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 وتـقديـــرشكــر 
 

يتقـدم الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني بالشـكر والتقـدير إلـى كـل األسـر الفلسـطينية التـي سـاهمت فـي إنجـاح جمـع 
 .بيانات المسح، وٕالى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم

 
ــي،  ــذ مســح الطاقــة المنزل ــم تخطــيط وتنفي ــانيكــانولقــد ت ــادة فريــق فنــي مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 2015 ن ث ، بقي
 2015لعـام  CFG)(ومجموعـة التمويـل الرئيسيــة للجهـاز  دولـة فلسـطينالفلسطيني، وبدعم مالي مشـترك بـين كـل مـن 

 .SDC)(والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  دولة فلسطينممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى 
 

 .الفلسطيني لإلحصاء الجهاز المركزي مسؤولية من هذا التقرير محتويات أن إلى اإلشارة تجدر
 
ــى يت ــدير إل ــل الشــكر والتق ــدم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بجزي ــو متلا ةعــو مجمأعضــاء ق ل الرئيســية للجهــاز     ي
)CFG (الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح. 
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة الموضوع
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 قائمة الجداول
 

 الجـدول0B  الصفحة
   

 :1جدول  2015، 2012-2009مؤشرات مختارة للطاقة في القطاع المنزلي لشهر كانون ثاني  35
   

الرئيســي للكهربــاء فــي التوزيــع النســبي لألســر حســب المنطقــة وحالــة وجــود كهربــاء والمصــدر  36
 2015المسكن، كانون ثاني 

 :2جدول 

   

كــانون التوزيــع النســبي لألســر حســب المنطقــة ونــوع عــداد الكهربــاء المســتخدم فــي المســكن،  36
 2015 ثاني

 :3جدول 

   

 :4جدول  2015 كانون ثانيالسخان الشمسي، واستخدام  التوزيع النسبي لألسر حسب المنطقة وتوفر 36
   

     كــــانونفــــي األنشــــطة المنزليــــة،  الطاقــــةالتوزيــــع النســــبي لالســــر حســــب المنطقــــة واســــتخدام  37
 2015 ثاني

 :5جدول 

   

نسـبة األسـر التـي يتــوفر لـديها وسـائل تدفئــة حسـب المنطقـة ووســائل التدفئـة المتـوفرة، كــانون  38
 2015ثاني 

 :6جدول 

   

حســـب المنطقـــة والوقـــود الرئيســـي المســـتخدم فـــي الطبخ بـــالتـــي تقـــوم التوزيـــع النســـبي لألســـر  38
 2015 كانون ثانيالطبخ، 

 :7جدول 

   

حســـب المنطقـــة والوقـــود الرئيســـي المســـتخدم فـــي  الخبيزالتـــي تقـــوم بـــالتوزيـــع النســـبي لألســـر  39
 2015 كانون ثانيالخبيز، 

 :8جدول 

   

ــاهالتــي تقــوم بالتوزيــع النســبي لألســر  39 الرئيســي  مصــدر الطاقــةو  المنطقــة حســب تســخين المي
 2015 كانون ثانيالمستخدم في تسخين المياه، 

 :9جدول 

حســـب المنطقـــة والوقـــود الرئيســـي المســـتخدم فـــي  التـــي تقـــوم بالتدفئـــةالتوزيـــع النســـبي لألســـر  39
 2015 كانون ثاني، التدفئة

 :10جدول 

 :11جدول  2015 كانون ثانينسبة األسر المستخدمة للطاقة حسب المنطقة وشكل الطاقة،  40
   

   كــانونمعــدل اســتهالك األســرة مــن الطاقــة لألســر التــي اســتخدمت الطاقــة حســب المنطقــة،  40
 2015 ثاني

 :12جدول 
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 المقدمة
 

الطاقـة ممـا خلـق  اسـتخدام ارتفـاع تكلفـةو نظـرا إلـى محدوديـة المصـادر الطبيعيـة  فلسـطينفـي تزايد االهتمام بموضـوع الطاقـة 
 .صانعي القرار والباحثين في هذا المجالو توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي حاجة مستخدمي البيانات لحاجة 

 

ســتخدمي البيانــات حــول اســتهالك ونظــرًا ألهميــة القطــاع المنزلــي، فقــد بــرزت الحاجــة إلــى تــوفير بيانــات تغطــي احتياجــات م
 اإلحصاءات الجغرافية المنزلـياستمارة مسح الطاقة المنزلي بمسح  ولتغطية هذه البيانات، تم إرفاق.  الطاقة في هذا القطاع

تحتوي على أسئلة تتعلق و على أسئلة خاصة بكميات استهالك أشكال الطاقة المختلفة،  استمارة المسح تحتوي ، حيث2015
 .  األجهزة المستهلكة للطاقة في القطاع المنزليباإلضافة الى باستخدام أشكال الطاقة في األنشطة المنزلية المختلفة 

 

يوفر المسح البيانات الالزمة لبناء وتحديث قواعد البيانات اإلحصائية التي تتضمن مؤشرات حول استهالك الطاقة في 
 :، وتشمل هذه البيانات المؤشرات األساسية اآلتيةفلسطينى مستوى القطاع المنزلي عل

 .الطاقة الكهربائية األسرة من بيانات استهالك •
 ).الحطب والمخلفات النباتية(الكتل الحيوية و  مشتقات النفط المختلفة األسرة من بيانات استهالك •
تســخين و  ،واإلضــاءة ،التدفئــة، والخبيــز، و الطــبخ اســتخدام أنــواع الطاقــة والوقــود حســب األنشــطة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك •

 .المياه
 .وغير ذلك ،والفحم ، والجفت،والحطب ،المشتقات النفطيةو  ،استهالك الطاقة حسب النوع ويشمل ذلك الكهرباء •

 
، ويتـألف التقريـر 2015 كـانون ثـانيوالـذي تـم تنفيـذه عـن شـهر  ،يعرض هذا التقرير النتـائج األساسـية لمسـح الطاقـة المنزلـي

 تنفيـذ ، حيث تم ترتيبها بطريقة تسهل عرض النتـائج، وتـوفر لمسـتخدم البيانـات توثيقـًا شـامًال حـول إجـراءاتثالثة فصولمن 
 .المسح

 

المنهجيـة التـي تـم اتباعهـا فـي تخطـيط وتنفيـذ المسـح  ويعرض الفصل الثـاني.  النتائج األساسية للمسحيعرض الفصل األول 
لعمليـــات لبمـــا فـــي ذلـــك اســـتمارة المســـح  ومجتمـــع الدراســـة وٕاطـــار المعاينـــة وتصـــميم العينـــة، كمـــا يشـــمل هـــذا الفصـــل توثيقـــا 

م الحصـول تقييمـا لجـودة البيانـات اإلحصـائية التـي تـ كذلكويعرض  ،الميدانية بما في ذلك التدريب وجمع البيانات ومعالجتها
عتمادهــا فــي تطــوير أدوات إالمفــاهيم والمصــطلحات العلميــة التــي تــم بينمــا يعــرض الفصــل الثالــث   .عليهــا فــي هــذا المســح

 .البحث
 

سهم هذا التقرير في توفير البيانات الالزمة للنهوض بوضع الطاقة في القطاع المنزلي وترشيد ورفـع كفـاءة ييأمل الجهاز أن 
 .متخذي القرار وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملةيساعد القطاع، وأن  استهالك الطاقة في هذا

 
 لتوفيق،،،اواهللا ولي 

 
 عال عوض                                                        
  رئيس الجهاز                                                         

 
1B 2015، تموز 
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 الفصل األول
 

 النتائج األساسية
 

، وقـــد قســمت هــذه النتــائج إلــى 2015 كــانون ثــانيخــالل شــهر  يعــرض هــذا الفصــل النتــائج األساســية لمســح الطاقــة المنزلــي
بينما يعرض الجزء الثاني بيانات حول  ،بمصادر الطاقة في القطاع المنزليأجزاء حيث يعرض الجزء األول ما يتعلق  أربعة

لطاقة فـي األنشـطة المنزليـة ا، ويعرض الجزء الثالث استخدامات وتسخين المياه التدفئةة للطاقة في أنشطة المستهلك الوسائل
 المختلفـــة والمرتبطـــة باســـتهالك الطاقـــة، أمـــا الجـــزء الرابـــع فيعـــرض االســـتهالك المنزلـــي مـــن أشـــكال الطاقـــة المختلفـــة ومعـــدل

 .استهالك األسرة من هذه األشكال
 

 مصادر الطاقة  1.1
كانون متصلة بشبكة الكهرباء العامة خالل شهر مساكنها  فلسطينمن األسر في % 99.9 حوالي نتائج المسح أن أظهرت

أما بالنسبة لنوع عداد الكهرباء المستخدم في .  2009خالل نفس الفترة للعام % 99.3، بينما كانت هذه النسبة 2015 ثاني
من األسر تستخدم العداد العادي، % 58.3، فأشارت النتائج إلى أن 2015 كانون ثانيخالل شهر  فلسطينالمساكن في 

% 85.4من األسر تستخدم عداد مسبق الدفع، حيث وصلت نسبة األسر التي تستخدم عداد مسـبق الدفع إلى % 41.7و
 .قطاع غزةفي % 3.1في وسط الضفة الغربية، و% 30.6في جنوب الضفـة الغربيـة و% 60.9الضفة الغربية، وفي شمال 

 
 2015 كانون ثانيالمنطقة، و  حسب نوع عداد الكهرباء المستخدم التوزيع النسبي لألسر

 
 

 كـانون ثـانيسـخانات الميـاه الشمسـية خـالل شـهر  يتوفر لـديها فلسطينمن األسر في % 56.5نتائج المسح إلى أن  وأشارت
يتــوفر وقــد بلغــت نســبة األســر فــي الضــفة الغربيــة التــي .  2009مــن األســر لــنفس الفتــرة للعــام % 59.6، مقارنــه مــع 2015
 .من األسر في قطاع غزة% 43.8، مقابل %63.1سخانات المياه الشمسية  لديها
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 2015 كانون ثاني، وتوفر واستخدام السخان الشمسيحسب المنطقة  التوزيع النسبي لألسر

 
 

 لطاقةا استهالك وسائل  2.1
 صوبةمدفأة أو  لديها يتوفر فلسطينمن األسر في % 64.3 نتائج إلى أنال بينتبالنسبة لوسائل التدفئة المتوفرة فقد  
 .تدفئة مركزيةمن األسر يتوفر لديها % 2.0و حطب، صوبة يتوفر لديها من األسر %10.7و ،)أو غاز أو كاز ءكهربا(
 

 2015 كانون ثاني، المتوفرة التدفئةحسب المنطقة ووسائل  وسائل تدفئة يتوفر لديهاالتي نسبة األسر 
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 استخدامات أشكال الطاقة 3.1
أمـا بالنسـبة   .الطـبخلكونها ال تقـوم بعمليـة  للطبخلم تستخدم أي وقود  فلسطينفي من األسر % 0.5أن  نتائج المسح بينت

مـن األسـر اعتمـدت علـى غـاز البتـرول المسـيل كوقـود رئيسـي % 92.0أن لألسر التي تقوم بعملية الطـبخ فقـد بينـت النتـائج 
خـالل  للطـبخكوقـود رئيسـي  الكهربـاءمـن األسـر اعتمـدت علـى % 1.4و ،اعتمدت على الحطـبمن األسر % 5.2للطبخ، و

 .2015 كانون ثانيشهر 

 
أمــا   .لــم تســتخدم أي وقــود للخبيــز لكونهــا ال تقــوم بعمليــة الخبيــز فلســطينفــي مــن األســر % 50.9أن  نتــائج المســح أشــارت

مــن األســـر اعتمــدت علــى الكهربــاء كوقــود رئيســـي % 48.7 بالنســبة لألســر التــي تقــوم بعمليــة الخبيـــز فقــد بينــت النتــائج أن
مــن األســـر % 13.6أن  فـــي المقابــل يالحــظ للخبيــز،ي ـرئيســاعتمــدت علـــى الحطــب كوقــود مــن األســر % 29.7و، للخبيــز

 .2015 كانون ثانيخالل شهر  للخبيزاعتمدت على غاز البترول المسيل كوقود رئيسي 
 

 كـــانون ثـــانيلـــم تســـتخدم أي وقـــود لتســـخين الميـــاه خـــالل شـــهر  فلســـطينفـــي مـــن األســـر % 0.3 نتـــائج المســـح أن وأظهـــرت
من األسر اعتمـدت علـى الكهربـاء كوقـود % 59.5 تقوم بتسخين المياه فقد بينت النتائج أنأما بالنسبة لألسر التي   .2015

مــن % 27.8، ومــن األســر اعتمــدت علــى الطاقــة الشمســية كمصــدر رئيســي لتســخين الميــاه% 3.0، ورئيســي لتســخين الميــاه
كوقـود  اعتمـدت علـى الحطـب مـن األسـر% 8.6، واألسر اعتمدت على غـاز البتـرول المسـيل كوقـود رئيسـي لتسـخين الميـاه

 .رئيسي لتسخين المياه
 

 2015 كانون ثاني ن المياه،ـالوقود الرئيسي المستخدم في تسخي حسب ع النسبي لألسرـالتوزي

 

 
لنسبة ، وتتفاوت هذه ا2015من األسر في فلسطين قامت بتدفئة المسكن خالل كانون ثاني % 82.0النتائج أن  كما بينت

من األسر في % 58.9ي الضفة الغربية مقابل من األسر ف% 94.0، حيث وصلت الى ةوقطاع غز  بين الضفة الغربية
 من األسر اعتمدت على غاز البترول المسيل% 25.4أما بالنسبة لألسر التي قامت بتدفئة المسكن فتبين أن  قطاع غزة،

 األسر اعتمدت على الحطب،من % 29.2الكهرباء، ومن األسر اعتمدت على % 39.4للتدفئة، وسي ـكمصدر رئي
 .2015من األسر اعتمدت على الكاز كمصدر رئيسي للتدفئة وذلك خالل شهر كانون ثاني % 1.2و
 

 %59.5كهرباء 

 %3.0طاقة شمسية 

 %27.8غاز 

 %8.6حطب 

 %1.1أخرى 
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 االستهالك األسري من أشكال الطاقة 4.1
 

 :استهالك الكهرباء
كـانون خـالل شـهر لألسـر التـي اسـتخدمت الكهربـاء  فلسـطينالنتائج إلى أن معدل اسـتهالك األسـرة مـن الكهربـاء فـي  أشارت
خــالل  سـاعة.كيلـوواط 275، فــي المقابــل بلـغ معـدل استــهالك األســرة مـن الكهربـاء سـاعة.كيلـوواط 306قـد بلـغ  2015 ثـاني

، 2015 كـانون ثـانيويتفاوت هذا المعدل بشـكل واضـح بـين المنـاطق الفلسـطينية خـالل شـهر .  2009نفس الفترة من العام 
قطـاع سـاعة فـي .كيلـوواط 265و وسط الضفة الغربية،ساعة في .كيلوواط 442معدل قد بلغ النتائج إلى أن هذا ال أشارتإذ 
 .غزة

 
  2015 كانون ثاني لمنطقةا حسبلألسر التي استخدمت الكهرباء  هرباءمن الك معدل استهالك األسرة

 
 

 :استهالك البنزين
لتر خالل شهر  95بلغ لألسر التي استخدمت البنزين  فلسطينفي  النتائج إلى أن معدل استهالك األسرة من البنزين أشارت

 135الضـفة الغربيــة حيــث بلــغ  وســطأن معــدل اسـتهالك البنــزين هــو األعلـى فــي  أظهـرت النتــائجكمــا .  2015 كـانون ثــاني
 .لتر في قطاع غزة 42لم يتجاوز هذا المعدل في المقابل  ،لتر
 

 2015 كانون ثاني، حسب المنطقة لألسر التي استخدمت البنزين معدل استهالك األسرة من البنزين
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 :استهالك غاز البترول المسيل
خالل شـهر  لألسر التي استخدمت الغاز فلسطينالنتائج إلى أن معدل استهالك األسرة من غاز البترول المسيل في  أشارت

خـالل نفـس الفتـرة  غرامكيلـو  21فـي المقابــل بلـغ معـدل استــهالك األسـرة مـن الغـاز  ،غرامكيلـو  22قـد بلـغ  2015 كانون ثاني
 .  2009من العام 

 
  2015 كانون ثاني، حسب المنطقة لألسر التي استخدمت الغاز معدل استهالك األسرة من غاز البترول المسيل

 
 

  :)الكيروسين(استهالك الكاز 
خـالل شـهر لألسـر التـي اسـتخدمت الكـاز  فلسـطينفـي ) الكيروسـين(نتائج إلى أن معدل استهالك األسرة من الكاز ال أشارت

 .في قطاع غزة لتر 12و الضفة الغربية لتر في 28 بواقع ،لتر 21 بلغ  2015 كانون ثاني
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 الثاني الفصل
 

 والجودة المنهجية
 

تخطـــيط وتنفيـــذ مســـح الطاقـــة المنزلـــي بمـــا فـــي ذلـــك تصـــميم أدوات البحـــث يعـــرض هـــذا الفصـــل المنهجيـــة التـــي اتبعـــت فـــي 
بـــالتخطيط  ءاً ، كمـــا يعــرض جـــودة البيانــات بـــدالبيانــات الخاصـــة بموضــوع الدراســـة األساســية وطـــرق جمــع ومعالجـــة وتحليـــل

 .للمسح وانتهاًء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة منها األولي
 

 استمارة المسح  1.2
تمثل استمارة المسح األداة الرئيسية لجمع المعلومـات، لـذلك ال بــد أن تحقـق المواصـفات الفنيـة لمرحلـة العمـل الميـداني، كمـا 

قـــد تـــم تصـــميم اســـتمارة المســـح بعـــد االطـــالع علـــى تجـــارب الـــدول و يتوجـــب أن تحقـــق متطلبـــات معالجـــة البيانـــات وتحليلهـــا، 
تغطي االستمارة قدر اإلمكان أهم مؤشرات إحصاءات الطاقة للقطاع المنزلي األخرى في موضوع إحصاءات الطاقة، بحيث 

 .حسب توصيات األمم المتحدة، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب
  

 العينة واإلطار  2.2
 

 مجتمع الهدف
 .2015دولة فلسطين خالل عام بصورة اعتيادية في  المقيمةاألسر الفلسطينية  يتألف مجتمع الهدف من جميع

 
 :إطار المعاينة

وهــي عبــارة عــن قائمــة منــاطق عــد تــم تحــديثها  للمســوح )  master sample(مــن  العينــة الشــاملة  يتكــون إطــار المعاينــة
-2013الفتــرة خــالل ) )MICS( متعــدد المؤشــراتالعنقــودي والمســح PECS) ( مســح اســتهالك وانفــاق األســرة (االســرية 

المستخدمة في نفسها ، وهي )أسرة 124متوسط عدد األسر فيها (وهي مناطق جغرافية متقاربة الحجم في معظمها  ، 2014
 .في المرحلة األولى من عملية اختيار العينة) PSUs( التعداد، وقد تم استخدام هذه المناطق كوحدات معاينة أولية

 
 :حجم العينة

 .ةأسر  6,609على المستوى اإلجمالي استجاب للمسح  أسرة 7,690الكلي  بلغ حجم العينة
 

 :تصميم العينة
 .2015في العام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  نفذهالذي  اإلحصاءات الجغرافية المنزليعينة هذا المسح هي عينة 

 :مرحلتينعلى ) PPS( ذات احتمال متناسب مع الحجمالعينة هي عينة طبقية عنقودية 
 370بلغ عددها   ،) PPS(باحتمال متناسب  مع حجم العنقود  اختيار عينة مناطق عد بطريقة عشوائية :المرحلة األولى

 .منطقة عد
 أسرة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى بطريقة عشوائية منتظمة 20اختيار عينة من  :المرحلة الثانية

 .)كشوف بأسماء ارباب االسر(
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 اسرة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى 20في القدس داخل الحواجز يتم اختيار عينة مساحية مكونة من 
 .ويتم اختيار نقطة البداية من بداية منطقة العد) منطقة عد 19(
 

 :طبقات العينة
 :تم تقسيم المجتمع إلى طبقات كما يلي

كطبقة منفصلة  J1محافظة في الضفة الغربية باإلضافة للجزء من محافظة القدس والمسمى  16( المحافظة .1

 .)قطاع غزةباإلضافة الى 

 ).مخيم ،، ريفحضر(نوع التجمع  .2

 
 العمليات الميدانية  3.2

لــذلك فــإن .  األوليــةتمثــل العمليــات الميدانيــة، العمــل الحقيقــي للمســح فــي الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة مــن مصــادرها 
 .ضمان وجود مقومات النجاح في هذه المرحلة هو من القضايا األساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي

 

وقد اشتمل ذلك على توفير كل المستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك عمليات التدريب وتوفير المستلزمات المادية الالزمة 
 .ألداء العمل بأفضل صورة

 
 :لتدريب والتعيينا

اإلحصاءات لقد تم تدريب الباحثين الميدانيين على العمليات الميدانية المختلفة بشكل عام ضمن التدريب الشامل لمسح 
لقد اشتمل تدريب الباحثين الميدانيين على عمليات جمع البيانات وأدبيات .  وذلك قبل بداية تنفيذ المسح الجغرافية المنزلي
بما في ذلك طرح األسئلة وتسجيل اإلجابات وأدبيات إجراء المقابالت، باإلضافة إلى تدريب خاص تركز العمل الميداني، 

على خصوصيات مسح الطاقة المنزلي بما في ذلك استمارة المسح واألسئلة الخاصة بالطاقة والمصطلحات والمفاهيم 
 .  المستخدمة في المسح

 
 : ساسية اآلتيةوقد اشتمل برنامج التدريب على القضايا األ

 .وأهدافه المنزلي مسح الطاقةبالتعريف  •
 .االستمارة  تعريف المصطلحات المستخدمة في •
 .آلية استيفاء االستمارة •

وقــد اشــتمل التــدريب علــى محاضــرات نظريــة باإلضــافة إلــى تطبيــق تمــارين عمليــة بهــدف إكســاب البــاحثين المهــارات الالزمــة 
 .لجمع البيانات

 
 :مع البياناتج

بــدأ وقــد   .لــى اإلجابــةعتمـت عمليــة اســتيفاء االســتمارات عــن طريــق المقابلــة الشخصــية ألحـد أفــراد األســرة البــالغين القــادرين 
، 2015كانون ثـانياإلسناد الزمني للمسح هو شهر  وكان  31/05/2015إلى  24/03/2015 منالعمل الميداني للمشروع 

وقــد تـم توزيـع فريــق العمـل الميـداني فـي جميــع المحافظـات حسـب حجـم العينــة لكـل محافظـة، كمـا تــم تزويـد الفريـق الميــداني 
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مشـرفي منـاطق ) 10(، مـنهم )55( فلسـطينفـي  بجميع أدوات ولوازم العمل الميداني، وبلغ عدد طـاقم العـاملين فـي المشـروع
 .ث ميدانيباح) 38(مدققين مكتبيين باإلضافة إلى ) 7(و
 

 :معدالت اإلستجابة
) 4,536( أسر، منها) 6,609( المستجيبة للمسحبلغ عدد األسر لفلسطين حيث أسرة ممثلة ) 7,690( الوصول الىتم 

طبقات التصميم لتعديل  وقد جرى تعديل األوزان على مستوى، اسرة في قطاع غزة) 2,073(و أسرة في الضفة الغربية،
 .تأثير نسـب حاالت الرفض وعدم االستجابة

  
 معدالت االستجابة لألسر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 x100%   مجموع حاالت زيادة الشمول= نسبة أخطاء زيادة الشمول 

 عدد حاالت العينة األصلية                            
 %4.0= وتساوي 

 
 x   100% مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة 

 العينة الصافية                              
 %10.5= وتساوي 

 
   7,386) =حاالت زيادة الشمول (  –العينة األصلية = العينة الصافية 

 
 .نسبة عدم االستجابة  -% 100= نسبة االستجابة 

 
 %89.5= وتساوي 

 

 عدد الحاالت نتيجة المقابلة

 6,602 اكتملت
 7 اكتملت جزئيا
 94 األسرة مسافرة
 383 ال أحد بالبيت
 243 رفض التعاون

 211 وحدة غير مأهولة
 93 وحدة غير موجودة
 20 لم يتوفر معلومات

 37 أخرى
 7,690 المجموع
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 معالجة البيانات  4.2
والعمليـات التـي تـم إجراؤهـا علـى االسـتمارات بهـدف إعـدادها لمرحلـة  تضمنت مرحلة معالجة البيانـات مجموعـة مـن األنشـطة

 :التحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات اآلتية
للتأكـد مـن  اآللـيفـي هـذه المرحلـة تـم تـدقيق جميـع االسـتمارات باسـتخدام تعليمـات للتـدقيق :  التدقيق قبل إدخـال البيانـات .1

 .منطقية البيانات وٕاعادة غير المكتمل منها ثانية للميدان
، مباشر في المركز الرئيسي للجهـاز باالضـافة الـى مكتـب نـابلس والخليـل وغـزة تم إدخال البيانات بشكل: إدخال البيانات .2
وقـد تميـز .  البرنامج اخالل هذحيث تمت برمجة االستمارة من  Access برنامجتم تنظيم عملية إدخال البيانات باستخدام و 

 :البرنامج الذي تم إعداده في الجهاز بـالخواص والسمات اآلتية
 .إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة لالستمارة على شاشة الحاسوب •
 .جميع الفحوص واالحتماالت المنطقية الممكنة وتسلسل البيانات في االستمارة إجراءالقدرة على  •
 .األدنى من أخطاء مدخلي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميدانيالحفاظ على الحد  •
 ).User-Friendly(سهولة االستخدام والتعامل مع البرنامج والمعطيات  •
تحليليـة أخـرى  تحليلهـا مـن خـالل منظومـات إحصـائيةإمكانية تحويل البيانات إلى صيغة أخـرى يمكـن اسـتخدامها و  •

 . SPSS مثل

 
 ساب األوزانح   5.2

مسح هي الفي العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة، وعينة ) وحدة المعاينة (يعرف وزن الوحدة اإلحصائية 
د على حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن مناطق العد باالعتما مرحلتينعينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات 

حلة الثانية يتم حساب وزن األسرة من كل منطقة عد، ثم نجد حاصل ضرب وزن ، ثم في المر احتمال اختيار كل منطقة عد
ثم نقوم بتعديل هذه األوزان باالعتماد على تقديرات  األوليالمرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر 

 .الي نحصل على وزن األسر النهائيوبالت) محافظة، نوع التجمع ( وتكون فئة التعديل هي الطبقة   2015 بدايةاألسر 
 

 اتبيانة الدجو   6.2
يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءًا بالتخطيط األولي للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة 

، االتساق، القابلية للمقارنة، امكانية الوصول، الوقتية الدقة،، الصلة بالواقع : للجودة اإلحصائية سبعة ابعادوهناك  .منها
 .االكتمال

 
 دقة البيانات   1.6.2

يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءا بالتخطيط األولى للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة 
 .ط الجودةالدقة، والقابلية للمقارنة، وٕاجراءات ضب: ومن أهم مكونات عناصر الجودة اإلحصائية.  منها

يشمل فحص دقة البيانات جوانب متعددة في المسح من أبرزها اخطاء المعاينـة  بسـبب اسـتخدام عينـة، وكـذلك أخطـاء غيـر 
. المعاينــة ترجــع إلــى طــاقم العمــل وأدوات المســح، باإلضــافة إلــى معــدالت االســتجابة فــي المســح واهــم آثارهــا علــى التقــديرات

 :ويشمل هذا القسم على اآلتي
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 أخطاء المعاينة .1
إن بيانات هذا المسح يتأثر بأخطاء المعاينة نتيجة الستخدام عينة وليس حصـرا شـامال لوحـدات مجتمـع الدراسـة، ولـذلك مـن 
المؤكــد ظهـــور فـــروق عـــن القـــيم الحقيقيـــة التــي نتوقـــع الحصـــول عليهـــا مـــن خـــالل التعــدادات وقـــد تـــم احتســـاب التبـــاين ألهـــم 

 .مؤشرات المسح
 

وعلــى مســتوى المنطقــة ، دولــة فلســطينحســاب التبــاين انــه ال توجــد مشــكلة فــي نشــر البيانــات علــى مســتوى  وقــد دلــت نتــائج
هنـاك بعـض المؤشـرات قـيم التبـاين فيهـا  )جنـوب، وسـط، شـمال(المنطقـة ولكـن علـى مسـتوى , )وقطـاع غـزة، الضفة الغربيـة(

 .اليها في جداول التقرير الرئيسي مرتفعة تم االشارة
 

 التقديرات في المسح مضاف لها حسابات التباين على مستوى فلسطيناهم 
 

 قيمة التقدير االنشطة
الخطأ 
 المعياري

95%الثقة  فترة الخطأ  
 % النسبي

عدد 
 األعلى الحد الحد األدنى المشاهدات

 3,679 1.6 58.2 54.8 90. 56.5 شمسيسخان  يتوفر لديهانسبة االسر التي 

 6,518 1.2 312.97 299.07 3.53 306 )ساعة.كيلو واط(االسرة  من الكهرباء معدل استهالك 

 6,435 1.7 22.64 21.22 360. 22.0 )كغم(معدل استهالك األسرة من غاز البترول المسيل 

 
 أخطاء غير المعاينة.  2

صـاحب مجريـات المسـح أخطـاء  وقـدتتميز عملية جمع البيانات المتعلقة بالطاقـة بخصوصـية نتيجـة لطبيعـة هـذا الموضـوع، 
الوحـــدة (و  ،ةالميدانيـــ ةزيـــارات الباحثـــ  خـــالل )عـــدم وجـــود األســـرة فـــي الوحـــدة الســـكنية( حيـــث شـــكلت حالـــةعــدم االســـتجابة 

% 10.5بلغـت نسـبة عـدم االسـتجابة اإلجماليـة  وقـد.  النسـبة االعلـى مـن حـاالت عـدم االسـتجابة) السكنية خالية من االسرة
  . تنفذ في الجهازالتي  بالمسوح االسريةإذا ما قورنت  منخفضةوتعتبر هذه النسبة 

 
 القابلية للمقارنة  2.6.2

إن بيانات مسح الطاقة المنزلي قابلة للمقارنة جغرافيا وعبر الزمن، فقد تم مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها للمناطق 
، كما تم مقارنة بيانات هذا قيم شاذة تؤثر على المسحالمقارنة جيدة وليس هناك الجغرافية بعضها مع بعض وكانت نتيجة 

 . وقد كانت النتائج متقاربة 2007المسح مع بيانات المسح ألعوام سابقة، وكذلك مع بيانات تعداد 
 

 إجراءات ضبط الجودة  3.6.2
تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان ضبط الجودة في المسح، حيث تم تدريب فريق العمل الميداني على آلية استيفاء االستمارة 
من الميدان، باإلضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للباحثين الميدانيين للتأكد من سالمة جمع البيانات، ثم بعد ذلك تم تدقيق 

ال يسمح بأي أخطاء يمكن أن تحصل أثناء عملية ى اإلدخال، ثم تم إدخالها على برنامج االستمارات مكتبيا قبل ترحيلها إل
، وبعد ذلك تم فحص البيانات المدخلة للتأكد من خلوها من األخطاء التي لم يتم اكتشافها سابقا، وبعد استالم ملف اإلدخال

 .ص التناسق بين األسئلة المختلفة في االستمارةالبيانات الخام تم العمل على تنظيف البيانات وفحص القيم الشاذة وفح
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ــأثير األخطــاء غيــر اإلحصــائية إلــى أدنــى حــد ممكــن، فــتم اختيــار بــاحثين  لقــد تــم اتخــاذ عــدة إجــراءات للعمــل علــى تقليــل ت
زويــدهم ميـدانيين مــؤهلين تــم تــدريبهم بدقــة علــى أســاليب العمــل الميــداني وآليــة اســتيفاء االســتمارة مــن األســر، باإلضــافة إلــى ت

ـــة اســـتيفائها وأســـلوب التعامـــل مـــع  ـــاح خـــاص بأســـئلة االســـتمارة وآلي ـــداني والـــذي يحتـــوي علـــى مفت ـــل الباحـــث المي بكتيـــب دلي
 . المبحوثين لضمان تقليل معدالت الرفض واإلدالء بالبيانات الصحيحة وغير المنحازة

  
الكشـف عـن األخطـاء الميدانيـة، ممـا يقلـل إلـى أما بخصوص العمل المكتبي فقد تم تدريب طاقم خـاص لتـدقيق االسـتمارات و 

نســبة األخطــاء التــي يمكــن أن  تقليــلومــن أجــل .  حــد كبيــر معــدالت األخطــاء التــي يمكــن أن تحصــل أثنــاء العمــل الميــداني
تحصـل أثنـاء إدخــال االسـتمارة إلــى الحاسـوب، فقــد تـم تصــميم برنـامج إدخــال بحيـث ال يســمح بـأي أخطــاء تناسـقية يمكــن أن 

ثنـــاء عمليـــة اإلدخـــال ويحتـــوي علـــى العديـــد مـــن الشـــروط المنطقيـــة، حيـــث تـــم تحميـــل برنـــامج اإلدخـــال بالعديـــد مـــن تحصـــل أ
.  الفحــوص الخاصــة بمــدى اإلجابــات لكــل ســؤال باإلضــافة إلــى العالقــات بــين األســئلة المختلفــة والفحــوص المنطقيــة األخــرى

لعثور عليها في المراحل السابقة مـن العمـل، حيـث تـم تصـحيح وقد أدت هذه العملية إلى كشف معظم األخطاء التي لم يتم ا
 . كافة األخطاء التي تم اكتشافها

 

وبعد االنتهاء من عمليات التدقيق سالفة الذكر، تم فحص تناسق البيانات، وقد تبين أنها كانت متناسقة، ولم يتم اكتشاف 
عا جيدا للقائمين على المسح بأنه يمكن االعتماد على هذه وهذا بدوره أعطى انطبا.  أخطاء ذات تأثير على نوعية البيانات

 .فلسطينالبيانات واستخراج مؤشرات إحصائية موثوقة وذات داللة عالية عـن الطاقة في القطاع المنزلي في 
 

 المالحظات الفنية   4.6.2
 :أهم المالحظات الفنية على المؤشرات المذكورة في نتائج المسح من ناحية الشمول والدقة الجزءيعرض هذا 

عدم وجود أحد في : ات بسبب حاالت عدم االستجابة مثلفي بعض االستمار عدم القدرة على استيفاء البيانات  •
 .البيت، وهناك اسر لم يستطع الباحث مقابلتها النها رفضت

 .مما يؤثر على نوعية البيانات التي قدمتها ،االستمارة بجدية تامة بعض األسر لم تأخذ موضوع •
 .أخطاء ناجمة عن طريقة طرح السؤال من قبل الباحث الميداني •
 .فهم المبحوث للسؤال واإلجابة بناء على فهمه لذلكسوء  •
لوقود من قبل بالكميات المستخدمة في اإلى إجراء بعض التقديرات المتعلقة  في بعض الحاالت لجوء المبحوث •

 .االسرة
 .في القطاع المنزليتم تغطية كافة البيانات المتعلقة باستهالك أشكال الطاقة المختلفة  •
فــي جميــع الحســابات المتعلقــة بــالبنزين، تــم التعامــل مـــع البنــزين كمعــدل لألنــواع المختلفــة مــن البنــزين والمتــوفرة فــي  •

 .فلسطين
ممـا أدى الـى ) القطـاع غيـر المـنظم(صـة األخـرى التـي تمتلكهـا االسـر تم السـؤال فـي هـذا المسـح عـن المركبـات الخا •

 .ارتفاع معدل استهالك األسر من البنزين والسوالر مقارنة بالدورات السابقة
تـم جمـع بيانـات خاصـة بكميـات الفحـم والجفـت المسـتخدم فــي القطـاع المنزلـي ولكـن لقلـة الكميـات وارتفـاع التبـاين تــم  •

 .بند أخرى في الجداولنشر هذه البيانات تحت 
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ارتفاع استهالك األسرة من الكهرباء وانخفاض استهالكها من األشكال األخـرى للطاقـة فـي قطـاع غـزة يعـود للحصـار  •
، والــذي أثــر بشــكل كبيـر فــي اســتهالك أشــكال الطاقــة األخــرى كــالبنزين، والــديزل، علــى القطــاعاإلسـرائيلي المفــروض 

 .والكاز، والغاز
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 الثالثالفصل 
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

أحــدث التعــاريف الدوليــة المتعلقــة بإحصــاءات الطاقــة وذلــك لتتناســب مــع توصــيات األمــم المتحــدة، كــذلك تــم  اســتخداملقــد تــم 
المفـاهيم ، كمـا أن هـذه الرجوع إلى المصادر العلمية ذات العالقة في شـرح مـا يتعلـق بالوحـدات ومعـامالت التحويـل المعتمـدة

 .متوافقة مع باقي المواضيع المتقاطعة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمصطلحات
 

 :أهم المفاهيم والمصطلحات المذكورة في هذا التقرير وفيما يلي
   

 :األسرة
يشــتركون فــي المأكــل أو فــي أي وجــه و يقيمــون فــي مســكن واحــد، ، و تــربطهم أو ال تــربطهم صــلة قرابــة دفــرد أو مجموعــة أفــرا

 .ترتيبات المعيشةب متعلق
 

 :الوقود
 .أي مادة تستعمل إلنتاج طاقة، بواسطة تفاعل حراري كيميائي أو نوويهو  
 

 :البنزين
هو وقـود هيـدروكربوني يسـتعمل بشـكل رئيسـي فـي محركـات االحتـراق الـداخلي وتصـنف األنـواع المختلفـة مـن البنـزين حسـب 

 C8H18لــي لكــل نــوع مــن البنــزين عــن طريــق المقارنــة مــع خلــيط مــن رقــم االوكتــان ويمثــل هــذا الــرقم مقاومــة االحتــراق األو 

 ). C7H16من  5%و  C8H18من   95%تعادل كفاءة خليط يحتوي على  95كفاءة بنزين :  مثال( C7H16و
 

 :)الديزل(السوالر 
 380-200مـا بـين  يتقطـرسـائل يـتم الحصـول عليـه مـن خـالل تقطيـر الـنفط الخـام، وهـو زيـت ثقيـل  هيـدروكربوني وقودهو 

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

 :(LPG)غاز البترول الُمسٌيل 
باألســاس مــن  ويتكــونمــزيج مــن الغــازات ويــتم الحصــول عليــه مــن الغــاز الطبيعــي أو مــن تجزئــة الــنفط الخــام،  مــن ويتكــون

وكمـادة خـام  المحركـات،كوقـود للتسـخين والطـبخ المنزلـي، ووقـود لـبعض أنـواع  ويسـتعملخليط منهمـا،  البروبان والبوتان أو 
 .تسويقه عادة على شكل عبوات أسطوانية معدنية ويتم.  في الصناعات الكيميائية

 

 :الكاز
ودرجـة االشـتعال أعلـى  تقريبـا 0.8يبلغ الوزن النـوعي لهـذا الزيـت .  درجة مئوية 300-150هو زيت متوسط يتقطر ما بين 

 .ال يستخدم في قطاع الطيران.  درجة مئوية 38من 
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 :الجفت
وهــو المخلفــات الصــلبة مــن ثمــار الزيتــون بعــد عصــره، ولــه فوائــد عديــدة فقــد يســتعمل لتوليــد الطاقــة كاســتخدامه فــي صــناعة 

 .الخبز بواسطة الطابون وقد يستخدم كسماد لألشجار أو كأعالف للحيوانات
 

 :النباتي الفحم
هــو نــاتج صــلب يحتــوي بشــكل رئيســي علــى الكربــون ويــتم الحصــول عليــه عــن طريــق عمليــة التقطيــر اإلتالفــي للحطــب فــي 

 .غياب الهواء
 

 :الحطب
 .المستخدمة والمستغلة كوقود جميع أنواع الحطب

 

 :استهالك الطاقة المنزلي
 ).، وٕانارة، وطهيوخبيز وتدفئةتسخين مياه، وتدفئة، (المستهلكة من قبل السكان لألغراض المنزلية فقط  الطاقة هي

 

 :الطاقة الكهربائية
 .ووحدة قياس الطاقة الكهربائية المستنفذة هي الكيلوواط ساعة.  هي الشغل المبذول لتحريك شحنة كهربائية في موصل

 )ساعة(الزمن × ) كيلوواط(رة القد= الطاقة الكهربائية المستهلكة 
 

 :ساعة.الكيلوواط
 .ثانية.واط 610×  3.6= ث  3600× واط  1000) = س.و.ك(ساعة .هي وحدة طاقة، والكيلوواط

 



PCBS :2015، كانون ثاني: (مسح الطاقة المنزلي( 
 

31 
 

 المراجع
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 .نيويورك.  دليل للبلدان النامية:  إحصاءات الطاقة.  1991المتحدة، األمم  .2

 

 .نيويورك.  مسوح الطاقة المنزلية في البلدان النامية، دراسة فنية.  1991األمم المتحدة،  .3
 
 )  2011 كــــانون ثــــاني( النتــــائج األساســــية : مســـــح الطاقـــة المنزلــــي.  2011الجهـــاز المركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطيني،  .4

 .فلسطين -اهللا رام 

 

 )  2012كــــــــانون ثـــــــــاني ( جــــــــداول مســــــــــح الطاقــــــــة المنزلـــــــــي .  2012الجهــــــــاز المركـــــــــزي لإلحصــــــــاء الفلســـــــــطيني،  .5

 .فلسطين -رام اهللا 
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20092010201120122015Indicatorالمؤشر

99.399.999.899.899.9Percentage of Households Connected to the Electricity Public Networkنسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة

59.661.663.766.956.5Percentage of Households having Solar Heaterنسبة األسر التي يتوفر لديها سخان شمسي في المسكن

*275.0254.0266.0260.0306.0Average Household Consumption of Electricity (KW.h)معدل استهالك األسرة من الكهرباء (كيلوواط.ساعة)*

*21.020.021.022.022.0Average Household Consumption of LPG (kg)معدل استهالك األسرة من غاز البترول المسيل (كغم)*

*24.014.010.011.021.0Average Household Consumption of Kerosene (liter)معدل استهالك األسرة من الكاز (الكيروسين) (لتر)*

* لالسر التي استخدمت الوقود

جدول 1:  مؤشرات مختارة للطاقة في القطاع المنزلي لشهر كانون ثاني 2012-2009، 2015
Table 1:  Selected Indicators of Household Energy, January  2009-2012, 2015

* For Households that Used Fuel
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المجموعال يوجد كهرباءمولد خاصشبكة عامة

Public NetworkPrivate GeneratorNo ElectricityTotal
99.90.00.1100Palestine فلسطين

West Bank 99.90.00.1100 الضفة الغربية

 North of West Bank 1000.00.0100 شمال الضفة الغربية

 Middle of West Bank 1000.00.0100 وسط الضفة الغربية

 South of West Bank 99.60.10.3100 جنوب الضفة الغربية

Gaza Strip 99.90.00.1100 قطاع غزة

Value is less than 0.05 :0.00.0 : القيمة أقل من 0.05

المجموععداد مسبق الدفععداد عادي

Normal MeterPrepaid MeterTotal
58.341.7100 فلسطين

38.261.8100 الضفة الغربية

14.685.4100 شمال الضفة الغربية

69.430.6100 وسط الضفة الغربية

39.160.9100 جنوب الضفة الغربية

96.93.1100 قطاع غزة

المجموعغير متوفرمتوفر وغير مستخدممتوفر ومستخدم

Available and useAvailable and not 
useNot AvailableTotal

30.725.843.5100Palestineفلسطين

32.330.836.9100West Bankالضفة الغربية

 33.732.134.2100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 25.437.537.1100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 36.923.339.8100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

27.516.356.2100Gaza Stripقطاع غزة

المنطقة

نوع عداد الكهرباء المستخدم في المسكن

Type of Electricity Meter Used

جدول 3:  التوزيع النسبي لألسر حسب المنطقة ونوع عداد الكهرباء المستخدم في المسكن، كانون ثاني 2015
Table 3:  Percentage Distribution of Households by Region and Type of Electricity Meter Used, 

January 2015 

Region

 Gaza Strip

 Palestine

 West Bank

 North of West Bank 

 Middle of West Bank 

 South of West Bank 

جدول 2:  التوزيع النسبي لألسر حسب المنطقة وحالة وجود كهرباء والمصدر الرئيسي للكهرباء في المسكن، كانون ثاني 2015

Table 2:  Percentage Distribution of Households by Region, Availability of Electricity Status 
and the Main Electricity Source in Housing Unit, January 2015 

المنطقة

حالة وجود كهرباء والمصدر الرئيسي للكهرباء في المسكن

Region
Availability of Electricity Status  and Main Electricity Source in the

 Housing Unit

جدول 4:  التوزيع النسبي لألسر حسب المنطقة وتوفر واستخدام السخان الشمسي، كانون ثاني 2015
Table 4: Percentage Distribution of Households by Region,  Availability and usage of Solar 

Heater, January 2015

المنطقة

 توفر واستخدام السخان الشمسي في المسكن

Region
Availability and Usage of Solar Heater in the Housing Unit
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المجموعال تستخدمتستخدمالمجموعال تستخدمتستخدمالمجموعال تستخدمتستخدمالمجموعال تستخدمتستخدم

UseNot UseTotalUseNot UseTotalUseNot UseTotalUseNot UseTotal
99.50.510049.150.910099.70.310082.018.0100Palestineفلسطين

99.70.310034.665.410099.60.410094.06.0100West Bankالضفة الغربية

 99.80.210021.378.710099.80.210092.67.4100North of West Bankشمال الضفة الغربية

  99.90.110029.470.610099.70.310097.82.2100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

99.50.510055.544.510099.30.710092.27.8100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

99.20.810076.923.110099.80.210058.941.1100Gaza Stripقطاع غزة

جدول 5: التوزيع النسبي لألسر حسب المنطقة واستخدام الطاقة في األنشطة المنزلية، كانون ثاني 2015

Table 5:  Percentage Distribution of Households by Region and Using Energy for Household Activities, January 2015 

المنطقة 

Using Energy for Household Activities                                                                                                        استخدام الطاقة في االنشطة المنزلية

Region 
Heating                        التدفئة Cooking                           الطبخBaking                               الخبيزWater Heating          تسخين المياه
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تدفئة مركزية

Central Heater
2.0Palestineفلسطين

2.9West Bankالضفة الغربية

 0.5North of West Bankشمال الضفة الغربية

 5.4Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 3.6South of West Bankجنوب الضفة الغربية

0.3Gaza Stripقطاع غزة

المجموعأخرىحطبغاز البترول المسيلكهرباء

ElectricityLPGWoodOthersTotal
1.492.05.21.4100.0Palestineفلسطين

0.698.50.70.2100.0West Bankالضفة الغربية

 0.599.30.10.1100.0North of West Bankشمال الضفة الغربية

 1.098.50.40.1100.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 0.697.61.70.1100.0South of West Bankجنوب الضفة الغربية

3.079.514.03.5100.0Gaza Stripقطاع غزة

64.3

78.5

10.7

16.1

Table 7:  Percentage Distribution of Households who are Cooking  by Region and the Main Fuel 
Used for Cooking, January 2015

Regionالمنطقة

Main Fuel Used for Cooking            الوقود الرئيسي المستخدم في الطبخ

78.1

86.3

72.0

37.0

7.1

11.6

جدول 7:  التوزيع النسبي لألسر التي تقوم بالطبخ حسب المنطقة والوقود الرئيسي المستخدم في الطبخ، كانون ثاني 2015

31.0

0.3

جدول 6:  نسبة األسر التي يتوفر لديها وسائل تدفئة حسب المنطقة ووسائل التدفئة المتوفرة، كانون ثاني 2015

Table 6: Percentage of Households that have Heating Facilities by Region and Availability of 
Heating Facility, January 2015

المنطقة

Heating Facility                                              وسائل التدفئة

Region  صوبة حطب

Fire Place

مدفأة (صوبة)

Heater
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المجموعأخرىحطبغاز البترول المسيلكھرباء

ElectricityLPGWoodOthers Total
48.713.629.78.0100فلسطين

30.427.735.26.7100الضفة الغربية

13.029.550.76.8100شمال الضفة الغربية

40.522.036.31.2100وسط الضفة الغربية

33.729.627.59.2100جنوب الضفة الغربية

64.61.325.09.1100قطاع غزة

المجموعأخرىالحطبغاز البترول طاقة شمسيةكهرباء

ElectricitySolar EnergyLPGWoodOthers Total
59.53.027.88.61.1100Palestineفلسطين

57.02.132.58.20.2100West Bankالضفة الغربية

 59.83.132.24.70.2100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 74.21.519.74.00.6100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 38.31.344.116.10.2100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

64.34.918.99.42.5100Gaza Stripقطاع غزة

المجموعأخرىكازحطبغاز البترول المسيلكهرباء

ElectricityLPGWoodKeroseneOthers Total
39.425.429.21.24.8100Palestineفلسطين

39.832.524.31.42.0100West Bankالضفة الغربية

 38.334.722.61.33.1100North of West Bankشمال الضفة الغربية

  52.030.214.71.21.9100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

30.232.135.41.60.7100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

38.33.744.10.513.4100Gaza Stripقطاع غزة

جدول 8:  التوزيع النسبي لألسر التي تقوم بالخبيز حسب المنطقة والوقود الرئيسي المستخدم في الخبيز، كانون ثاني 2015

Table 8:  Percentage Distribution of Households who are Baking by Region and the Main Fuel 
Used for Baking, January 2015 

Palestine

West Bank

North of West Bank 

Regionالمنطقة

Main Fuel Used for Baking             الوقود الرئيسي المستخدم في الخبيز

Middle of West Bank 

South of West Bank 

Gaza Strip

Region

Table 9:  Percentage Distribution of Households who are Water Heating by Region and the 
Main Energy Source for Water Heating, January 2015 

جدول 9:  التوزيع النسبي لألسر التي تقوم بتسخين المياه حسب المنطقة ومصدر الطاقة الرئيسي المستخدم في تسخين المياه، كانون ثاني 

2015

المنطقة

Main Energy Source for Water Heating     مصدر الطاقة المستخدم في تسخين المياه

جدول 10: التوزيع النسبي لألسر التي تقوم بالتدفئة حسب المنطقة والوقود الرئيسي المستخدم في التدفئة، كانون ثاني 2015
Table 10: Percentage Distribution of Households who are  Heating  by Region and the Main 

Fuel Used for Heating, January 2015

المنطقة

Main Fuel Used for Heating                              الوقود الرئيسي المستخدم في التدفئة

Region
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غاز البترول الطاقة الشمسيةالحطبكهرباء

المسيل

سوالربنزينالكاز

ElectricityWoodSolar EnergyLPGKeroseneGasolineDiesel
99.933.956.597.32.617.18.3Palestineفلسطين

99.929.063.199.62.319.111.1West Bankالضفة الغربية

 10029.765.899.72.116.910.2North of West Bankشمال الضفة الغربية

  10019.462.999.72.123.910.8Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

99.636.760.299.42.717.412.5South of West Bankجنوب الضفة الغربية

99.943.343.893.03.113.52.9Gaza Stripقطاع غزة

غاز البترول 

المسيل (كغم)

سوالر (لتر)بنزين (لتر)كاز (لتر)*

LPG (Kg)Kerosene 
(Liter)* 

Gasoline 
(Liter)

Diesel
 (Liter)

*222195149فلسطين

2628115160الضفة الغربية

2523114180شمال الضفة الغربية

2536135183وسط الضفة الغربية

282791122جنوب الضفة الغربية

*69*141242قطاع غزة 265

جدول 11:  نسبة األسر المستخدمة للطاقة حسب المنطقة وشكل الطاقة، كانون ثاني 2015
Table 11:  Percentage of Households that Used Energy by Region, 

and Energy Type, January 2015 

جدول 12:  معدل استهالك األسرة من الطاقة لألسر التي استخدمت الطاقة حسب المنطقة، كانون ثاني 2015
Table 12:  Average Household Consumption of Energy from the Households that Used Energy 

by Region, January 2015 

Region المنطقة 

معدل استهالك األسرة من الطاقة

Average Household Consumption of Energy 

الكهرباء

 (كيلو واط. ساعة)

Electricity (KWh)

High variance of these values because of the small number of Views ** التباين مرتفع لهذه القيم بسبب قلة عدد المشاهدات

المنطقة 

Energy Type                                                               شكل الطاقة

Region 

Gaza Strip

Palestine

West Bank

North of West Bank 

Middle of West Bank 

South of West Bank

306

328

272

442

294
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Introduction 
 

Countries collect official statistics on energy use due to its vital role in the infrastructure, 
economy and living standards of any given country. 
 
In Palestine, additional attention is warranted for energy statistics due to scarce natural 
resources, the high cost of energy and high population density. These factors demand 
comprehensive and high quality statistics.  
 
Due to high residential consumption of energy, PCBS decided to conduct a special Household 
Energy Survey to provide high quality data about energy consumption by type of energy, the 
different energy consuming devices used by households, and energy consumption behavior. To 
this end, a questionnaire was attached as a module within the Area Statistics Survey. 
 
PCBS conducted the Household Energy Survey to cover the month of January 2015 to ascertain 
energy consumption behavior. 
 
The survey aimed to provide data on energy consumption by households and also on public 
energy consumption behavior and patterns by type of energy. 
 
The survey covered data on energy indicators in households in Palestine, including statistical 
data on electricity and other types of fuel consumption in activities like cooking, baking, 
heating, lighting and water heating.  
 
The report of the Household Energy Survey (January 2015) comprises three chapters: the first 
chapter briefly describes the main findings; the second chapter presents the methodology used 
in the survey, including the questionnaire design, sampling design, field work operations, data 
processing, data quality and technical notes; while the third chapter describes the concepts 
and definitions. 
 
PCBS hopes that the results of this survey will provide the data required to develop the energy 
sector according to the needs of households as well as filling gaps in energy statistics and 
providing useful data for decision  makers, researchers and other users. 
 
 
 
 
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

30BJuly 2015                     Ola Awad 
              President of PCBS 
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Chapter One 
 

Main Findings 
 
This chapter presents the main findings of the Household Energy Survey.  These results are 
divided into four sections: the first section introduces the results related to energy sources in 
the residential sector during January 2015; the second section covers results related to the 
forms of energy used for house and water heating; the third section presents the purposes of 
different energy use in household activities; and finally, the fourth section presents household 
consumption of different energy types. 
 
1.1 Energy Sources 
The results of the survey indicated that about 99.9% of households were connected to the 
public electricity network in January 2015.   
 
Of these, 58.3% of households used a normal electricity meter and 41.7% of households used 
a prepaid electricity meter in January 2015. 
 
The results of the survey indicated that 56.5% of households had solar energy panels in 
January 2015; this percentage was 59.6% in January 2009. 
 

Percentages of Households have Solar Heater by Region, January 2015 

 
 

 
1.2 Energy Consumption Facilities 
The results of the survey indicated that 64.3% of households had an electrical, kerosene, 
Liquefied Petroleum Gas (LPG) heaters for  house heating, 10.7% of the households had a fire 
Place, 2.0% of the households had a central heater in January 2015. 
 
1.3  Energy Uses 
The results of this survey indicated that 0.5% of households didn't use any type of fuel for 
cooking, but in households that did cook, 92.0% relied on liquefied petroleum gas as the main 
fuel for cooking, 5.2% of households relied on wood and 1.4% of households relied on 
electricity.   
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The results indicated that 50.9% of households didn't use any type of fuel for baking, but in 
households that did bake, 48.7% relied on electricity as the main energy source for baking, 
29.7% of households relied on wood and 13.6% relied on liquefied petroleum gas. 
 
The results also indicated that 0.3% of households didn't use any type of fuel for water 
heating, but in households that heat water, 3.0% of households relied on solar heaters as the 
main source for heating water, 59.5% relied on electricity, 27.8% relied on liquefied 
petroleum gas and 8.6% relied on wood.  
 
The results of the survey indicated that 82.0% of households heated housing in January 2015, 
this percent was 94.0% in the West Bank and didn’t exceed 58.9% in Gaza Strip.  As for 
houses’ heating, it showed that 25.4% of households depended on liquefied petroleum gas as 
a main source for heating, 39.4% of households depended on electricity, 29.2% depended on 
wood, while 1.2% of the households depended on kerosene as a main source for heating. 
 
1.4  Household Energy Consumption 
 
Consumption of electricity: 
The findings of the survey indicated that average electricity consumption per household was 
306 kWh in January 2015 compared to 275 kWh in January 2009; it was 442 kWh in the 
Middle of the West Bank and was a maximum of 265 kWh in Gaza Strip. 

 
Average Household Electricity Consumption in Households Using Electricity by 

Region, January 2015  

 
 
Gasoline Consumption: 
The findings of the survey indicated that average household consumption of gasoline (in 
households using gasoline) was 95 liters in January 2015; it was 135 liters in the Middle of 
West Bank and 42 liters in Gaza Strip. 
 
Liquefied Petroleum Gas Consumption: 
The findings indicated that the average household consumption of liquefied petroleum gas (in 
households using liquefied petroleum gas) was 22 kg in January 2015. 
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Kerosene Consumption: 
The findings of the survey indicated that average household consumption of kerosene (in 
households using kerosene) was 21 liters in January 2015: it was 28 liters in the West Bank, 
and 12 liters in Gaza Strip. 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 

This section documents the methodology used to conduct the household energy survey, 
including the design of the survey's instruments, data collection, data processing and data 
tabulation. It also describes data quality procedures from the start of preparations to the 
launch of the survey and data dissemination. 

 
2.1 Questionnaire 
The design of the questionnaire was based on the experiences of similar countries as well 
as on international standards and recommendations for the most important indicators, 
taking into account the special situation of Palestine. 
 
Target Population:  
It consists of all Palestinian households who are staying normally in Palestine  during 2015. 

 
2.2 Sample Frame 
The sampling frame was based  on master sample  which was update  in 2013-2014 for 
(Expenditure and Consumption Survey (PECS) and Multiple Indicator Cluster Survey 
(MICS)) surveys, and the frame consists from enumeration areas. These enumeration areas 
are used as primary sampling units (PSUs) in the first stage of the sampling selection. 
 
Sample size: 
The sample size is 7,690 households for Palestine  level, 6,609 households responded. 
 
Sampling Design: 
The sample is two stage stratified cluster sample as following: 
 
First stage: selection of a PPS random sample of 370 enumeration areas. 

 
Second stage: A random area sample of 20 households from each enumeration area selected 
in the first stage. 
 
Sample strata: 
The population was divided by: 
1- Governorate 
2- locality type (Urban, rural, camps)  
 
 
2.3 Fieldwork 
 
Training Fieldworkers:  
Field workers were trained on the main skills relevant to the survey before the start of data 
collection.  Instructions on completing the questionnaire were made available to the 
interviewers. The training provided field workers with the aims and definitions of the 
different indicators of the survey. 

 
Data Collection:  
Field work activities started on 24/03/2015 and lasted until 31/05/2015.  This survey covered 
the month of January 2015.  Field workers were distributed to all governorates according to 
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the sample size of each governorate.  The field work team consisted of 55 members, 
including 10 supervisors, 7 editors and 38 fieldworkers. 
 
2.4 Data Processing 
The data processing stage consisted of the following operations: 
1. Editing and coding prior to data entry: all questionnaires were edited and coded in the   

office using the same instructions adopted for editing in the field. 
 

2. Data entry:  
The household energy survey questionnaire was programmed and the data were entered into 
the computer in the offices in Nablus, Hebron, Ramallah and Gaza. At this stage, data were 
entered into the computer using a data entry template developed in Access. The data entry 
program was prepared to satisfy a number of requirements: 

• To prevent the duplication of questionnaires during data entry. 
• To apply checks on the integrity and consistency of entered data. 
• To handle errors in a user friendly manner. 
• The ability to transfer captured data to another format for data analysis using statistical 

analysis software such as SPSS. 
 

2.5 Weight Calculation of Households 
The weight of statistical units (sampling units) in the sample is defined as the mathematical 
inverse of the selection probability where the sample of the survey is two-stage stratified 
cluster sample. Thus, in the first stage we calculate the weight of enumeration areas  
depending on the probability of each enumeration area. second stage we calculate the weight 
of households in each enumeration area. Initial household weights resulted from the product 
of the weight of the first stage and the weight of the second stage. Final household weights 
were obtained after adjustment of initial weights with the household estimates of the 
beginning of 2015 with regard to design strata (governorate, locality type).    
 
Response Rates: 
7,690 households had been reached as a representative sample to Palestine, where the number 
of completed questionnaires amounted to 6,609 questionnaires of which 4,536 questionnaires 
were in the West Bank and 2,073 questionnaires in Gaza Strip. Weights were amended at the 
level of design strata to modify effects of refusals rates and lack of responses.   
 

Items of interview results 
 

Results of interviews Number of cases 

Completed  6,602 

Partially completed 7 

Household was abroad 94 

No one at the house  383 

Refused to cooperate  243 

No available Information  20 
The housing unit is uninhabited 
 

211 

Not existed housing unit  93 

Others  37 

Total  7,690 
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Equations of responsiveness and failures to response:  
Percentage of increased inclusiveness errors = Total cases of increased inclusiveness  x 100%  
                                                                           Number of cases of the original sample  
And equals to = 4.0%  
 
The percentage of non-response = Total cases of non-response  x 100%  
                                                         Original sample net size  
And equals to = 10.5%  
 
Net sample = original sample - (cases of increased inclusiveness) = 7,386  
Response rate = 100% - the percentage of non-response.  
And equal to = 89.5% 
 
2.6 Data Quality 
The concept of data quality covers many aspects, starting from the initial planning of the 
survey to the dissemination of the results and how well users understand and use the data. 
There are seven dimensions of statistical quality: relevance, accuracy, timeliness, 
accessibility, comparability, coherence and completeness. 
 
2.6.1 Data Accuracy 
 
1. Sampling Errors 
The data of this survey is affected by mistakes of the survey as a result of the use of a sample, 
not a comprehensive survey of units of survey population, so it was certainly appearance of 
differences from the real values that we expected to get them through censuses. Expected 
differences and variation had been calculated of the most important indicators, this variation 
had been calculated of the most important indicators of the survey. 
there was no problem in the dissemination of data on the level of the State of Palestine, and 
the region (the West Bank and Gaza Strip).  
 
Summary  on variation of calculations to the most prominent indicators  of the survey 
 

Variable Estimated 
Ratio 

Standard 
Errors 

Confidence 
Interval 95 %  Coefficient 

of Variation   
No of 

Observation 
Min  Max 

Percent of households had 
solar energy panels  

56.5 0.9 54.8 58.2 1.6 3,679 

Average Household 
Consumption of Electricity 
(KW.h) 

306 3.53 299.07 312.97 1.2 6,518 

Average Household 
Consumption of LPG (kg) 

22.0 0.36 21.22 22.64 1.7 6,435 

 
2. Non Sampling Errors 
The non-sampling errors are possible to occur at all phases of implementing the project, 
through data collection and entry which could be summarized as non-response errors, and 
responding errors (respondents), and interview errors (fieldworkers) and data-entry errors. To 
avoid errors and reduce the impact,  it had been made great efforts through extensive training 
of fieldworkers on how to conduct interviews,  things that ought to be followed during an 
interview, things that should be avoided, making some practical and theoretical exercises 
during  training session, in addition to providing them with a manual booklet  for fieldworkers 
which contained a private key questions of questionnaire, mechanism to fill questionnaire and 
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methods of dealing with respondents to reduce refusal rates and providing correct and non-
biased data.  
 
As for office work, they had been trained for a special auditing of questionnaires and error 
detection, which greatly reduced rates of errors during field work. In order to reduce the 
percentage of errors during data entry, the program was designed to enter data so as not to 
allow any mistakes during the process and contained many of logical terms. This process led 
to disclosure of most of errors that had not been found in earlier phases of the work, where 
they were correcting all the errors that had been discovered. 
  
After the completion of the aforesaid audits, data consistency was examined by computer 
using frequency and cross tables as turned out to be quite consistent, Errors impact was not 
detectable on data quality. This in turn gave a good impression of those in charge of the 
survey that we could rely on this data and extract reliable statistical and high significant 
indicators on the reality of corruption in Palestine. 

 
2.6.2   Comparability 
The data of the survey are comparable geographically and over time by comparing data from 
different geographical areas to data of previous surveys and the 2007 census. 
 
2.6.3 Data Quality Assurance Procedures 
Several procedures were undertaken to ensure appropriate quality control in the survey. Field 
workers were trained on the main skills prior to data collection, field visits were conducted to 
field workers to ensure the integrity of data collection, editing of questionnaires took place 
prior to data entry and a data entry application was used that prevents errors during the data 
entry process, then the data were reviewed. This was done to ensure that data were error free, 
while cleaning and inspection of anomalous values were carried out to ensure harmony 
between the different questions on the questionnaire. 

 
2.6.4 Technical Notes 
The following are important technical notes on the indicators presented in the results of the 
survey: 
• Some households were not present in their houses and could not be seen by interviewers. 
• Some households were not accurate in answering the questions in the questionnaire.   
• Some errors occurred due to the way the questions were asked by interviewers. 
• Misunderstanding of the questions by the respondents. 
• Answering questions related to consumption based on estimations. 
• In all calculations related to gasoline, the average of all available types of gasoline was 

used. 
• In this survey we asked about other special vehicles owned by households (informal 

sector) which led to the rise of households consumption rate of gasoline and diesel fuel 
compared to previous cycles. 

• In this survey, data were collected about the consumption of olive cake and coal in 
households, but due to lack of relevant data and fairly high variance, the data were grouped 
with others in the statistical tables. 

• The increase in consumption of electricity and the decrease in the consumption of the other 
types of fuel in the Gaza Strip reflected the Israeli siege imposed on the territory. 
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Chapter Three 
 

Concepts and Definitions 
 

This section presents the main concepts and definitions used to derive the main indicators of 
energy consumption from different sources.  These concepts and definitions are based on 
international recommendations in the field of energy statistics, and they are the same in all 
subjects in Palestinian Central Bureau of Statistics.  The main concepts and expressions 
mentioned in this report were as follows: 
 
Household:  
One person or a group of persons with or without a household relationship, who live in the 
same housing unit, share meals and make joint provision of food and other essentials of 
living. 
 
Fuel:  
It refers to any matter used for producing energy via thermal, chemical or nuclear interaction. 
 
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. 
 
Diesel:  
It is a liquid hydrocarbon fuel obtained by the distillation of crude petroleum.   It is heavy oil 
distilled between 200°C and 380°C.  Its point is always above 50°C, and its specific gravity is 
higher than 0.82. 
 
Liquefied Petroleum Gas (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 a mixture of gases, e.g. C3H8 and C4H10.  It is obtained from natural gas or by 
fracture of crude petroleum. 
 
Kerosene:  
It is medium oil distilling between 150°C and 300°C.  Its specific gravity is around 0.80 and 
the flash point above 38°C.  It is used in sectors other than aircraft transport. 
 
Charcoal:  
It is a solid residue, consisting mainly of carbon, obtained by the destructive distillation of 
wood in the absence of air. 
 
Olive Cake:  
The olive cake (jeft) is the olive solid remainder after the olive pressing.  It is considered as a 
byproduct. 
 
Wood:  
Refers to all wood used for fuel purposes. 
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Household Energy Consumption:  
It refers to consumption by households in the different activities within households (Heating, 
Cooking, Lighting, Water Heating and other activities). 
 
Electric Energy: 
Work done to move an electric charge in a conductor. It is measured in kilowatt-hour. 
Electric Energy = Power (KW) * Time (Hours). 
 
Kilo Watt-Hour:  
Energy unit, a 1 KWh = 1000 W * 3600 Second  = 3.6 * 10 6 Watt-second 
Other prefixes are used for referring to this unit, e.g. Mega which equals 10 6, and Giga, 
which equals 10 9. 
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