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 مقدمة:

العامة لإلحصاء المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة ذات قيمة انطالقا من رسالة الهيئة 

ألفضل المعايير والممارسات الدولية الرائدة في تطوير  ا  مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفق

ي األكثر تميزا  القطاع اإلحصائي لدعم اتخاذ القرار، ولتحقق رؤية الهيئة المتمثلة في أن تكون المرجع اإلحصائ

 وابتكارا  لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ويسر الهيئة العامة لإلحصاء نشر إصدارها الثالث لنشرة مسح الطاقة المنزلي في المملكة العربية السعودية 

ة األسرية التي تجرى في مجال م وُيعد مسح الطاقة المنزلي هو أحد المسوح الميدانية العيني2019لعام 

  .إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية المندرج ضمن خطة مسوح الهيئة

عن المسكن ومكوناته التي يتم تبريدها وتدفئتها ومصادر الكهرباء، وتوفر نشرة مسح الطاقة المنزلي إحصاءات 

واستخداماتها في األنشطة  واستخدامات الوقود في المسكن وكميات استهالك أشكال الطاقة المختلفة

المنزلية المختلفة واألجهزة المستهلكة للطاقة في القطاع المنزلي ومن خالل نشرة المسح يمكن التعرف على 

وسائل الترشيد ومدى رغبة األسرة باستخدام الطاقة )الكهروضوئية( في المسكن واستخدامات الطاقة 

 ي المسكن.الشمسية والكتل الحيوية ومدى وجود عزل حراري ف

تساعد بيانات النشرة متخذي القرار والباحثين في رسم السياسات الخاصة بمسح الطاقة  أنوتأمل الهيئة 

يمكن والمنزلي، كما تساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية خاصة بإحصاءات الطاقة في القطاع المنزلي، 

المستقبلية في المملكة، ودعم التوجهات والجهود االستفادة منها في اإلعداد والتخطيط للبرامج التنموية 

 المبذولة من كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

وتتقدم الهيئة العامة لإلحصاء بالشكر والتقدير لكافة الشركاء والعمالء من الجهات المعنية بمسح الطاقة 

ألرباب األسر على ما قدموه من المنزلي على تعاونهم معها في إنجاز هذه النشرة، كما تتقدم بوافر الشكر 

تجاوب مع استمارة المسح، حيث كان لتعاونهم أكبر األثر بعد توفيق الله في إصدار هذه النشرة، وتأمل الهيئة 

اإللكتروني العامة لإلحصاء من الجميع تزويدها بالمقترحات والمالحظات حول هذه النشرة على البريد 

info@stats.gov.sa  فمن شأن ذلك تحسين محتوى النشرة وإضفاء المزيد من عمليات التطوير على النشرات

 القادمة. 

 .التوفيق.والله ولي 

 الهيئة العامة لإلحصاء     

 

mailto:info@stats.gov.sa
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 مصادر البيانات في نشرة مسح الطاقة المنزلي:  .1

تعتمد النشرة في بياناتها على المسح الميداني األسري )مسح الطاقة المنزلي( والذي أجرته الهيئة العامة 

وهو مسح ميداني أسري يندرج تحت تصنيف )إحصاءات المعرفة ، 2019في العام  للمرة الثالثةلإلحصاء 

افة المناطق اإلدارية في المملكة والموارد الطبيعية( يتم فيه جمع المعلومات من خالل زيارة عينة ممثلة لك

العربية السعودية من األسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من األسئلة، ومن خالله يتم توفير 

في المملكة العربية السعودية، وأهم  قاعدة بيانات إحصائية خاصة بإحصاءات الطاقة في القطاع المنزلي

 مؤشرات مسح الطاقة المنزلي وأنماط استهالك الطاقة وأشكالها المستخدمة.

 

 األهداف:  .2

تتعلق بخصائص المسكن مثل نوع المسكن ومكوناتـه والمساحـات التي يتم تكييفها  بياناتتوفير  .2.1

 وتدفئتها.

 .ك الطاقة بمختلف أنواعها في القطاع المنزليالحصول على تقديرات واقعية الستهال .2.2

 .أثر المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والجغرافية في استهالك الطاقةالتعرف على  .2.3

 .توفير بيانات عن استخدام األسرة للوقود بكافة أنواعه .2.4

حول استهالك الطاقة في القطاع المنزلي وذلك الستكمال تغطية االستهالك الرئيسة  بياناتتوفير  .2.5

 ألشكال الطاقة المختلفة، والتي تساهم في إعداد ميزان الطاقة.

 التعرف على أنماط استهالك الطاقة وأشكالها المستخدمة في القطاع المنزلي. .2.6

 .حسب نوعها ومصدرها سلوك المجتمع في استهالك الطاقةالتعرف على  .2.7

بناء قاعدة بيانات إحصائية محدثة تتضمن مؤشرات حول استهالك الطاقة في القطاع المنزلي على  .2.8

 مستوى مناطق المملكة، تتكون من :

 .بيانات استهالك األسرة من مشتقات النفط المختلفة 

 .بيانات استهالك األسرة من الطاقة الكهربائية 

 من الكتل الحيوية )الحطب، الفحم، المخلفات الزراعية(.  بيانات استهالك األسرة 

  استهالك الطاقة حسب النوع )الوقود، الكهرباء، الحطب، الفحم، ... إلخ(.بيانات 

  استخدام أنواع الطاقة والوقود حسب األنشطة المختلفة مثل )الطهي، والتكييف، بيانات

 .اإلنارة، التسخين، حفظ األغذية واألطعمة(
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 .التعرف على مدى رغبة األسر على مستوى المملكة في استخدام الطاقة الكهروضوئية في المسكن. 2.9

 .التعرف على نسبة استخدام األسر للعزل الحراري للمسكن. 2.10

 .التعرف على أهم الوسائل اإلرشادية الستخدام الطاقة الكهربائية. 2.11

 ة:المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات الطاق .3

هم مجموع أفراد األسر المعيشية المختارة في العينة بمن فيهم العمالة المنزلية ومن  عينة المسح: .3.1

 في حكمهم، الذين يعيشون في مسكن واحد.

هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة ويشتركون في المسكن  األسرة المعيشية: .3.2

 وقت المسح. ويدخل ضمن أفراد األسرة ما يلي:والمأكل ويقيمون في المسكن 

األفراد الذين يقيمون إقامة معتادة مع األسرة ويكونون غائبين عن األسرة أثناء المسح لسفرهم  -1

خارج المملكة بصفة مؤقتة مثل: رجال األعمال، السياح، المسافرون للعالج، الطالب المبتعثين 

 في الخارج. 

ع األسرة بصفة معتادة وتغيبوا عنها أثناء المسح لوجودهم في ورديات األفراد الذين يقيمون م -2

 عمل مثل: الحراس، األطباء، الممرضون، العاملون في المطارات، الصيادون.

 العمالة المنزلية كالخدم والسائقين ومن في حكمهم الذين يقيمون مع األسرة. -3

 .األفراد المسافرين داخل المملكة -4

هي الطاقة المستهلكة من قبل السكان لألغراض المنزلية فقط )تسخين  طاقة المنزلي:استهالك ال .3.3

ويشمل استهالك الطاقة في القطاع السكني والصناعي ، إلخ(.. مياه، وتدفئة، ٕ وانارة، وطهي

 والتجاري والخدمي والقطاعات األخرى التي يوجد بها أسر معيشية.

 هو أي مادة تستعمل إلنتاج طاقة، بواسطة تفاعل حراري كيميائي أو نووي. الوقود: .3.4

يتكون بنزين المحركات أو السيارات من مزيج من تقطير الهيدروكربونات الخفيفة بين درجة حرارة  البنزين: .3.5

 درجة مئوية. 215درجة مئوية و 35

ئل يـتم الحصـول عليـه مـن خـالل تقطيـر الـنفط هو وقود هيـدروكربوني سـا مادة الديزل )زيت الوقود(: .3.6

درجة  50درجة مئوية، ودرجة اشتعاله دائما أعلى من  380-200الخـام، وهـو زيـت ثقيـل يتقطـر مـا بـين 

 .82مئوية، ووزنه النوعي أعلى من 
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وزن النـوعي لهـذا درجة مئوية. يبلغ ال 300-150هو زيت متوسط يتقطر ما بين  مادة القاز )الكيروسين(: .3.7

 .درجة مئوية 38تقريبـا ودرجـة االشـتعال أعلـى من  8.0الزيـت 

يتكـون مـن مـزيج مـن الغـازات ويـتم الحصـول عليـه مـن الغـاز الطبيعـي، أو  البيتان:( غاز LPGمادة الغاز ) .3.8

والبيوتان أو خليط منهمـا، ويسـتعمل كوقـود  مـن تجزئـة الـنفط الخـام، ويتكـون باألسـاس مـن البروبان

للتسـخين والطـبخ المنزلـي، ووقـود لـبعض أنـواع المحركـات، وكمـادة خـام في الصناعات الكيميائية، ويتم 

 تسويقه عادة على شكل عبوات أسطوانية معدنية أو خزانات فوق أو تحت سطح األرض.

ل، ووحدة قياس الطاقة هي الشغل المبذو الطاقة الكهربائية: .3.9 ل لتحريك شحنة كهربائية في موصِّ

 الكهربائية المستهلكة هي الكيلوواط ساعة.

 الزمن )ساعة(.× الطاقة الكهربائية المستهلكة = القدرة )كيلو واط( 

تتكون الخاليا الكهروضوئية من ألواح شمسية تسمح بتحويل اإلشعاع األفقي  الطاقة الكهروضوئية:. 3.10

( مباشرة لطاقة كهربائية، ويمكن جمع هذه األلواح في حقول تتصل مباشرة بشبكة الكهرباء GHIالكلي)

الوطنية باستخدام عاكس لُتحّول الطاقة الشمسية إلى تيار متردد ومتوافق مع الشبكة، والهدف 

 األساسي هو بناء قدرة كهروضوئية كافية إلنتاج الكهرباء.

م مـواد لهـا خـواص عازلـة للحـرارة، بحيـث تسـاعد علـى الحـد مـن تسـرب الحـرارة اسـتخدا العـزل الحـراري: . 3.11

ا، والعكـس فـي الشـتاء.  وانتقالهـا مـن خـارج المبنـى إلـى داخلـه صيفـ 

ة كوقود.الحطب:  .3.12  جميع أنواع الحطب المستخدمة والمستَغلَّ

ل رئيس علـى الكربـون، ويـتم الحصـول عليـه عـن طريـق هـو نـاتج صـلب يحتـوي بشـك الفحم النباتي: .3.13

 عمليـة التقطيـر اإلتالفـي للحطـب فـي غياب الهواء.

فات الزراعية .3.14 فات ثمار الزيتون بعـد عصـرها،  :المخلَّ هـي المخلفـات الصـلبة مـن ثمـار األشجار مثل مخلَّ

ور  ولـها فوائـد عديـدة فقـد ُتسـتعمل لتوليـد الطاقـة كاسـتخدامها فـي صـناعة الخبز بواسطة التنُّ

 )الطابون(، وقد تستخدم كسماد لألشجار، أو كأعالف للحيوانات.
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 مؤشرات:ال 3.15 

 اعتمدتها الهيئة في مسح الطاقة المنزلي على المعادالت التالية:ومن أبرز المؤشرات التي  

 أو طرق االحتساب وصف المؤشر المؤشر

 مكونات المساكن التي يتم تبريدها أو تدفئتها

( مكونات المساكن التي يتم تبريدها أو تدفئتها 2عبارة عن عدد ومساحة)م

من خالل عينة المسح وبعد ذلك يتم عليها تطبيق األوزان حسب المناطق 

 وتكبير البيانات المجمعة 

 الكهرباء في المسكنالنسبة المئوية لمصدر 

يتم احتسابها عن طريق جمع بيانات حسب نسبة نوع مصدر الكهرباء للمسكن 

وبعد )شبكة عامة، شبكة خاصة، مولد خاص( على مستوى مناطق المملكة 

 ذلك يتم عليها تطبيق األوزان حسب المناطق وتكبير البيانات المجمعة

الطاقة النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم 

 الشمسية

وذلك من خالل سؤال األسر الواقعة في عينة المسح عن استخدام الطاقة 

الشمسية ومن ثم يتم تحديد نسبة المساكن التي تقوم باستخدام الطاقة 

الشمسية )نسبة األسر التي تستخدم في مساكنها الطاقة الشمسية من 

األوزان حسب  وبعد ذلك يتم عليها تطبيق إجمالي األسر في عينة المسح(

 المناطق وتكبير البيانات المجمعة

 النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ في المسكن

يتم احتسابها عن طريق جمع بيانات حسب نسبة نوع الوقود المستخدم 

للطبخ )الكهرباء، الغاز، الحطب، أخرى( في المسكن على مستوى مناطق 

األوزان حسب المناطق وتكبير البيانات وبعد ذلك يتم عليها تطبيق المملكة 

 المجمعة

النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات 

 الكتل الحيوية

وذلك من خالل سؤال األسر الواقعة في عينة المسح عن استخدام الكتل 

الحيوية )الحطب، الفحم، المخلفات الزراعية( ومن ثم يتم تحديد نسبة 

دام الكتل الحيوية )نسبة األسر التي تستخدم المساكن التي تقوم باستخ

وبعد ذلك  في مساكنها الكتل الحيوية من إجمالي األسر في عينة المسح(

 يتم عليها تطبيق األوزان حسب المناطق وتكبير البيانات المجمعة

النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم مادة 

 الديزل )زيت الوقود(

وذلك من خالل سؤال األسر الواقعة في عينة المسح عن استخدام مادة 

ثم يتم تحديد نسبة المساكن التي تقوم  الوقود( ومنالديزل )زيت 

باستخدامه )نسبة األسر التي تستخدم في مساكنها مادة الديزل )زيت 

وبعد ذلك يتم عليها تطبيق  الوقود( من إجمالي األسر في عينة المسح(

 األوزان حسب المناطق وتكبير البيانات المجمعة

معدل استهالك مادة الديزل )زيت الوقود( في 

 المسكن

وذلك من خالل التعرف على كمية استهالكه لألسر الواقعة في عينة المسح 

وبعد ذلك يتم عليها تطبيق األوزان خالل فصل الشتاء وباقي السنة )باللتر( 

 حسب المناطق وتكبير البيانات المجمعة
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النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم مادة 

 القاز)الكيروسين(

وذلك من خالل سؤال األسر الواقعة في عينة المسح عن استخدام مادة 

القاز )الكيروسين( ومن ثم يتم تحديد نسبة المساكن التي تقوم باستخدامه 

مساكنها مادة القاز )الكيروسين( من إجمالي )نسبة األسر التي تستخدم في 

وبعد ذلك يتم عليها تطبيق األوزان حسب المناطق  األسر في عينة المسح(

 وتكبير البيانات المجمعة

 معدل استهالك مادة القاز)الكيروسين( في المسكن

وذلك من خالل التعرف على كمية استهالكه لألسر الواقعة في عينة المسح 

وبعد ذلك يتم عليها تطبيق األوزان خالل فصل الشتاء وباقي السنة )باللتر( 

 حسب المناطق وتكبير البيانات المجمعة

النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم مادة الغاز 

 غاز الطبخ()

سر الواقعة في عينة المسح عن استخدام مادة وذلك من خالل سؤال األ

( ومن ثم يتم تحديد نسبة المساكن التي تقوم باستخدامه خالغاز )غاز الطب

)نسبة األسر التي تستخدم في مساكنها مادة الغاز )غاز الطبخ( من إجمالي 

وبعد ذلك يتم عليها تطبيق األوزان حسب المناطق  األسر في عينة المسح(

 وتكبير البيانات المجمعة

 ( في المسكنخمعدل استهالك مادة الغاز )غاز الطب

وذلك من خالل التعرف على كمية استهالكه لألسر الواقعة في عينة المسح 

وبعد ذلك يتم عليها تطبيق األوزان حسب النوع )أسطوانة/ خزان( )باللتر( 

 لمناطق وتكبير البيانات المجمعةحسب ا

متوسطات ساعات التشغيل للوقود المستخدم في 

 المسكن

التشغيل لألجهزة المستخدمة ساعات ويتم ذلك من خالل معرفة متوسطات 

في األسبوع خالل فصل الشتاء وباقي السنة وذلك لألسر الواقعة في 

ذلك يتم عليها تطبيق األوزان حسب المناطق وتكبير  عينة المسح وبعد

 البيانات المجمعة

النسبة المئوية لعدد المساكن التي تم توصيل 

 الكهرباء بها

يتم احتسابها عن طريق جمع بيانات حسب نسبة توصيل الكهرباء العامة في 

وبعد ذلك يتم عليها تطبيق األوزان المسكن على مستوى مناطق المملكة 

 لمناطق وتكبير البيانات المجمعةحسب ا

 النسبة المئوية لعدد المساكن حسب نوع عداد الكهرباء

وذلك من خالل التعرف على األسر الواقعة في عينة المسح حسب نوع 

( ومن ثم يتم تحديد نسبة المساكن التي تقوم مشتركالعداد )مستقل، 

ك من المشتر باستخدام العداد الخاص وكذلك األسر التي تستخدم العداد

وبعد ذلك يتم عليها تطبيق األوزان حسب إجمالي األسر في عينة المسح 

 المناطق وتكبير البيانات المجمعة

النسبة المئوية لعدد المساكن التي يوجد بها منظم 

 كهربائي

وذلك من خالل سؤال األسر الواقعة في عينة المسح عن توفر منظم 

نسبة المساكن التي تقوم باستخدامه كهربائي بالمسكن ومن ثم يتم تحديد 

)نسبة األسر التي تستخدم في مساكنها من إجمالي األسر في عينة 
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 التغطية: .4

 التغطية المكانية: .4.1

تغطي نشرة مسح الطاقة المنزلي البيانات المتعلقة باستهالك الطاقة المنزلي لكافة المناطق اإلدارية الـ 

المناطق التالية: )الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المسح ( للمملكة العربية السعودية، حيث يغطي 13)

، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف( والشرقيةالمنورة، والقصيم، 

  عن طريق زيارة عينة من أسر كل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية لتكون عينة ُمّمِثلة ألسر المنطقة.

 مانية:التغطية الز .4.2

 ُتسند بيانات مسح الطاقة كما يلي:

تسند بيانات مسح الطاقة المنزلي من حيث بيانات المسكن ومعلومات األسرة وخصائصهم إلى تاريخ .  .1

 زيارة األسرة ومعاينتها.

تسند بيانات مسح الطاقة المنزلي من حيث بيانات استخدام الوقود واستخدام الكهرباء واستخدام .  .2

 م.2018)الحطب، الفحم، المخلفات الزراعية( إلى عام الكتل الحيوية 

 

 التصنيفات اإلحصائية المستخدمة:  .5

 تعتمد بيانات النشرة على التصانيف واألدلة التالية: 

 الدليل الوطني للدول والجنسيات 

وبعد ذلك يتم عليها تطبيق األوزان حسب المناطق وتكبير البيانات  المسح(

 المجمعة

 كمية استهالك الطاقة الكهربائية في المسكن

وهو عبارة عن متوسط الكمية الستهالك الطاقة الكهربائية بالمنزل بالكيلو 

واط في الساعة خالل فصل الشتاء وباقي السنة وحسب نوع العداد 

وبعد ذلك يتم عليها تطبيق األوزان حسب المناطق )مستقل، مشترك( 

 وتكبير البيانات المجمعة

ع استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نو

 االستخدام

من خالله يتم التعرف على نوع االستخدام )التدفئة، تسخين المياه، التكييف، 

وبعد اإلنارة، الطهي، حفظ األغذية واألطعمة، األجهزة الكهربائية األخرى( 

 ذلك يتم عليها تطبيق األوزان حسب المناطق وتكبير البيانات المجمعة

الكهربائية في متوسطات ساعات التشغيل للطاقة 

 المسكن

ويتم ذلك من خالل معرفة متوسطات التشغيل لألجهزة المستخدمة في 

األسبوع خالل فصل الشتاء وباقي السنة وذلك لألسر الواقعة في عينة 

ذلك يتم عليها تطبيق األوزان حسب المناطق وتكبير البيانات  المسح وبعد

 المجمعة

 التي يوفرها المسح يمكن التعرف عليها من خالل جداول النشريوجد العديد من المؤشرات والبيانات 
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    تصنيف المستويات التعليمية 

 

 اختيار العينة:  .6

أسرة كعينة مختارة وُممِثلة لمجتمع المسح على مستوى المملكة وموزعة  22,000المسح بتحديد تم اختيار عينة 

 حسب المناطق اإلدارية على النحو التالي:

 

 أدوات جمع البيانات:  .7

 :تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل مختصي مسح الطاقة  استمارة جمع البيانات الميدانية

المنزلي في الهيئة العامة لإلحصاء وذلك وفقا  للتوصيات والمعايير الدولية في مجال إحصاءات الطاقة 

 المنزلي، وقد تم عرضها على خبير في مجال إحصاءات الطاقة خالل زيارته للهيئة العامة لإلحصاء والجهات 

 األسر عدد المنطقة اإلدارية عدد األسر المنطقة اإلدارية
المنطقة 

 اإلدارية
 عدد األسر

 1080 نجــران 1500 عســير 3400 الريـاض

 980 البــاحة 1200 تبــوك 3980 مكـة المكرمة

 1100 الجــوف 1060 حائــل 1520 المدينة المنورة

 1160 الحدود الشمالية 1080 القصــيم

المنطقة  

 الشــرقية
 1160 جـازان 2780

 وحدات المعاينة في مسح الطاقة المنزلي:

ة األولى وحدات المعاينة األولية هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي ُتسـحب فـي المرحلـ

مـن تصميـم عينـة المسح، بينما تعتبر )األسر( هي وحدات المعاينة الثانوية والنهائية في نفس الوقت، وهـي 

وحـدات المعاينـة التـي يتـم سـحُبها فـي المرحلـة الثانيـة مـن تصميـم عينـة المسح، وتعد كل وحـدة معاينـة ثانويـة 

ا مـن وحـدات  .المعاينـة األولية جـزء 
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 ة في مسح الطاقة المنزلي ألخذ مرئياتهم ومالحظاتهم عليها، وقد تم إعداد صياغة األسئلة ذات العالق

 ها لكافة األسر.بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد

تم تقسيم االستمارة إلى سبعة أقسام حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات 

 الفنية لمرحلة العمل الميداني

الغالف ويتضمن المعلومات صفحة 

 الجغرافية لمنطقة العد.
 بيانات المسكن

البيانات األساسية لألسرة 

 المعيشية

 استخدامات الطاقة الكهربائية استخدامات الوقود
استخدامات الحطب، والفحم، 

 والمخلفات الزراعية

 النتيجة النهائية لزيارة األسرة

 وتحميلها من خالل الموقع الرسمي للهيئة على اإلنترنتيمكن االطالع على االستمارة كاملة 

https://www.stats.gov.sa/ar/897 

 

وبعد اعتماد استمارة المسح تم تحويلها إلى استمارة الكترونية يمكن التعامل معها من خالل نظام جمع 

 والذي يتميز بما يلي: (،Tablet devicesهزة اللوحية )البيانات المطور باستخدام األج

 استعراض منطقة عمل الباحث الميداني )عينة المسح(. .1

 الوصول الى العينة )األسرة( باستخدام الخريطة في الجهاز اللوحي. .2

استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل )الكتشاف أخطاء اإلدخال  .3

 والمدخالت الالمنطقية آليا  لحظة استيفاء البيانات(.

 التواصل بين الفئات اإلشرافية من خالل ارسال واستقبال المالحظات مع الباحث الميداني.  .4

 

 أسلوب جمع البيانات:  .8

 ات في مسح الطاقة المنزلي: جمع البيان

  )تم اختيار العاملين المرشحين كباحثين ميدانيين الذيَن قاموا بزيارة األسر لجمع بيانات )مسح الطاقة المنزلي

 بناء على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل.

  )تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين )موظفي الهيئة، المتعاونين من منسوبي بعض الجهات الحكومية

 وذلك من خالل برامج تدريبية خاصة.

https://www.stats.gov.sa/ar/897
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  في عملية استيفاء استمارة المسح وجمع البيانات، حيث قام تم اعتماد أسلوب االتصال المباشر باألسرة

ينة المسح بعد الوصول لها باستخدام اإلحداثيات المدونة في الباحث الميداني بزيارة األسر الواقعة ضمن ع

الجهاز اللوحي والخرائط االرشادية، والتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية التي تثبت هويته اإلحصائية، 

كما وضح هدفه من الزيارة، وقدم نبذة عن المسح وأهدافه واستوفي االستمارة اإللكترونية مشافهة من 

 ة. وفي حال عدم وجود رئيس األسرة تم جمع البيانات من أي فرد بالغ من األسرة ُمِلمٍّ بشؤونها.رب األسر

  الستيفاء بيانات استمارة المسح بناء  على اإلسناد الزمني استخدم كافة الباحثين الميدانين األجهزة اللوحية

ا لعــدد أفــراد األســرة وخصائصــهم السكانية واالجتم   اعية واالقتصادية.المحدد وفق 

  " المتوفرة على األجهزة استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل بالمملكة خاصية " التزامن

ة لتحميل ونقل البيانات المستوفاة لألسرة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز  اللوحيَّ

ا.  ا لمراجعتها ومعالجتها الحق  ن بشكل معين تمهيد   الرئيس بالهيئة، حيث ُتَخزَّ

   البيانات على استمارة مسح الطاقة المنزلي، اتساق ودقة ومنطقية  لضمانتطبيق )قواعد التدقيق( الكترونيا

وهي )قواعد إلكترونية تكتشف تعارض اإلجابات( تم بناؤها من خالل ربط العالقة المنطقية بين إجابات 

االستمارة ومتغيراتها لتساعد الباحث الميداني في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات 

تسمح هذه القواعد الُمبرمجة من تمرير األخطاء إذا تعارضت اإلجابة مع االستمارة مع رب األسرة بحيث ال 

  معلومة أو إجابة أخرى في االستمارة.

  عة ق من صحة البيانات الُمجمَّ عن طريق مراجعة البيانات من خالل الباحث الميداني نفسه والمفتش تم التحقُّ

حيث خضعت جميع مناطق العمل  المسؤول عنه، والمشرف على عملية المسح في منطقة اإلشراف،

ا بضبط ومراقبة  لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيض 

ا من اليوم األول إلى آخر  ا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدء  أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامن 

 يوم فيها.

 

 مراجعتها:اعداد النتائج و .9

ة لمسح الطاقة المنزلي، تم القيام بعمليات االحتساب واستخراج النتائج،  ــــــُمجمعَّ بعد أن تمت مراجعة البيانات الـ

 المختصــــــينوتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق 

 في إحصاءات الطاقة المنزلي باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها ألغراض المراجعة والتدقيق. 
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 نشر البيانات: .10

: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:   أوال 

، ثم تم لمسح الطاقة المنزليوفي هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات 

إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية 

 والمنهجية كما هي اآلن في هذه النشرة، وقد تم إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 

: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة:   ثانيا 

موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على اإلنترنت،  بإعالنبعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميالدي 

تقوم في هذه المرحلة بإعداد المواد اإلعالمية الخاصة لإلعالن عن صدروها عبر كافة وسائل اإلعالم إضافة 

اليوم المحدد للنشر، وُتنشر ابتداء   إلى منصاتها المختلفة في مواقع التواصل االجتماعي، وتعلن عنها في

لها لكافة ووذلك لضمان انتشارها ووص Excelفي الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة 

 ، وإدراجها في المكتبة اإلحصائية على الموقع. نشرة مسح الطاقة المنزليالعمالء والمهتمين ب

 

ا: التواصل مع العمالء وتزويدهم بالن  شرة:  ثالث 

ا من الهيئة بأهمية التواصــل مع العمالء من مســتخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صــدور  نشــرة مســح إيمان 

بالتواصــل مع العمالء وتزويدهم بالنشــرة، كما تســتقبل أســئلة واســتفســارات العمالء حول  الطاقة المنزلي

النشـــرة ونتائجها عبر مختلف القنوات االتصـــالية ليتواصـــل عمالؤها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ اســـتقبال 

 الطلبات واالستفسارات عن طريق:  

    الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئةsawww.stats.gov.   

  البريد اإللكتروني الرسمي للهيئةinfo@stats.gov.sa  

  البريد اإللكتروني الخاص بدعم العمالءcs@stats.gov.sa(Client Support)    

  أحد فروعها بمناطق المملكة.الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو  

 الخطابات الرسمية 

 ( 920020081الهاتف اإلحصائي على رقم.) 

 

 

 

 

mailto:info@stats.gov.sa
mailto:cs@stats.gov.sa
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 إجراءات الجودة المطبقة:  .11

تخضع إحصاءات الطاقة للعديد من إجراءات الجودة الفنية وذلك لضمان جودة البيانات الناتجة من هذا المسح 

  وغيره، ومن هذه اإلجراءات:

استخدام تقييمات المسوح التي نفذتها الهيئة في الفترات السابقة ألغراض رصد عناصر القوة والضعف  .1

 في تنفيذ المسح وتحسين إجراءات جمع البيانات اإلحصائية. 

شى مع أهداف اتدريب واختبار الباحثين لضمان قدرة الباحث في الحصول على البيانات بطريقة مناسبة تتم .2

 المسح. 

اختبار الوسائل اإللكترونية المستخدمة في جمع البيانات ألغراض التأكد من سالمة البيانات وحمايتها في  .3

 جميع مراحل تنفيذ المسح. 

 التقليل من عبء المستجيب من خالل استخدام الطرق اإلحصائية المناسبة.  .4

5.  .  اللتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبقا 

 غرفة جودة البيانات:

غرفة عمليات تعمل بشكل متزامن مع األعمال الميدانية للمسوح ُمهيأة بكافة وسائل المتابعة   

اإللكترونية  وشاشات المراقبة والتتبع  يقوم فيها المراقبون وإخصائيو الجودة على  مراجعـة اتسـاق 

ي الميدان من خالل البيانـات واكتشاف حاالت الخطـأ والقيـم المتطرفـة أثناء عملية جمع البيانات ف

وفوري ، و  تهدف إلى التحقق من اتباع  اليمتابعة ما يتم تعبأته من قبل الباحث الميداني بشكل 

الباحثين للتعليمات الخاصة بالمسح ، و التحقق من منطقية وصحة البيانات ، و التأكد من تطبيق جدول 

الزيارات المقررة لألسرة أو المنشأة ، والتأكد من موثوقية ومنطقية البيانات ومراجعة بعض مؤشرات 

 ت ، وتقوم بعدة مهام أبرزها : المسح المهمة للتأكد من دقة البيانا

 عة وإرسال المالحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها مراجعة البيانات الُمجمَّ

ة التي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات  عن طريق النظام اآللي المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحيَّ

 بشكل آلي سريع في مواقع عملهم.

ق من سالمة استيفاء االتصال هاتف ا باألسر وطرح بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقُّ يًّ

الباحث للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم 

 تلقيها بعد، وتقديم الشكر ألرباب األسر على تعاونهم.

من الباحثين الميدانية أو من أرباب األسر. الرد على االستفسارات الميدانية سواء 

 التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة من خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة

 في ملف العينة.
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  المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة:. 12

مسح الطاقة المنزلي كافة القطاعات الحكومية والخاصة ذات العالقة والتخطيط للبرامج تستفيد من نشرة 

التنموية االجتماعية واالقتصادية المستقبلية في المملكة، حيث قامت الهيئة العامة لإلحصاء بالتواصل 

ملكة، وتتمثل وعقد االجتماعات مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العالقة بمسح الطاقة المنزلي بالم

 في:

 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.                •

 هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج. •

  مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. •

 الشركة السعودية للكهرباء. •

 شركة أرامكو السعودية. •

استهالك الطاقة وأشكالها المستخدمة في القطاع المنزلي  حيث يستفاد من نتائج النشرة في معرفة أنماط

بالمملكة وحجم استخدام األسرة للوقود بكافة أنواعه، ومعرفة سلوك المجتمع في استهالك الطاقة حسب 

نوعها ومصدرها، كما تساهم البينات التي تقدمها نشرة مسح الطاقة المنزلي في إعداد ميزان الطاقة، وأثر 

 تصادية واالجتماعية والجغرافية في استهالك الطاقة المستخدمة في القطاع المنزلي.المتغيرات االق

 

 والله ولي التوفيق والسداد،،،

 

 

 

 

 

 

 

يمكن االطالع على تفاصيل منهجية إحصاءات مسح الطاقة المنزلي من خالل الموقع الرسمي للهيئة 

 على اإلنترنت   

https://www.stats.gov.sa/ar/897 

https://www.stats.gov.sa/ar/897
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 2019من خالل مسح الطاقة المنزلي  المؤشرات اإلحصائية بعض

 -أوال: معلومات عامة على مستوى المملكة والمناطق اإلدارية: 

 

  :بعض المؤشرات على مستوى المملكة- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 99.50 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 1.60 نسبة األسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل 2

 89.34 نسبة األسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ 3

 10.18 نسبة األسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ 4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

8.64 

 85.29 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مستقل خاص بالمنزل 6

 14.71 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك مع عدة منازل 7

 18.01 يوجد لديها منظم كهربائي في المنزلنسبة األسر التي  8

36.30 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 6

3.7 

 22.70 سر التي تستخدم عازل حراري في المنزلنسبة األ 10

 52.25 سر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلة األنسب 11
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2019 

 الرياض منطقة

 

  :بعض المؤشرات على مستوى منطقة الرياض- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 99.82 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 1.82 نسبة األسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل 2

 89.89 نسبة األسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ 3

 9.63 تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ نسبة األسر التي 4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية( 5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

9.99 

 82.97 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مستقل خاص بالمنزل 6

 17.03 مع عدة منازل نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك 7

 13.46 نسبة األسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل 8

 37.72 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 24.55 سر التي تستخدم عازل حراري في المنزلنسبة األ 10

 49.14 الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلسر التي ترغب باستخدام الطاقة نسبة األ 11
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2019 

 منطقة مكة المكرمة

 

  :بعض المؤشرات على مستوى منطقة مكة المكرمة- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 98.77 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 1.50 نسبة األسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل 2

 91.20 تستخدم الغاز في عملية الطبخنسبة األسر التي  3

 8.67 نسبة األسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ 4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

5.56 

 85.50 بالمنزلنسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مستقل خاص  6

 14.50 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك مع عدة منازل 7

 31.06 نسبة األسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل 8

 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 

41.52 

 25.46 المنزلسر التي تستخدم عازل حراري في نسبة األ 10

 49.09 سر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلنسبة األ 11

 



 2019                                                                                   مسح الطاقة المنزلي

17 

2019 

 منطقة المدينة المنورة

 

  :بعض المؤشرات على مستوى منطقة المدينة المنورة- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 99.93 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 1.36 التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزلنسبة األسر  2

 92.02 نسبة األسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ 3

 7.26 نسبة األسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ 4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

6.68 

 82.18 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مستقل خاص بالمنزل 6

 17.82 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك مع عدة منازل 7

 8.20 نسبة األسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل 8

 28.49 الكهربائية في المنزل نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة 9

 13.01 سر التي تستخدم عازل حراري في المنزلنسبة األ 10

 67.00 سر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلنسبة األ 11

 



 2019                                                                                   مسح الطاقة المنزلي
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2019 

 منطقة القصيم

 

  :بعض المؤشرات على مستوى منطقة القصيم- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 99.09 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 1.27 نسبة األسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل 2

 94.24 نسبة األسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ 3

 5.69 نسبة األسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ 4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

10.82 

 80.48 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مستقل خاص بالمنزل 6

 19.52 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك مع عدة منازل 7

 14.29 يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل نسبة األسر التي 8

 35.27 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 23.68 سر التي تستخدم عازل حراري في المنزلنسبة األ 10

 35.91 سر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلنسبة األ 11
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2019 

 الشرقيةالمنطقة 

 

  :بعض المؤشرات على مستوى المنطقة الشرقية- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 99.72 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 2.07 نسبة األسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل 2

 75.85 نسبة األسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ 3

 23.80 تستخدم الكهرباء في عملية الطبخنسبة األسر التي  4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

6.80 

 87.78 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مستقل خاص بالمنزل 6

 12.22 مشترك مع عدة منازلنسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي  7

 9.82 نسبة األسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل 8

 49.70 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 34.48 سر التي تستخدم عازل حراري في المنزلنسبة األ 10

 57.04 الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلسر التي ترغب باستخدام الطاقة نسبة األ 11
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20 

2019 

 منطقة عسير

 

  :بعض المؤشرات على مستوى منطقة عسير- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 99.99 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 1.14 نسبة األسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل 2

 91.71 عملية الطبخنسبة األسر التي تستخدم الغاز في  3

 6.93 نسبة األسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ 4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

13.02 

 84.80 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مستقل خاص بالمنزل 6

 15.20 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك مع عدة منازل 7

 14.43 نسبة األسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل 8

 18.01 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 4.80 سر التي تستخدم عازل حراري في المنزلنسبة األ 10

 53.86 سر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلاألنسبة  11
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2019 

 منطقة تبوك

 

  :بعض المؤشرات على مستوى منطقة تبوك- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 99.98 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 1.27 نسبة األسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل 2

 95.13 نسبة األسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ 3

 4.62 نسبة األسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ 4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

6.28 

 93.56 مستقل خاص بالمنزل نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي 6

 6.44 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك مع عدة منازل 7

 10.15 نسبة األسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل 8

 20.01 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 18.01 في المنزل سر التي تستخدم عازل حرارينسبة األ 10

 59.68 سر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلنسبة األ 11

 



 2019                                                                                   مسح الطاقة المنزلي

22 

2019 

 منطقة حائل

 

  :بعض المؤشرات على مستوى منطقة حائل- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 99.99 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 2.30 الشمسية في المنزلنسبة األسر التي تستخدم الطاقة  2

 92.96 نسبة األسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ 3

 6.08 نسبة األسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ 4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

15.61 

 94.19 األسر التي تستخدم عداد كهربائي مستقل خاص بالمنزلنسبة  6

 5.81 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك مع عدة منازل 7

 22.76 نسبة األسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل 8

 37.66 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 18.75 سر التي تستخدم عازل حراري في المنزلنسبة األ 10

 43.21 سر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلنسبة األ 11

 



 2019                                                                                   مسح الطاقة المنزلي
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2019 

 الحدود الشمالية

 

  :بعض المؤشرات على مستوى منطقة الحدود الشمالية- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 98.96 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 1.57 نسبة األسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل 2

 95.35 نسبة األسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ 3

 4.22 نسبة األسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ 4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

10.72 

 92.76 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مستقل خاص بالمنزل 6

 7.24 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك مع عدة منازل 7

 19.05 يوجد لديها منظم كهربائي في المنزلنسبة األسر التي  8

 11.74 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 22.33 سر التي تستخدم عازل حراري في المنزلسبة األن 10

 33.69 سر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلنسبة األ 11

 



 2019                                                                                   مسح الطاقة المنزلي

24 

2019 

 جازانمنطقة 

 

  :بعض المؤشرات على مستوى منطقة جازان- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 99.77 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 1.45 نسبة األسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل 2

 91.21 نسبة األسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ 3

 7.21 الكهرباء في عملية الطبخنسبة األسر التي تستخدم  4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

13.63 

 87.78 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مستقل خاص بالمنزل 6

 12.22 عدة منازلنسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك مع  7

 19.54 نسبة األسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل 8

 21.47 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 17.12 سر التي تستخدم عازل حراري في المنزلنسبة األ 10

 61.38 )الشمسية( في المنزلسر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية نسبة األ 11

 



 2019                                                                                   مسح الطاقة المنزلي

25 

2019 

 منطقة نجران

 

  :بعض المؤشرات على مستوى منطقة نجران- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 99.96 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 1.85 نسبة األسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل 2

 94.16 الطبخنسبة األسر التي تستخدم الغاز في عملية  3

 4.71 نسبة األسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ 4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

20.08 

 82.33 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مستقل خاص بالمنزل 6

 17.67 األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك مع عدة منازلنسبة  7

 10.03 نسبة األسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل 8

 19.44 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 10.99 سر التي تستخدم عازل حراري في المنزلنسبة األ 10

 53.23 التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلسر نسبة األ 11

 



 2019                                                                                   مسح الطاقة المنزلي

26 

2019 

 منطقة الباحة

 

  :بعض المؤشرات على مستوى منطقة الباحة- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 99.98 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 0.79 نسبة األسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل 2

 95.28 نسبة األسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ 3

 4.40 نسبة األسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ 4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

7.42 

 86.61 مستقل خاص بالمنزل نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي 6

 13.39 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك مع عدة منازل 7

 8.92 نسبة األسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل 8

 28.47 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 13.10 في المنزل سر التي تستخدم عازل حرارينسبة األ 10

 62.98 سر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلنسبة األ 11

 



 2019                                                                                   مسح الطاقة المنزلي

27 

2019 

 منطقة الجوف

 

  :بعض المؤشرات على مستوى منطقة الجوف- 

 المؤشر م
النسبة 

 المئوية

 99.56 نسبة األسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة  1

 0.93 الطاقة الشمسية في المنزلنسبة األسر التي تستخدم  2

 96.18 نسبة األسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ 3

 3.68 نسبة األسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ 4

 نسبة األسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب والفحم والمخلفات الزراعية(  5

 

 

 

 

 والمخلفات (في المسكن 

10.72 

 92.14 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مستقل خاص بالمنزل 6

 7.86 نسبة األسر التي تستخدم عداد كهربائي مشترك مع عدة منازل 7

 19.17 نسبة األسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل 8

 28.61 نسبة األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل 9

 11.57 سر التي تستخدم عازل حراري في المنزلنسبة األ 10

 61.92 سر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المنزلنسبة األ 11
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 أهم النتائج التي تتعلق بنسب أشكال الطاقة  -ثانيا: 

( مساكنهم %99.50بحيث أن )أظهرت نتائج المسح بأن األسر على مستوى المملكة تستخدم الكهرباء بالمسكن  .1

( يستخدمون %0.12( يستخدمون الشبكة الخاصة كمصدر للكهرباء بينما )%0.38متصلة بشبكة الكهرباء العامة و )

 المولد الخاص كمصدر للكهرباء.

 (1)شكل 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

( من األسر في جميع مناطق المملكة تستخدم الطاقة الشمسية في %1.60كما أظهرت نتائج المسح بأن حوالي ) .2

 مساكنها.

 (2شكل )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.50
0.38

0.12

مصدر الكهرباء في المسكن على مستوى المملكة

)%(شبكة عامة 

)%(شبكة خاصة 

)%(مولد خاص

1.60

98.40

نسبة المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية على مستوى المملكة

)%(تستخدم 

)%(التستخدم  
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2019 

( من األسر تستخدم الغاز كوقود رئيسي للطبخ بينما %89.34ومن خالل نتائج المسح يتضح لنا بأن حوالي ) .3

( من األسر تستخدم الحطب كوقود رئيسي %0.30( من األسر تستخدم الكهرباء كوقود رئيسي للطبخ و )10.18%)

 للطبخ.

  (3)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم النتائج التي تتعلق باالستهالك: -ثالثا: 

مادة  (،)زيت الوقود المتمثلة في مادة الديزل الستخدامات الوقود للقطاع المنزلي بلغ حجم االستهالك الكلي .1

لعام  (1,049,620,514) من مليار لترأكثر جميع مناطق المملكة  ( فيLPG بيتانال )غاز مادة الغاز )الكيروسين(، القاز

 .م2018

وهي ما ( 4,246,564) لترمليون ومائتان ألف اربعة من  أكثر حجم االستهالك من مادة الديزل )زيت الوقود(بلغ  .2

 .م2018لعام  الكلي( من حجم االستهالك %0.40تمثل )

وهي ما تمثل ( 19,539,976) لترأكثر من تسعة عشر مليون بلغ حجم االستهالك من مادة القاز )الكيروسين(  .3

 .م2018لعام  الكلياالستهالك ( من حجم 1.87%)

 (%97.73وهي ما تمثل )( 1,025,833,974) لترأكثر من مليار ( LPG بيتانبلغ حجم االستهالك من مادة الغاز )غاز ال .4

 .م2018لعام  الكليمن حجم االستهالك 

ألف  وثمانونمائة وسبعة في المملكة من الطاقة الكهربائية م  2018لعام  القطاع المنزلي ستهالكا حجمتجاوز  .5

 (.187,491.39جيجا. واط. س )

  

 

  

 

 

89.34 

10.18 0.30 0.18 

مملكةالنسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ في المسكن على مستوى ال

)%(غاز 

)%(كهرباء 

)%(حطب 

)%(أخرى 
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  (4)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم النتائج التي تتعلق بنسب االستخدام لألنواع المختلفة للطاقة: -رابعا: 

( من األسر في المملكة تستخدم منتجات الكتل الحيوية )الحطب، الفحم، المخلفات %8.64أظهرت النتائج بأن )    .1

 المسكن.الزراعية( في 

 

  (5)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.40

1.87

97.73

وى على مستستخدامات الوقوداحجم االستهالك الكلي للقطاع المنزلي في 

المملكة

(زيت الوقود)مادة الديزل  (الكيروسين)مادة القاز  LPGمادة غاز الميثان 

8.64

91.36

مستوى النسبة المئوية للمساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية على

المملكة

)%(تستخدم 

)%(ال تستخدم 
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كما أوضحت النتائج بأن استخدامات منتجات الكتل الحيوية )الحطب، الفحم، المخلفات الزراعية( في المسكن على  .2

( من األسر %12.21( من األسر تستخدم الحطب و )%12.73مستوى المملكة سواء كانت للتدفئة أو للطبخ بأن )

 األسر تستخدم المخلفات الزراعية.( من %0.99تستخدم الفحم و )

 

  (6شكل ) 

 

 

 -بالنسبة الستخدامات الوقود في المسكن على مستوى المملكة يتضح لنا من خالل النتائج بأن:  .3

 ( في القطاع المنزلي حوالي )(.%0.46نسبة مستخدمي مادة الديزل )زيت الوقود 

 (.%1.54حوالي ) نسبة مستخدمي مادة القاز )الكيروسين( في القطاع المنزلي 

  نسبة مستخدمي مادة الغازLPG ( في القطاع المنزلي حوالي )(.%94.67)غاز البيتان 

 (7شكل )           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.67

1.54 0.46

على مستوى المملكةالنسبة المئوية الستخدامات الوقود في المسكن

LPGمادة غاز البيتان 

( الكيروسين)مادة  القاز  

(زيت الوقود)مادة الديزل 

12.73
12.21

0.99

النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات  الكتل الحيوية

المملكة على مستوى(  الحطب والفحم والمخلفات الزراعية) 

الحطب

الفحم

المخلفات الزراعية 
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( بينما %85.29كما أشارت النتائج بأن نسبة المساكن في المملكة التي تستخدم عداد كهربائي مستقل بلغت ) .4

 (.%14.71غت )المساكن التي تشترك في عداد الكهرباء بل

  (8شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

( على %18.01كما أظهرت النتائج بأن نسبة األسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المسكن بلغت حوالي ) .5

 مستوى المملكة.

 (9)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.29

14.71

ملكةالنسبة المئوية  لعدد المساكن حسب نوع عداد الكهرباء على مستوى الم

)%(مستقل خاص بالمنزل 

)%(مشترك مع عدة منازل  

18.01%

81.99%

ى نسبة األسر التي تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن على مستو

المملكة

يوجد منظم

ال يوجد منظم
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 أهم النتائج التي تتعلق بترشيد استهالك الطاقة الكهربائية -خامسا: 

( %37.69من األسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية بينما )( %55.29أظهرت النتائج بأن ) .1

( من األسر غير مهتمة نهائيا بتخفيض وترشيد استهالك الطاقة %7.02من األسر مهتمة بعض الشيء، و)

 الكهربائية.

  (10شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

الكهربائية في المسكن و  ( من األسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة%36.30كما أوضحت النتائج بأن ) .2

 ( من األسر ال تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية في المسكن.63.70%)

  (11شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.30

63.70

ي النسبة المئوية لألسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية ف

المسكن على مستوى المملكة

)%(تستخدم 

()%ال تستخدم 

55.29

37.69

7.02

رباء على النسبة المئوية لعدد األسر المهتمة بتخفيض وترشيد استهالك الكه

مستوى المملكة

مهتمة 

مهتمة بعض الشيء

غير  مهتمة نهائيا
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( من األسر في المملكة تعتقد بشكل كبير بأن إجراءات ترشيد %52.39من خالل نتائج المسح يتضح لنا بأن ) .3

( من األسر رأت بأن إجراءات الترشيد ستخفض %40.98المالية، بينما ) استهالك الطاقة ستخفض من التكاليف

( من األسر أفادت بأن إجراءات الترشيد لن تساهم في تخفيض %6.63من التكاليف المالية بعض الشيء و)

 التكاليف المالية.

  (12شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

المال الستخدام أجهزة ترشيد الطاقة  ( من األسر في المملكة ترغب بإنفاق بعض% 46.33أظهرت النتائج بأن ) .4

( من األسر ال ترغب بإنفاق بعض المال الستخدام % 16.05( من األسر غير متأكدين من ذلك بينما )%37.62و)

 أجهزة ترشيد الطاقة.

  (13)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.39

40.98

6.63

طاقة لالنسبة المئوية لعدد األسر التي تعتقد بأن إجراءات ترشيد استهالك ا

ستخفض من التكاليف المالية على مستوى المملكةالكهربائية

)%(تعتقد بشكل كبير 

)%(تعتقد بعض الشيء 

)%(ال تعتقد 

46.33

37.62

16.05

هزة النسبة المئوية لعدد األسر التي ترغب بإنفاق بعض المال الستخدام أج

ترشيد الطاقة على مستوى المملكة

)%(ترغب 

)%(غير متأكدة 

)%(الترغب 
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مصاريف ( من دخلها على %5( من األسر في المملكة تنفق أقل من )%22.15أظهرت نتائج المسح بأن ) .5

( على مصاريف %10- 5( من األسر تنفق من دخلها ما بين )%34.49الكهرباء ومصادر الوقود األخرى، و )

( تنفق من 13.62%(، و )%15-11( من األسر تنفق ما بين )22.53%الكهرباء ومصاريف الوقود األخرى، بينما )

( من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر %20( من األسر تنفق أكثر من )%7.21(، بينما نجد بأن )20% – 16)

 الوقود األخرى

  (14شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

كما أشارت النتائج بأن نسبة األسر في المملكة التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في  .6

 ( من األسر ال ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية.23.15( و )%%52.25المسكن بلغت )

  (15شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.15

34.49

22.53

13.62

7.21

قات  نسبة التكاليف السنوية  للكهرباء ومصادر الوقود األخرى إلى إجمالي نف

دخل األسرة السنوي  على مستوى المملكة

%5أقل من 

%10-5من 

%15-11من 

%20-16من 

%20أكثر من 

52.26

23.1524.59

)%(غير متأكدة )%(الترغب )%(ترغب 

النسبة المئوية لعدد األسر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية

في المسكن على مستوى المملكة( الشمسية)

 اقل من 5 %

 5-10 %من 

 11-15 %من  

 16-20 %من 

 20 %من أكثر 
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2019 

( بينما 22.70%كما أظهرت نتائج المسح بأن نسبة المساكن في المملكة التي يوجد بها عزل حراري بلغت ) .7

لديهم ( ليس 20.25( بينما أظهرت نتائج المسح بأن )%57.05المساكن التي ال يوجد بها عزل حراري بلغت )%

 علم بوجود عزل حراري بالمسكن.

  (16شكل )      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.70

57.05

20.25

ةالنسبة المئوية للمساكن التي يوجد بها عازل حراري على مستوى المملك

)%(يوجد 

)%(ال يوجد 

)%(ال يعلم 
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