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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
 )2009كانون ثاني (  المنزلي الطاقة يصدر نتائج مسحاإلحصاء الفلسطيني

 
 2005مقارنة مع نفس الفترة من العام % 30انخفاض معدل استهالك األسرة الفلسطينية من الغاز بنسبة 

 
في األراضي  ) 2009كانون ثاني   ( المنزلي    تقرير نتائج مسح الطاقة    الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني     أصـدر   

 ومشتقات النفط ،الكهرباء( أشكال استهالك الطاقة  حول بيانات إحصائيةحـيث تـم في هذا المسح جمع    .الفلـسطينية 

، حيث كان اإلسناد    )والتدفئة ،اإلنارةوتسخين المياه،   و  والخبيز، الطبخ،( في األنشطة المنزلية     ،)وأشكال الطاقة األخرى  

 .2009 ني لهذا المسح شهر كانون ثانيالزم
 

أن و ،%70.6 المسح أن نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تستخدم غاز البترول المسيل قد بلغت  نتائج أظهـرت 

 كيلو  30، مقـابل    كيلو غرام  21 قد بلغ    2009كانون ثاني    من غاز البترول المسيل خالل شهر        ةمعدل استهالك األسر  

 كيلو غرام   23، و الضفة الغربية شمال ووسط    كيلو غرام في     21 هذا المعدل    وبلغ.  2005 الفترة للعام     خالل نفس  مغرا

 . قطاع غزة كيلو غرام في8في جنوب الضفة الغربية، و
 

من األسر في األراضي الفلسطينية متصلة بشبكة الكهرباء العامة خالل شهر           % 99.3أن   إلى المـسح  نـتائج    أشـارت 

، يالحظ أن   على مستوى المنطقة  و،  2005لنفس الفترة من العام     % 99.4، بينما كانت هذه النسبة      2009كانـون ثانـي     

 2009كانون ثاني    العامة خالل شهر      الكهرباء  أقل نسبة من األسر المتصلة بشبكة      لديها شـمال الضفة الغربية   مـنطقة   

 .%98.3 حيث بلغت
   

 فتشير النتائج   2009كانون ثاني    خالل شهر    اكن في الضفة الغربية   أمـا بالنسبة لنوع عداد الكهرباء المستخدم في المس        

من األسر تستخدم عداد مسبق الدفع، حيث وصلت نسبة  % 22.1مـن األسر تستخدم العداد العادي، و      % 77.9إلـى أن    

 في جنوب الضفـة الغربيـة   % 29.2في شمال الضفة الغربية، و    % 57.6األسـر التي تستخدم عداد مسبـق الدفع إلى         

 .في وسط الضفة الغربية% 6.7و
 

من األسر في األراضي الفلسطينية استغلت الطاقة الشمسية عن طريق سخانات           % 59.6نتائج المسح إلى أن      أظهـرت   

وقد بلغت نسبة   .  2005من األسر لنفس الفترة للعام      % 67.2مقارنه مع   ، 2009كانون ثاني   المياه الشمسية خالل شهر     

 .من األسر في قطاع غزة% 58.0، مقابل %60.5ة التي استخدمت سخانات المياه الشمسية األسر في الضفة الغربي
 

 األراضي في )الكهرباءمن األسر التي تستخدم      (الكهرباء من األسرة استهالك معدل أشـارت نـتائج المـسح إلـى أن        

 خالل  ساعة.كيلوواط 256اء  ، في حين بلغ معدل استـهالك األسرة من الكهرب        ساعة. كيلوواط 275قد بلغ    الفلـسطينية 

، 2009كانون ثاني   ويتفاوت هذا المعدل بشكل واضح بين المناطق الفلسطينية خالل شهر           .  2005نفس الفترة من العام     
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شمال ساعة في   . كيلوواط 216 ولم يتعد    قطاع غزة، ساعة في   . كيلوواط 330 النتائج إلى أن هذا المعدل قد بلغ         أشارتإذ  

 .الضفة الغربية
 

ا    كانون ثاني  لتر خالل شهر     11 قد بلغ     في األراضي الفلسطينية   أن معدل استهالك األسرة من البنزين       النتائج تظهرآم

 أن معدل استهالك البنزين هو      أظهرت النتائج كما  ،  2005 لتر لنفس الفترة من العام       10، بيـنما كان هذا المعدل       2009

شمال الضفة الغربية،    في   ات لتر 7لم يتجاوز هذا المعدل     المقابل  في   ، لتر 27األعلى في وسط الضفة الغربية حيث بلغ        

 . لترات في قطاع غزة3و
 

كانون ثاني  خالل شهر   من األسر في األراضي الفلسطينية لم تقم بتدفئة المسكن        % 32.3 المسح أيضا أن     نتائجأشـارت   

  أن في حيـن .  في قطاع غزة  من األسر   % 76.4من األسر في الضفـة الغربية مقابل       % 9.5، مـوزعة إلـى      2009

من األسر اعتمدت على غاز البترول      % 21.9للتدفئة، و سي  ـ كمصدر رئي  الكهرباءمـن األسر اعتمدت على      % 22.2

ـ كمـصدر رئي  المـسيل    أما بالنسبة  .  من األسر اعتمدت على الحطب كمصدر رئيسي للتدفئة       % 18.6للتدفئة، و سي  ـ

 في  ء كهربا صوبةمن األسر في األراضي الفلسطينية استخدمت       % 42.6لى أن    إ لوسيلة التدفئة المستخدمة تشير النتائج    

صوبة  استخدمت    من األسر في األراضي الفلسطينية     %5.0و صوبة غاز، استخدمت  من األسر   % 42.5التدفئة، و عملية  

 .كانون حطبمن األسر استخدمت % 32.5كاز، مقابل 
 
 


