
 
   

 
 

 
 

 2010 المنزلي، كانون ثاني  الطاقة يصدر نتائج مسحاإلحصاء الفلسطيني
 

 في شمال الضفة الغربية % 67 استخدمت عداد كهرباء مسبق الدفع وترتفع هذه النسبة إلى من األسر الفلسطينية% 27
 

، حيث نفذ   2010منزلي، كانون ثاني     نتائج مسح الطاقة ال    24/06/2010أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اليوم الخميس        

، وتم في   )2010كانون ثاني    (في األراضي الفلسطينية  مسحاً حول الطاقة في القطاع المنزلي       الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 في  ،)ألخرىمشتقات النفط وأشكال الطاقة ا    ،  الكهرباء(عن استهالك أشكال الطاقة المختلفة       مختلفة    بيانات إحصائية  هذا المسح جمع  

 حيث بدأ العمل في جمع البيـانات الخاصة بالمسـح في          )والتدفئة تسخين المياه، اإلنارة،      الخبيز، الطبخ،( األنشطة المنزلية المختلفة  

  وتــــــم االنــــــتـهاء مــــــن جمــــــع البــــــيانات مــــــن المــــــيدان  21/02/2010

 .01/04/2010في 
 

كانون  متصلة بشبكة الكهرباء العامة خالل شهر         مساكنها لفلسطينيةمن األسر في األراضي ا    % 99.9 أن    إلى  نتائج المسح  أشـارت 

 .  1999في العام % 96.8، و2009لنفس الفترة من العام % 99.3، بينما كانت هذه النسبة 2010ثاني 
   

رت النتائج إلى    فأشا 2010كانون ثاني   األراضي الفلسطينية خالل شهر     أمـا بالنسبة لنوع عداد الكهرباء المستخدم في المساكن في           

من األسر استخدمت عداد مسبق الدفع، حيث وصلت نسبة األسر التي  % 26.7مـن األسـر استخدمت العداد العادي، و       % 73.3أن  

في وسط  % 8.5في جنوب الضفـة الغربيـة و    % 37.5في شمال الضفة الغربية، و    % 67.0اسـتخدمت عـداد مسـبق الدفع إلى        

 .وجد عداد مسبق الدفعالضفة الغربية، وفي قطاع غزة ال ي
 

من األسر في األراضي الفلسطينية استغلت الطاقة الشمسية عن طريق سخانات المياه الشمسية خالل              % 61.6 أن   البيانات وأظهرت

وقد بلغت نسبة األسر في الضفة الغربية التي        .  2009من األسر لنفس الفترة للعام      % 59.6، مقارنه مع    2010كانون ثاني   شـهر   

 .  من األسر في قطاع غزة% 46.4، مقابل %69.4سخانات المياه الشمسية استخدمت 
 

كانون خالل شهر   لألسر التي استخدمت الكهرباء      النتائج إلى أن معدل استهالك األسرة من الكهرباء في األراضي الفلسطينية             وبينت

 خالل نفس ساعة.كيلوواط 275من الكهرباء ، في المقابـل بلغ معدل استـهالك األسرة       ساعة. كيلوواط 254 قـد بلغ     2010ثانـي   

 .  2009الفترة من العام 
 

كانون ثاني  لتر خالل شهر     12 قد بلغ     لكافة األسر في األراضي الفلسطينية      النتائج إلى أن معدل استهالك األسرة من البنزين        أشارت

 لغــربية حــيث بلــغ أن معــدل اســتهالك البنــزين هــو األعلــى فــي وســط الــضفة اأظهــرت النــتائجكمــا .  2010

  لتر في جنوب الضفة الغربية،      14شمال الضفة الغربية، و    فـي    ات لتـر  7لـم يـتجاوز هـذا المعـدل         فـي المقابـل      ، لتـر  32

 . لترات في قطاع غزة3و
 



 
   

  خالل شهر   لألسر التي استخدمت الغاز     النتائج أن معدل استهالك األسرة من غاز البترول المسيل في األراضي الفلسطينية            وأظهرت

 كيلو غرام   18 هذا المعدل    وبلغ.  2009 خالل نفس الفترة للعام      م كيلو غرا  21، مقـابل   كيلو غرام  20 قد بلغ    2010كانـون ثاني    

  كيلو غرام في   11 كيلو غرام في جنوب الضفة الغربية، و       27، و الضفة الغربية  في وسط    م كيلو غرا  24، و  الضفة الغربية  شمالفي  

 .قطاع غزة
 

أن  للتدفئة في حيـن  سي  ـ كمصدر رئي  من األسر اعتمدت على غاز البترول المسيل      % 25.9 أنلطاقة المنزلي    ا  نتائج مسح  بيـنت 

من األسر لم تقم بتدفئة     % 32.0من األسر اعتمدت على الحطب، في حين أن         % 16.8الكهرباء، و من األسر اعتمدت على     % 22.0

ــسكن ــهر  الم ــالل ش ــي   خ ــون ثان ــع 2010كان ــر % 10.4، بواق ــن األس ــل  م ــربية مقاب ــضفة الغ ــي ال   ف

كانون  خالل شهر    التدفئة الرئيسية المستخدمة في     الوسائلمن خالل المسح، تم االستفسار عن        و  .من األسر في قطاع غزة    % 73.7

 التدفئـة،ة  ـ في عملي  صوبة غاز في األراضي الفلسطينية استخدمت     من األسر   % 41.0 نتائج إلى أن  ال حيث أشارت  ،2010ثانـي   

 مـــوقد حطـــب،اســـتخدمت  مـــن األســـر %27.4و ء، كهـــرباصـــوبةن األســـر اســـتخدمت مـــ% 38.8و

من األسر في األراضي الفلسطينية استخدمت تدفئة مركزية في عملية          % 1.7مـن األسـر اسـتخدمت صوبة كاز، مقابل          % 3.8و

 .التدفئة
 


