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 )2011كانون ثاني (بيان صحفي حول مسح الطاقة المنزلي 

ثالثة أرباع األسر شمال الضفة الغربية تستخدم عداد 

 مسبق الدفع
من األسر في األراضي الفلسطينية مساكنها متصلة     % 99.8

، مقارنة  2011بشبكة الكهرباء العامة خالل شهر كانون ثاني      

أما بالنسبة   .  1999خالل نفس الفترة من العام   % 96.8مع 

من % 72لنوع عداد الكهرباء المستخدم في المساكن تبيـن أن      

تستخدم عداد مسبق  % 28األسر تستخـدم العداد العـادي، و 

الدفع، أعلى نسبة لألسر التي تستخدم عداد مسـبق الدفع كانت        

ما ال يوجد عداد مسبق الدفع في شمال الضفة الغربية، بين % 73

 .في قطاع غزة

 نوع عداد الكهرباء المستخدم في المسكن
لمجموعا  داد عاديع داد مسبق الدفعع 

 المنطقة

 الفلسطينية ألراضي ا 72.2 27.8 100
 لغربية اضفةلا  57.7 42.3 100
 شمال الضفة الغربية  27.3 72.7 100
 لغربيةاالضفة  سط و 91.4 8.6 100
 لغربيةاالضفة  نوب ج 64.2 35.8 100
 غزة   طاع ق 100.0 0.0 100

 
خانات المياه ستوفر لديها ياألسر في األراضي الفلسطينية   لثيث

 الشمسية  

الل شهر   خخانات المياه الشمسية  س توفر لديها يمن األسر % 64

 ن العاممس الفترة  لنف % 62، مقارنه مع 2011انون ثاني   ك

في الضفة الغربية، مقارنة  % 68حيث بلغت هذه النسبة   .  2010

 .2011وذلك خالل شهر كانون ثاني   في قطاع غزة% 56مع 
 

 عدل استهالك األسرة من الكهرباء   مساعة.كيلوواط 266

ساعة معدل استهالك األسرة من الكهرباء في  .كيلوواط  266

الل شهر خاستخدمت الكهرباء ألسر التي  لاألراضي الفلسطينية    

خالل نفس   ساعة.يلوواط  ك254، مقارنة ب 2011انون ثاني   ك

 .2010الفترة من العام  

 عدل استهالك األسرة من الكهرباءم

 

 غربية يتركز في وسط الضفة ال    بنزينللعدل استهالك معلى أ

في األراضي الفلسطينية         معدل استهالك األسرة من البنزين    لغب

انون ثاني    كتر خالل شهر  ل46لألسر التي استخدمت البنزين      

معدل استهالك البنزين هو األعلى في وسط      يث أنح.  2011

م يتجاوز هذا  لي المقابل   ، فلتر 89الضفة الغربية حيث بلغ  

 .لتر في قطاع غزة 16المعدل 
 
 معدل استهالك الغاز   اعرتفا

معدل استهالك األسرة من غاز البترول المسيل في األراضي       لغب

انون ثاني     كخالل شهر  لألسر التي استخدمت الغاز     الفلسطينية    

خالل   يلو غرام ك20قارنة ب ، ميلو غرام ك21  والي ح2011

خالل شهر كانون    هذا المعدل وبلغ.  2010نفس الفترة من العام  

و ،  الضفة الغربية  نوب جكيلو غرام في  26 والي ح2011ثاني  

في   م كيلو غرا 22، ولضفة الغربية افي وسط  م كيلو غرا 23

 . كيلو غرام في قطاع غزة15لم يتعد  ، ولضفة الغربية امالش
 
 
 
 ستهالك الحطب  افاوت فيت

عدل استهالك األسرة من الحطب في األراضي الفلسطينية         ملغ ب

 والي   ح2011انون ثاني    كالل خألسر التي استخدمت الحطب     ل

 419ن بي  ا ملمعدل حسب المنطقةاتفاوت هذا  م، ويلو غرا ك228
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طاع  قفي  م يلو غرا ك75 ونوب الضفة الغربية،  جفي  م كيلو غرا 

 .غزة
 
 في تسخين المياه لكهرباءاعلى  عتمدتاعظم األسر م

اعتمدت على     التي قامت بتسخين المياه      من األسر% 47 

ألسر امن % 13و، يسي لتسخين المياه    الكهرباء كوقود رئ  

اعتمدت على   ر من األس% 31و،  اعتمدت على الطاقة الشمسية   

و، اعتمدت على الحطب من األسر% 8و، غاز البترول المسيل  

خالل شهر كانون ثاني   ذلك ومن األسر اعتمدت على الكاز % 1

2011. 
 
 دفئة للمسكن بتم تقملي قطاع غزة فاألسر  صف نكثر من أ

من األسر  % 12واقع  ، باألسر لم تقم بتدفئة المسكن  من % 28

ما أمن األسر في قطاع غزة، % 58 في الضفة الغربية مقابل  

من % 36 بالنسبة لألسر التي قامت بتدفئة المسكن فتبين أن       

ي  ـسكمصدر رئي  األسر اعتمدت على غاز البترول المسيل  

من % 26لكهرباء، وامن األسر اعتمدت على  % 35لتدفئة، و ل

من األسر اعتمدت على   % 2و، ألسر اعتمدت على الحطبا

  .2011انون ثاني   كخالل شهر  ذلك  والكاز للتدفئة 
 
كانون    (ي األراضي الفلسطينية   فمسح الطاقة المنزلي     فذ الجهازن

يث  ، ح31/03/2011-20/02خالل الفترة   )2011ثاني  

  ثل  م المختلفة  ن استهالك أشكال الطاقة  عيانات بذا المسح  هوفر ي

في األنشطة   ، )الكهرباء ومشتقات النفط وأشكال الطاقة األخرى      (

 ).فئة دالت  وسخين المياه،   وتوالخبيز،   الطبخ، (ثل م المنزلية  

 :مزيد من المعلومات يرجى االتصالل
 الفلسطيني إلحصاءللجهاز المركزي ا
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