
 
   

 
 )2008تموز (  المنزلي الطاقة يصدر نتائج مسحاإلحصاء الفلسطيني

 
 2006مقارنة مع نفس الفترة من العام % 18انخفاض معدل استهالك األسرة الفلسطينية من الغاز بنسبة 

 
 .ةفي األراضي الفلسطيني  ) 2008تموز  ( تقرير نتائج مسح الطاقة المنزلي       الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   أصدر  

 ومشتقات النفط وأشكال الطاقة     ،الكهرباء( أشكال استهالك الطاقة      حول  بيانات إحصائية  حـيث تـم في هذا المسح جمع       

، حيث كان اإلسناد الزمني لهذا      )والتكييف ،اإلنارةوتسخين المياه،   و  والخبيز، الطبخ،( في األنشطة المنزلية     ،)األخـرى 

 . المسح شهر تموز
 

تموز من األسر في األراضي الفلسطينية متصلة بشبكة الكهرباء العامة خالل شهر            % 99.8ن  أ إلى المسحتـشير نتائج    

جنوب ومن خالل هذه النتائج، يالحظ أن منطقة        ،  2006خالل شهر تموز    % 99.5، بيـنما كانـت هـذه النسبة         2008

 .%98.9  حيث بلغت العامة الكهرباء أقل نسبة من األسر المتصلة بشبكةلديها الضفة الغربية
   

من األسر  % 81.6أمـا بالنـسبة لـنوع عداد الكهرباء المستخدم في المساكن في الضفة الغربية فتشير النتائج إلى أن                     

في شمال  % 36.1من األسر تستخدم عداد مسبق الدفع، حيث وصلت هذه النسبة إلى            % 18.4تـستخدم العداد العادي، و    

 .في وسط الضفة الغربية% 5.2 وفي جنوب الضفة الغربية،% 7.1الضفة الغربية، و
 

من األسر في األراضي الفلسطينية استغلت الطاقة الشمسية عن طريق سخانات المياه            % 68.2نتائج المسح أن    وتظهـر   

وقد بلغت نسبة   .  2006خالل شهر تموز من العام      % 69.2، بينما كانت هذه النسبة      2008تموز  الشمـسية خالل شهر     

 .من األسر في قطاع غزة% 71.9، مقابل %66.3لتي استخدمت سخانات المياه الشمسية األسر في الضفة الغربية ا
 

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

 2006تموز من العام    ، وقد كان هذا المعدل خالل شهر        2008تموز  ساعة خالل شهر    . كيلوواط 271  بلـغ  الفلـسطينية 

ويتفاوت هذا المعدل بشكل واضح بين المناطق الفلسطينية وحسب نوع التجمع السكاني خالل             .  سـاعة . كـيلوواط  227

ساعة في وسط الضفة الغربية ولم يتعد  . كيلوواط 301 النتائج إلى أن هذا المعدل قد بلغ         أشارت حيث،  2008تموز  شهر  

في حين أظهرت نتائج المسح على مستوى نوع التجمع في األراضي           .  لغربيةشمال الضفة ا  ساعة في   . كـيلوواط  229

ساعة في  . كيلوواط 226الحضرية، مقابل     التجمعات ساعة في . كيلوواط 282 الفلـسطينية أن معدل استهالك األسرة بلغ      

هالك الفرد من    معدل است  كما أظهرت النتائج أن   .   في المخيمات  ساعة. كيلوواط 296تجمعـات الريف، بينما وصل إلى       

 .ساعة.كيلوواط  46.7  بلغ2008تموز خالل شهر في األراضي الفلسطينية الكهرباء 
 

ا    أن معدل استهالك   ، و %14.2 أن نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تستخدم البنزين قد بلغت              النتائج تظهـر آم

  التجمعات لتر في  76.4ت هذا المعدل بين     ويتفاور،  لت 66.6  قد بلغ  2008تموز   خالل شهر    ة مـن هذه األسر    األسـر 

 أن معدل استهالك البنزين هو األعلى في        تظهر النتائج كما  .   لتر في المخيمات   64.0 لتر في الريف و    47.2 و الحضرية

شمال  في منطقة    ات لتر 47.0لم يتجاوز هذا المعدل     في المقابل   ر  ـ لت 97.5مـنطقة وسـط الـضفة الغربية حيث بلغ          

 . لتر في قطاع غزة41.2 والضفة الغربية،
 



 
   

أن معدل و ،%88.7 أن نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تستخدم غاز البترول المسيل قد بلغت               النتائج وتظهـر 

، وقد كان هذا     كيلوغرام 14 قد بلغ    2008تموز   خالل شهر     من هذه األسر    من غاز البترول المسيل    ةاسـتهالك األسـر   

 قطاع  كيلوغرام في11 هذا المعدل ما بين راوحويت.  م كيلوغرا17 يبلغ   2006لعام  المعـدل خـالل شـهر تموز من ا        

 .الضفة الغربية جنوب  كيلوغرام في17غزة، و
 

التكييف خالل شهر    ت وسائل  استخدم األراضي الفلسطينية من األسر في    % 79.7 أن    المسح أيضا إلى   نـتائج أشـارت   

أما بالنسبة لوسائل   .  في قطاع غزة  % 81.9لضفة الغربية مقابل    من األسر في ا   % 78.7، موزعة إلـى    2008تمـوز   

من األسر في األراضي الفلسطينية استخدمت % 5.4 فتشير النتائج إلى أن 2008التكيـيف المستخدمة خالل شهر تموز    

 .استخدمت مروحة متنقلة% 75.5استخدمت مروحة ثابتة، و% 45.4المكيف الكهربائي، و
 
 


