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60 
والفحم والمخلفات الزراعية( على مستوى المناطق  )الحطبالحيوية  منتجات الكتلالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم 

 اإلدارية
24 

61 
والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخدام  )الحطبالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

 على مستوى المملكة
25 

62 
والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخدام  )الحطبالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية   

 في منطقة الرياض
25-1 

63 
ام والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخد )الحطبالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية   

 في منطقة مكة المكرمة
25-2 

64 
والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخدام  )الحطبالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية  

 في منطقة المدينة المنورة
25-3 

65 
والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخدام  )الحطبالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

 في منطقة القصيم
25-4 

66 
والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخدام  )الحطبالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية  

 في المنطقة الشرقية
25-5 

67 
والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخدام  )الحطبالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية   

 في منطقة عسير
25-6 

68 
والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخدام  )الحطبالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

 في منطقة تبوك
25-7 

69 
والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخدام  )الحطبالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

 في منطقة حائل
25-8 

70 
والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخدام  )الحطبالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية  

 في منطقة الحدود الشمالية
25-9 

71 
الستخدام والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع ا )الحطبالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

 في منطقة جازان
25-10 

72 
والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخدام  )الحطبالنسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية  

 في منطقة نجران
25-11 

73 
والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخدام  )الحطبالمساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية  المئوية لعددالنسبة  

 في منطقة الباحة
25-12 

74 
والفحم والمخلفات الزراعية( حسب نوع االستخدام  )الحطبالمساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية  المئوية لعددالنسبة  

 في منطقة الجوف
25-13 



         2017مسح الطاقة المنزلي                                                                                                

5 

 26 النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم مادة الديزل )زيت الوقود( على مستوى المناطق اإلدارية  75

 27 استهالك مادة الديزل )زيت الوقود( في المسكن حسب نوع االستخدام على مستوى المناطق اإلدارية  76

77 
استخدامات مادة الديزل )زيت الوقود( في المسكن حسب الجهاز المستخدم ومتوسط ساعات التشغيل على مستوى المناطق  

 اإلدارية 
28 

 29 الكيروسين( على مستوى المناطق اإلدارية القاز )النسبة المئوية   لعدد المساكن التي تستخدم مادة  78

 30 استهالك مادة القاز )الكيروسين( في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية  79

 31 ساعات التشغيل على مستوى المملكةومتوسط  حسب نوع االستخدام استخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن 80

 1-31 التشغيل في منطقة الرياض متوسط ساعاتو حسب نوع االستخداماستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  81

 2-31 متوسط ساعات التشغيل في منطقة مكة المكرمةو حسب نوع االستخداماستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  82

 3-31 متوسط ساعات التشغيل في منطقة المدينة المنورةو حسب نوع االستخداماستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  83

 4-31 متوسط ساعات التشغيل في منطقة القصيمو حسب نوع االستخداماستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  84

 5-31 متوسط ساعات التشغيل في المنطقة الشرقيةو حسب نوع االستخداماستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  85

 6-31 متوسط ساعات التشغيل في منطقة عسيرو حسب نوع االستخداماستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  86

 7-31 متوسط ساعات التشغيل في منطقة تبوكو حسب نوع االستخداماستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  87

 8-31 متوسط ساعات التشغيل في منطقة حائلو نوع االستخدام حسباستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  88

 9-31 متوسط ساعات التشغيل في منطقة الحدود الشماليةو حسب نوع االستخداماستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  89

 10-31 في منطقة جازان متوسط ساعات التشغيلو حسب نوع االستخداماستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  90

 11-31 متوسط ساعات التشغيل في منطقة نجرانو حسب نوع االستخداماستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  91

 12-31 متوسط ساعات التشغيل في منطقة الباحةو حسب نوع االستخداماستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  92

 13-31 متوسط ساعات التشغيل في منطقة الجوفو حسب نوع االستخداماستخدامات مادة القاز )الكيروسين( في المسكن  93

 32 ( غاز البيتان على مستوى المناطق اإلدارية LPGالنسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم مادة الغاز)  94

 33 ( غاز البيتان في المسكن حسب النوع ) أسطوانة / خزان ( على مستوى المناطق اإلداريةLPG)الغاز استهالك مادة  95

 34 / خزان ( على مستوى المناطق اإلدارية )أسطوانة( غاز البيتان في المسكن حسب النوع LPGعدد مرات التعبئة لمادة الغاز ) 96

97 
/ بالريال ( في المسكن حسب النوع ) أسطوانة / الخزان ( على مستوى المناطق  ( غاز البيتان ) بالسنةLPGتكلفة تعبئة مادة الغاز )

 اإلدارية
35 

 36 متوسط ساعات التشغيل على مستوى المملكةو حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 98
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 1-36 متوسط ساعات التشغيل في منطقة الرياضو حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 99

 2-36 متوسط ساعات التشغيل في منطقة مكة المكرمة و حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 100

 3-36 متوسط ساعات التشغيل في منطقة المدينة المنورة و حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 101

 4-36 متوسط ساعات التشغيل في منطقة القصيمو حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 102

 5-36 الشرقية متوسط ساعات التشغيل في المنطقةو حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 103

 6-36 متوسط ساعات التشغيل في منطقة عسيرو حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 104

 7-36 متوسط ساعات التشغيل في منطقة تبوك و حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 105

 8-36 متوسط ساعات التشغيل في منطقة حائلو حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 106

 9-36 متوسط ساعات التشغيل في منطقة الحدود الشمالية و حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 107

 10-36 متوسط ساعات التشغيل في منطقة جازانو االستخدامحسب نوع ( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 108

 11-36 متوسط ساعات التشغيل في منطقة نجران و حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 109

 12-36 متوسط ساعات التشغيل في منطقة الباحة و حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 110

 13-36 متوسط ساعات التشغيل في منطقة الجوف و حسب نوع االستخدام( غاز البيتان في المسكن LPGاستخدامات الغاز) 111

 37 النسبة المئوية لعدد المساكن التي تم توصيل الكهرباء بها على مستوى المناطق اإلدارية  112

 38 النسبة المئوية لعدد المساكن حسب نوع عداد الكهرباء على مستوى المناطق اإلدارية  113

 39 النسبة المئوية لعدد المساكن التي يوجد بها منظم كهربائي على مستوى المناطق اإلدارية 114

 40 كمية وقيمة استهالك الطاقة الكهربائية في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية  115

 41 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام على مستوى المملكة 116

 1-41 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة الرياض 117

 2-41 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة مكة المكرمة 118

 3-41 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة المدينة المنورة 119

 4-41 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة القصيم 120

 5-41 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في المنطقة الشرقية 121

 6-41 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة عسير 122

 7-41 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة تبوك 123

 8-41 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة حائل 124
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 9-41 الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في الحدود الشماليةاستخدامات  125

 10-41 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة جازان  126

 11-41 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة نجران 127

 12-41 الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة الباحة استخدامات الطاقة 128

 13-41 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة الجوف 129

 42 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التدفئة( على مستوى المملكة 130

 1-42 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التدفئة( في منطقة الرياض 131

 2-42 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التدفئة( في منطقة مكة المكرمة 132

 3-42 الجهاز المستخدم في )التدفئة( في منطقة المدينة المنورةاستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع  133

 4-42 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التدفئة( في منطقة القصيم 134

 5-42 الشرقيةاستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التدفئة( في المنطقة  135

 6-42 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التدفئة( في منطقة عسير 136

 7-42 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التدفئة( في منطقة تبوك 137

 8-42 حسب نوع الجهاز المستخدم في )التدفئة( في منطقة حائلاستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن  138

 9-42 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التدفئة( في منطقة الحدود الشمالية 139

 10-42 جازاناستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التدفئة( في منطقة  140

 11-42 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التدفئة( في منطقة نجران 141
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 13-42 المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التدفئة( في منطقة الجوفاستخدامات الطاقة الكهربائية في  143
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 3-43 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )تسخين المياه( في منطقة المدينة المنورة 147

 4-43 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )تسخين المياه( في منطقة القصيم 148

 5-43 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )تسخين المياه( في المنطقة الشرقية 149

 6-43 نوع الجهاز المستخدم في )تسخين المياه( في منطقة عسير استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب 150
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 7-43 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )تسخين المياه( في منطقة تبوك  151

 8-43 حائل استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )تسخين المياه( في منطقة 152

 9-43 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )تسخين المياه( في الحدود الشمالية 153

 10-43 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )تسخين المياه( في منطقة جازان 154

 11-43 الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )تسخين المياه( في منطقة نجراناستخدامات الطاقة  155

 12-43 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )تسخين المياه( في منطقة الباحة 156

 13-43 المستخدم في )تسخين المياه( في منطقة الجوفاستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز  157

 44 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( على مستوى المملكة 158

 1-44 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( في منطقة الرياض 159

 2-44 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( في منطقة مكة المكرمة 160

 3-44 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( في منطقة المدينة المنورة 161

 4-44 حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( في منطقة القصيماستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن  162

 5-44 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( في المنطقة الشرقية 163

 6-44 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( في منطقة عسير 164

 7-44 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( في منطقة تبوك 165

 8-44 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( في منطقة حائل 166

 9-44 الجهاز المستخدم في )التكييف( في منطقة الحدود الشماليةاستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع  167

 10-44 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( على مستوى منطقة جازان 168

 11-44 نجراناستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( في منطقة  169

 12-44 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( في منطقة الباحة 170

 13-44 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )التكييف( في منطقة الجوف 171

 45 المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )اإلنارة( على مستوى المملكةاستخدامات الطاقة الكهربائية في  172

 1-45 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )اإلنارة( في منطقة الرياض 173

 2-45 مكة المكرمةاستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )اإلنارة( في منطقة  174

 3-45 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )اإلنارة( في منطقة المدينة المنورة 175

 4-45 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )اإلنارة( في منطقة القصيم 176
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 5-45 الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )اإلنارة( في المنطقة الشرقيةاستخدامات الطاقة  177

 6-45 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )اإلنارة( في منطقة عسير 178

 7-45 )اإلنارة( في منطقة تبوكاستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في  179

 8-45 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )اإلنارة( في منطقة حائل 180

 9-45 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )اإلنارة( في الحدود الشمالية 181

 10-45 الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )اإلنارة( في منطقة جازاناستخدامات الطاقة  182

 11-45 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )اإلنارة( في منطقة نجران 183

 12-45 )اإلنارة( في منطقة الباحةاستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في  184

 13-45 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )اإلنارة( في منطقة الجوف 185

 46 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي( على مستوى المملكة 186

 1-46 الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي( في منطقة الرياضاستخدامات الطاقة  187

 2-46 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي( في منطقة مكة المكرمة 188

 3-46 )الطهي( في منطقة المدينة المنورةاستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في  189

 4-46 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي( في منطقة القصيم 190

 5-46 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي( في المنطقة الشرقية 191

 6-46 الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي( في منطقة عسيراستخدامات  192

 7-46 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي( في منطقة تبوك 193

 8-46 في منطقة حائل استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي( 194

 9-46 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي( في منطقة الحدود الشمالية 195

 10-46 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي( في منطقة جازان 196

 11-46 الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي( في منطقة نجراناستخدامات الطاقة  197

 12-46 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي( في منطقة الباحة 198

 13-46 في منطقة الجوفاستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )الطهي(  199

 47 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة( على مستوى المملكة 200

 1-47 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة( في منطقة الرياض 201

 2-47 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة( في منطقة مكة المكرمة 202
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203 
استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة( في منطقة المدينة 

 المنورة
47-3 

 4-47 الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة( في منطقة القصيماستخدامات  204

 5-47 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة( في المنطقة الشرقية 205

 6-47 المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة( في منطقة عسيراستخدامات الطاقة الكهربائية في  206

 7-47 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة( في منطقة تبوك 207

 8-47 في )حفظ األغذية واألطعمة( في منطقة حائلاستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم  208

 9-47 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة( في الحدود الشمالية 209

 10-47 في منطقة جازاناستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة(  210

 11-47 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة( في منطقة نجران 211

 12-47 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة( في منطقة الباحة 212

 13-47 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في )حفظ األغذية واألطعمة( في منطقة الجوف 213

 48 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية على مستوى المملكة 214

 1-48 الكهربائية في منطقة الرياضاستخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة  215

 2-48 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة مكة المكرمة 216

 3-48 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة المدينة المنورة 217

 4-48 في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة القصيماستخدامات الطاقة الكهربائية  218

 5-48 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في المنطقة الشرقية 219

 6-48 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة عسير 220

 7-48 الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة تبوكاستخدامات الطاقة  221

 8-48 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة حائل 222

 9-48 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة الحدود الشمالية 223

 10-48 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة جازان  224

 11-48 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة نجران 225

 12-48 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة الباحة 226

 13-48 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة الجوف 227
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 49 لدرجة الحرارة المستخدمة داخل المسكن في )التكييف/ التبريد( على مستوى المناطق اإلدارية النسبة المئوية 228

 50 المسكن في )التكييف / التدفئة( على مستوى المناطق اإلداريةلدرجة الحرارة المستخدمة داخل  النسبة المئوية 229

 51 النسبة المئوية لعدد األسر المهتمة بتخفيض وترشيد استهالك الكهرباء على مستوى المناطق اإلدارية 230

 52 اإلداريةالنسبة المئوية لعدد األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية على مستوى المناطق  231

232 
النسبة المئوية لعدد األسر التي تعتقد أن إجراءات ترشيد استهالك الطاقة ستخفض من التكاليف المالية على مستوى المناطق 

 اإلدارية
53 

 54 النسبة المئوية لعدد األسر التي ترغب بإنفاق بعض المال الستخدام أجهزة ترشيد الطاقة على مستوى المناطق اإلدارية 233

 55 النسبة المئوية ألسلوب اإلعالن المناسب لضرورة ترشيد استهالك الطاقة األكثر فعالية على مستوى المناطق اإلدارية 234

 56 ومصادر الوقود األخرى إلى إجمالي نفقات دخل األسرة السنوي على مستوى المناطق اإلدارية السنوية للكهرباءنسبة التكاليف   235

 57 المئوية لمصدر المياه في المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالنسبة  236

 58 حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية عامة(شبكة المياه )النسبة المئوية لمصدر  237

 59 نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية بعامة( حسالنسبة المئوية لمصدر المياه )شبكة  238

 60 النسبة المئوية لمصدر المياه )صهريج/ وايت( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 239

 61 النسبة المئوية لمصدر المياه )صهريج/ وايت( حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 240

 62 اإلدارية النسبة المئوية لمصدر المياه )بئر( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق 241

 63 نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية بئر( حسبالنسبة المئوية لمصدر المياه ) 242

 64 النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 243

 65 المناطق اإلداريةلمصدر مياه الشرب )شبكة عامة( حسب نوع المسكن على مستوى  النسبة المئوية 244

 66 النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب )شبكة عامة( حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 245

 67 النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب )صهريج/ وايت( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 246

 68 صهريج/ وايت( حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالشرب )النسبة المئوية لمصدر مياه   247

 69 النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب )بئر( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 248

 70 نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية بئر( حسبالنسبة المئوية لمصدر مياه الشرب ) 249

 71 النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب )عبوة مياه( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 250

 72 عبوة مياه( حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالشرب )النسبة المئوية لمصدر مياه  251

 73 مستوى المناطق اإلداريةالنسبة المئوية لمصدر مياه الشرب )أخرى( حسب نوع المسكن على  252
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 74 نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية أخرى( حسبالنسبة المئوية لمصدر مياه الشرب ) 253

 75 النسبة المئوية لتخزين المياه في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 254

 76 المسكن على مستوى المناطق اإلداريةخزان إسمنتي( حسب نوع المياه )النسبة المئوية لتحزين  255

 77 نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية إسمنتي( حسبخزان المياه )النسبة المئوية لتحزين   256

 78 خزان من الصفيح( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالمياه )النسبة المئوية لتحزين  257

 79 خزان من الصفيح( حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالمياه )النسبة المئوية لتحزين   258

 80 خزان من الفيبرجالس( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالمياه )النسبة المئوية لتحزين  259

 81 نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية النسبة المئوية لتحزين المياه )خزان من الفيبرجالس( حسب 260

 82 يوجد( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية لنسبة المئوية لتحزين المياه )الا 261

 83 يوجد( حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية النسبة المئوية لتحزين المياه )ال  262

 84 لنوع الصرف الصحي في المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالنسبة المئوية  263

 85 شبكة عامة( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالصحي )النسبة المئوية لنوع الصرف   264

 86 شبكة عامة( حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالصحي )النسبة المئوية لنوع الصرف  265

 87 شبكة خاصة( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالصحي )النسبة المئوية لنوع الصرف  266

 88 شبكة خاصة( حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالصحي )النسبة المئوية لنوع الصرف  267

 89 مستوى المناطق اإلداريةبيارة( حسب نوع المسكن على الصحي )النسبة المئوية لنوع الصرف  268

 90 بيارة( حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالصحي )النسبة المئوية لنوع الصرف  269

 91 ال يوجد( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالصحي )النسبة المئوية لنوع الصرف  270

 92 يوجد( حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلداريةال الصحي )النسبة المئوية لنوع الصرف  271

 93 النسبة المئوية لطريقة التخلص من النفايات في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 272

 94 اإلداريةالنسبة المئوية لطريقة التخلص من النفايات )الحاوية العامة خارج المسكن( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق  273

274 
النسبة المئوية لطريقة التخلص من النفايات )الحاوية العامة خارج المسكن( حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق 

 اإلدارية
95 

 96 لطريقة التخلص من النفايات )الحريق( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية النسبة المئوية 275

 97 المئوية لطريقة التخلص من النفايات )الحريق( حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالنسبة  276

 98 النسبة المئوية لطريقة التخلص من النفايات )الدفن( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 277
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 99 حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلداريةالنسبة المئوية لطريقة التخلص من النفايات )الدفن( حسب نوع  278

 100 النسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 279

 101 النسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات )يوميا( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية 280

 102 نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية يوميا( حسبلعدد مرات التخلص من النفايات )النسبة المئوية  281

 103 مرات التخلص من النفايات )أكثر من مرة في األسبوع( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية المئوية لعددالنسبة  282

283 
نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  األسبوع( حسبالنسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات )أكثر من مرة في 

 اإلدارية
104 

 105 في األسبوع( حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية )مرةالنسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات  284

 106 نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية األسبوع( حسبفي  )مرةالنسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات  285
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 مقدمة

 

هـ الهيئة العامة لإلحصاء الصالحية إلجراء العمليات 13/1/1437( وتاريخ 211أعطى قرار مجلس الوزراء رقم )

وبناء على هذه  دورية،اإلحصائية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية عن المملكة ونشرها بصفة 

الصالحية قامت الهيئة بإرساء برامج ومسوح تهدف الى توفير قاعدة من البيانات اإلحصائية في كافة المجاالت 

 (.الطاقةإحصاءات ومنها )

كأول مسح  2017 الطاقة المنزلي لعامتنفيذ مسح تم وامتدادًا لسلسلة المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة، 

 .للقطاع المنزلي في مجال إحصاءات الطاقةتقدمه الهيئة 

الطاقة  وألهمية إحصاءات الطاقة في القطاع المنزلي تهتم معظم دول العالم بتوفير إحصاءات رسمية حول

وذلك للدور الذي تلعبه في عكس وضع البنية التحتية وتوفير مؤشرات حول الوضع االقتصادي ومستوى 

 المعيشة لدى األسرة.

ومن هنا برزت الحاجة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي احتياجات صانعي القرار ومستخدمي 

 ت الطاقة وأنماط استهالكها في القطاع المنزلي.البيانات والباحثين حول مصادر وأشكال واستخداما

 لكل من ساهم في هذا العمل من جميع الشركاء واألسر محلبالشكر  العامة لإلحصاء أن تتقدم الهيئةكما يسر  

وفي نفس الوقت تأمل من الجميع  النشرة،بعد توفيق الله في إصدار هذه األثر الذي كان لتعاونهم أكبر الدراسة، 

والتي من شأنها تحسين محتوى النشرة  (info@stats.gov.saإللكتروني )المقترحات على البريد اتزويدنا ب

 القادمة.من عمليات التطوير للنشرات  وإضفاء المزيد

 

 التوفيق،والله ولي 

 صاءالهيئة العامة لإلح                                                                                   
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 -المنزلي: منهجية مسح الطاقة 
 

 التعريف

لعينة من األسر المختارة والممثلة لكافة األسر  بالطاقة المنزليةهو مسح ميداني يتم فيه جمع البيانات المتعلقة 

ويمكن من خالل تلك البيانات حساب العديد من التقديرات والمؤشرات حول استهالك الطاقة في القطاع 

 حسب الجنس والجنسية والمنطقة اإلدارية.المنزلي 

 الوصف:

بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي احتياجات صانعي  تقوم بتوفيرعبارة عن دراسة علمية منتظمة ومستمرة 

القرار ومستخدمي البيانات والباحثين حول مصادر وأشكال واستخدامات الطاقة وأنماط استهالكها في القطاع 

  المنزلي.

 المسح:أهداف 

 يهدف مسح الطاقة المنزلي إلى عدد من األهداف من أهمها:

توفير بيانات تتعلق بخصائص المسكن مثل نوع المسكن ومكوناتـه والمساحـات التي يتم تكيفها  .1

 وتدفئتها.

 التعرف على أثر المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والجغرافية في استهالك الطاقة. .2

 ات األسرة للوقود بكافة أنواعه.توفير بيانات عن استخدام .3

توفير بيانات حول استهالك الطاقة في القطاع المنزلي وذلك الستكمال تغطية االستهالك الرئيسية  .4

 ألشكال الطاقة المختلفة والتي تساهم في إعداد ميزان الطاقة.

 المنزلي.التعرف على أنماط استهالك الطاقة وأشكال الطاقة المستخدمة في القطاع  .5

 عرف على سلوك المجتمع في استهالك الطاقة حسب نوعها ومصدرها.الت .6

بناء قاعدة بيانات إحصائية تتضمن مؤشرات حول استهالك الطاقة في القطاع المنزلي على مستوى  .7

 على:مناطق المملكة تشمل 

 بيانات استهالك األسرة من مشتقات النفط المختلفة. •

 الكهربائية.بيانات استهالك األسرة من الطاقة  •

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

 ...الخ(. الفحم، الحطب، الكهرباء، الوقود،استهالك الطاقة حسب النوع ) •

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

 .واألطعمة(حفظ األغذية  التسخين،

 . التعرف على أهم الوسائل اإلرشادية الستخدامات الطاقة الكهربائية.8
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 نطاق المسح 

باستخدام عينة عشوائية من األسر لتلك المناطق ممثلة من  عشر، ةيغطي المسح جميع المناطق اإلدارية الثالث

 م(.2010هـ )1431واقع أعمال تحديث إطار التعداد العام للسكان والمساكن لعام 

 

 

 

 اإلسناد الزمني

إلى تاريخ   وخصائصهم بيانات المسكن ومعلومات األسرة  حيث المنزلي منالطاقة تسند بيانات مسح  •

 زيارة األسرة ومعاينتها.

بيانات اســـتخدام الوقود واســـتخدام الكهرباء واســـتخدام  حيث الطاقة المنزلي منتســـند بيانات مســـح  •

 م.2016إلى عام  الزراعية(المخلفات  الفحم، الحطب،الكتل الحيوية )
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  -تصميم العينة: 

ُيعد مســـح الطاقة المنزلي من المســـوح العينية األســـرية الذي تقوم الهيئة العامة لإلحصـــاء بتنفيذه باســـتخدام 

تم تقســــيم مجتمع  عالية،إطار التعداد العام للســــكان والمســــاكن، وللحصــــول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية 

وكل طبقة ُتعامل  طبقة،المســــح إلى أجزاء غير متداخلة تتصــــف بالتجانس النســــبي في وحداتها، وكل جزء ُيعد 

على أنها مجتمع مســتقل بذاته. بحيث تســحب عينة عشــوائية من كل طبقة بشــكل مســتقل، وفي النهاية تدمج 

. وألغراض تجهيز هذا اإلطار تم تقســـيم كل منطقة جميع وحدات المعاينة المســـحوبة معًا لتشـــكل العينة الكلية

ـ  3إدارية إلى عدد من الطبقات يتراوح بين ) ـ ( طبقات، تم تحديدها وفقًا لحجم السكان، بحيث أصبح المجموع 10ـ

أربعًا وخمســـــين طبقة على مســـــتوى المملكة. كما تم تحديد الحجم األمثل للعينة الرئيســـــة الذي يفي بأغراض 

ة المختلفة التي تجريها الهيئة على مســــــتوى المملكة والمناطق اإلدارية. بعد ذلك تم ســــــحب البحوث األســــــري

( منطقة عد موزعة على جميع المناطق 1334وحدات المعاينة األولية، والمتمثلة بمناطق العد حيث بلغ عددها )

 .اإلدارية
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 :خطوات تصميم واختيار عينة المسح

قبل الشروع في تصميم عينة المسح واختيار األسلوب المناسب تم مناقشة ودراسة أهداف المسح، وعلى  

ضــــوء ذلك تم تقدير حجم عينة المســــح الجديد، وتم تحديد العينة المختارة وهي عبارة عن عينة عشــــوائية طبقية 

 - :يليعنقودية تم اختيارها على مرحلتين وفقًا لما 

 - األولى:المرحلة 

عد تحديد الحجم األمثل من األســر لعينة المســح لكل منطقة إدارية، بدأت عملية ســحب وحدات المعاينة األولية ب

( منطقة عد 1340وهي مناطق العد من إطار عملية حصــــر وترقيم المباني والوحدات العقارية. حيث تم ســــحب )

في جميع المناطق اإلدارية باستخدام ( منطقة عد في إطار التعداد موزعة على جميع الطبقات 36198من أصل )

 :األسلوب المتناسب مع الحجم بترجيح عدد األسر السعودية فيها موزعة على النحو التالي

 عدد وحدات المعاينة المنطقة اإلدارية م عدد وحدات المعاينة المنطقة اإلدارية م

 44 حضر حائل 8 186 حضر الرياض 1

 21 ريف 21 ريف

 65 المجموع 207 المجموع

 58 حضر الحدود الشمالية 9 218 حضر مكة المكرمة 2

 12 ريف 24 ريف

 70 المجموع 242 المجموع

 44 حضر جازان 10 72 حضر المدينة المنورة 3

 27 ريف 20 ريف

 71 المجموع 92 المجموع

 50 حضر نجران 11 48 حضر القصيم 4

 14 ريف 18 ريف

 64 المجموع 66 المجموع

 44 حضر الباحة 12 158 حضر المنطقة الشرقية 5

 16 ريف 10 ريف

 60 المجموع 168 المجموع

 58 حضر الجوف 13 60 حضر عسير 6

 8 ريف 30 ريف

 66 المجموع 90 المجموع

 1097 حضر إجمالي المملكة 14 57 حضر تبوك 7

 237 ريف 16 ريف

 1334 المجموع 73 المجموع
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  -الثانية: المرحلة 

تم ســـحب وحدات المعاينة الثانوية وهي األســـر عشـــوائيًا من مناطق العد التي تم اختيارها في المرحلة األولى 

( أسرة 33500( أسرة من كل منطقة عد، أي ما مجموعه )25باستخدام العينة العشوائية المنتظمة، حيث اختيرت )

 على مستوى المملكة

 استمارة المسحتصميم 

 

تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل المختصين بإدارة إحصاءات الطاقة في الهيئة العامة لإلحصاء وروعي 

عند تصميم االستمارة التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية بحيث تكون متناسبة مع محددات الدراسة 

وتم عرضها على خبراء المركز الخليجي  الماضية،ات والتطورات التي طرأت على القطاع المنزلي خالل الفتر

 عليها.لإلحصاء والجهات ذات العالقة ألخذ مرئياتهم ومالحظاتهم 

 -التالية: وبشكل عام فإن االستمارة اإلحصائية تكونت من األقسام 

 سرة.خاللها يتم االستدالل على األ والمميزة ومنالبيانات الجغرافية  -األول: القسم  ▪

والعمر التقريبي له والمدة  حيازته،ونوع  المسكن، )نوعبيانات المسكن واشتملت على  -الثاني: القسم  ▪

ومكونات المسكن وعددها ومساحتها حسب التدفئة  المسكن،التي قضاها المستجوب في 

والوقود المستخدم للطبخ، وكذلك  الشمسية،واستخدام الطاقة  الكهرباء،ومصدر  (،والتكييف)التبريد

وتخزين المياه والصرف الصحي في المسكن  الشرب،ومياه  المياه،ات بيئية عن المسكن من مصدر بيان

 (.وطرق التخلص من النفايات وعدد مرات التخلص منها

والحالة التعليمية،  األسرة،أفراد  جنسيتها، وعدد)على  األسرة اشتملتمعلومات عن  -الثالث: القسم  ▪

 نزل وأعدادهم ومتوسط ساعات العمل داخل المنزل(واألفراد الذين يعملون داخل الم

استخدامات الوقود بحيث اشتملت على ) بيانات عن )أ( مادة الديزل )زيت الوقود(  -القسم الرابع : ▪

واستخداماته وكمية استهالكه في المنزل في فصل الشتاء وباقي أيام السنة ونوع االستخدام 

واألجهزة المستخدمة وعددها ومتوسط ساعات تشغيلها األسبوعي في فصل الشتاء وباقي السنة ، 

)الكيروسين( واستخداماته وكمية استهالكه في المنزل في فصل الشتاء وباقي أيام   )ب( مادة القاز

سبوعي في فصل واألجهزة المستخدمة وعددها ومتوسط ساعات تشغيلها األاالستخدام السنة ونوع 

 واستخداماته ونوع االسطوانات والخزانات التي غاز البيتان (LPGالشتاء وباقي السنة ،)ج( مادة الغاز  )

يتم استخدامها وعدد مرات التعبئة في السنة  والتكاليف المالية لها وعدد المشتركين في الخزانات،  

ونوع االستخدام واألجهزة المستخدمة وعددها ومتوسط ساعات تشغيلها األسبوعي في فصل الشتاء 

 .وباقي السنة(
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ونوع عداد  المسكن،الكهرباء في  )توفراستخدامات الطاقة الكهربائية واشتملت على  -الخامس: القسم  ▪

وكمية وقيمة متوسط استهالك الطاقة الكهربائية في  المنزل،ومدى توفر منظم كهربائي في  الكهرباء،

المستخدمة وعددها ومتوسط  استخدامها واألجهزةونوع  السنة،المنزل خالل فصل الشتاء وباقي 

 األخرى.وكذلك األجهزة الكهربائية ساعات تشغيلها األسبوعي في فصل الشتاء وباقي السنة( 

كما اشتمل القسم الخامس من االستمارة اإلحصائية على بيانات ترشيد الطاقة الكهربائية ومدى اهتمام 

 المستجوب بها وباستخدامها.

استخدامات الحطب والفحم والمخلفات الزراعية واشتملت على )استخدامها ونوع  -السادس: القسم   ▪

 االستخدام(

 األسرة.النتيجة النهائية لزيارة  -السابع: القسم  ▪

 

 

 الفنية:الكوادر 

 

يتم اختيار الكوادر الفنية للدراسة بشقيها اإلشرافي والتنفيذي من ذوي الخبرات في الدراسات الميدانية  .1

بالمناطق الجغرافية المختلفة على  إلمام ومعرفةوتعبئة االستمارات اإلحصائية والتي تكون على 

 المملكة.مستوى مناطق 

 ن من وكالة الخدمات اإلحصائية ووكالة العمليات والمنهجيات.كو  تفريق اإلشراف العام على المسح و .2

ن من مشرفين ومفتشين في جميع مناطق المملكة كو  تفريق اإلشراف على العمل الميداني و .3

من المتعاونين، حيث تم من موظفي الهيئة وومراقبين وباحثين  وجميعهم من الهيئة العامة لإلحصاء

 الفروع.تدريب جميع الكوادر في مقر الهيئة الرئيس وفي جميع 

أعمال البرمجة والدعم الفني قام بها موظفي الهيئة المختصين في تطوير التطبيقات ودعم عمليات  .4

 الحاسب اآللي.
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 أسلوب جمع البيانات :

 

الميدان لمدة أربع أسابيع وألن األسرة هي محور البحث  المنزلي فيتتم عملية جمع بيانات مسح الطاقة 

فقد تم استخدام أسلوب االتصال المباشر باألسرة في عملية استيفاء استمارة المسح. بحيث يقوم 

البيانات مباشرًة  الباحثون المكلفون بهذه العملية بزيارة األسر الواقعة ضمن عينة المسح واستيفاء

 باستخدام استمارة مسح الطاقة المنزلي.

 

 المسح: المستخدمة فيأهم المفاهيم والتعاريف 

 

تكمن أهمية المفاهيم والتعاريف في توحيد أســــــاليب العمل لتكون بمثابة دليل للعاملين في الميدان لذا 

 لتزام بها.يجب قراءة هذه التعاريف وفهمها جيدًا واال

 

 التعاريف العامة المستخدمة في المسح : أواًل :

 

 اإلدارية:المنطقة  ❖

هي جزء من المملكة العربية السعودية يشرف على إدارتها جهاز حكومي تابع مباشرة لوزارة الداخلية مثل 

 ويوجد في كل منطقة إدارية مدينة تكون مقرًا لها. الخ،منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة... 

 المحافظة: ❖

من المنطقة اإلدارية وتعتبر المستوى اإلداري األول ضمن مكوناتها وتتبعها إداريًا، مثل محافظة هي جزء 

 الخرج التابعة لمنطقة الرياض.

 المركز: ❖

الجهة اإلدارية التابع للمحافظة مثل مركز الدلم التابع لمحافظة الخرج وبعضها يتبع لمقر األمارة مباشرة  

وهناك مراكز تتبع مراكز أخرى مثل مركز عيينة التابع  الرياض،مارة منطقة مثل مركز عرقة التابع مباشرة إل

 لمركز حالة عمار في منطقة تبوك.

 السكاني:المسمى  ❖

 تجمع سكاني ثابت كالمدينة أو القرية أو المزرعة أو غير ثابت كمورد المياه. 

 القريـة: ❖

( نسمة أوال يقل عدد المساكن 50انه عن )تجمع سكاني ثابت وله اسم متعارف عليه وغالبا ال يقل عدد سك 

 ( مساكن.10المأهولة فيه عن )
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 المشمول:المسمى السكاني  ❖

( مساكن، 10( نسمة أو تقل المساكن المأهولة فيه عن )50تجمع سكاني ثابت يقل عدد سكانه غالبا عن ) 

 ويدخل ضمن هذا التعريف مواقع العمل الحكومية والخاصة. 

 المدينة: ❖

 ( نسمة.5,000أو يزيد عدد سكانه عن ) بلدية،عتبر مدينة كل مسمى سكاني به تلألغراض اإلحصائية 

 ( : )الحارةالحي  ❖

هو جزء من المدينة يشتمل على مجموعة من المباني والشوارع والطرق ويكون له اسم متعارف عليه 

األحياء أرقاما على مستوى المدينة وتحيط به غالبا شوارع رئيسية تفصله عن غيره من األحياء وقد أعطيت 

 ( وتنتهي برقم آخر حي في المدينة.001تبدأ بالرقم )

 القطاع: ❖

هو تقسيم إحصائي يستخدم لألغراض اإلحصائية في المدن وهو عبارة عن مساحة جغرافية تمثل جزء  

سلسلة على من الحي وتحيط به غالبا شوارع رئيسية من جميع الجهات وقد أعطيت القطاعات أرقامًا م

 ( وتنتهي برقم آخر قطاع على مستوى الحي.01مستوى الحي تبدأ بالرقم )

 البلك: ❖

مساحة جغرافية تحيط به الشوارع من كل الجهات ويتكون من مبنى أو عدة مباني متالصقة ال يفصلها  

ديمة وقد شوارع وقد يكون البلك مربع الشكل أو مستطيال أو دائريا أو غير منتظم كما في األحياء الق

( 001يكون البلك أرض فضاء، وقد أعطيت البلكات أرقاما مسلسلة على مستوى القطاع تبدأ بالرقم )

 القطاع.وتنتهي برقم آخر بلك في 

 المبنى: ❖

ويحتوي  هو كل مشيد قائم بذاته ومثبت على األرض بصفة دائمة أو مؤقتة ويتكون من دور واحد أو أكثر، 

على غرفة أو أكثر، وله باب أو أكثر يؤدي إلى جميع أو أغلب مشتمالته، وقد يكون المبنى مأهواًل  أو غير 

مأهول بالسكان وقد يكون معدًا للسكن أو لممارسة أي نوع من أنواع النشاط االقتصادي أو االجتماعي 

صر والفيال والمنزل الشـعبي والخيمة أو الديني... الخ أو للسكن والعمل مثل المجمع والعمـارة والق

 وبيت الشعر والعشة و الصندقة والدائرة الحكومية والدكاكين والمسجد... الخ.

كما ال تعتبر  منفصلة،ملحق الفيال ال تعتبر مباني  الدكان، الكراج،مع مالحظة أن ملحقات المبنى مثل 

المياه إال إذا استخدم أي من هذه  ومضخات المحركات،وغرف  الكهرباء،مبان كل من الجسور وغرف 

المواقع للسكن وقت التعداد كذلك ال تعتبر المباني تحت التشييد ضمن المباني إال إذا أقيمت القواعد 

 واألساسات والجدران. 
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 المعيشية:األسرة  ❖

صلة تعرف األسرة المعيشية وفقًا للتعداد السكاني بأنها فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم 

قرابة ويشتركون في المسكن والمأكل ويقيمون بالمسكن وقت العد ويدخل ضمن أفراد األسرة ما 

  .يلي

األفراد السعوديين وغير السعوديون الذين يقيمون إقامة معتادة مع األسرة ويكونون غائبين عن  •

                     السياح األسرة أثناء عملية البحث لوجودهم خارج المملكة بصفة مؤقتة مثل رجال األعمال و

 0الخارجوالطالب الدارسين في  والمسافرين للعالج

األفراد الذين يقيمون مع األسرة بصفة معتادة وتغيبوا عنها أثناء عملية البحث لوجودهم في ورديات  •

عمل مسائي مثل الحراس واألطباء والممرضون والصيادون والعاملون في المطارات باإلضافة إلى 

  لألسرة.أفراد األسرة القاطنين في أحد المساكن العامة عند زيارة الباحث 

 سائقون ومن في حكمهم الذين يقيمون مع األسرة. الخدم وال •

 أفراد األسرة المسافرون داخل المملكة.  •

 المسكن: ❖

ـــاب  ـــه ب ـــر معـــد أصـــال لســـكن أســـرة واحـــدة ول ـــة مكـــون مـــن غرفـــة أو أكث ـــارة عـــن وحـــدة عقاري هـــو عب

مســــتقل، ســــواء كــــان وقــــت التــــرقيم  أثنــــاء تحــــديث إطــــار التعــــداد مشــــغواًل بأســــرة أو خاليــــًا أو 

 بعمــل أو مســتخدمًا كمســكن عــام أو تحــت التشــييد، وقــد يقــيم بالمســكن أكثــر مــن أســرة مشــغواًل 

وقــــد تشــــغله منشــــأة أو أكثــــر وقــــد يوجــــد بــــه أســــرة ومنشــــأة فــــي نفــــس الوقــــت، وألغــــراض 

ــــة التعــــداد ــــم يعــــد أصــــاًل ات والمســــوح الميداني ــــو ل ــــر كــــل مكــــان مشــــغول بأســــرة مســــكنًا ول أعتب

المـــــدارس، ومـــــن أنـــــواع المســـــاكن الفـــــيال والمنـــــزل الشـــــعبي الـــــور   للســــــكن مثـــــل الـــــدكاكين،

 والشقة والخيمة وبيت الشعر والعشة والصندقة.

 األسرة:رئيس  ❖

هو الشخص الذي تعتبره األسرة رئيسًا لها من بين أفراد األسرة الذين يقيمون معها وعادة ما يكون هو 

وإذا كانت األسرة مكونة من أطفال ( سنة تقريبًا 15ل عن معيشة األسرة وال يقل عمره عن )ؤوالمس

ووالدتهم ويرعى شؤونهم قريب لهم لكنه ال يقيم معهم ففي هذه الحالة ال يعتبر هذا القريب رئيسًا 

 حيث يعد مع أسرته، وتكون األم هي رئيسة األسرة.  لألسرة،

 الجنسية: ❖

هي تبعية الفرد القانونية لدولة معينة يمثلها ويتسمى باسمها، وتحدد عادة بجواز السفر الذي يحمله 

 بالتفصيل.الفرد أو الذي له الحق في الحصول عليه، ويتم كتابة الجنسية 

 المشرف:منطقة عمل  ❖

 حثين.والباتتكون منطقة عمل المشرف من منطقه إدارية وتشتمل على عدد من مناطق المفتشين  
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 المفتش:منطقة عمل  ❖

 560تتكـــون منطقة عمل المفتـش من عــدد من مناطـق العد وتشمل في المتوسـط على عينة تبلـغ ) 

 ( باحثين في المتوسط وهي مسلسلة داخل منطقة عمل المشرف.5( أسرة موزعة على )700الى 

 الباحث:منطقة عمل  ❖

( مناطق عد حسب ظروف 5 - 4د المختارة لهذا البحث )تتكون منطقة عمل الباحث من عدد من مناطق الع 

 المنطقة ويعطى الباحث أرقامًا مسلسلة داخل منطقة المفتش.

 العد:منطقة  ❖

هـ وتتكون من  1431هي أصغر تقسيم إحصائي تم استخدامه في التعداد العام للسكان والمساكن 

( أسـرة، وهي 75تبلغ في المتوسط )مساحة جغرافية تحتوي على عدد من المباني والمساكن واألسر 

 ( أسرة في كل منطقة عد.25التي تم سحب عينة منها، ويبلغ عدد األسر المسحوبة في العينة )

 

 المسح:التعاريف الرئيسية والمتخصصة المستخدمة في  ثانيًا:

ـع توصـيات األمـم تـم اسـتخدام أحـدث التعـاريف الدوليـة المتعلقـة بإحصـاءات الطاقـة وذلـك لتتناسـب م 

 العالقة.المتحـدة، كـذلك تـم الرجوع إلى المصادر العلمية ذات 

 استهالك الطاقة المنزلي ❖

هي الطاقة المستهلكة من قبل السكان لألغراض المنزلية فقط )تسخين مياه، وتدفئة، ٕ وانارة، 

 وطهي...الخ(

 الوقود ❖

 .كيميائي أو نوويهو أي مادة تستعمل إلنتاج طاقة، بواسطة تفاعل حراري 

 مادة الديزل )زيت الوقود( ❖

هو وقود هيـدروكربوني سـائل يـتم الحصـول عليـه مـن خـالل تقطيـر الـنفط الخـام، وهـو زيـت ثقيـل يتقطـر 

درجة مئوية، والوزن النوعي أعلى  50درجة مئوية. درجة االشتعال له دائما أعلى من  380-200مـا بـين 

 .82من 

 )الكيروسين(مادة القاز  ❖

تقريبـا ودرجـة  8درجة مئوية. يبلغ الوزن النـوعي لهـذا الزيـت  300-150هو زيت متوسط يتقطر ما بين 

 .درجة مئوية. ال يستخدم في قطاع الطيران 38االشـتعال أعلـى من 

 ( غاز البيتانLPGمادة الغاز ) ❖

از الطبيعـي أو مـن تجزئـة الـنفط الخـام، ويتكـون مـن مـزيج مـن الغـازات ويـتم الحصـول عليـه مـن الغـ

ويتكـون باألسـاس مـن البروبان والبوتان أو خليط منهمـا، ويسـتعمل كوقـود للتسـخين والطـبخ المنزلـي، 
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ووقـود لـبعض أنـواع المحركـات، وكمـادة خـام في الصناعات الكيميائية. ويتم تسويقه عادة على شكل 

 خزانات فوق أو تحت سطح األرض. سطوانية معدنية أواعبوات 

 الطاقة الكهربائية: ❖

ووحدة قياس الطاقة الكهربائية المستنفذة  موصل،هي الشغل المبذول لتحريك شحنة كهربائية في 

 .هي الكيلوواط ساعة

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

 الحطب ❖

 .والمستغلة كوقودجميع أنواع الحطب المستخدمة 

 الفحم النباتي ❖

هـو نـاتج صـلب يحتـوي بشـكل رئيسـي علـى الكربـون ويـتم الحصـول عليـه عـن طريـق عمليـة التقطيـر 

 .اإلتالفـي للحطـب فـي غياب الهواء

 

 المخلفات الزراعية ❖

ـرها، ولـها فوائـد وهـي المخلفـات الصـلبة مـن ثمـار األشجار مثل المخلفات من ثمار الزيتون بعـد عص

عديـدة فقـد تسـتعمل لتوليـد الطاقـة كاسـتخدامها فـي صـناعة الخبز بواسطة الطابون وقد تستخدم 

 .كسماد لألشجار أو كأعالف للحيوانات
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 جودة البيانات

 

تعد مرحلة مراقبة الجودة والنوعية التي يتم تنفيذها بالتزامن مع مرحلة جمع البيانات إحدى أهم مراحل األعمال 

تهدف إلى ضبط والتنفيذية لمسح الطاقة المنزلي حيث يتم تطبيق برنامج آلي متكامل يشتمل على قواعد تحقق 

حظات على االستمارة والعمل على حلها تحت إشراف عملية إدخال البيانات وقواعد أخرى الكتشاف األخطاء والمال

 المشرف بعد الرجوع إلى األسرة إذا تطلب األمر ذلك.

عالوة على ذلك فإن مرحلة مراقبة الجودة والنوعية تتضمن متابعة اإلدارة المشرفة على المسح من خالل غرفة 

ف ودراستها وإعداد تقارير دورية عن سير العمليات على تقارير اإلنتاج اليومي الواردة من جميع مناطق اإلشرا

 .الهيئة العامة لإلحصاءالعمل بالميدان ورفعه إلى المسؤولين في 

كما تتضمن هذه المرحلة زيارات ميدانية للمشرف على مسح الطاقة المنزلي باإلضافة إلى مدراء اإلدارات ذات 

البيانات وإدخالها وتدقيقها ومتابعة مدى تطبيق العالقة وعدد من المختصين للوقوف ميدانيًا على عملية جمع 

 التعليمات للحصول على نتائج بأعلى قدر من الدقة.

وتتركز الزيارات الميدانية على أهم مدن العينة لمسح الطاقة المنزلي في النواحي الفنية بشكل خاص مع عدم 

مل على أخذ عينة من االستمارات على إغفال الجانب اإلداري وذلك بتطبيق نماذج أعدت خصيصًا لهذا الغرض تشت

مستوى الباحث واالطالع على عملية إدخال البيانات وتدقيقها واستيفاء النموذج الخاص بالجولة الميدانية 

 والمتضمن مدى الرضا على تنظيم العمل المكتبي والميداني.
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 2017من خالل مسح الطاقة المنزلي  المؤشرات اإلحصائية بعض
 

 أهم النتائج التي تتعلق بنسب أشكال الطاقة  -أوال :

 (%99.19)من األسر تستخدم الكهرباء في المسكن بحيث  (%99.93)أظهرت نتائج المسح بأن حوالي  .1

يستخدمون شبكة خاصة كمصدر للكهرباء  (%0.61) العامة وتقريبا مساكنهم متصلة بشبكة الكهرباء 

 يستخدمون المولد الخاص كمصدر للكهرباء. (%0.13)بينما 

 (1)شكل 

 

 

من األسر في جميع مناطق المملكة تستخدم الطاقة  (%1.3)كما أظهرت نتائج المسح بأن حوالي  .2

 الشمسية في مساكنها.

 (2شكل )

 

99.19

0.61 0.130.07

مصدر الكهرباء في المسكن على مستوى المملكة  

)%(شبكة عامة 

)%(شبكة خاصة 

)%(مولد خاص

)%(اليوجد 

1.3

98.7

نسبة المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية على مستوى المملكة 

)%(تستخدم 

)%(ال تستخدم 
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للطبخ من األسر تستخدم الغاز كوقود رئيسي  (%92.16)ومن خالل نتائج المسح يتضح لنا بأن حوالي  .3

من األسر تستخدم الحطب ( %0.72) من األسر تستخدم الكهرباء كوقود رئيسي للطبخ و (%6.71) بينما

 كوقود رئيسي للطبخ.

 (3)شكل 

 

 

 أهم النتائج التي تتعلق باالستهالك: -ثانيا: 

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

 من مليار لترأكثر  جميع مناطق المملكة في   ( LPGغاز الميثان  ) ، مادة الغاز الكيروسين( )  ، مادة القاز

 .م2016لعام  (1,011,191,458)

وهي  (1,482,258) لترتقريبا مليون وخمسمائة ألف  بلغ حجم االستهالك من مادة الديزل )زيت الوقود( ▪

 .م2016لعام  الكليمن حجم االستهالك  (%0.15)ما تمثل 

وهي ما  (19,148,276) لترأكثر من تسعة عشر مليون بلغ حجم االستهالك من مادة القاز )الكيروسين(  ▪

 .م2016لعام  الكليمن حجم االستهالك  (%1.89)تمثل 

 لترأكثر من تسع مائة وتسعون مليون ( LPGبلغ حجم االستهالك من مادة الغاز )غاز الميثان  ▪

 .م2016لعام  الكليمن حجم االستهالك  (%97.96)وهي ما تمثل  (990,560,924)

 

 

 

92.16%

6.71%

0.72 %
0.41 %

مملكةالنسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ في المسكن على مستوى ال

غاز

كهرباء

حطب

أخرى
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 (4) شكل

 

                          اً ألف ستونو ئتانفي المملكة ممن الطاقة الكهربائية  القطاع المنزلي ستهالكا حجمتجاوز  .2
 .(260,458.30) واط. سجيجا 

 

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

 الحطب، الفحم،من األسر في المملكة تستخدم منتجات الكتل الحيوية ) (%9.49)أظهرت النتائج بأن     .1

  المسكن.في  الزراعية(المخلفات 

 (5)شكل 

 

 

9.49

90.51

ملكةالنسبة المئوية للمساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية على مستوى الم

)%(تستخدم 

)%(ال تستخدم 

0.15 % 

1.89 %

97.96 %

على مستوى المملكةستخدامات الوقوداحجم االستهالك الكلي للقطاع المنزلي في 

(زيت الوقود)مادة الديزل  (الكيروسين)مادة القاز  LPGمادة غاز البيتان 
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المخلفات الزراعية( في  الفحم، الحطب،كما أوضحت النتائج بأن استخدامات منتجات الكتل الحيوية ) .2

من األسر تستخدم الحطب و  (%8.93)المسكن على مستوى المملكة سواء كانت للتدفئة أو للطبخ بأن 

 من األسر تستخدم المخلفات الزراعية. (%0.48)من األسر تستخدم الفحم و  (11.61%)

 

 (6شكل )    

 

 

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

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

 .(%1.39)حوالي روسين( في القطاع المنزلي نسبة مستخدمي مادة القاز )الكي ▪

 .(%93.20)حوالي غاز البيتان( في القطاع المنزلي ) LPGنسبة مستخدمي مادة الغاز  ▪

 (7شكل )

 

 

8.93%

11.61%

0.48%

الحطب الفحم المخلفات الزراعية 

النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات  الكتل الحيوية   

المملكة على مستوى(  الحطب والفحم والمخلفات الزراعية) 

0.34% 1.39%

93.2%

على مستوى المملكةالنسبة المئوية الستخدامات الوقود في المسكن

(  زيت الوقود)مادة الديزل  (الكيروسين)مادة القاز  LPGمادة غاز البيتان 
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 (%82.52)كما أشارت النتائج بأن نسبة المساكن في المملكة التي تستخدم عداد كهربائي مستقل بلغت  .4

 . (%17.48)بينما المساكن التي تشترك في عداد الكهرباء بلغت 

 (8شكل )

 

 

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

 .على مستوى المملكة

 (9)شكل 

 

 

 

 

 

82.52

17.48

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

)%(مستقل خاص بالمنزل  )%(مشترك مع عدة منازل  

النسبة المئوية  لعدد المساكن حسب نوع عداد الكهرباء على مستوى المملكة

16.1% 

83.9% 

كةنسبة األسر التي تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن على مستوى الممل

يوجد منظم 

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

من األسر مهتمة بتخفيض وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية بينما  (%56.1)أظهرت النتائج بأن  .1

من األسر غير مهتمة نهائيا بتخفيض وترشيد  (%5.3)و الشيء،مهتمة بعض  من األسر( 38.6%)

 استهالك الطاقة الكهربائية.

 (10شكل )

 

 

 من األسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن و (%25.6)كما أوضحت النتائج بأن  .2

 من األسر ال تستخدم أي أجهزة ترشيد للطاقة الكهربائية في المسكن.( 74.4%)

 (11شكل )

 

 

56.1% 

38.6%

5.3%

غير  مهتم نهائيامهتم بعض الشيءمهتم

ى المملكةالنسبة المئوية لعدد األسر المهتمة بتخفيض وترشيد استهالك الكهرباء على مستو

25.63%

74.37%

وى المملكةالنسبة المئوية لألسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن على مست

تستخدم ال تستخدم



         2017مسح الطاقة المنزلي                                                                                                

34 

من األسر في المملكة تعتقد بشكل كبير بأن إجراءات ( %53.81)من خالل نتائج المسح يتضح لنا بأن  .3

رأت بأن إجراءات  سرمن األ (%41.17)بينما  فض من التكاليف المالية،لطاقة ستخترشيد استهالك ا

من األسر أفادت بأن إجراءات الترشيد  (%5.02)الترشيد ستخفض من التكاليف المالية بعض الشيء و

 .تساهم في تخفيض التكاليف الماليةلن 

 (12شكل )

 

 

 

من األسر في المملكة ترغب بإنفاق بعض المال الستخدام أجهزة ترشيد  (%44.48)أظهرت النتائج بأن  .4

من األسر ال ترغب بإنفاق بعض  (%19.96)من األسر غير متأكدين من ذلك بينما  (%35.56)الطاقة و

 المال الستخدام أجهزة ترشيد الطاقة.

 (13)شكل 

 

 

53.81%
41.17%

5.02%

النسبة المئوية لعدد األسر التي تعتقد بأن إجراءات ترشيد استهالك الطاقة 

ستخفض من التكاليف المالية على مستوى المملكةالكهربائية

نعم بشكل كبير

نعم بعض الشيء

ال

44.48%

35.56%

19.96%

يد النسبة المئوية لعدد األسر التي ترغب بإنفاق بعض المال الستخدام أجهزة ترش

الطاقة على مستوى المملكة

ترغب

غير متأكد

ال ترغب
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من دخلها على  (%5)من األسر في المملكة تنفق أقل من  (%30.95)أظهرت نتائج المسح بأن  .5

 (%10- 5)من األسر تنفق من دخلها ما بين  (%36.71)مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود األخرى، و 

، (%15-11)األسر تنفق ما بين من  (17.71%)، بينما الكهرباء ومصاريف الوقود األخرى على مصاريف

من دخلها  (%20)من األسر تنفق أكثر من  (%7.15)بينما نجد بأن  ،(%20 – 16)تنفق من ( 7.49%)و 

 على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود األخرى

 (14شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.95%36.71%
17.71%

7.49%7.15%

%20أكثر من %20-16من %15-11من %10-5من %5أقل من 

رة نسبة التكاليف السنوية  للكهرباء ومصادر الوقود األخرى إلى إجمالي نفقات  دخل األس

السنوي  على مستوى المملكة
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اإلجماليغير سعوديسعودي

829,178521,4611,350,639الرياض1

872,330623,0621,495,392مكة المكرمة2

244,505131,624376,129المدينة المنورة3

164,922107,156272,078القصيم4

499,461259,455758,916المنطقة الشرقية5

298,787100,182398,969عسير6

117,34249,503166,845تبوك7

78,21533,611111,826حائل8

37,27410,57447,848الحدود الشمالية9

174,76545,473220,238جازان10

66,46339,678106,141نجران11

65,73317,65483,387الباحة12

56,50022,00278,502الجوف13

3,505,4751,961,4355,466,910

م2017من واقع مسح المساكن :المصدر 

على مستوى المناطق اإلدارية (سعودي و غير سعودي)عدد المساكن المشغولة بأسر  

1جدول 

المنطقة اإلداريةم

عدد المساكن المشغولة بأسر

إجمالي المملكة

37 



2المساحة مالعدد2المساحة مالعدد2المساحة مالعدد2المساحة مالعدد2المساحة مالعدد2المساحة مالعدد

1,415,53132,160,7473,261,23954,038,0571,010,16024,834,790347,3708,147,82969,1151,119,005270,3436,468,393الرياض1

1,572,39133,239,7742,918,72249,261,455862,56917,312,453396,3868,444,48578,5212,357,60324,293809,183مكة المكرمة2

373,4278,035,102651,53511,287,349243,5305,837,25073,2811,787,72225,404317,2566,113172,801المدينة المنورة3

270,0396,022,881564,65711,237,783173,9524,526,52794,7952,016,17134,975417,06045,4221,132,991القصيم4

773,46717,860,3231,895,29432,944,682692,57415,575,247425,5657,951,019121,0041,707,82761,7091,778,596المنطقة الشرقية5

339,9818,133,591588,14711,009,546135,1973,030,20127,205685,2662,88510,5212,03654,301عسير6

140,3403,309,297337,3945,378,60592,1532,001,16215,366411,16715,988223,2452,474105,353تبوك7

133,0203,646,108273,1575,688,01475,3022,118,59416,711412,51416,001109,2248,635280,637حائل8

58,7801,180,601104,2761,615,85921,370551,6647,957291,72912,741192,5482,19455,994الحدود الشمالية9

236,4704,814,590430,6106,936,204186,3124,034,102118,6621,880,087146,323867,4314,78479,319جازان10

98,0462,555,391221,3363,881,63255,3841,121,8705,305127,0013,71674,8791,53231,914نجران11

64,7051,655,825118,4882,234,25233,953848,68216,414361,78611,963116,91156211,522الباحة12

88,0741,962,152162,3332,799,86242,0491,143,66411,112384,94717,159179,7261,80478,822الجوف13

5,564,271124,576,38211,527,188198,313,3003,624,50582,936,2061,556,12932,901,723555,7957,693,236431,90111,059,826

المالحق

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

على مستوى المناطق اإلدارية (تبريدها)مكونات المسكن التي يتم  (2م)                 عدد ومساحة 

2جدول 

المنطقة اإلداريةم

مكونات المسكن التي يتم تبريدها

الحماماتالمطبخالصاالتغرف النومالمجالس

38 



2المساحة مالعدد2المساحة مالعدد2المساحة مالعدد2المساحة مالعدد2المساحة مالعدد2المساحة مالعدد

617,31015,316,2811,434,02625,882,277464,56111,960,341139,7493,369,117135,7911,082,241156,0524,405,789الرياض1

103,3742,665,252180,3323,375,54342,7191,075,30816,550406,6299,11298,4134,722443,002مكة المكرمة2

87,8482,547,992139,5743,120,64636,5151,318,56211,115483,82034,660243,0651,36834,197المدينة المنورة3

173,6264,166,681378,6827,950,689110,2812,942,19165,6061,398,30242,481508,49833,073867,841القصيم4

209,1885,106,413551,71410,290,540220,7284,962,11452,203912,85379,194441,06019,543668,167المنطقة الشرقية5

247,3165,647,375476,0058,235,356116,4332,408,85326,158504,92424,26488,34667918,496عسير6

98,3342,420,211239,5083,540,36870,9081,506,48811,850418,09117,500282,0821,18864,384تبوك7

121,8183,472,606250,9745,404,34466,5791,923,17713,263329,82316,444111,0738,419276,674حائل8

52,4121,201,43384,6231,563,73219,441562,7785,949290,17510,088165,2732,10958,085الحدود الشمالية9

39210,0713,00823,5441,30819,48978510,33391610,0713,37344,409جازان10

57,1461,527,169134,4902,312,77034,769717,3531,02838,8751,3279,28263814,681نجران11

54,4121,421,24898,2311,870,83930,619747,6049,566200,96312,381104,90256212,927الباحة12

75,0221,787,225141,8962,576,66243,4331,172,23010,982394,30717,176180,2991,70275,644الجوف13

1,898,19847,289,9574,113,06376,147,3101,258,29431,316,488364,8048,758,212401,3343,324,605233,4286,984,296

المالحق

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

على مستوى المناطق اإلدارية (تدفئتها)مكونات المسكن التي يتم  (2م)عدد ومساحة 

3جدول 

المنطقة اإلداريةم

مكونات المسكن التي يتم تدفئتها

الحماماتالمطبخالصاالتغرف النومالمجالس

39 



(%)اليوجد (%)مولد خاص(%)شبكة خاصة (%)شبكة عامة 

98.611.380.010.00100.00الرياض1

99.920.070.010.00100.00مكة المكرمة2

99.630.140.050.18100.00المدينة المنورة3

99.980.010.010.00100.00القصيم4

99.680.160.160.00100.00المنطقة الشرقية5

96.473.430.100.00100.00عسير6

99.410.560.030.00100.00تبوك7

99.860.120.020.00100.00حائل8

99.170.810.020.00100.00الحدود الشمالية9

99.110.000.890.00100.00جازان10

99.100.130.330.44100.00نجران11

99.640.070.010.28100.00الباحة12

98.861.110.030.00100.00الجوف13

99.190.610.130.07100.00

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

النسبة المئوية لمصدر الكهرباء في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية

4جدول 

المنطقة اإلداريةم

إجمالي المملكة المملكة

مصدر الكهرباء

(%)الجملة

40 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

99.8298.19100.0099.7098.2499.59الرياض1

100.00100.00100.00100.00100.0099.86مكة المكرمة2

99.09100.00100.00100.0099.9299.17المدينة المنورة3

99.97100.0099.91100.00100.00100.00القصيم4

99.6299.2098.4599.8999.85100.00المنطقة الشرقية5

99.2890.9481.7099.4897.95100.00عسير6

99.58100.00100.00100.0099.4498.55تبوك7

99.6399.97100.0099.85100.00100.00حائل8

99.6699.24100.0098.5598.95100.00الحدود الشمالية9

98.8999.8694.3499.7699.69100.00جازان10

99.4299.09100.0099.4499.6693.94نجران11

98.77100.00100.0099.9699.8599.53الباحة12

100.00100.00100.00100.0098.1398.79الجوف13

99.5998.9898.1899.7999.3899.19

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (شبكة عامة)النسبة المئوية لمصدر الكهرباء 

5جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

إجمالي المملكة

41 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

98.6498.3899.46الرياض1

99.9299.9799.67مكة المكرمة2

99.4699.8199.56المدينة المنورة3

99.9999.99100.00القصيم4

99.5699.8099.51المنطقة الشرقية5

96.8096.3393.67عسير6

99.9399.3297.77تبوك7

99.7699.97100.00حائل8

99.4498.82100.00الحدود الشمالية9

98.8299.54100.00جازان10

99.3299.8495.83نجران11

99.31100.00100.00الباحة12

99.9899.8786.66الجوف13

 99.88 99.79 97.89

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (شبكة عامة)             النسبة المئوية لمصدر الكهرباء 

6جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

42 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

0.001.960.000.301.760.39الرياض1

0.200.000.000.000.010.39مكة المكرمة2

0.300.000.000.000.080.00المدينة المنورة3

0.000.000.090.000.000.00القصيم4

0.000.550.000.000.080.00المنطقة الشرقية5

0.638.8617.850.302.050.00عسير6

0.510.000.000.000.561.45تبوك7

0.370.000.000.000.000.00حائل8

0.280.720.001.451.050.00الحدود الشمالية9

0.000.000.000.000.000.00جازان10

0.190.000.000.000.160.00نجران11

0.000.000.000.000.150.00الباحة12

0.000.000.000.001.811.21الجوف13

0.221.331.780.240.600.35

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (شبكة خاصة)النسبة المئوية لمصدر الكهرباء 

7جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

43 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

1.351.620.46الرياض1

0.070.030.27مكة المكرمة2

0.110.190.00المدينة المنورة3

0.000.010.00القصيم4

0.170.090.41المنطقة الشرقية5

3.003.676.33عسير6

0.000.682.23تبوك7

0.230.000.00حائل8

0.531.160.00الحدود الشمالية9

0.000.000.00جازان10

0.130.000.60نجران11

0.140.000.00الباحة12

0.000.1313.01الجوف13

 0.50 0.65 0.98

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (شبكة خاصة)               النسبة المئوية لمصدر الكهرباء 

8جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

44 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

0.180.010.000.000.000.02الرياض1

0.010.000.000.000.000.14مكة المكرمة2

0.150.000.000.000.000.00المدينة المنورة3

0.030.000.000.000.000.00القصيم4

0.380.251.550.110.070.00المنطقة الشرقية5

0.090.200.450.210.000.00عسير6

0.080.000.000.000.000.00تبوك7

0.000.030.000.170.000.00حائل8

0.060.040.000.000.000.00الحدود الشمالية9

1.130.145.660.240.310.00جازان10

0.390.910.000.560.180.00نجران11

0.000.000.000.040.000.00الباحة12

0.000.000.000.000.060.00الجوف13

0.230.110.590.090.030.02

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (مولد خاص)النسبة المئوية لمصدر الكهرباء 

9جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

45 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

0.010.000.08الرياض1

0.010.000.06مكة المكرمة2

0.110.000.00المدينة المنورة3

0.010.000.00القصيم4

0.270.110.08المنطقة الشرقية5

0.200.000.00عسير6

0.070.000.00تبوك7

0.010.030.00حائل8

0.010.020.00الحدود الشمالية9

1.180.460.00جازان10

0.550.160.00نجران11

0.010.000.00الباحة12

0.020.000.33الجوف13

0.190.040.05

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (مولد خاص)               النسبة المئوية لمصدر الكهرباء 

10جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

46 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

0.000.000.000.000.000.00الرياض1

0.000.000.000.000.000.00مكة المكرمة2

0.460.000.000.000.000.83المدينة المنورة3

0.000.000.000.000.000.00القصيم4

0.000.000.000.000.000.00المنطقة الشرقية5

0.000.000.000.000.000.00عسير6

0.000.000.000.000.000.00تبوك7

0.000.000.000.000.000.00حائل8

0.000.000.000.000.000.00الحدود الشمالية9

0.000.000.000.000.000.00جازان10

0.190.000.000.000.006.06نجران11

1.230.000.000.000.000.47الباحة12

0.000.000.000.000.000.00الجوف13

0.110.000.000.000.000.47

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (ال يوجد)النسبة المئوية لمصدر الكهرباء 

11جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

47 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

0.000.000.00الرياض1

0.000.000.00مكة المكرمة2

0.320.000.44المدينة المنورة3

0.000.000.00القصيم4

0.000.000.00المنطقة الشرقية5

0.000.000.00عسير6

0.000.000.00تبوك7

0.000.000.00حائل8

0.000.000.00الحدود الشمالية9

0.000.000.00جازان10

0.000.003.75نجران11

0.540.000.00الباحة12

0.000.000.00الجوف13

0.050.000.24

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (ال يوجد)           النسبة المئوية لمصدر الكهرباء 

12جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

48 



(%)المجموع(%) التستخدم  (%)تستخدم 

1,350,6391.1798.83100.00 الرياض1

1,495,3921.2398.77100.00 مكة المكرمة2

376,1291.0099.00100.00 المدينة المنورة3

272,0780.8899.12100.00 القصيم4

758,9161.8898.12100.00 المنطقة الشرقية5

398,9691.4298.58100.00 عسير6

166,8450.7999.21100.00 تبوك7

111,8262.8497.16100.00 حائل8

47,8481.1698.84100.00 الحدود الشمالية9

220,2380.9699.04100.00 جازان10

106,1411.8798.13100.00 نجران11

83,3870.7799.23100.00 الباحة12

78,5020.8599.15100.00 الجوف13

 5,466,9101.3098.70100.00 إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية على مستوى المناطق اإلدارية

13جدول 

عدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

استخدام الطاقة الشمسية في المسكن

49 



(%)الجملة (%)أخرى (%)حطب (%)كهرباء (%)غاز 

90.958.770.070.21100.00الرياض1

94.904.580.340.18100.00مكة المكرمة2

91.896.560.491.06100.00المدينة المنورة3

97.212.640.030.12100.00القصيم4

77.1221.390.021.47100.00المنطقة الشرقية5

94.084.921.000.002100.00عسير6

97.132.210.440.22100.00تبوك7

94.864.440.580.12100.00حائل8

97.842.110.050.00100.00الحدود الشمالية9

93.640.825.230.31100.00جازان10

91.575.093.280.06100.00نجران11

98.630.570.630.17100.00الباحة12

95.803.180.370.65100.00الجوف13

92.166.710.720.41100.00

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ  في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية

14جدول 

المنطقة اإلداريةم

الوقود المستخدم للطبخ في المسكن

إجمالي المملكة

50 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

98.8491.3599.7193.8988.8089.49الرياض1

97.3283.8499.1791.3194.9493.63مكة المكرمة2

98.0165.8596.0993.1292.6468.34المدينة المنورة3

99.7195.8999.5395.6597.04100.00القصيم4

94.0964.0584.1171.3580.6361.59المنطقة الشرقية5

95.2093.8296.7490.7094.6791.43عسير6

98.2798.44100.0098.2095.8898.33تبوك7

94.8793.9298.6895.0594.8296.18حائل8

97.4898.4399.3899.2897.1898.80الحدود الشمالية9

90.7791.8196.3492.0697.4698.00جازان10

90.3391.5587.4890.2992.0399.63نجران11

99.0297.3399.4599.6798.2299.47الباحة12

98.4898.6197.5599.3497.3179.09الجوف13

95.8687.1796.6391.8992.1289.08

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (غاز)النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ 

15جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

51 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

94.2890.1086.89الرياض1

92.3796.0696.03مكة المكرمة2

94.7491.4082.53المدينة المنورة3

96.5497.1899.43القصيم4

71.0685.6956.63المنطقة الشرقية5

93.0195.1994.18عسير6

97.4896.9196.82تبوك7

93.7395.8697.57حائل8

98.4798.9985.47الحدود الشمالية9

92.1695.8696.77جازان10

89.2196.7082.88نجران11

98.9297.8199.10الباحة12

98.7795.0385.93الجوف13

91.8893.5286.61

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (غاز)           النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ 

16جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

52 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

1.118.470.295.9710.859.73الرياض1

1.1416.060.548.104.865.52مكة المكرمة2

0.2934.151.456.887.1715.83المدينة المنورة3

0.294.110.474.262.530.00القصيم4

5.8635.8415.8828.5419.064.65المنطقة الشرقية5

1.114.942.637.955.248.57عسير6

0.411.560.001.803.681.67تبوك7

3.855.681.324.534.882.59حائل8

2.441.390.620.722.821.20الحدود الشمالية9

0.461.391.082.480.770.00جازان10

3.156.555.635.657.010.10نجران11

0.000.290.000.001.150.00الباحة12

0.891.071.630.662.2814.85الجوف13

1.5212.232.467.347.515.73

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (كهرباء)النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ 

17جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

53 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

5.479.6112.79الرياض1

6.573.663.79مكة المكرمة2

4.087.9110.48المدينة المنورة3

3.462.420.57القصيم4

28.8514.0032.36المنطقة الشرقية5

5.074.705.82عسير6

1.492.981.28تبوك7

5.343.652.29حائل8

1.441.0014.53الحدود الشمالية9

0.970.620.00جازان10

5.811.4715.65نجران11

0.081.360.68الباحة12

0.853.5512.36الجوف13

6.645.9210.88

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (كهرباء)               النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ 

اإلدارية

18جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

54 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

0.040.170.000.120.030.00الرياض1

1.270.020.290.590.040.46مكة المكرمة2

1.380.002.460.000.000.00المدينة المنورة3

0.000.000.000.090.060.00القصيم4

0.010.090.000.110.000.00المنطقة الشرقية5

3.691.240.631.330.090.00عسير6

1.320.000.000.000.000.00تبوك7

1.280.400.000.420.070.00حائل8

0.080.180.000.000.000.00الحدود الشمالية9

8.656.122.524.421.430.00جازان10

6.431.726.784.020.950.25نجران11

0.982.300.550.250.310.53الباحة12

0.630.320.820.000.400.00الجوف13

2.510.560.900.710.150.15

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (حطب)النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ 

19جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

55 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

0.160.030.02الرياض1

0.830.130.00مكة المكرمة2

1.050.000.44المدينة المنورة3

0.000.080.00القصيم4

0.060.010.00المنطقة الشرقية5

1.910.110.00عسير6

1.030.000.22تبوك7

0.930.160.14حائل8

0.090.010.00الحدود الشمالية9

6.503.283.23جازان10

4.871.821.40نجران11

0.970.300.22الباحة12

0.380.410.08الجوف13

1.390.290.18

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (حطب)                 النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ 

اإلدارية

20جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

56 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

0.010.010.000.020.320.78الرياض1

0.270.080.000.000.160.39مكة المكرمة2

0.320.000.000.000.1915.83المدينة المنورة3

0.000.000.000.000.370.00القصيم4

0.040.020.010.000.3133.76المنطقة الشرقية5

0.000.000.000.020.000.00عسير6

0.000.000.000.000.440.00تبوك7

0.000.000.000.000.231.23حائل8

0.000.000.000.000.000.00الحدود الشمالية9

0.120.680.061.040.342.00جازان10

0.090.180.110.040.010.02نجران11

0.000.080.000.080.320.00الباحة12

0.000.000.000.000.016.06الجوف13

0.110.040.010.060.225.04

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى مناطق المملكة (أخرى)النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ 

21جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

57 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

0.090.260.30الرياض1

0.230.150.18مكة المكرمة2

0.130.696.55المدينة المنورة3

0.000.320.00القصيم4

0.030.3011.01المنطقة الشرقية5

0.010.000.00عسير6

0.000.111.68تبوك7

0.000.330.00حائل8

0.000.000.00الحدود الشمالية9

0.370.240.00جازان10

0.110.010.07نجران11

0.030.530.00الباحة12

0.001.011.63الجوف13

0.090.272.33

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (أخرى)                النسبة المئوية للوقود المستخدم للطبخ 

اإلدارية

22جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

58 



%الجملة(%)ال تستخدم (%)تستخدم 

1,350,6396.4993.51100.00 الرياض1

1,495,3924.7195.29100.00 مكة المكرمة2

376,1293.8896.12100.00 المدينة المنورة3

272,0788.8891.12100.00 القصيم4

758,9167.5192.49100.00 المنطقة الشرقية5

398,9697.5592.45100.00 عسير6

166,8453.9096.10100.00 تبوك7

111,82611.4588.55100.00 حائل8

47,8486.8793.13100.00 الحدود الشمالية9

220,23814.8085.20100.00 جازان10

106,14122.8577.15100.00 نجران11

83,38713.2386.77100.00 الباحة12

78,50211.2788.73100.00 الجوف13

 5,466,9109.4990.51100.00

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

            النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية على مستوى المناطق اإلدارية

23جدول 

عدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

استخدام منتجات الكتل الحيوية في المسكن

59 



(%)ال تستخدم (%)تستخدم (%)ال تستخدم (%)تستخدم (%)ال تستخدم (%)تستخدم 

1,350,63910.5589.458.8691.140.0799.93 الرياض1

1,495,3922.7297.2811.3688.640.0499.96 مكة المكرمة2

376,1294.3595.656.2493.761.0698.94 المدينة المنورة3

272,07819.2980.716.7493.260.6099.40 القصيم4

758,9163.3596.6519.1980.810.00100.00 المنطقة الشرقية5

398,96914.8285.187.6692.340.1899.82 عسير6

166,8458.1391.873.5396.470.0599.95 تبوك7

111,82615.2184.7917.1982.811.9598.05 حائل8

47,8484.7495.8115.6484.360.2399.77 الحدود الشمالية9

220,23828.4671.5411.7388.274.2295.78 جازان10

106,14136.7563.2525.7274.286.0893.92 نجران11

83,38710.8389.1728.6071.400.2699.74 الباحة12

78,50213.4586.5520.1679.840.2099.80 الجوف13

 5,466,9108.9391.0711.6188.390.4899.52

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

المخلفات الزراعيةالفحمالحطب

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

على مستوى المناطق  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                           النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات  الكتل الحيوية 

اإلدارية

24جدول 

عدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

60 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

3.259.280.27الشواء/ الطهي 

6.473.270.25التدفئة

0.030.440.02أخرى

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

 5,466,910

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                          النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

االستخدام على مستوى المملكة

25جدول 

إجمالي المملكة

نوع اإلستخدامعدد المساكن

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

61 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

0.788.050.02الشواء/ الطهي 

10.141.730.05التدفئة

0.000.000.00أخرى

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

1,350,639 الرياض1

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع االستخدام في  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                       النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

منطقة الرياض

1-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

62 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

1.566.930.04الشواء/ الطهي 

1.234.020.04التدفئة

0.001.260.02أخرى

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

1,495,392 مكة المكرمة2

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع االستخدام  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

في منطقة مكة المكرمة

2-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

63 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

1.515.560.36الشواء/ الطهي 

3.583.020.88التدفئة

0.000.130.00أخرى

376,129 المدينة المنورة3

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

حسب نوع  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                   النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

االستخدام في منطقة المدينة المنورة

3-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

64 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

0.275.280.16الشواء/ الطهي 

19.121.690.43التدفئة

0.000.000.00أخرى

272,078 القصيم4

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

حسب نوع  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

االستخدام في منطقة القصيم

4-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

65 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

0.2518.490.00الشواء/ الطهي 

3.171.770.00التدفئة

0.030.080.00أخرى

758,916 المنطقة الشرقية5

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

حسب نوع االستخدام  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)            النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

في المنطقة الشرقية

5-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

66 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

6.682.940.00الشواء/ الطهي 

9.204.800.00التدفئة

0.180.180.18أخرى

398,969 عسير6

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

حسب نوع  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                       النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

االستخدام في منطقة عسير

6-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

67 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

1.952.170.05الشواء/ الطهي 

7.671.650.05التدفئة

0.110.000.05أخرى

166,845 تبوك7

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

حسب نوع  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                  النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

االستخدام في منطقة تبوك

7-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

68 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

5.5714.160.28الشواء/ الطهي 

14.755.931.67التدفئة

0.060.060.05أخرى

111,826 حائل8

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

حسب نوع  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                 النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

االستخدام في منطقة حائل

8-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

69 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

0.4215.170.23الشواء/ الطهي 

4.074.570.06التدفئة

0.000.060.11أخرى

47,848 الحدود الشمالية9

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

حسب نوع  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                   النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

االستخدام في منطقة الحدود الشمالية

9-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

70 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

28.469.774.22الشواء/ الطهي 

0.002.550.23التدفئة

0.000.120.05أخرى

220,238 جازان10

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

حسب نوع  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                      النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

االستخدام في منطقة جازان

10-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

71 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

25.0721.751.99الشواء/ الطهي 

26.8812.004.72التدفئة

0.000.120.00أخرى

106,141 نجران11

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

حسب نوع  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                    النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

االستخدام في منطقة نجران

11-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

72 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

8.7727.540.26الشواء/ الطهي 

5.5312.670.26التدفئة

0.000.090.09أخرى

83,387 الباحة12

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

حسب نوع  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                   النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

االستخدام في منطقة الباحة

12-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

73 



(%)المخلفات الزراعية (%)الفحم (%)الحطب 

3.4714.820.05الشواء/ الطهي 

12.648.630.20التدفئة

0.583.690.00أخرى

78,502 الجوف13

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

 م 2016استخدام الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في عام *

حسب نوع  (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)                     النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية 

االستخدام في منطقة الجوف

13-25جدول 

نوع اإلستخدامعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية)استخدام منتجات الكتل الحيوية 

74 



(%)الجملة (%)ال تستخدم (%)تستخدم 

1,350,6390.0899.92100.00 الرياض1

1,495,3920.1099.90100.00 مكة المكرمة2

376,1290.0999.91100.00 المدينة المنورة3

272,0780.0599.95100.00 القصيم4

758,9160.5599.45100.00 المنطقة الشرقية5

398,9690.7999.21100.00 عسير6

166,8450.0699.94100.00 تبوك7

111,8260.1299.88100.00 حائل8

47,8480.1199.89100.00 الحدود الشمالية9

220,2382.9797.03100.00 جازان10

106,1411.0398.97100.00 نجران11

83,3870.0999.91100.00 الباحة12

78,5020.1299.88100.00 الجوف13

 5,466,9100.3499.66100

 م 2016استخدام الوقود في عام *

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

على مستوى المناطق اإلدارية (زيت الوقود)                  النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم مادة الديزل 

26جدول 

عدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

(زيت الوقود)استخدام  مادة الديزل 

75 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

0.08118,34087,648الرياض1

0.1089,524158,161مكة المكرمة2

0.0951,638119,690المدينة المنورة3

0.0528,38949,680القصيم4

0.55106,713114,635المنطقة الشرقية5

0.7967,197103,001عسير6

0.064,94811,875تبوك7

0.1271,2954,214حائل8

0.1121,2442,631الحدود الشمالية9

2.9744,02489,124جازان10

1.0331,49455,758نجران11

0.091,4051,405الباحة12

0.1222,69325,532الجوف13

0.34658,904823,354

 م 2016استخدام الوقود في عام *

الكهرباء

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام على مستوى المناطق اإلدارية (زيت الوقود)     استهالك مادة الديزل 

27جدول 

نسبة المساكن المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

(لتر)معدل االستهالك في المسكن 

76 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

25 27 1,423 الرياض1

54 47 4,520 مكة المكرمة2

35 42 342 المدينة المنورة3

42 36 284 القصيم4

35 42 5,386 المنطقة الشرقية5

14 28 4,412 عسير6

24 14 199 تبوك7

21 42 133 حائل8

35 49 454 الحدود الشمالية9

28 35 4,001 جازان10

39 28 1,811 نجران11

14 21 170 الباحة12

55 40 296 الجوف13

23,4313733

 م 2016استخدام الوقود في عام *

مولد خاصالكهرباء

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في المسكن حسب الجهاز المستخدم ومتوسط ساعات التشغيل على  (زيت الوقود)                             استخدامات مادة الديزل 

مستوى المناطق اإلدارية

28جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

77 



(%)الجملة (%)ال يستخدم (%)يستخدم 

1,350,6390.9099.10100.00 الرياض1

1,495,3920.0799.93100.00 مكة المكرمة2

376,1290.5099.50100.00 المدينة المنورة3

272,0780.8799.13100.00 القصيم4

758,9160.5899.42100.00 المنطقة الشرقية5

398,9692.3097.70100.00 عسير6

166,8451.6198.39100.00 تبوك7

111,8268.6891.32100.00 حائل8

47,84834.9765.03100.00 الحدود الشمالية9

220,2380.5999.41100.00 جازان10

106,1410.3399.67100.00 نجران11

83,3870.4399.57100.00 الباحة12

78,50217.6582.35100.00 الجوف13

 5,466,9101.3998.61100.00

 م 2016استخدام الوقود في عام *

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

على مستوى المناطق اإلدارية (الكيروسين)                 النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم مادة القاز  

29جدول 

عدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن (الكيروسين)استخدام  مادة  القاز  

78 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

151,500 1,479,783 1,350,6390.90 الرياض1

66,343 19,876 1,495,3920.07 مكة المكرمة2

59,140 46,800 376,1290.50 المدينة المنورة3

5,678 402,693 272,0780.87 القصيم4

18,407 2,123,508 758,9160.58 المنطقة الشرقية5

387,695 160,462 398,9692.30 عسير6

37,802 74,219 166,8451.61 تبوك7

217,295 2,201,199 111,8268.68 حائل8

665,806 5,720,880 47,84834.97 الحدود الشمالية9

29,953 21,451 220,2380.59 جازان10

29,671 29,671 106,1410.33 نجران11

78,688 76,580 83,3870.43 الباحة12

241,528 4,801,648 78,50217.65 الجوف13

 5,466,9101.3817,158,7701,989,506

 م 2016استخدام الوقود في عام *

اجمالي اللملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (الكيروسين) استهالك مادة القاز 

30جدول 

نسبة المساكن المستخدمةعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

(لتر)معدل االستهالك في المسكن 

79 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

5 46 116,364 مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

6 67 1,840 بابور القازتسخين المياه

11 10 9,931 بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام  *

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل على مستوى المملكة (الكيروسين)استخدامات مادة القاز 

31جدول 

إجمالي المملكة

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدام

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

80 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

5 43 15,228 مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

15 84 219 بابور القازتسخين المياه

000بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

الرياض1

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في منطقة الرياض (الكيروسين)استخدامات مادة القاز 

1-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

81 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

000مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

000بابور القازتسخين المياه

14 14 2,256 بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

مكة المكرمة2

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في منطقة مكة المكرمة (الكيروسين)    استخدامات مادة القاز 

2-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

82 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

12 35 3,565 مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

13 47 342 بابور القازتسخين المياه

12 12 846 بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

المدينة المنورة3

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في المدينة المنورة (الكيروسين)   استخدامات مادة القاز 

3-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

83 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

250 3,691 مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

3 4 142 بابور القازتسخين المياه

3 3 195 بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

القصيم4

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في منطقة القصيم (الكيروسين)    استخدامات مادة القاز 

4-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

84 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

2 73 9,634 مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

000بابور القازتسخين المياه

000بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

المنطقة الشرقية5

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في المنطقة الشرقية (الكيروسين)      استخدامات مادة القاز 

5-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

85 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

5 7 5,614 مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

4 4 353 بابور القازتسخين المياه

8 8 3,747 بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

عسير6

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في منطقة عسير (الكيروسين)        استخدامات مادة القاز 

6-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

86 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

15 49 2,771 مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

000بابور القازتسخين المياه

000بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

تبوك7

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في منطقة تبوك (الكيروسين)            استخدامات مادة القاز 

7-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

87 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

4 56 19,373 مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

16 80 133 بابور القازتسخين المياه

39 33 277 بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

حائل8

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في منطقة حائل (الكيروسين)           استخدامات مادة القاز 

8-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

88 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

5 43 30,936 مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

1 19 158 بابور القازتسخين المياه

5 8 525 بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

الحدود الشمالية9

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في منطقة الحدود  (الكيروسين)                استخدامات مادة القاز 

الشمالية

9-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

89 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

000مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

000بابور القازتسخين المياه

10 6 1,700 بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

جازان10

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في منطقة جازان (الكيروسين)           استخدامات مادة القاز 

10-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

90 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

000مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

000بابور القازتسخين المياه

2 2 71 بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

نجران11

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في منطقة نجران (الكيروسين)           استخدامات مادة القاز 

11-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

91 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

11 29 703 مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

000بابور القازتسخين المياه

000بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

الباحة12

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في منطقة الباحة (الكيروسين)          استخدامات مادة القاز 

12-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

92 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

5 57 24,850 مدفأة قاز متنقلةالتدفئة

11 66 493 بابور القازتسخين المياه

15 16 312 بابور القازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام  *

الجوف13

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في المسكن حسب نوع االستخدام ومتوسط ساعات التشغيل في منطقة الجوف (الكيروسين)             استخدامات مادة القاز 

13-31جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

93 



(%)ال (%)نعم 

91.908.10100.00الرياض1

97.192.81100.00مكة المكرمة2

91.918.09100.00المدينة المنورة3

98.981.02100.00القصيم4

77.0922.91100.00المنطقة الشرقية5

99.240.76100.00عسير6

99.030.97100.00تبوك7

99.100.90100.00حائل8

98.941.06100.00الحدود الشمالية9

99.880.12100.00جازان10

97.962.04100.00نجران11

99.460.54100.00الباحة12

97.382.62100.00الجوف13

93.206.80100.00

 م 2016استخدام الوقود في عام   *

إجمالي المملكة

غاز البيتان على مستوى المناطق اإلدارية (LPG)                       النسبة المئوية لعدد المساكن التي تستخدم مادة الغاز

32جدول 

المنطقة اإلداريةم

غاز البيتان (LPG)استخدام  مادة الغاز

(%)المجموع 

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

94 



خزانأسطوانة(%)نسبة المساكن المستخدمة المنطقة اإلداريةم

116,616,311 176,220,817 91.90الرياض1

62,023,412 210,399,627 97.19مكة المكرمة2

8,169,572 51,862,932 91.91المدينة المنورة3

28,400,05827670513 98.98القصيم4

13,870,008 81,262,831 77.09المنطقة الشرقية5

63,221,1099088914 99.24عسير6

1,495,005 27,380,007 99.03تبوك7

23,262,318144102 99.10حائل8

8,798,720533146 98.94الحدود الشمالية9

3,776,967 31,513,755 99.88جازان10

16,944,600127657 97.96نجران11

11,176,833693720 99.46الباحة12

11,205,0514702939 97.38الجوف13

93.20 741,648,655 248,912,267

 م 2016استخدام الوقود في عام   *

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

على مستوى  (خزان / أسطوانة  )غاز البيتان في المسكن حسب النوع  (LPG) استهالك مادة الغاز

المناطق اإلدارية

33جدول 

95 



124,871 15,487,887 91.90الرياض1

54,023 18,660,870 97.19مكة المكرمة2

8,498 4,514,008 91.91المدينة المنورة3

34,158 2,521,611 98.98القصيم4

26,302 7,138,894 77.09المنطقة الشرقية5

10,394 5,512,683 99.24عسير6

1,630 2,425,734 99.03تبوك7

144 2,065,601 99.10حائل8

1,019 781,381 98.94الحدود الشمالية9

8,234 2,796,514 99.88جازان10

128 1,492,272 97.96نجران11

698 990,448 99.46الباحة12

10,312 951,703 97.38الجوف13

93.20 65,339,607280,407

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

(%)نسبة المساكن المستخدمة المنطقة اإلدارية

34جدول 

 م 2016استخدام الوقود في عام   *

إجمالي المملكة

 )غاز البيتان في المسكن حسب النوع  (LPG)              عدد مرات التعبئة لمادة الغاز 

على مستوى المناطق اإلدارية (خزان / أسطوانة 

خزانأسطوانةم

96 



67,221,009 266,289,234 1,339,66391.90 الرياض1

35,743,549 317,937,213 1,491,36797.19 مكة المكرمة2

4,708,813 78,370,652 372,05191.91 المدينة المنورة3

15,951,575 42,915,644 261,83298.98 القصيم4

8,008,616 122,797,166 762,11477.09 المنطقة الشرقية5

5,238,099 95,534,120 384,70499.24 عسير6

861,318 41,374,233 165,95999.03 تبوك7

83,003 35,151,948 111,12399.10 حائل8

307,839 13,295,843 47,21898.94 الحدود الشمالية9

2,182,015 47,620,785 220,02599.88 جازان10

73,530 25,605,174 106,00597.96 نجران11

399,692 16,889,436 81,74299.46 الباحة12

2,717,052 16,932,077 77,76097.38 الجوف13

 5,421,56393.20 1,120,713,524 143,496,110

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

 م 2016استخدام الوقود في عام  *

إجمالي المملكة

أسطوانة  )في المسكن حسب النوع  (بالريال / بالسنة  )غاز البيتان  (LPG)                  تكلفة تعبئة مادة الغاز 

على مستوى المناطق اإلدارية (الخزان / 

35جدول 

نسبة المساكن المستخدمةعدد المساكنالمنطقة اإلداريةم

في المسكن حسب نوع و حجم   (بالريال)تكلفة  التعبئة بالسنة 

(خزان/ أسطوانة)

خزانأسطوانة

97 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

9 30 108,980 مدفأة غازالتدفئة

22 19 5,604,728 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام   *

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل على مستوى المملكة (LPG)  استخدامات الغاز

36جدول 

إجمالي المملكة

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدام

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

98 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

3 32 44,153 مدفأة غازالتدفئة

26 20 1,523,340 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

الرياض1

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في منطقة الرياض (LPG)استخدامات الغاز

1-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

99 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

11 35 6,266 مدفأة غازالتدفئة

22 19 1,598,043 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

مكة المكرمة2

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في منطقة مكة المكرمة (LPG)استخدامات الغاز

2-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

100 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

10 40 4,249 مدفأة غازالتدفئة

17 16 342,936 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

المدينة المنورة3

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في منطقة المدينة المنورة (LPG)           استخدامات الغاز

3-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

101 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

2 7 3,407 مدفأة غازالتدفئة

12 11 263,088 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

القصيم4

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في منطقة القصيم (LPG)استخدامات الغاز

4-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

102 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

10 18 10,800 مدفأة غازالتدفئة

21 19 625,303 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

المنطقة الشرقية5

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في المنطقة الشرقية (LPG)استخدامات الغاز

5-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

103 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

23 25 8,866 مدفأة غازالتدفئة

26 24 415,885 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

عسير6

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في منطقة عسير (LPG)استخدامات الغاز

6-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

104 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

10 20 6,721 مدفأة غازالتدفئة

16 14 164,516 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

تبوك7

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في منطقة تبوك (LPG)استخدامات الغاز

7-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

105 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

22 48 10,799 مدفأة غازالتدفئة

21 21 116,991 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

حائل8

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في منطقة حائل (LPG)استخدامات الغاز

8-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

106 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

11 30 5,514 مدفأة غازالتدفئة

19 18 52,314 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

الحدود الشمالية9

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في منطقة الحدود الشمالية (LPG)          استخدامات الغاز

9-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

107 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

000مدفأة غازالتدفئة

20 18 229,525 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

جازان10

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في منطقة جازان (LPG)استخدامات الغاز

10-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

108 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

4 9 2,256 مدفأة غازالتدفئة

17 16 105,755 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

نجران11

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في منطقة نجران (LPG)استخدامات الغاز

11-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

109 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

4 14 2,993 مدفأة غازالتدفئة

23 17 86,952 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام *

الباحة12

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في منطقة الباحة (LPG)استخدامات الغاز

12-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

110 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

12 32 2,955 مدفأة غازالتدفئة

19 17 80,079 فرن غازالطهي

 م 2016استخدام الوقود في عام   *

الجوف13

غاز البيتان في المسكن حسب نوع االستخدام و متوسط ساعات التشغيل في منطقة الجوف (LPG)استخدامات الغاز

13-36جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع الجهاز المستخدمنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 
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(%)ال (%)نعم 

100.000.00100.00الرياض1

100.000.00100.00مكة المكرمة2

99.820.18100.00المدينة المنورة3

100.000.00100.00القصيم4

100.000.00100.00المنطقة الشرقية5

100.000.00100.00عسير6

100.000.00100.00تبوك7

100.000.00100.00حائل8

100.000.00100.00الحدود الشمالية9

100.000.00100.00جازان10

99.600.40100.00نجران11

99.660.34100.00الباحة12

100.000.00100.00الجوف13

99.970.03100.00

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

               النسبة المئوية لعدد المساكن التي تم توصيل الكهرباء بها على مستوى المناطق اإلدارية

37جدول 

المنطقة اإلداريةم

تم توصيل الكهرباء بالمسكن

(%)المجموع 

112 



(%)مشترك مع عدة منازل  (%)مستقل خاص بالمنزل 

83.3316.67100.00الرياض1

82.8017.20100.00مكة المكرمة2

81.5418.46100.00المدينة المنورة3

81.6118.39100.00القصيم4

83.9416.06100.00المنطقة الشرقية5

80.8519.15100.00عسير6

83.9716.03100.00تبوك7

80.6919.31100.00حائل8

92.977.03100.00الحدود الشمالية9

79.6420.36100.00جازان10

75.7224.28100.00نجران11

74.5525.45100.00الباحة12

83.8416.16100.00الجوف13

82.5217.48100.00

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

                  النسبة المئوية لعدد المساكن حسب نوع عداد الكهرباء على مستوى المناطق 

اإلدارية

38جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع عداد الكهرباء

(%)المجموع 

113 



(%)ال (%)نعم 

15.0184.99100.00الرياض1

26.3373.67100.00مكة المكرمة2

8.2391.77100.00المدينة المنورة3

10.8489.16100.00القصيم4

9.9990.01100.00المنطقة الشرقية5

13.5486.46100.00عسير6

15.5884.42100.00تبوك7

10.2089.80100.00حائل8

14.1285.88100.00الحدود الشمالية9

8.0591.95100.00جازان10

7.0392.97100.00نجران11

13.7086.30100.00الباحة12

14.7985.21100.00الجوف13

16.1083.90100.00

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

          النسبة المئوية لعدد المساكن التي يوجد بها منظم كهربائي على مستوى المناطق 

ة اإلداري

39جدول 

المنطقة اإلداريةم

يوجد منظم كهربائي في المسكن

(%)المجموع 

114 



(بالريال)القيمة (س . و . ك  )الكمية (بالريال)القيمة (س . و . ك  )الكمية 

5,000,680,818 58,311,208,859 646,321,545 9,656,113,095 الرياض1

5,151,689,961 54,951,107,564 673,039,064 10,225,556,784 مكة المكرمة2

1,155,048,654 12,934,995,238 161,679,183 2,458,903,536 المدينة المنورة3

714,747,363 8,702,062,275 115,254,648 1,682,430,848 القصيم4

3,165,695,573 30,727,730,092 359,183,065 5,262,775,052 المنطقة الشرقية5

1,969,645,445 20,464,106,366 275,512,195 4,146,428,089 عسير6

360,078,967 4,585,245,842 73,810,717 1,111,825,199 تبوك7

321,251,274 3,925,871,299 73,455,021 1,056,543,109 حائل8

124,393,718 1,680,672,755 28,935,954 461,492,447 الحدود الشمالية9

1,136,274,519 12,330,297,464 149,979,131 2,324,786,701 جازان10

451,502,210 4,024,055,708 54,296,995 767,280,686 نجران11

202,643,572 2,444,806,140 42,419,719 633,322,853 الباحة12

243,302,753 4,541,531,311 53,629,863 1,047,155,811 الجوف13

               40,834,614,211                 2,707,517,100             219,623,690,912               19,996,954,830

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

كمية وقيمة استهالك الطاقة الكهربائية في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية

40جدول 

خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

المنطقة اإلدارية

115 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

12 56 7,544,778 التدفئة

25 69 9,427,111 تسخين المياه

60 20 26,034,896 التكييف

55 51 168,998,952 اإلنارة

14 11 2,850,026 الطهي

137 134 7,701,242 حفظ األغذية واألطعمة

222,557,0046160                   المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام على مستوى المملكة

41جدول 

إجمالي المملكة

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدام

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

116 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

11 68 2,792,631 التدفئة

12 77 2,596,795 تسخين المياه

67 11 7,004,317 التكييف

60 53 41,959,158 اإلنارة

14 12 719,518 الطهي

146 141 2,096,412 حفظ األغذية واألطعمة

57,168,8306561 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الرياض1

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة الرياض

1-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

117 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

16 54 587,706 التدفئة

35 55 1,861,587 تسخين المياه

65 32 6,807,833 التكييف

58 55 41,496,932 اإلنارة

13 11 702,342 الطهي

144 143 1,894,004 حفظ األغذية واألطعمة

53,350,4056469 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

مكة المكرمة2

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة مكة المكرمة

2-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

118 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

5 65 401,054 التدفئة

14 85 528,202 تسخين المياه

61 14 1,730,861 التكييف

55 52 7,801,408 اإلنارة

11 9 164,710 الطهي

139 137 487,034 حفظ األغذية واألطعمة

11,113,2686460 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

المدينة المنورة3

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة المدينة المنورة

3-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

119 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

2 30 557,066 التدفئة

5 44 681,838 تسخين المياه

33 7 1,308,897 التكييف

30 26 7,989,771 اإلنارة

7 4 149,443 الطهي

85 85 484,975 حفظ األغذية واألطعمة

11,171,9903632 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

القصيم4

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة القصيم

4-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

120 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

5 54 1,220,194 التدفئة

21 79 1,774,810 تسخين المياه

67 6 3,742,680 التكييف

59 56 34,628,558 اإلنارة

16 12 599,140 الطهي

141 138 1,159,189 حفظ األغذية واألطعمة

43,124,5706059 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

المنطقة الشرقية5

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في المنطقة الشرقية

5-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

121 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

38 62 767,633 التدفئة

94 100 662,122 تسخين المياه

51 30 1,376,678 التكييف

56 53 13,927,462 اإلنارة

13 13 163,252 الطهي

151 150 468,602 حفظ األغذية واألطعمة

17,365,7497172 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

عسير6

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة عسير

6-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

122 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

8 28 295,265 التدفئة

19 45 313,436 تسخين المياه

40 17 711,444 التكييف

43 40 3,326,809 اإلنارة

9 8 57,491 الطهي

95 91 199,882 حفظ األغذية واألطعمة

4,904,3284240 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

تبوك7

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة تبوك

7-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

123 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

9 60 306,907 التدفئة

17 102 310,032 تسخين المياه

70 28 585,620 التكييف

52 51 4,299,884 اإلنارة

9 9 68,415 الطهي

165 164 204,235 حفظ األغذية واألطعمة

5,775,0937562 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

حائل8

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة حائل

8-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

124 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

5 38 95,312 التدفئة

10 38 79,219 تسخين المياه

50 24 229,604 التكييف

53 51 1,245,869 اإلنارة

7 7 23,024 الطهي

122 115 69,664 حفظ األغذية واألطعمة

1,742,6925150 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الحدود الشمالية9

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في الحدود الشمالية

9-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

125 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

8 26 24,170 التدفئة

13 19 88,227 تسخين المياه

51 39 1,383,932 التكييف

57 54 4,002,277 اإلنارة

14 12 77,591 الطهي

116 114 289,073 حفظ األغذية واألطعمة

5,865,2705762 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

جازان10

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة جازان

10-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

126 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

2 26 162,998 التدفئة

14 32 264,542 تسخين المياه

35 9 510,582 التكييف

33 30 3,692,457 اإلنارة

11 9 59,070 الطهي

79 74 131,755 حفظ األغذية واألطعمة

4,821,4043133 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

نجران11

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة نجران

11-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

127 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

25 46 158,292 التدفئة

48 50 160,267 تسخين المياه

41 25 299,679 التكييف

40 32 2,728,905 اإلنارة

19 11 41,803 الطهي

139 134 111,874 حفظ األغذية واألطعمة

3,500,8215457 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الباحة12

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة الباحة

12-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

128 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

22 62 175,550 التدفئة

21 66 106,034 تسخين المياه

48 29 342,770 التكييف

40 36 1,899,460 اإلنارة

13 12 24,227 الطهي

122 119 104,543 حفظ األغذية واألطعمة

2,652,5845852 المجموع

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

الجوف13

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع االستخدام في منطقة الجوف

13-41جدول 

عدد األجهزة المستخدمةنوع االستخدامالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

129 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

21 76 3,372,710 سخان

4 36 1,809,008 مدفأة شمعات

7 49 2,162,336 مدفأة زيتية

4 39 200,128 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

على مستوى المملكة (التدفئة)           استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

42جدول 

إجمالي المملكة

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

130 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

17 94 1,580,591 سخان

5 39 525,605 مدفأة شمعات

4 50 633,974 مدفأة زيتية

5 32 52,461 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الرياض1

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في منطقة  (التدفئة)             استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

الرياض

1-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

131 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

24 66 326,661 سخان

3 38 55,971 مدفأة شمعات

3 37 186,884 مدفأة زيتية

3 42 17,635 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

مكة المكرمة2

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في منطقة مكة  (التدفئة)             استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

المكرمة

2-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

132 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

8 83 183,910 سخان

1 30 36,165 مدفأة شمعات

1 54 123,408 مدفأة زيتية

2 48 57,571 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

المدينة المنورة3

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في منطقة  (التدفئة)              استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

المدينة المنورة

3-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

133 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

5 29 163,660 سخان

2 18 225,866 مدفأة شمعات

1 52 158,187 مدفأة زيتية

2 18 9,352 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

القصيم4

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في منطقة  (التدفئة)            استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

القصيم

4-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

134 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

10 78 418,167 سخان

3 38 395,427 مدفأة شمعات

2 46 393,629 مدفأة زيتية

1 47 12,970 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

المنطقة الشرقية5

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في المنطقة  (التدفئة)            استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

الشرقية

5-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

135 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

72 80 310,591 سخان

12 51 95,870 مدفأة شمعات

22 53 355,870 مدفأة زيتية

23 53 5,303 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

عسير6

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في منطقة عسير (التدفئة)           استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

6-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

136 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

9 23 62,584 سخان

6 29 163,871 مدفأة شمعات

10 33 67,640 مدفأة زيتية

1 22 1,170 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

تبوك7

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في منطقة تبوك (التدفئة)           استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

7-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

137 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

15 57 58,878 سخان

8 48 153,069 مدفأة شمعات

6 93 83,943 مدفأة زيتية

5 39 11,018 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

حائل8

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في منطقة حائل (التدفئة)           استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

8-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

138 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

8 33 46,983 سخان

4 42 37,447 مدفأة شمعات

3 40 10,074 مدفأة زيتية

3 53 808 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الحدود الشمالية9

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في منطقة  (التدفئة)                استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

الحدود الشمالية

9-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

139 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

8 26 24,170 سخان

000مدفأة شمعات

000مدفأة زيتية

000دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

جازان10

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في منطقة جازان (التدفئة)           استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

10-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

140 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

4 17 43,483 سخان

1 23 29,732 مدفأة شمعات

2 29 62,382 مدفأة زيتية

1 41 27,400 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

نجران11

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في منطقة نجران (التدفئة)           استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

11-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

141 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

59 67 53,646 سخان

6 33 24,570 مدفأة شمعات

13 39 76,310 مدفأة زيتية

7 34 3,765 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الباحة12

م2017مسح الطاقة المنزلي :      المصدر 

في منطقة  (التدفئة)                استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

الباحة

12-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

142 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

39 74 99,386 سخان

3 43 65,415 مدفأة شمعات

3 72 10,034 مدفأة زيتية

11 52 675 دفاية مروحة

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

الجوف13

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة  (التدفئة)              استخدامات  الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

الجوف

13-42جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتدفئةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

143 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

33 99 7,593,691 سخان كهربائي

11 9 1,833,278 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

على مستوى المملكة (تسخين المياه)           استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

43جدول 

إجمالي المملكة

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياه

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

144 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

12 116 2,095,197 سخان كهربائي

12 11 501,597 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

الرياض1

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة  (تسخين المياه)              استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

الرياض

1-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

145 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

47 79 1,404,684 سخان كهربائي

12 11 456,903 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

مكة المكرمة2

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة مكة  (تسخين المياه)             استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

المكرمة

2-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

146 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

16 115 438,634 سخان كهربائي

10 9 89,568 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

المدينة المنورة3

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة  (تسخين المياه)              استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

المدينة المنورة

3-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

147 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

4 66 561,562 سخان كهربائي

6 4 120,135 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

القصيم4

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة  (تسخين المياه)                  استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

القصيم

4-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

148 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

29 119 1,403,405 سخان كهربائي

9 8 371,404 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

المنطقة الشرقية5

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في المنطقة  (تسخين المياه)              استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

الشرقية

5-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

149 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

134 143 558,204 سخان كهربائي

10 10 103,918 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

عسير6

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة  (تسخين المياه)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

عسير

6-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

150 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

23 59 265,429 سخان كهربائي

7 6 48,007 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

تبوك7

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة  (تسخين المياه)                  استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

تبوك

7-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

151 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

20 132 275,208 سخان كهربائي

7 6 34,824 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

حائل8

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة حائل (تسخين المياه)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

8-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

152 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

11 51 67,337 سخان كهربائي

6 6 11,882 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

الحدود الشمالية9

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في الحدود  (تسخين المياه)                استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

الشمالية

9-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

153 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

17 28 51,259 سخان كهربائي

9 9 36,968 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

جازان10

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة  (تسخين المياه)                  استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

جازان

10-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

154 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

15 36 243,404 سخان كهربائي

10 9 21,138 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

نجران11

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة  (تسخين المياه)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

نجران

11-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

155 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

62 66 138,451 سخان كهربائي

13 7 21,816 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

الباحة12

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة  (تسخين المياه)                  استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

الباحة

12-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

156 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

25 83 90,917 سخان كهربائي

10 10 15,117 غالية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام  *

الجوف13

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة  (تسخين المياه)                   استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

الجوف

13-43جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لتسخين المياهالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

157 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

38 23 3,800,280 مروحة

64 21 16,758,106 مكيف شباك

64 15 5,090,043 مكيف سبيلت

59 5 173,350 مكيف صحراوي

93 27 205,118 مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

على مستوى المملكة (التكييف)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

44جدول 

إجمالي المملكة

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييف

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

158 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

40 9 477,866 مروحة

68 12 4,063,935 مكيف شباك

70 12 2,302,628 مكيف سبيلت

64 3 99,660 مكيف صحراوي

81 9 60,228 مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

الرياض1

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة الرياض (التكييف)                استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

1-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

159 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

46 34 1,332,844 مروحة

71 31 4,915,821 مكيف شباك

63 29 513,747 مكيف سبيلت

94 29 6,966 مكيف صحراوي

88 52 34,551 مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

مكة المكرمة2

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة مكة  (التكييف)                استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

المكرمة

2-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

160 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

35 19 299,462 مروحة

68 13 1,305,139 مكيف شباك

64 10 108,698 مكيف سبيلت

62 5 5,122 مكيف صحراوي

51 34 12,439 مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

المدينة المنورة3

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة المدينة  (التكييف)                استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

المنورة

3-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

161 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

11 2 153,588 مروحة

33 8 760,051 مكيف شباك

41 10 355,222 مكيف سبيلت

45 1 39,467 مكيف صحراوي

8 10 568 مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

القصيم4

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة القصيم (التكييف)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

4-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

162 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

25 5 212,664 مروحة

67 5 2,147,363 مكيف شباك

71 5 1,283,272 مكيف سبيلت

50 27 6,007 مكيف صحراوي

114 23 93,373 مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

المنطقة الشرقية5

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في المنطقة الشرقية (التكييف)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

5-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

163 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

41 29 309,860 مروحة

54 30 883,847 مكيف شباك

53 31 180,858 مكيف سبيلت

39 26 1,287 مكيف صحراوي

8272956مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

عسير6

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة عسير (التكييف)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

6-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

164 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

29 9 135,868 مروحة

43 19 538,769 مكيف شباك

45 16 35,465 مكيف سبيلت

22 3 748 مكيف صحراوي

60 11 594 مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

تبوك7

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة تبوك (التكييف)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

7-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

165 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

30 5 81,837 مروحة

76 32 399,762 مكيف شباك

74 32 100,497 مكيف سبيلت

71 2 3,308 مكيف صحراوي

136 57 216 مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

حائل8

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة حائل (التكييف)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

8-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

166 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

22 4 39,906 مروحة

55 27 158,234 مكيف شباك

57 28 28,648 مكيف سبيلت

49 3 795 مكيف صحراوي

58 41 925 مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

الحدود الشمالية9

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة الحدود  (التكييف)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

الشمالية

9-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

167 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

37 31 489,353 مروحة

64 47 842,680 مكيف شباك

37 30 49,545 مكيف سبيلت

6 4 131 مكيف صحراوي

39 15 2,224 مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

جازان10

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة جازان (التكييف)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

10-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

168 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

22 7 132,772 مروحة

40 11 331,362 مكيف شباك

36 11 34,363 مكيف سبيلت

26 4 8,945 مكيف صحراوي

1391338مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

نجران11

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة نجران (التكييف)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

11-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

169 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

25 15 63,184 مروحة

46 28 187,778 مكيف شباك

42 26 48,325 مكيف سبيلت

59 57 244 مكيف صحراوي

1482748مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

الباحة12

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة الباحة (التكييف)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

12-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

170 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

38 11 71,076 مروحة

50 35 222,093 مكيف شباك

50 28 48,776 مكيف سبيلت

45 5 669 مكيف صحراوي

1573748مكيف مركزي

 م 2016استخدام الكهرباء في عام   *

الجوف13

م2017مسح الطاقة المنزلي :     المصدر 

في منطقة الجوف (التكييف)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

13-44جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للتكييفالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

171 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

63 58 95,014,473 لمبات عادية

58 55 40,115,206 لمبات موفرة للطاقة

46 43 31,782,845 لمبات النجف

20 18 2,086,328 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

على مستوى المملكة (اإلنارة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

45 جدول 

إجمالي المملكة

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

172 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

63 54 20,398,537 لمبات عادية

60 57 8,514,567 لمبات موفرة للطاقة

62 57 12,443,174 لمبات النجف

24 21 602,880 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الرياض1

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة الرياض (اإلنارة)   استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

1-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

173 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

69 65 24,628,859 لمبات عادية

61 58 13,458,828 لمبات موفرة للطاقة

26 24 3,067,186 لمبات النجف

17 16 342,059 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

مكة المكرمة2

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة مكة المكرمة (اإلنارة)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

2-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

174 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

64 60 6,252,432 لمبات عادية

51 50 1,109,908 لمبات موفرة للطاقة

21 19 381,230 لمبات النجف

17 17 57,838 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

المدينة المنورة3

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة المدينة  (اإلنارة)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

المنورة

3-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

175 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

31 24 2,374,309 لمبات عادية

41 39 2,246,046 لمبات موفرة للطاقة

29 26 3,249,043 لمبات النجف

12 10 120,373 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

القصيم4

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة القصيم (اإلنارة)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

4-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

176 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

71 66 20,039,241 لمبات عادية

69 66 10,922,626 لمبات موفرة للطاقة

46 45 3,089,466 لمبات النجف

20 20 577,226 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

المنطقة الشرقية5

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في المنطقة الشرقية (اإلنارة)                   استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

5-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

177 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

56 52 6,663,285 لمبات عادية

56 51 1,805,260 لمبات موفرة للطاقة

61 59 5,287,166 لمبات النجف

31 28 171,751 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

عسير6

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة عسير (اإلنارة)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

6-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

178 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

46 44 2,972,307 لمبات عادية

34 29 199,887 لمبات موفرة للطاقة

36 32 133,521 لمبات النجف

14 10 20,996 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

تبوك7

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة تبوك (اإلنارة)                   استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

7-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

179 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

58 56 2,309,103 لمبات عادية

41 41 469,473 لمبات موفرة للطاقة

52 50 1,503,985 لمبات النجف

12 12 17,323 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

حائل8

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة حائل (اإلنارة)                   استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

8-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

180 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

57 56 1,122,709 لمبات عادية

29 29 3,994 لمبات موفرة للطاقة

42 39 108,513 لمبات النجف

20 20 10,652 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الحدود الشمالية9

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في الحدود الشمالية (اإلنارة)                  استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

9-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

181 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

70 67 3,087,744 لمبات عادية

44 42 307,203 لمبات موفرة للطاقة

27 23 562,790 لمبات النجف

16 15 44,540 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

جازان10

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة جازان (اإلنارة)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

10-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

182 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

36 33 1,694,466 لمبات عادية

16 15 178,172 لمبات موفرة للطاقة

40 36 1,741,108 لمبات النجف

12 10 78,711 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

نجران11

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة نجران (اإلنارة)                  استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

11-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

183 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

47 40 1,990,482 لمبات عادية

45 31 540,986 لمبات موفرة للطاقة

20 15 172,498 لمبات النجف

17 12 24,939 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الباحة12

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة الباحة (اإلنارة)                استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

12-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

184 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

40 37 1,480,999 لمبات عادية

44 45 358,256 لمبات موفرة للطاقة

39 25 43,166 لمبات النجف

24 20 17,039 أبجورات

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الجوف13

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة الجوف (اإلنارة)                 استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

13-45 جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم لإلنارةالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

185 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

21 17 1,012,484 فرن كهربائي

10 8 1,706,923 مايكرويف

9 8 130,218 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

على مستوى المملكة (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

46جدول 

إجمالي المملكة

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهي

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

186 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

24 22 192,203 فرن كهربائي

11 8 493,134 مايكرويف

12 11 33,852 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الرياض1

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة الرياض (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

1-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

187 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

18 15 295,797 فرن كهربائي

10 8 388,137 مايكرويف

7 7 18,407 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

مكة المكرمة2

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة مكة المكرمة (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

2-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

188 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

12 10 57,266 فرن كهربائي

10 8 104,896 مايكرويف

16 13 2,548 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

المدينة المنورة3

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة المدينة المنورة (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

3-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

189 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

8 6 32,827 فرن كهربائي

6 4 104,728 مايكرويف

4 4 11,888 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

القصيم4

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة القصيم (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

4-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

190 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

28 21 246,879 فرن كهربائي

9 6 309,010 مايكرويف

6 5 43,251 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

المنطقة الشرقية5

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في المنطقة الشرقية (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

5-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

191 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

19 18 63,349 فرن كهربائي

10 10 90,712 مايكرويف

9 9 9,191 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

عسير6

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة عسير (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

6-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

192 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

11 9 20,996 فرن كهربائي

8 7 36,198 مايكرويف

23 9 297 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

تبوك7

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة تبوك (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

7-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

193 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

13 13 23,500 فرن كهربائي

7 6 42,105 مايكرويف

10 10 2,738 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

حائل8

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة حائل (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

8-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

194 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

12 10 5,319 فرن كهربائي

6 6 17,318 مايكرويف

9 9 388 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الحدود الشمالية9

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة الحدود الشمالية (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

9-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

195 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

20 17 26,525 فرن كهربائي

10 9 49,607 مايكرويف

11 8 1,459 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

جازان10

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة جازان (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

10-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

196 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

12 11 28,627 فرن كهربائي

9 8 26,294 مايكرويف

11 9 4,149 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

نجران11

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة نجران (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

11-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

197 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

19 13 14,029 فرن كهربائي

20 10 27,109 مايكرويف

5 4 665 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الباحة12

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة الباحة (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

12-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

198 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

21 18 5,168 فرن كهربائي

10 9 17,675 مايكرويف

22 20 1,384 شواية كهربائية

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الجوف13

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة الجوف (الطهي)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

13-46جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم للطهيالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

199 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

136 133 5,743,530 ثالجة

140 138 1,957,279 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

على مستوى المملكة (حفظ األغذية واألطعمة)        استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

47جدول 

إجمالي المملكة

الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

200 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

145 139 1,479,679 ثالجة

147 146 616,734 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الرياض1

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة الرياض (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

1-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

201 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

144 142 1,493,624 ثالجة

147 146 399,947 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

مكة المكرمة2

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة مكة المكرمة (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

2-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

202 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

139 137 379,641 ثالجة

137 135 107,393 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

المدينة المنورة3

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة المدينة المنورة (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

3-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

203 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

83 83 298,165 ثالجة

89 89 186,810 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

القصيم4

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة القصيم (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

4-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

204 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

141 137 851,516 ثالجة

143 141 307,673 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

المنطقة الشرقية5

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في المنطقة الشرقية (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

5-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

205 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

150 149 386,742 ثالجة

155 154 81,860 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

عسير6

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة عسير (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

6-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

206 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

93 89 165,646 ثالجة

104 101 34,237 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

تبوك7

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة تبوك (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

7-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

207 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

165 164 132,259 ثالجة

166 165 71,975 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

حائل8

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة حائل (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

8-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

208 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

122 115 50,344 ثالجة

123 115 19,319 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الحدود الشمالية9

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في الحدود الشمالية (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

9-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

209 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

115 112 238,997 ثالجة

122 121 50,075 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

جازان10

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة جازان (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

10-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

210 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

70 66 105,584 ثالجة

112 106 26,171 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

نجران11

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة نجران (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

11-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

211 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

137 132 82,451 ثالجة

142 139 29,423 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الباحة12

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة الباحة (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

12-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

212 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

120 115 78,882 ثالجة

129 130 25,661 فريزر تجميد

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الجوف13

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

في منطقة الجوف (حفظ األغذية واألطعمة)استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في 

13-47جدول 

المنطقة اإلداريةم
الجهاز المستخدم لحفظ األغذية 

واألطعمة
عدد األجهزة المستخدمة

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 
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خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

41 37 8,204,783 تلفزيون

13 9 5,315,575 غسالة مالبس

9 7 4,366,405 مكواة

10 7 4,014,942 مكنسة كهربائية

12 10 179,033 جالية صحون

120 70 2,060,191 برادة مياة للشرب

15 11 2,267,278 (دينمو )مضخة ماء 

18 15 2,740,014 حاسب آلي

21 18 1,368,031 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية على مستوى المملكة

48جدول 

إجمالي المملكة

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 
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خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

45 39 2,309,120 تلفزيون

14 10 1,352,075 غسالة مالبس

11 7 1,093,377 مكواة

11 7 1,031,546 مكنسة كهربائية

14 11 66,496 جالية صحون

125 61 820,470 برادة مياة للشرب

15 10 552,975 (دينمو )مضخة ماء 

19 16 804,155 حاسب آلي

22 17 391,667 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الرياض1

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة الرياض

1-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 
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خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

48 43 2,085,302 تلفزيون

14 10 1,442,713 غسالة مالبس

9 7 1,252,923 مكواة

10 8 1,068,792 مكنسة كهربائية

14 11 25,404 جالية صحون

128 108 453,890 برادة مياة للشرب

16 12 517,604 (دينمو )مضخة ماء 

20 17 685,327 حاسب آلي

24 20 373,512 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

مكة المكرمة2

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة مكة المكرمة

2-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 
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خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

39 35 468,803 تلفزيون

11 9 342,459 غسالة مالبس

8 6 292,994 مكواة

9 6 275,352 مكنسة كهربائية

6 6 12,431 جالية صحون

130 87 100,402 برادة مياة للشرب

24 22 95,978 (دينمو )مضخة ماء 

17 16 153,725 حاسب آلي

20 19 48,621 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

المدينة المنورة3

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة المدينة المنورة

3-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 
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خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

21 17 339,362 تلفزيون

6 5 258,988 غسالة مالبس

4 3 211,103 مكواة

4 3 194,374 مكنسة كهربائية

6 3 12,030 جالية صحون

75 23 96,867 برادة مياة للشرب

9 6 179,801 (دينمو )مضخة ماء 

14 11 149,006 حاسب آلي

20 15 59,832 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

القصيم4

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة القصيم

4-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 
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خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

38 34 1,320,817 تلفزيون

13 9 738,193 غسالة مالبس

8 6 599,503 مكواة

8 6 588,862 مكنسة كهربائية

13 13 36,904 جالية صحون

126 53 303,418 برادة مياة للشرب

22 20 275,443 (دينمو )مضخة ماء 

16 13 563,829 حاسب آلي

17 15 251,169 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

المنطقة الشرقية5

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في المنطقة الشرقية

5-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 
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خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

44 42 474,754 تلفزيون

13 12 377,567 غسالة مالبس

11 9 295,631 مكواة

12 10 317,423 مكنسة كهربائية

13 12 11,199 جالية صحون

134 119 24,930 برادة مياة للشرب

12 9 233,272 (دينمو )مضخة ماء 

21 18 124,874 حاسب آلي

22 20 64,297 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

عسير6

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة عسير

6-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 
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خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

29 26 240,231 تلفزيون

8 6 159,325 غسالة مالبس

6 4 133,266 مكواة

7 5 119,624 مكنسة كهربائية

7 5 2,933 جالية صحون

71 40 29,768 برادة مياة للشرب

20 12 41,739 (دينمو )مضخة ماء 

10 9 42,210 حاسب آلي

16 12 28,360 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

تبوك7

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة تبوك

7-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

221 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

46 44 186,928 تلفزيون

12 10 115,203 غسالة مالبس

8 7 87,526 مكواة

8 6 90,842 مكنسة كهربائية

11 10 2,151 جالية صحون

151 22 59,526 برادة مياة للشرب

11 7 90,627 (دينمو )مضخة ماء 

15 14 36,959 حاسب آلي

23 22 21,784 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

حائل8

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة حائل

8-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 
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خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

38 36 74,922 تلفزيون

9 8 48,036 غسالة مالبس

6 5 36,427 مكواة

7 6 38,525 مكنسة كهربائية

5 5 170 جالية صحون

57 16 22,196 برادة مياة للشرب

8 6 29,446 (دينمو )مضخة ماء 

13 11 11,101 حاسب آلي

16 14 13,810 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الحدود الشمالية9

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة الحدود الشمالية

9-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

223 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

33 30 322,006 تلفزيون

13 11 228,141 غسالة مالبس

9 7 162,163 مكواة

10 8 78,692 مكنسة كهربائية

27 25 916 جالية صحون

112 107 71,340 برادة مياة للشرب

9 7 104,976 (دينمو )مضخة ماء 

17 15 79,216 حاسب آلي

19 16 61,007 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

جازان10

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة جازان

10-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

224 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

27 24 146,645 تلفزيون

6 5 96,145 غسالة مالبس

4 4 75,936 مكواة

5 4 78,516 مكنسة كهربائية

6 5 3,766 جالية صحون

25 18 14,209 برادة مياة للشرب

8 6 63,955 (دينمو )مضخة ماء 

12 11 33,091 حاسب آلي

16 14 20,951 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

نجران11

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة نجران

11-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

225 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

38 29 111,957 تلفزيون

15 9 80,816 غسالة مالبس

13 8 65,469 مكواة

13 7 68,347 مكنسة كهربائية

13 7 3,443 جالية صحون

79 58 27,729 برادة مياة للشرب

10 6 39,106 (دينمو )مضخة ماء 

22 14 36,544 حاسب آلي

21 12 17,491 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الباحة12

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة الباحة

12-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

226 



خالل باقي السنةخالل فصل الشتاء

29 26 123,937 تلفزيون

11 8 75,915 غسالة مالبس

7 5 60,088 مكواة

8 6 64,047 مكنسة كهربائية

15 14 1,191 جالية صحون

90 34 35,447 برادة مياة للشرب

25 13 42,356 (دينمو )مضخة ماء 

11 10 19,978 حاسب آلي

17 16 15,530 جهاز ألعاب

 م 2016استخدام الكهرباء في عام *

الجوف13

م2017مسح الطاقة المنزلي :   المصدر 

استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض األجهزة الكهربائية في منطقة الجوف

13-48جدول 

عدد األجهزة المستخدمةالجهاز المستخدمالمنطقة اإلداريةم

باألسبوع/ متوسط ساعات التشغيل 

227 



10.2177.6612.13الرياض1

10.9770.2118.82مكة المكرمة2

15.1568.5816.27المدينة المنورة3

16.2278.395.39القصيم4

16.1171.7712.12المنطقة الشرقية5

14.9780.794.24عسير6

11.6165.9022.49تبوك7

7.4178.9413.65حائل8

9.4079.9410.66الحدود الشمالية9

10.7866.9322.29جازان10

9.4874.3816.14نجران11

9.3183.617.08الباحة12

12.6568.9818.37الجوف13

12.2373.5414.23 إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

على مستوى المناطق  (التبريد/ التكييف)               النسبة المئوية لدرجة الحرارة المستخدمة داخل المسكن في 

اإلدارية

49جدول 

(%)عالية (%)متوسطة (%)منخفضة المنطقة اإلداريةم

228 



25.4370.933.64الرياض1

41.4356.052.52مكة المكرمة2

36.8960.342.77المدينة المنورة3

21.9875.332.69القصيم4

20.0775.554.38المنطقة الشرقية5

22.7870.796.43عسير6

28.4861.679.85تبوك7

12.8880.866.26حائل8

9.0881.619.31الحدود الشمالية9

65.8032.301.90جازان10

30.0062.807.20نجران11

11.2283.595.19الباحة12

13.8271.4814.70الجوف13

29.166.714.19 إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

على مستوى  (التدفئة/ التكييف )                  النسبة المئوية لدرجة الحرارة المستخدمة داخل المسكن في 

المناطق اإلدارية

50جدول 

(%)عالية (%)متوسطة (%)منخفضة المنطقة اإلداريةم

229 



56.3037.306.40الرياض1

60.7335.094.18مكة المكرمة2

62.9434.192.87المدينة المنورة3

53.8235.1011.08القصيم4

50.4044.465.14المنطقة الشرقية5

52.6841.126.20عسير6

41.2954.853.86تبوك7

55.4040.514.09حائل8

28.7568.402.85الحدود الشمالية9

62.4732.205.33جازان10

36.6552.7810.57نجران11

65.6932.381.93الباحة12

57.9640.411.63الجوف13

56.0838.595.33 إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

                   النسبة المئوية لعدد األسر المهتمة بتخفيض وترشيد استهالك الكهرباء على مستوى المناطق 

اإلدارية

51جدول 

(%)غير  مهتمة نهائيا (%)مهتمة بعض الشيء (%)مهتمة المنطقة اإلداريةم

230 



24.8675.14الرياض1

29.9070.10مكة المكرمة2

27.9072.10المدينة المنورة3

25.7474.26القصيم4

30.7369.27المنطقة الشرقية5

11.4988.51عسير6

15.6484.36تبوك7

18.5781.43حائل8

13.8886.12الحدود الشمالية9

20.7479.26جازان10

17.8182.19نجران11

24.1775.83الباحة12

30.2269.78الجوف13

25.6374.37 إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

                   النسبة المئوية لعدد األسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية على مستوى 

المناطق اإلدارية

52جدول 

(%)ال تستخدم (%)تستخدم المنطقة اإلداريةم

231 



55.3938.845.77الرياض1

58.0237.614.37مكة المكرمة2

52.7943.214.00المدينة المنورة3

49.8441.988.18القصيم4

54.4642.093.45المنطقة الشرقية5

45.7947.566.65عسير6

42.3152.085.61تبوك7

56.0940.143.77حائل8

33.9164.571.52الحدود الشمالية9

51.2042.686.12جازان10

35.9554.269.79نجران11

58.5438.652.81الباحة12

57.6140.921.47الجوف13

53.8141.175.02 إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

               النسبة المئوية لعدد األسر التي تعتقد أن إجراءات ترشيد استهالك الطاقة ستخفض من التكاليف 

المالية على مستوى المناطق اإلدارية

53جدول 

(%)ال تعتقد (%)تعتقد بعض الشيء (%)تعتقد بشكل كبير المنطقة اإلداريةم

232 



47.1030.2222.68الرياض1

48.4132.1619.43مكة المكرمة2

46.3235.6518.03المدينة المنورة3

39.1740.0420.79القصيم4

43.9840.3615.66المنطقة الشرقية5

34.8938.9126.20عسير6

31.6849.9718.35تبوك7

38.2137.4824.31حائل8

29.1250.2120.67الحدود الشمالية9

46.7541.2711.98جازان10

33.0844.9222.00نجران11

43.1336.3820.49الباحة12

41.9641.0317.01الجوف13

44.4835.5619.96 إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

               النسبة المئوية لعدد األسر التي ترغب بإنفاق بعض المال الستخدام أجهزة ترشيد الطاقة على 

مستوى المناطق اإلدارية

54جدول 

(%)الترغب (%)غير متأكدة (%)ترغب المنطقة اإلداريةم
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20.105.806.109.107.505.804.8011.7022.803.402.100.80الرياض1

19.407.007.1011.108.705.805.309.5018.404.502.300.80مكة المكرمة2

3
المدينة 

المنورة
19.006.006.808.707.907.106.309.1020.404.503.101.10

20.405.603.908.707.908.106.7012.9020.303.801.300.30القصيم4

5
المنطقة 

الشرقية
15.806.706.809.809.206.605.809.6017.206.704.101.70

13.709.108.509.407.509.0010.108.4012.505.804.101.90عسير6

22.009.208.6011.609.306.605.307.5014.603.101.500.70تبوك7

24.906.405.608.2010.204.804.1011.1018.704.301.200.50حائل8

9
الحدود 

الشمالية
19.206.304.6011.609.309.006.405.6018.106.303.000.40

13.409.7010.4010.908.409.307.809.2012.604.902.900.60جازان10

19.009.005.1010.107.907.809.409.3016.303.601.700.70نجران11

18.606.406.208.107.6010.6010.008.0016.205.003.100.20الباحة12

23.804.105.308.5013.906.304.507.3018.203.602.901.50الجوف13

18.407.006.909.908.406.706.109.9018.404.602.701.00 إجمالي المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

(%)المساجد 
الرسائل النصية 

(%)

وسائل التواصل 

(%)االجتماعي 

فواتير الهاتف 

(%)

التوعية في 

المالعب  

(%)الرياضية 

(%)أخرى 

                    النسبة المئوية ألسلوب اإلعالن المناسب لضرورة ترشيد استهالك الطاقة األكثر فعالية على مستوى المناطق اإلدارية

55جدول 

م
المنطقة 

اإلدارية
(%)التلفاز 

الصحف 

(%)والمجالت 
(%)اإلذاعة 

اللوحات 

(%)اإلعالنية 

فواتير الكهرباء 

(%)
(%)المدارس 
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 %20أكثر من  %20-16من  %15-11من  %10 - 5من  %5أقل من 

32.6038.1615.966.267.02الرياض1

40.8937.1615.933.882.14مكة المكرمة2

35.2238.4613.365.687.28المدينة المنورة3

33.1042.2018.644.431.63القصيم4

23.0935.9523.8610.516.59المنطقة الشرقية5

10.4123.3219.2320.3726.67عسير6

21.6845.0824.495.493.26تبوك7

24.6330.7225.289.0010.37حائل8

29.4948.5417.863.730.38الحدود الشمالية9

34.4033.3112.167.2512.88جازان10

16.5726.6519.5819.4817.72نجران11

24.9855.4014.820.943.86الباحة12

21.4641.9518.2512.555.79الجوف13

30.9536.7017.717.497.15

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

                 نسبة التكاليف السنوية  للكهرباء ومصادر الوقود األخرى إلى إجمالي نفقات دخل األسرة السنوي 

على مستوى المناطق اإلدارية

56جدول 

المنطقة اإلداريةم

(%)النسبة المئوية 

إجمالي المملكة
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(%)بئر (%)  (وايت)صهريج (%)شبكة عامة 

90.188.910.91الرياض1

68.3930.261.35مكة المكرمة2

76.7720.372.86المدينة المنورة3

82.2615.502.24القصيم4

95.703.550.75المنطقة الشرقية5

46.7950.452.76عسير6

74.9421.233.83تبوك7

72.0426.341.62حائل8

93.606.390.01الحدود الشمالية9

70.8321.317.86جازان10

46.3746.996.64نجران11

70.9224.684.40الباحة12

90.017.812.18الجوف13

76.9820.702.32

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

       النسبة المئوية لمصدر المياه في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية

57جدول 

المنطقة اإلداريةم

مصدر المياه

مجموع المملكة
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(%)أخرى(%)شقة(%)دور في منزل فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

79.3991.6671.6292.1193.7166.42الرياض1

46.6350.8764.7859.3177.2359.27مكة المكرمة2

39.8197.1371.8893.3894.1980.67المدينة المنورة3

42.2291.8683.6291.3293.2051.92القصيم4

91.1098.1295.8894.3096.9573.88المنطقة الشرقية5

12.8120.4532.1456.5465.2014.29عسير6

48.3190.6283.3392.7996.4032.61تبوك7

46.5085.3283.3386.4487.8666.67حائل8

93.9392.3288.6798.1693.6484.40الحدود الشمالية9

56.5177.7045.7976.5688.1640.00جازان10

28.9841.3430.0058.4261.5948.48نجران11

44.4373.2966.8873.3676.7081.14الباحة12

88.3290.2493.8891.4592.9975.76الجوف13

51.5181.2868.8282.6586.4363.78

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (شبكة عامة )          النسبة المئوية لمصدر المياه  

58جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة
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(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

88.0894.8675.56الرياض1

53.6277.0857.83مكة المكرمة2

58.8394.6767.25المدينة المنورة3

79.2293.0864.30القصيم4

96.3496.3690.83المنطقة الشرقية5

32.4362.8637.50عسير6

57.4496.1140.22تبوك7

63.8886.9158.57حائل8

93.0895.1285.64الحدود الشمالية9

61.3086.1369.36جازان10

37.9656.1848.10نجران11

64.4777.9677.14الباحة12

89.1894.8862.60الجوف13

67.4386.4868.87

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق (شبكة عامة)              النسبة المئوية لمصدر المياه 

اإلدارية

59جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة
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(%)أخرى(%)شقة(%)دور في منزل فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

17.388.3426.917.896.0722.69الرياض1

49.9340.4233.9838.7322.5639.96مكة المكرمة2

51.382.3428.126.625.6416.83المدينة المنورة3

54.387.268.627.475.8839.23القصيم4

8.901.764.124.942.7313.38المنطقة الشرقية5

75.5378.1364.2942.5533.7782.85عسير6

46.196.2510.615.573.4946.38تبوك7

52.5314.4215.1512.7110.7318.52حائل8

6.077.6811.141.846.3615.60الحدود الشمالية9

29.1417.7740.7222.6410.520.00جازان10

62.4347.5057.3833.1734.7550.51نجران11

46.7624.4625.3121.0120.3215.45الباحة12

7.017.326.125.266.1618.79الجوف13

42.6217.1727.4516.0313.0128.73

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (وايت/ صهريج)         النسبة المئوية لمصدر المياه 

60جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة
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(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

11.795.1018.11الرياض1

43.2122.5140.91مكة المكرمة2

40.065.1410.48المدينة المنورة3

18.996.4427.54القصيم4

3.453.593.67المنطقة الشرقية5

62.3837.0458.75عسير6

37.513.8941.90تبوك7

35.5211.6132.86حائل8

6.894.8814.36الحدود الشمالية9

28.2511.141.61جازان10

49.7443.6347.02نجران11

29.9319.0819.46الباحة12

7.324.8828.46الجوف13

29.0913.1824.55

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (وايت/ صهريج)             النسبة المئوية لمصدر المياه 

اإلدارية

61جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

240 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في منزل فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

3.230.001.470.000.2210.89الرياض1

3.448.711.241.960.210.77مكة المكرمة2

8.810.530.000.000.172.50المدينة المنورة3

3.400.887.761.210.928.85القصيم4

0.000.120.000.760.3212.74المنطقة الشرقية5

11.661.423.570.911.032.86عسير6

5.503.136.061.640.1121.01تبوك7

0.970.261.520.851.4114.81حائل8

0.000.000.190.000.000.00الحدود الشمالية9

14.354.5313.490.801.3260.00جازان10

8.5911.1612.628.413.661.01نجران11

8.812.257.815.632.983.41الباحة12

4.672.440.003.290.855.45الجوف13

6.061.573.731.320.637.55 مجموع المملكة

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (بئر)      النسبة المئوية لمصدر المياه 

62جدول  

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن
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(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

0.130.046.33الرياض1

3.170.411.26مكة المكرمة2

1.110.1922.27المدينة المنورة3

1.790.488.16القصيم4

0.210.055.50المنطقة الشرقية5

5.190.103.75عسير6

5.050.0017.88تبوك7

0.601.488.57حائل8

0.030.000.00الحدود الشمالية9

10.452.7329.03جازان10

12.300.194.88نجران11

5.602.963.40الباحة12

3.500.138.94الجوف13

3.480.407.00

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية  (بئر)النسبة المئوية لمصدر المياه 

63جدول  

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة
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(%)أخرى(%)عبوة مياه(%)بئر (%)  (وايت)صهريج (%)شبكة عامة 

25.0311.940.5661.960.51الرياض1

21.049.640.7968.350.18مكة المكرمة2

32.9618.251.3447.040.41المدينة المنورة3

50.9422.260.6524.651.50القصيم4

28.0622.800.4048.460.28المنطقة الشرقية5

30.5549.280.4519.720.00عسير6

29.0212.813.2854.750.14تبوك7

23.9141.810.6332.201.45حائل8

16.3363.710.1019.860.00الحدود الشمالية9

16.8716.491.1065.480.06جازان10

15.1821.713.7859.200.13نجران11

26.7711.181.7159.960.38الباحة12

28.7435.610.2635.320.07الجوف13

25.9322.490.9850.240.36

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

    النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية

64جدول  

المنطقة اإلداريةم

مصدر مياه الشرب

مجموع المملكة
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(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

26.0235.5213.6031.8719.2227.04الرياض1

16.516.2522.2919.4823.8415.64مكة المكرمة2

18.0629.1510.2933.9142.3635.17المدينة المنورة3

36.8663.2858.1054.7454.6311.22القصيم4

11.8234.5413.2024.0727.9841.72المنطقة الشرقية5

4.847.7623.1327.9348.202.86عسير6

18.6525.9436.3626.2339.483.62تبوك7

20.8433.295.3035.5921.1312.35حائل8

21.9910.2516.6728.7011.8834.40الحدود الشمالية9

13.7310.5421.334.8823.840.00جازان10

15.897.9911.3819.3717.665.05نجران11

8.4826.2110.1613.8727.8257.16الباحة12

19.1632.8821.2217.1132.2526.06الجوف13

17.1929.9319.5228.4928.2825.08

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (شبكة عامة)         النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب 

65جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

244 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

33.0621.8919.74الرياض1

16.7324.6712.19مكة المكرمة2

32.9035.6220.92المدينة المنورة3

54.0055.0630.74القصيم4

22.3026.3352.89المنطقة الشرقية5

17.6345.1120.88عسير6

29.7331.8312.29تبوك7

28.9318.1617.50حائل8

15.1318.0811.11الحدود الشمالية9

12.9123.4012.90جازان10

15.0117.168.39نجران11

18.5828.8044.49الباحة12

24.3633.1721.95الجوف13

24.0727.6025.15

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (شبكة عامة)               النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب 

اإلدارية

66جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة
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(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

32.7615.8238.6013.115.3920.62الرياض1

21.9118.487.5513.015.0111.00مكة المكرمة2

51.621.1726.091.452.2915.00المدينة المنورة3

55.6222.7421.7230.829.4511.54القصيم4

56.1627.0227.7341.7114.9131.21المنطقة الشرقية5

83.6980.1856.5240.7929.9672.22عسير6

24.550.0013.6413.114.4519.57تبوك7

62.6050.0015.1535.5115.9429.63حائل8

69.5869.1972.8656.3361.694.00الحدود الشمالية9

22.008.8524.7016.4810.4460.00جازان10

28.7030.5945.5417.3012.9414.14نجران11

29.242.2561.779.663.725.26الباحة12

73.1830.9363.0650.9228.3513.94الجوف13

40.5430.7235.6026.8312.5817.30

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (وايت/ صهريج)       النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب 

67جدول  

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة
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(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

20.856.4514.42الرياض1

17.825.806.80مكة المكرمة2

34.462.8623.14المدينة المنورة3

33.8411.4513.11القصيم4

35.9015.9714.46المنطقة الشرقية5

64.0233.5648.75عسير6

21.304.4120.11تبوك7

59.1319.3930.71حائل8

68.7461.3049.40الحدود الشمالية9

19.839.7546.77جازان10

35.696.5714.35نجران11

11.378.2514.86الباحة12

50.7523.6837.40الجوف13

34.3813.6817.91

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (وايت/ صهريج)          النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب  

اإلدارية

68جدول  

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة
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(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

1.790.211.470.450.441.56الرياض1

1.565.110.000.200.350.00مكة المكرمة2

2.680.002.900.000.830.00المدينة المنورة3

1.030.350.000.260.990.64القصيم4

0.340.041.030.760.480.00المنطقة الشرقية5

0.190.772.230.700.190.00عسير6

7.371.563.030.000.952.97تبوك7

0.590.003.030.001.170.00حائل8

0.200.000.290.290.010.00الحدود الشمالية9

1.840.070.240.800.630.00جازان10

5.817.470.315.321.541.01نجران11

3.610.045.002.521.120.95الباحة12

0.000.000.000.000.121.82الجوف13

2.350.771.370.770.540.88

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (بئر)النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب 

69جدول  

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة
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(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

0.210.401.98الرياض1

1.510.361.08مكة المكرمة2

1.211.451.31المدينة المنورة3

0.410.800.98القصيم4

0.230.371.02المنطقة الشرقية5

0.820.001.25عسير6

6.300.902.85تبوك7

0.140.822.86حائل8

0.110.100.00الحدود الشمالية9

1.610.173.23جازان10

6.900.302.56نجران11

0.823.062.04الباحة12

0.000.132.44الجوف13

1.390.521.63

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق   (بئر)                النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب 

اإلدارية

70جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة
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(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

39.2547.7046.3353.8174.4950.78الرياض1

60.0169.7870.1666.0070.6073.36مكة المكرمة2

26.7368.6257.8264.6454.5249.83المدينة المنورة3

6.4912.9720.1812.8832.4373.39القصيم4

31.0037.7158.0433.4656.4727.07المنطقة الشرقية5

11.2811.2918.1230.5821.6524.92عسير6

49.4370.9446.9760.6654.9073.84تبوك7

15.0515.0475.0027.2160.9849.38حائل8

8.2320.5610.1814.6826.2761.60الحدود الشمالية9

62.4380.5453.7376.2565.0940.00جازان10

49.6053.1242.7756.3367.5079.80نجران11

58.6771.5023.0773.9567.2236.63الباحة12

7.4435.5815.4531.3439.0157.48الجوف13

39.8938.0143.2543.2858.4056.14

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (عبوة مياه)        النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب 

71جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

250 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

45.0670.8663.63الرياض1

63.6469.0279.93مكة المكرمة2

30.7959.7954.63المدينة المنورة3

10.9730.6052.87القصيم4

40.9857.1931.63المنطقة الشرقية5

17.5321.3329.12عسير6

42.6062.6364.75تبوك7

10.6059.6648.22حائل8

16.0220.5239.49الحدود الشمالية9

65.6566.5337.10جازان10

42.2775.8174.70نجران11

68.4859.8938.61الباحة12

24.8942.8938.21الجوف13

39.7557.9555.51

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (عبوة مياه)           النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب  

اإلدارية

72جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

251 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

0.180.750.000.760.460.00الرياض1

0.010.380.001.310.200.00مكة المكرمة2

0.911.062.900.000.000.00المدينة المنورة3

0.000.660.001.302.503.21القصيم4

0.680.690.000.000.160.00المنطقة الشرقية5

0.000.000.000.000.000.00عسير6

0.001.560.000.000.220.00تبوك7

0.921.671.521.690.478.64حائل8

0.000.000.000.000.150.00الحدود الشمالية9

0.000.000.001.590.000.00جازان10

0.000.830.001.680.360.00نجران11

0.000.000.000.000.120.00الباحة12

0.220.610.270.630.270.70الجوف13

0.220.610.270.630.270.70

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (أخرى)    النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب 

73جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

252 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

0.820.400.23الرياض1

0.300.150.00مكة المكرمة2

0.640.280.00المدينة المنورة3

0.782.092.30القصيم4

0.590.140.00المنطقة الشرقية5

0.000.000.00عسير6

0.070.230.00تبوك7

1.201.970.71حائل8

0.000.000.00الحدود الشمالية9

0.000.150.00جازان10

0.130.160.00نجران11

0.750.000.00الباحة12

0.000.130.00الجوف13

0.420.330.24

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية  (أخرى)                  النسبة المئوية لمصدر مياه الشرب 

74جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

253 



(%)ال يوجد(%)خزان من الفيبرجالس(%)خزان من الصفيح  (%)خزان اسمنتي 

68.941.4529.450.16الرياض1

92.811.034.891.27مكة المكرمة2

94.000.883.181.94المدينة المنورة3

75.973.9419.970.12القصيم4

28.020.7165.785.49المنطقة الشرقية5

95.012.002.990.00عسير6

64.430.9134.660.00تبوك7

86.412.2711.140.18حائل8

78.682.1519.170.00الحدود الشمالية9

29.9020.7549.350.00جازان10

79.3618.052.590.00نجران11

78.965.2615.780.00الباحة12

39.6416.2243.420.72الجوف13

70.544.1824.141.14

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

النسبة المئوية لتخزين المياه في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية

75جدول 

المنطقة اإلداريةم

تخزين المياه

مجموع المملكة

254 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

37.1369.9261.9172.1271.8566.47الرياض1

91.0797.5091.2493.8393.4287.68مكة المكرمة2

84.6199.4783.0499.5799.0793.16المدينة المنورة3

69.9877.4075.3476.5278.5669.62القصيم4

24.2234.9121.6542.2823.1358.40المنطقة الشرقية5

80.9893.2099.1199.2898.8272.22عسير6

51.7537.5036.5273.9373.2776.38تبوك7

86.5895.8783.3393.3079.3069.63حائل8

80.1277.1073.8178.3679.2781.20الحدود الشمالية9

28.1641.0846.3830.0827.490.00جازان10

65.9876.9279.0485.8891.1473.74نجران11

71.2388.7582.1986.0178.3779.33الباحة12

45.9853.3740.8145.0036.7426.06الجوف13

66.9769.9569.1774.9971.6470.41

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (خزان إسمنتي)         النسبة المئوية لتخزين المياه  

76جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

255 



 

(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

68.1670.9662.25الرياض1

94.3592.9187.05مكة المكرمة2

96.2095.3578.91المدينة المنورة3

76.1376.9872.85القصيم4

30.6123.3241.41المنطقة الشرقية5

94.6096.0587.26عسير6

58.7066.1479.10تبوك7

94.0779.8266.97حائل8

78.7179.0875.47الحدود الشمالية9

33.3424.5225.81جازان10

79.1984.9658.75نجران11

84.6773.2572.69الباحة12

49.5435.3018.29الجوف13

72.1070.2566.67

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق   (خزان إسمنتي)                  النسبة المئوية لتخزين المياه  

اإلدارية

77جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

256 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

3.730.148.310.370.809.77الرياض1

3.410.490.700.130.291.93مكة المكرمة2

2.130.004.930.000.170.00المدينة المنورة3

8.633.850.693.423.491.92القصيم4

3.080.040.521.330.570.96المنطقة الشرقية5

7.611.190.890.610.8311.11عسير6

1.900.000.000.000.112.90تبوك7

4.390.334.550.851.292.72حائل8

4.040.942.000.872.140.00الحدود الشمالية9

38.416.4221.696.085.8760.00جازان10

30.7719.3611.1111.907.4326.26نجران11

6.431.290.782.144.0713.13الباحة12

34.914.3914.2911.8413.0625.15الجوف13

11.441.854.932.081.928.37

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (خزان من الصفيح)النسبة المئوية لتخزين المياه  

78جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

257 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

1.130.844.73الرياض1

1.180.643.00مكة المكرمة2

1.180.660.61المدينة المنورة3

4.632.485.49القصيم4

0.640.611.32المنطقة الشرقية5

1.042.893.75عسير6

0.860.383.69تبوك7

0.552.6511.43حائل8

2.301.883.25الحدود الشمالية9

25.6312.2835.48جازان10

16.4614.3339.76نجران11

2.766.0510.41الباحة12

10.9316.3541.87الجوف13

4.752.977.81

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (خزان من الصفيح)              النسبة المئوية لتخزين المياه  

اإلدارية

79جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

258 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

57.3529.9429.0427.5127.3522.98الرياض1

4.962.018.065.394.5810.00مكة المكرمة2

7.010.5312.030.430.765.17المدينة المنورة3

21.3918.7523.9720.0617.9527.18القصيم4

70.6551.6375.7745.7473.1438.73المنطقة الشرقية5

11.415.610.000.110.3516.67عسير6

46.3562.5063.4826.0726.6220.72تبوك7

9.033.8012.125.8518.9426.42حائل8

15.8421.9624.1920.7718.5918.80الحدود الشمالية9

33.4352.5031.9363.8466.6440.00جازان10

3.253.729.852.221.430.00نجران11

22.349.9617.0311.8517.567.54الباحة12

19.1142.2444.9043.1649.2346.97الجوف13

20.8525.7125.6421.7925.5820.51

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (خزان من الفيبرجالس)             النسبة المئوية لتخزين المياه  

80جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

259 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

30.6427.9832.87الرياض1

3.994.609.77مكة المكرمة2

2.413.146.51المدينة المنورة3

19.2420.2221.66القصيم4

62.3174.0239.14المنطقة الشرقية5

4.361.068.99عسير6

40.4433.4817.21تبوك7

5.3817.5319.46حائل8

18.9919.0421.28الحدود الشمالية9

41.0363.2038.71جازان10

4.350.711.49نجران11

12.5720.7016.90الباحة12

39.5348.1032.52الجوف13

22.3726.0421.89

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (خزان من الفيبرجالس)             النسبة المئوية لتخزين المياه 

اإلدارية

81جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

260 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

1.790.000.740.000.000.78الرياض1

0.560.000.000.651.710.39مكة المكرمة2

6.250.000.000.000.001.67المدينة المنورة3

0.000.000.000.000.001.28القصيم4

2.0513.422.0610.653.161.91المنطقة الشرقية5

0.000.000.000.000.000.00عسير6

0.000.000.000.000.000.00تبوك7

0.000.000.000.000.471.23حائل8

0.000.000.000.000.000.00الحدود الشمالية9

0.000.000.000.000.000.00جازان10

0.000.000.000.000.000.00نجران11

0.000.000.000.000.000.00الباحة12

0.000.000.000.000.971.82الجوف13

0.952.510.271.140.940.82

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (اليوجد)    النسبة المئوية لتخزين المياه 

82جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

261 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

0.070.220.15الرياض1

0.481.850.18مكة المكرمة2

0.210.8513.97المدينة المنورة3

0.000.320.00القصيم4

6.442.0518.13المنطقة الشرقية5

0.000.000.00عسير6

0.000.000.00تبوك7

0.000.002.14حائل8

0.000.000.00الحدود الشمالية9

0.000.000.00جازان10

0.000.000.00نجران11

0.000.000.00الباحة12

0.000.257.32الجوف13

0.800.814.08

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (اليوجد)                   النسبة المئوية لتخزين المياه 

83جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

262 



(%)ال يوجد(%)بيارة (%)شبكة خاصة  (%)شبكة عامة 

73.620.8125.320.25الرياض1

59.210.5740.120.10مكة المكرمة2

50.393.2645.550.80المدينة المنورة3

66.210.1533.420.22القصيم4

85.220.7313.910.14المنطقة الشرقية5

44.370.1455.270.22عسير6

55.630.1142.821.44تبوك7

29.520.3170.120.05حائل8

40.250.0059.690.06الحدود الشمالية9

7.770.1791.820.24جازان10

5.054.8689.110.98نجران11

2.091.2496.460.21الباحة12

41.520.1258.060.30الجوف13

59.960.8338.940.27

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

النسبة المئوية لنوع الصرف الصحي في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية

84جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع الصرف الصحي

مجموع المملكة

263 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

29.0672.3239.0975.7784.5737.24الرياض1

33.6324.2464.4739.4670.9856.22مكة المكرمة2

9.5789.3755.8691.3564.5575.04المدينة المنورة3

23.1171.9566.9868.7484.2534.45القصيم4

67.6684.5888.7970.6990.1566.93المنطقة الشرقية5

9.6616.1940.5345.9764.4719.44عسير6

26.5446.8648.1166.8279.3620.98تبوك7

4.7745.2412.7946.8844.0432.11حائل8

30.7943.8539.7134.9346.0411.91الحدود الشمالية9

3.3814.8911.5513.669.630.00جازان10

0.5821.9213.774.754.580.00نجران11

0.930.821.6310.581.430.00الباحة12

53.2831.2262.8239.2442.2428.55الجوف13

24.1561.6149.8162.0172.3843.95

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (شبكة عامة)   النسبة المئوية لنوع الصرف الصحي  

85جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

264 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

65.3382.5059.47الرياض1

38.1473.4349.09مكة المكرمة2

35.4663.2253.68المدينة المنورة3

57.6382.2650.77القصيم4

82.2787.8482.87المنطقة الشرقية5

28.6360.5544.93عسير6

41.7874.0022.98تبوك7

28.8033.4816.49حائل8

38.1837.2477.87الحدود الشمالية9

6.739.950.00جازان10

4.956.071.73نجران11

2.601.830.00الباحة12

42.6941.7931.94الجوف13

46.2471.9454.43

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (شبكة عامة)                 النسبة المئوية لنوع الصرف الصحي  

اإلدارية

86جدول  

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

265 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

0.000.600.000.631.200.00الرياض1

0.670.000.000.000.660.00مكة المكرمة2

9.272.142.980.000.421.66المدينة المنورة3

0.690.000.000.000.200.00القصيم4

5.480.120.000.000.372.54المنطقة الشرقية5

0.330.280.000.000.100.00عسير6

0.000.000.000.000.210.00تبوك7

0.350.260.000.860.260.00حائل8

0.000.000.000.000.000.00الحدود الشمالية9

0.000.000.000.000.470.00جازان10

0.203.720.009.489.430.91نجران11

4.620.001.610.840.370.46الباحة12

0.510.000.000.000.100.00الجوف13

1.860.400.240.480.750.46

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (شبكة خاصة)          النسبة المئوية لنوع الصرف الصحي  

87جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

266 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

0.610.482.97الرياض1

0.630.610.00مكة المكرمة2

6.770.670.46المدينة المنورة3

0.000.370.00القصيم4

0.750.670.98المنطقة الشرقية5

0.090.200.00عسير6

0.140.100.00تبوك7

0.230.520.00حائل8

0.000.000.00الحدود الشمالية9

0.090.300.00جازان10

2.425.5812.53نجران11

1.770.510.00الباحة12

0.160.110.00الجوف13

1.050.61.36

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (شبكة خاصة)               النسبة المئوية لنوع الصرف الصحي  

اإلدارية

88جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

267 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

69.8326.6860.9123.4414.1861.99الرياض1

65.6375.3835.5360.5428.3142.92مكة المكرمة2

78.908.4939.678.6534.9522.47المدينة المنورة3

76.2028.0533.0231.2614.9465.55القصيم4

26.8615.3011.2128.939.3329.89المنطقة الشرقية5

89.7083.2559.4753.7335.3477.78عسير6

73.1453.1150.1533.1820.3360.93تبوك7

94.8854.5087.2152.2655.4867.89حائل8

69.2156.1560.2965.0753.8288.09الحدود الشمالية9

96.3485.1188.4585.5389.73100.00جازان10

98.6374.3686.2384.9885.6689.96نجران11

93.9999.1896.7688.5898.1198.56الباحة12

46.2168.7837.1860.7657.5268.85الجوف13

73.5037.7749.7937.3226.7553.74

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (بيارة)      النسبة المئوية لنوع الصرف الصحي  

89جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

268 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

33.7216.9336.91الرياض1

61.1225.8850.73مكة المكرمة2

56.9135.9242.37المدينة المنورة3

42.3717.1848.41القصيم4

16.9111.4015.56المنطقة الشرقية5

71.0139.1653.81عسير6

57.8025.7063.19تبوك7

70.9765.8583.51حائل8

61.6962.7622.13الحدود الشمالية9

92.8089.75100.00جازان10

92.3887.8879.77نجران11

95.3697.6699.67الباحة12

56.9957.6368.06الجوف13

52.5127.3542.97

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (بيارة)                  النسبة المئوية لنوع الصرف الصحي 

90جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

269 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

1.110.400.000.160.050.77الرياض1

0.070.380.000.000.050.86مكة المكرمة2

2.260.001.490.000.080.83المدينة المنورة3

0.000.000.000.000.610.00القصيم4

0.000.000.000.380.150.64المنطقة الشرقية5

0.310.280.000.300.092.78عسير6

0.320.001.740.000.1018.09تبوك7

0.000.000.000.000.220.00حائل8

0.000.000.000.000.140.00الحدود الشمالية9

0.280.000.000.810.170.00جازان10

0.590.000.000.790.339.13نجران11

0.460.000.000.000.090.98الباحة12

0.000.000.000.000.142.60الجوف13

0.500.220.160.190.101.85

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (اليوجد)        النسبة المئوية لنوع الصرف الصحي 

91جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

270 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

0.340.090.65الرياض1

0.110.080.18مكة المكرمة2

0.860.193.49المدينة المنورة3

0.000.190.82القصيم4

0.070.090.59المنطقة الشرقية5

0.270.091.26عسير6

0.280.2013.83تبوك7

0.000.150.00حائل8

0.130.000.00الحدود الشمالية9

0.380.000.00جازان10

0.250.475.97نجران11

0.270.000.33الباحة12

0.160.470.00الجوف13

0.250.111.24

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (اليوجد)                   النسبة المئوية لنوع الصرف الصحي 

اإلدارية

92جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

271 



(%)الدفن (%)الحرق (%)حاوية عامة 

99.650.350.00الرياض1

100.000.000.00مكة المكرمة2

98.101.890.01المدينة المنورة3

100.000.000.00القصيم4

99.970.030.00المنطقة الشرقية5

99.720.280.00عسير6

99.920.080.00تبوك7

99.110.810.08حائل8

100.000.000.00الحدود الشمالية9

99.770.180.05جازان10

99.200.690.11نجران11

99.570.430.00الباحة12

99.740.260.00الجوف13

99.660.330.01

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

النسبة المئوية لطريقة التخلص من النفايات في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية

93جدول 

المنطقة اإلداريةم

طريقة التخلص من النفايات

مجموع المملكة

272 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

96.42100.0097.79100.00100.0098.44الرياض1

99.96100.00100.00100.00100.0099.61مكة المكرمة2

94.34100.0098.55100.0099.9297.50المدينة المنورة3

100.00100.00100.00100.00100.00100.00القصيم4

100.00100.00100.00100.0099.9999.36المنطقة الشرقية5

99.56100.0098.9399.9799.66100.00عسير6

99.83100.00100.00100.0099.96100.00تبوك7

97.9799.13100.00100.00100.00100.00حائل8

100.00100.00100.00100.00100.00100.00الحدود الشمالية9

99.73100.0098.8099.20100.00100.00جازان10

99.48100.00100.00100.00100.0089.90نجران11

98.69100.0097.9799.58100.0099.43الباحة12

100.00100.00100.00100.0099.6499.39الجوف13

98.8999.9499.3399.9499.9598.76

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (الحاوية العامة خارج المسكن)النسبة المئوية لطريقة التخلص من النفايات 

94جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

273 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

99.87100.0097.71الرياض1

99.97100.0099.82مكة المكرمة2

98.59100.0087.34المدينة المنورة3

100.00100.00100.00القصيم4

100.00100.0099.76المنطقة الشرقية5

99.7399.8797.47عسير6

99.8699.95100.00تبوك7

98.6399.59100.00حائل8

100.00100.00100.00الحدود الشمالية9

99.6899.93100.00جازان10

99.55100.0094.49نجران11

99.19100.0099.93الباحة12

100.00100.0096.75الجوف13

99.6699.9798.13

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن  (الحاوية العامة خارج المسكن)            النسبة المئوية لطريقة التخلص من النفايات 

على مستوى المناطق اإلدارية

95جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

274 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

3.580.002.210.000.001.56الرياض1

0.040.000.000.000.000.39مكة المكرمة2

5.660.001.450.000.082.33المدينة المنورة3

0.000.000.000.000.000.00القصيم4

0.000.000.000.000.010.64المنطقة الشرقية5

0.440.001.070.030.330.00عسير6

0.170.000.000.000.040.00تبوك7

1.830.820.000.000.000.00حائل8

0.000.000.000.000.000.00الحدود الشمالية9

0.160.001.200.800.000.00جازان10

0.390.000.000.000.009.09نجران11

1.310.002.030.420.000.57الباحة12

0.000.000.000.000.360.61الجوف13

1.070.070.670.060.051.17

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (الحريق)النسبة المئوية لطريقة التخلص من النفايات 

96جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

275 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

0.130.002.29الرياض1

0.030.000.18مكة المكرمة2

1.410.0012.58المدينة المنورة3

0.000.000.00القصيم4

0.000.000.24المنطقة الشرقية5

0.270.122.53عسير6

0.140.050.00تبوك7

1.280.330.00حائل8

0.000.000.00الحدود الشمالية9

0.250.070.00جازان10

0.230.005.51نجران11

0.810.000.07الباحة12

0.000.003.25الجوف13

0.310.031.86

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (الحريق)            النسبة المئوية لطريقة التخلص من النفايات 

اإلدارية

97جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

276 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

0.000.000.000.000.000.00الرياض1

0.000.000.000.000.000.00مكة المكرمة2

0.000.000.000.000.000.17المدينة المنورة3

0.000.000.000.000.000.00القصيم4

0.000.000.000.000.000.00المنطقة الشرقية5

0.000.000.000.000.010.00عسير6

0.000.000.000.000.000.00تبوك7

0.200.050.000.000.000.00حائل8

0.000.000.000.000.000.00الحدود الشمالية9

0.110.000.000.000.000.00جازان10

0.130.000.000.000.001.01نجران11

0.000.000.000.000.000.00الباحة12

0.000.000.000.000.000.00الجوف13

0.040.000.000.000.000.07

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (الدفن)       النسبة المئوية لطريقة التخلص من النفايات 

98جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

277 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

0.000.000.00الرياض1

0.000.000.00مكة المكرمة2

0.000.000.09المدينة المنورة3

0.000.000.00القصيم4

0.000.000.00المنطقة الشرقية5

0.000.010.00عسير6

0.000.000.00تبوك7

0.090.080.00حائل8

0.000.000.00الحدود الشمالية9

0.070.000.00جازان10

0.220.000.00نجران11

0.000.000.00الباحة12

0.000.000.00الجوف13

0.030.000.01

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى المناطق  (الدفن)          النسبة المئوية لطريقة التخلص من النفايات 

اإلدارية

99جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

278 



(%)مرة في األسبوع (%)أكثر من مرة في األسبوع  (%)يوميا 

61.5035.133.37الرياض1

36.1552.6111.24مكة المكرمة2

48.7136.7914.50المدينة المنورة3

66.9228.964.12القصيم4

62.4331.536.04المنطقة الشرقية5

31.1443.6725.19عسير6

28.6655.6915.65تبوك7

55.2729.8314.90حائل8

72.5024.982.52الحدود الشمالية9

66.0326.897.08جازان10

34.9151.5713.52نجران11

35.6848.9415.38الباحة12

45.4845.928.60الجوف13

49.9040.649.46

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

النسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات في المسكن على مستوى المناطق اإلدارية

100جدول 

المنطقة اإلداريةم

النسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات

مجموع المملكة

279 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

59.8073.2933.5161.8258.6643.76الرياض1

27.7839.3935.8241.7439.1922.76مكة المكرمة2

32.6866.9457.8047.7154.8655.99المدينة المنورة3

51.7882.8257.2479.8155.7671.18القصيم4

86.4374.8557.5565.6456.7732.10المنطقة الشرقية5

23.5019.5929.8928.0038.6816.66عسير6

30.8453.1423.7140.2729.054.35تبوك7

48.1367.8641.4459.6654.9544.58حائل8

84.3575.7373.9173.6165.6048.28الحدود الشمالية9

65.6974.2884.2355.7864.1654.12جازان10

22.1445.7443.8449.0941.7221.30نجران11

17.1631.4020.0759.7442.4325.58الباحة12

52.5856.1071.2953.7543.7410.79الجوف13

40.8665.7843.5156.5048.7337.13

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق اإلدارية (يوميا)           النسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات 

101جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

280 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

65.6860.7351.60الرياض1

33.7640.0019.20مكة المكرمة2

41.5357.1239.73المدينة المنورة3

73.6862.4961.05القصيم4

72.6358.9644.62المنطقة الشرقية5

29.1733.2729.99عسير6

37.8424.257.99تبوك7

56.2156.6442.11حائل8

82.0970.8417.94الحدود الشمالية9

65.5867.1858.08جازان10

38.5933.8823.15نجران11

34.9342.7725.07الباحة12

50.8143.3025.82الجوف13

51.8650.3439.19

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على مستوى   (يوميا)                النسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات 

المناطق اإلدارية

102جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

281 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

31.0225.7255.6036.2838.4341.65الرياض1

51.2558.3249.4756.2852.7050.77مكة المكرمة2

41.1528.8539.2345.0236.1419.10المدينة المنورة3

38.2016.7436.7019.7639.0322.38القصيم4

12.1924.6638.4133.5935.4437.49المنطقة الشرقية5

45.1751.9922.0754.0839.7841.67عسير6

51.8046.8656.0356.4158.5755.14تبوك7

25.7926.4852.6833.7035.6621.08حائل8

14.6023.5424.1325.0030.8423.82الحدود الشمالية9

24.3424.3615.7742.6128.8722.94جازان10

60.1151.2245.2042.9347.7845.24نجران11

51.3858.6865.3935.1745.5656.26الباحة12

46.7240.0028.7139.6448.5249.59الجوف13

41.0730.7842.7339.4343.3539.95

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق  (أكثر من مرة في األسبوع)               النسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات 

اإلدارية

103جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

282 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

32.1036.2139.95الرياض1

55.4950.4155.87مكة المكرمة2

39.4634.7734.92المدينة المنورة3

23.4834.1130.32القصيم4

25.6534.5636.97المنطقة الشرقية5

46.9840.0546.29عسير6

50.8460.1754.89تبوك7

29.2831.6025.74حائل8

17.2525.3876.28الحدود الشمالية9

26.5127.0838.70جازان10

52.8852.5842.30نجران11

50.1941.8456.98الباحة12

45.1745.4054.60الجوف13

39.3641.2043.07

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة   (أكثر من مرة في األسبوع)                النسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات 

المسكن على مستوى المناطق اإلدارية

104جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

283 



(%)أخرى(%)شقة(%)دور في فيال(%)دور في منزل شعبي(%)فيال(%)منزل شعبي

9.180.9910.891.902.9114.59الرياض1

20.972.2914.711.988.1126.47مكة المكرمة2

26.174.222.987.279.0024.91المدينة المنورة3

10.020.446.060.435.216.44القصيم4

1.380.494.040.777.7930.41المنطقة الشرقية5

31.3328.4248.0417.9221.5441.67عسير6

17.360.0020.263.3212.3840.51تبوك7

26.085.665.886.649.3934.34حائل8

1.050.731.961.393.5627.90الحدود الشمالية9

9.971.360.001.616.9722.94جازان10

17.753.0410.967.9810.5033.46نجران11

31.469.9214.545.0912.0118.16الباحة12

0.703.900.006.617.7439.62الجوف13

18.073.4413.764.067.9222.92

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع المسكن على مستوى المناطق  (مرة في األسبوع )                       النسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات 

اإلدارية

105جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع المسكن

مجموع المملكة

284 



(%)مقدم من صاحب العمل(%)إيجار (%)ملك 

2.223.068.45الرياض1

10.759.5924.93مكة المكرمة2

19.018.1125.35المدينة المنورة3

2.843.408.63القصيم4

1.726.4818.41المنطقة الشرقية5

23.8526.6823.72عسير6

11.3215.5837.12تبوك7

14.5111.7632.15حائل8

0.673.785.78الحدود الشمالية9

7.915.743.22جازان10

8.5313.5434.55نجران11

14.8815.3917.95الباحة12

4.0211.3019.58الجوف13

8.798.4517.74

م2017مسح الطاقة المنزلي : المصدر 

حسب نوع حيازة المسكن على   (مرة في األسبوع )                  النسبة المئوية لعدد مرات التخلص من النفايات 

مستوى المناطق اإلدارية

106جدول 

المنطقة اإلداريةم

نوع حيازة  المسكن

إجمالي المملكة

285 
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