثادرج انفهسطٍٍُح نهطالح انشًسٍح)أَظًح خالٌا شًسٍح ػهى االسطر 

20 (انسرارٌح(يسطاخ انطالح انشًسٍح انًركسج

18 انغاز انسٍٕي يٍ يكثاخ انُفاٌاخ

3 انغاز انسٍٕي يٍ انًخهفاخ انسٍٕاٍَح

4 يسطاخ انرٌاذ انصغٍرج

40 يسطاخ يسارع انرٌاذ

130 المجمىع

2020قذراث الطاقت المتجذدة المتىقعت حتى 



المبادرة الفلسطينيت للطاقت الشمسيت 

 ٌرى يشرٔع نكم واط كيلى 5 تمذرج يرفرلح صغٍرج يشارٌغ إلايح إنى ذٓذف .•

(2015 زرى ٔاط يٍدا 5 تًدًٕع) انًُازل أسطر ػهى ذركٍثٓا

 انشًسٍح تانخالٌا تٍد1000 اسطر ذسٌٔذ خالل يٍ•

.ٔاط يٍدا 50ب اَراخٍح ٔتمذرج يُسل 10000 نٍشًم ذٕسٍؼّ ػهى انؼًم•

:الحىافس•

(زسة انرؼرفح انًًٍسج)  تانسؼر انرفضٍهً  كافح انطالح انًُردح  شراء–

تٍغ فائض إَراج انًشارٌغ–



مشروع محطت طىباش

يرر يرتغ 3000•

خهٍح ضٕئٍح  500•

KWp 120لذرج اخًانٍح•

 3ٔ  2انًثاشرج تانًرزهح •

ٔيركس انرذرٌة لثم َٓاٌح 

تمذرج اخًانٍح       2013

KWp550 



مشروع محطت أريحا 

.ارٌسا: انًٕلغ•

انف يرر يرتغ 13:  انًسازح  •

كٍهٕاط 300اخًانٍح لذرج•

سُح/انف كٍهٕاط 42•

 290.6:  اكسٍذ كرتٌٕ يخرسل•

سُح/طٍ

ٌٔشًم إَشاء يسرػح نهخضار •

ٔانفاكٓح، كًا ٌرضًٍ انًشرٔع تُاء 

يسطح نرُمٍح انًٍاِ ذؼًم تانكٓرتاء 


