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 :مقدمة
 

أحد أهم مصادر البيانات الالزمة للتخطيط التنموي في المجاالت االقتصادية  (Housing surveys) تعد مسوح المساكن 

واالجتماعية على المستويين الوطني والمحلي، وتكمن أهمية تلك المسوح في أنها توفر بيانات تغطي الفترات 

يمكن من خاللها دراسة العديد من الخصائص السكنية بتفصيل أدق مما يتاح في بين تعداد وآخر، ولطويلة نسبيًا ا

التعدادات الخاصة بالسكان والمساكن، نظرًا ألن التعدادات تعتمد على الحصر الشامل لجميع المساكن أما مسوح 

مكانية دراسة الخصائص السكنية بصورة إالمساكن فتعتمد على أسلوب العينة ألسر مختارة بطريقة علمية، مما يتيح 

 أكثر شمواًل وتفصياًل.

ومن هذا المنطلق تكمن أهمية نشرة إحصاءات المساكن لكونها توفر بيانات ومؤشرات عن إحصاءات المساكن في 

 دة على مصدرين أساسيين هما:المملكة معتم  

ى في مجال اإلحصاءات االجتماعية جر  ية األسرية التي ت  أوال: مسح المساكن والذي يعد أحد المسوح الميدانية العين        

في هذا المسح جمع البيانات عن  وقد تم   ،المندرجة ضمن خطة مسوح الهيئة السنوية كمسح خاص بإحصاءات المساكن

 ،لألسر السعودية وغير السعودية على مستوى المملكةووالخصائص السكنية للمسكن  ،هااألسر التي تقطنالمساكن و

ومادة  ه،والعمر التقريبي ل ،نوع المسكن :على مستوى المناطق اإلدارية، وكذلك استخراج العديد من المؤشرات مثلو

وغيرها من المؤشرات السكنية التي  ،ومياه الشرب للمسكنالكهرباء وومصدر المياه  ،ونوع الحيازة ،األرضياتوالبناء 

 .تتعلق بالمسكن

ر بيانات عن الدعم السكني المقدم وفقًا لعدد والتي توف اإلسكانبيانات وزارة  ية من واقعثانيًا: السجالت اإلدار        

 من المتغيرات.

األول خاص  :ه النشرة المؤشرات األساسية في قسمين رئيسين ويسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تقدم في هذ

 المساكن،يتعلق بالمالمح الرئيسة لنشرة إحصاءات والثاني  المتبعة،بالتعاريف والمفاهيم العامة واألهداف والمنهجية 

 .اإلسكانأن توفر هذه النتائج متطلبات المخططين والباحثين والمهتمين بالدراسات الخاصة بالهيئة وتأمل 

 

 ..0 قوالله ولي التوفي

 

 الهيئة العامة لإلحصاء                                                                                                                         

 اإلحصاءات السكانية والحيوية                                                                                                                         
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 :التعاريف والمفاهيم العامة
 

 المساكن: إحصاءات مصادر البيانات في نشرة .1

المساكن في بياناتها على مصدرين رئيسين، حيث تتضمن إحصاءات من المسح الميداني إحصاءات تعتمد نشرة 

الهيئة العامة لإلحصاء سنويًا، ومن بيانات السجالت اإلدارية عن المساكن في  جريهاألسري )مسح المساكن( والذي ت  

لتقوم الهيئة بحساب مؤشراتها وإصدارها مع مؤشرات المسح  الهيئة،الجهات الحكومية ذات العالقة والتي تقوم بتزويد 

  الميداني في نشرة المساكن.

 لمصدر األول للنشرة: مسح المساكن: ا1.1

سري ت  هو مسح  يه الهيئة العامة لإلحصاء يندرج تحت تصنيف )اإلحصاءات االجتماعية( يتم فيه جمع جر  ميداني أ 

المعلومات من خالل زيارة عينة ممثلة لسكان كافة المناطق اإلدارية في المملكة العربية السعودية من األسر، واستيفاء 

 .بمسح المساكنه يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من األسئلة، ومن خالل

 المصدر الثاني للنشرة: السجالت اإلدارية: 1.2

ثة لدى وزارة  سجلة والمحد  والناتجة من خالل علميات التسجيل والتوثيق  اإلسكانهي البيانات والمعلومات الم 

ع في هذه الجهة، حيث تقوم وزارة  ب  ت  بتزويد الهيئة بالبيانات المسجلة لديها بشكل  اإلسكانالرسمي اإللكتروني الـم 

 .بياناتلهذه الجهة مصدرًا رئيسًا لأن دوري باعتبار 

 

 المساكن:  إحصاءات ويوضح الجدول التالي نوع البيانات التي تقدمها كل جهة من مصادر نشرة

 البيانات والمؤشرات الجهة مصدر البيانات

 الخصائص السكانية واألسرية العامة لإلحصاءالهيئة  المسح الميداني األسري

 بيانات الدعم السكني اإلسكانوزارة  السجالت اإلدارية

 

 األهداف:  .2

 توفير إحصاءات عن المساكن المشغولة بأسر على مستوى المناطق اإلدارية للمملكة العربية السعودية. .2.1

 دراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة بها. .2.2

من خالل برنامج سكني  اإلسكانتوفير إحصاءات عن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي تقدمها وزارة  .2.3

 وصندوق التنمية العقاري ونسب االستفادة على مستوى المنطق اإلدارية للمملكة.

من البيانات  إيجاد قاعدة معلومات عن المساكن بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين .2.4

 األساسية عن خصائص المساكن التي بتطلبها خطط التنمية.
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توفير إحصاءات ومؤشرات للمساكن دوريًا لقياس التغير الحاصل في خصائص المساكن مع مرور الزمن، وأجراء  .2.5

 .المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية

 ع المسكن وعمر المسكن الذي تقطنه األسرة.من حيث نوع المبني ونو اإلسكانالتطورات والنمو في مجاالت   .2.6

 المساكن: إحصاءات المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بنشرة .3

: هي جزء من المملكة العربية السعودية يشرف على إدارتها جهاز حكومي تابع لوزارة الداخلية، المنطقة اإلدارية 3.1

 .وتقسم المملكة إلى ثالث عشرة منطقة إدارية ،تعد مقرًا إلمارتهامدينة ويوجد في كل منطقة إدارية 

: هو كل مشيد قائم بذاته ومثبت على األرض بصفة دائمة أو مؤقته ويتكون من دور واحد أو أكثر، ويحتوي المبنى 3.2

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

 ،لخ... إ الدينيأو  ،أو لممارسة أي نوع من أنواع النشاط االقتصادي أو االجتماعي ،العمل وأوقد يكون معدًا للسكن 

والمتجر والمسجد ... إلخ، مع مالحظة أن  ،مثل: المجمع والعمارة والقصر والفيال والمنزل الشعبي والدائرة الحكومية

مبان  كل من الجسور وغرف الكهرباء، تعد منفصلة، كما ال  تعد  مبان  حق الفيال ال ملحقات المبنى مثل الكراج، الدكان، مل

 وغرف المحركات، ومضخات المياه.

هو مبنى أو جزء من مبنى مكون من غرفة أو أكثر معد أصاًل لسكن أسرة واحدة وله باب أو عدة أبواب  :المسكن 3.3

أو تحت التشييد، وقد يقيم  ،أو مستخدمًا كمسكن عام ،أو خاليًا أو مشغواًل بعمل ،مستقلة سواًء كان مشغواًل بأسرة

كل مكان  عد  وقد تشغله منشأة أو أكثر، وقد يوجد به أسرة ومنشأة في نفس الوقت، وقد  ،بالمسكن أكثر من أسرة

أنواع المساكن الفيال والمنزل ومن  ،مسكون مسكنا ولو لم يعد أصاًل للسكن مثل: الدكاكين، الورش، المدارس ... إلخ

 الشعبي والشقة.

هو فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة، ويشتركون في المأكل والمسكن  األسرة المعيشية: 3.4

 الذي يقيمون فيه وقت  المسح، ويدخل  ضمن أفراد األسرة ما يلي:

وا عنها  األفراد السعوديون .1 ب  عملية المسح لوجودهم خارج  أثناءالذين يقيمون إقامة معتادة مع األسرة، وتغي 

 المملكة بصفة مؤقتة، مثل: رجال األعمال، والمسافرين للعالج أو للسياحة، والطالب الدارسين في الخارج.

هم في فترات عمل مسائية، المسح لوجود أثناءاألفراد الذين يقيمون مع األسرة بصفة معتادة، وتغيبوا عنها  .2

 مثل: األطباء والممرضين والصيادين والعاملين في المطارات والحراس ... إلخ.

 العمالة المنزلية الذين يقيمون مع األسرة. .3

 األسرة المسافرون داخل المملكة.أفراد  .4

ا، وعادة ما يكون هو هو الشخص الذي تتخذه األسرة رئيًسا لها من بين أفرادها المقيمين معه رئيس األسرة: 3.5

 .( سنة15ـرية، وال يقـل عمره عن )المسؤول عن اتخاذ القرارات في الشؤون األس

هم جميع األفراد المقيمين في المملكة بصفة اعتيادية وقت إجراء المسح من السعوديين وغير  السكان: 3.6

 السعوديين.
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زيارة الباحث الميداني خالل فترة  أثناءهي صفة حيازة المساكن المشغولة بأسر التي تقيم بها  نوع الحيازة: 3.7

 أخرى )غير ذلك((. –مقدم من صاحب العمل  –إيجار  –اإلسناد الزمني والتي تصنف إلى )مملوكة 

 .تلك المساكن يقطنون: هم أفراد األسر المختارة في العينة الذين سكان المسح 3.8

 :السكنيالمستفيدين من الدعم  3.9
 

الوحدات السكنية من خالل الحلول السكنية المقدمة من برنامج هم المواطنين الذين تم توقيعهم لعقود تملك 

 .م25/04/2019إلى م  26/04/2018وذلك بداية من تاريخ  سكني وصندوق التنمية العقاري

 بناء ذاتي: 3.10

لمن لديه أرض ويرغب ببناء منزله حسب رغبته، وذلك من خالل تمويل عقاري على عبارة عن برنامج تمويل بناء ذاتي 

 دفعات عبر جهات التمويل.

 بيع على الخارطة: 3.11

عبارة عن تمويل شراء عقار تحت اإلنشاء أو ما يسمى )على الخارطة( سواء كان )فيال، شقة، تاون هاوس( عبر أحد 

 .مقاولين معتمدين ومن خالل أحد الجهات التمويلية والمقدمة من خالل اإلسكانمشاريع وزارة 

 :اإلسكان وزارةمقدمة من  وحدات جاهزة 3.12

له حيث إن المستحقين يحصلون على  بتطويره وتنفيذ أعمال البناء المباشر اإلسكانعبارة عن برنامج قامت وزارة 

 :نوعين من الدعم

 سكنية مخفضة السعر.دعم سعر الوحدة السكنية الجاهزة والحصول على وحدة  -

 .مدعوم األرباح وذلك عند الشراء عن طريق الممولين المعتمدين قرض عقاري -

 جاهزة: وحدات 3.13

المواطن المستحق من تملك المسكن  لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق لتمكين عبارة عن قرض عقاري مدعوم األرباح

الوحدة السكنية في أي موقع يختاره بناًء على الشروط واألحكام المناسب وسيكون للمواطنين المستحقين حرية شراء 

 .وآلية العمل

 : الجنسية 3.14

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

 له الحق في الحصول عليه.
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 المؤشرات:  3.15
 

 االحتسابمعادلة  المؤشر

 .مجموع المساكن المشغولة بأسر سعودية=  إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية

 X 100عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية/ إجمالي المساكن =  نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية 

المشغولة بأسر نسبة المساكن ذات البناء المسلح 

 سعودية

إجمالي  / المشغولة بأسر سعودية البناء المسلحذات عدد المساكن = 

 X 100  سعودية المساكن المشغولة بأسر

 نسبة الزيادة في األسر السعودية
السعودية عام  إجمالي األسر – 2019= ))إجمالي األسر السعودية عام 

  X 100 (2018( / إجمالي األسر السعودية عام 2018

 إجمالي عدد األفراد السعوديين/ إجمالي عدد األسر السعودية=   متوسط حجم األسرة السعودية 

المشغولة وذات البناء المسلح  المملوكة نسبة المساكن 

فترة زيارة الباحث خالل  أثناء هابوالتي تقيم  بأسر سعودية

وال تشمل ما تملكه األسرة من  اإلسناد الزمني للمسح

 مساكن في أماكن أخرى  

المشغولة بأسر سعودية / البناء المسلح  ذاتالمملوكة عدد المساكن = 

  X 100 إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية

والتي  المشغولة بأسر سعودية المملوكة نسبة المساكن 

اإلسناد الزمني  فترة زيارة الباحث خالل أثناء هابتقيم 

وال تشمل ما تملكه األسرة من مساكن في أماكن  للمسح

 أخرى  

إجمالي المساكن  / المشغولة بأسر سعوديةالمملوكة عدد المساكن = 

  X 100المشغولة بأسر سعودية

مشغولة بأسر سعودية المساكن الفي  اإليجارنسبة 

زيارة الباحث خالل فترة اإلسناد  أثناءها بوالتي تقيم 

 الزمني للمسح

المشغولة بأسر سعودية / إجمالي المساكن  اإليجار= عدد المساكن 

 X 100المشغولة بأسر سعودية  

المشغولة  ذات البناء المسلح نسبة اإليجار في المساكن

زيارة الباحث خالل فترة  أثناءها بوالتي تقيم  بأسر سعودية

 اإلسناد الزمني للمسح

المشغولة بأسر سعودية / ذات البناء المسلح  اإليجار= عدد المساكن 

 X 100إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية  

سعودية وتعتمد على  نسبة المساكن المشغولة بأسر 

 الشبكة العامة مصدًرا للكهرباء

وتعتمد على الشبكة العامة  عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية = 

  X 100 ةسعودي مصدًرا للكهرباء / إجمالي المساكن المشغولة بأسر

سعودية التي تعتمد  نسبة المساكن المشغولة بأسر 

 على الشبكة العامة للصرف الصحي

التي تعتمد على الشبكة  عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية= 

  سعودية العامة للصرف الصحي / إجمالي المساكن المشغولة بأسر

100 X  

سعودية التي تعتمد  نسبة المساكن المشغولة بأسر 

 على الغاز كوقود للطبخ

التي تعتمد على الغاز كوقود  عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية=  

 X 100  للطبخ / إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية
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 التغطية: .4

 التغطية المكانية: 4.1

(  للمملكة العربية 13إحصاءات المساكن البيانات المتعلقة بالمساكن لكافة المناطق اإلدارية الـ )نشرة تغطي 

السعودية، حيث يغطي مسح المساكن ) المصدر األول إلحصاءات المساكن( مناطق : ) الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة 

المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف( عن طريق 

لة ألسر المنطقة، فيما تشمل بيانات السجالت زيارة عينة من أسر كل منط ّمث  قة يتم اختيارها بطريقة علمية لتكون عينة م 

اإلدارية )المصدر الثاني إلحصاءات المساكن( كافة سكان المملكة األفراد الموثقة بياناتهم في  سجالت الجهات الحكومية 

 ذات العالقة. 

 التغطية الزمانية: 4.2

سند بيانات مسح   :كما يلي والسكنية واالجتماعيةمن حيث عدد أفراد األسرة وخصائصهم السكانية  المساكنت 

 ومعاينتها.إلى تاريخ زيارة األسرة والسكنية تسند بيانات عدد أفراد األسرة وخصائصهم السكانية  .1

 السبعة السابقة لزيارة األسرة ومعاينتها. يام األتسند بيانات المشتغلين إلى  .2

 اإلحصائية المستخدمة:التصنيفات  .5

 تعتمد بيانات النشرة على التصانيف واألدلة التالية: 

 تصنيف المساكن حسب أنواعها. 

 تصنيف المساكن حسب نوع الحيازة. 

 تصنيف المساكن حسب مادة البناء. 

 اختيار العينة: .6

لة لمجتمع المسح على مستوى المملكة وموزعة حسب  33.350تم اختيار عينة المسح بتحديد  مث  أسرة كعينة مختارة وم 

 المناطق اإلدارية على النحو التالي: 

 

 عدد األسر المنطقة اإلدارية عدد األسر المنطقة اإلدارية عدد األسر المنطقة اإلدارية

175.5 الريـاض 250.2 عســير  600.1 نجــران   

050.6 مكـة المكرمة 825.1 تبــوك  500.1 البــاحة   

300.2 المدينة المنورة 625.1 حائــل  650.1 الجــوف   

650.1 القصــيم 750.1 الحدود الشمالية   
350.33 المجموع  

200.4 المنطقة الشــرقية 775.1 جـازان   
 

 



 م2019المساكن  إحصاءات                                النشرات 

11 

 وحدات المعاينة في مسح المساكن:

سـحب فـي المرحلـة األولى  وحدات المعاينة األولية هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي ت 

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

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

 جـزًءا مـن وحـدات المعاينـة األولية.

 

 أدوات جمع البيانات:. 7

بل مختصي مسح المساكن في الهيئة العامة لإلحصاء، وقد روعي عند إتم  عداد وتصميم استمارة المسح من ق 

صدرها منظمة  العمل الدولية في مجال مسوح المساكن، كما  تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية التي ت 

ها على الجهات ذات العالقة ألخذ مرئياتهم ومالحظاتهم عل يها، وقد تم إعداد صياغة األسئلة بطريقة علمية تم عرض 

بل الباحثين.    محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال من ق 

 

حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات الفنية  قسميناالستمارة إلى  تم تقسيم

 لمرحلة العمل الميداني

 الديموغرافيةالخصائص  البيانات الجغرافية وبيانات المسكن

  يمكن االطالع على االستمارة كاملة وتحميلها من خالل الموقع الرسمي للهيئة على اإلنترنت
0-https://www.stats.gov.sa/ar/911 

 

 أسلوب جمع البيانات:. 8

 )المصدر األول للنشرة(:ن اكمع البيانات في مسح المسج 8.1    

  تم اختيار العاملين المرشحين كباحثين ميدانيين الذين  قاموا بزيارة األسر لجمع بيانات )مسح المساكن( بناء على عدة

 معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل.

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

 خالل برامج تدريبية خاصة.

  تم اعتماد أسلوب االتصال المباشر باألسرة في عملية استيفاء استمارة المسح وجمع البيانات، حيث قام الباحث

الميداني بزيارة األسر الواقعة ضمن عينة المسح بعد الوصول لها باستخدام اإلحداثيات المدونة في الجهاز اللوحي 

رشادية، والتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية التي تثبت هويته اإلحصائية، كما وضح هدفه من والخرائط اإل

وفي حال عدم ، االستمارة اإللكترونية مشافهة من رب األسرة ىالزيارة، وقدم نبذة عن المسح وأهدافه واستوف

مٍّ بشؤونهاوجود رئيس األسرة تم جمع البيانات من أي فرد بالغ من األس ل   .رة م 

https://www.stats.gov.sa/ar/911-0
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  استخدم كافة الباحثين الميدانين األجهزة اللوحية الستيفاء بيانات استمارة المسح بناًء على اإلسناد الزمني المحدد

 وفًقا لعــدد أفــراد األســرة وخصائصــهم السكانية واالجتماعية واالقتصادية. 

 ة استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل بال مملكة خاصية "التزامن" المتوفرة على األجهزة اللوحي 

لتحميل ونقل البيانات المستوفاة لألسرة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز الرئيس بالهيئة، 

ن بشكل معين تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها الحًقا.  ز  خ   حيث ت 

  )قواعد وهي )ان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة مسح المساكن، لكترونيًا لضمإتطبيق )قواعد التدقيق

بناؤها من خالل ربط العالقة المنطقية بين إجابات االستمارة ومتغيراتها  اإلجابات( تمإلكترونية تكتشف تعارض 

األسرة بحيث ال لتساعد الباحث الميداني في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات االستمارة مع رب 

برمجة من تمرير األخطاء إذا تعارضت اإلجابة مع معلومة أو إجابة أخرى في    االستمارة.تسمح هذه القواعد الم 

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

ي منطقة اإلشراف، حيث خضعت جميع مناطق العمل لعملية المسؤول عنه، والمشرف على عملية المسح ف

مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيًضا بضبط ومراقبة أداء جميع 

 الفئات العاملة بالميدان تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدًءا من اليوم األول إلى آخر يوم فيها. 

 الحصول على البيانات من السجالت اإلدارية )المصدر الثاني للنشرة(:  8.2

قامت الهيئة العامة لإلحصاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمساكن للحصول على البيانات الخاصة 

اإلدارية، وتم حفظها في الصادرة من واقع بيانات السجالت  اإلسكانوزارة بإحصاءات المساكن، والتي شملت بيانات 

وتمت علميات تدقيقها ومراجعتها وفق المنهج اإلحصائي العلمي ومعايير الجودة المتعارف  ،قواعد البيانات في الهيئة

صدرة البيانات.  عليها بالتنسيق مع الجهة م 

 عداد النتائج ومراجعتها:. إ9

ة لمسح المساكن، والب جمع  يانات من السجالت اإلدارية في الخطوات السابقة، تم بعد أن تمت مراجعة البيانات الـم 

القيام بعمليات االحتساب واستخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثم  تمت عمليات 

اض المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إحصاءات المساكن باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها ألغر

 المراجعة والتدقيق.

 نشر البيانات:. 10

 أواًل: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر: 

وفي هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسوح المساكن، وتنسيق وتنظيم ومراجعة 

ثم تم إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات،  ،بيانات السجالت اإلدارية التي تحتويها النشرة

 وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية كما هي اآلن في هذه النشرة، وقد تم إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 : ثانيًا: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة



 م2019المساكن  إحصاءات                                النشرات 

13 

مطلع العام الميالدي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على اإلنترنت، تقوم في هذه بعد أن قامت الهيئة 

المرحلة بإعداد المواد اإلعالمية الخاصة لإلعالن عن صدروها عبر كافة وسائل اإلعالم إضافة إلى منصاتها المختلفة في 

نشر ابتداًء في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة مواقع التواصل االجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر،  وت 

لضمان انتشارها ووصلها لكافة العمالء والمهتمين بإحصاءات المساكن، وإدراجها  وذلك  Excelكبيانات مفتوحة بصيغة 

 .في المكتبة اإلحصائية على الموقع

 

 ثالًثا: التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة:  

ة التواصل مع العمالء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة المساكن بالتواصل إيماًنا من الهيئة بأهمي

مع العمالء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العمالء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات 

   ت واالستفسارات عن طريق:االتصالية ليتواصل عمالؤها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ استقبال الطلبا

 الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة:www.stats.gov.sa   

  للهيئةالبريد اإللكتروني الرسمي: info@stats.gov.sa  

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

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

 .الخطابات الرسمية 

  (.920020081على رقم )باالتصال الهاتف اإلحصائي 

 

 إجراءات الجودة المطبقة:. 11

، ومن حسمن هذا المتخضع إحصاءات المساكن للعديد من إجراءات الجودة الفنية وذلك لضمان جودة البيانات الناتجة 

 هذه اإلجراءات: 

استخدام تقييمات المسوح السابقة ألغراض رصد عناصر القوة والضعف في تنفيذ المسح وتحسين إجراءات  .1

 جمع البيانات اإلحصائية. 

تدريب واختبار الباحثين لضمان قدرة الباحث في الحصول على البيانات بطريقة مناسبة تتمشى مع أهداف  .2

 المسح. 

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

 مراحل تنفيذ المسح. 

 التقليل من عبء المستجيب من خالل البرمجيات والرسائل االلكترونية لجمع البيانات. .4

ة للتأكد من دقة األرقام ومطابقتها لواقع إحصاءات مقارنة نتائج المسح أو السجالت اإلدارية باألرقام التاريخي .5

 المساكن في المملكة. 

 استخدام أساليب فلترة مناسبة لمنع تكرار األفراد في مصادر السجالت اإلدارية المختلفة.  .6
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 . االلتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبقاً  .7

 :عملية جمع البيانات الميدانية أثناءغرفة جودة البيانات بالهيئة  هذا باإلضافة إلى عدد من اإلجراءات التي تقوم بها

 

 غرفة جودة البيانات:

هيأة بكافة وسائل المتابعة  اإللكترونية    غرفة عمليات تعمل بشكل متزامن مع األعمال الميدانية للمسوح م 

مراجعـة اتسـاق البيانـات واكتشاف حاالت بوشاشات المراقبة والتتبع  يقوم فيها المراقبون وإخصائيو الجودة 

ته من قبل الباحث ئعملية جمع البيانات في الميدان من خالل متابعة ما يتم تعب أثناءالخطـأ والقيـم المتطرفـة 

التحقق من حثين للتعليمات الخاصة بالمسح، والميداني بشكل آلي وفوري، وتهدف إلى التحقق من اتباع البا

، والتأكد من موثوقية ومنطقية جدول الزيارات المقررة لألسرة نات، و التأكد من تطبيق منطقية وصحة البيا

 البيانات ومراجعة بعض مؤشرات المسح المهمة للتأكد من دقة البيانات، وتقوم بعدة مهام أبرزها: 

          ق العمل الميدانية على ر  عة وإرسال المالحظات إلى ف  جم  مختلف مستوياتها عن طريق مراجعة البيانات الم 

ة التي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات بشكل آلي سريع  النظام اآللي المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحي 

 في مواقع عملهم.

          ق من سالمة استيفاء الباحث ا باألسر وطرح بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقُّ االتصال هاتفيًّ

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

 وتقديم الشكر ألرباب األسر على تعاونهم.

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

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

 العينة.

 

 المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة: . 12

ووزارة االقتصاد والتخطيط إضافة إلى المنظمات الدولية  اإلسكانتستفيد من نشرة المساكن كاًل من وزارة 

ستفاد من بيانات مسح المساكن في دعم صناع  ،واإلقليمية والباحثين والمخططين المهتمين بإحصاءات المساكن حيث  ي 

ما ك ،سح في وضع البرامج وخطط التنميةتساعد مؤشرات المإذ  ؛القرار والمخططين في المملكة العربية السعودية

 بحاثهم.أيفيد المسح الجهات الحكومية األخرى والباحثين واألكاديميين والمهتمين في مجال نشر تقاريرهم ودراساتهم و

   يمكن االطالع على تفاصيل منهجية إحصاءات المساكن من خالل الموقع الرسمي للهيئة على اإلنترنت

0-s://www.stats.gov.sa/ar/911http 

 
 

https://www.stats.gov.sa/ar/911-0
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 :ةالمؤشرات الرئيس
 

 المؤشر م
 قيمة المؤشر

2018 2019 

 3.681.927 3.591.098 إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية 1

 %64.85 %64.17 نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من إجمالي المساكن 2

 %89.84 %89.54 المشغولة بأسر سعودية  ذات البناء المسلحنسبة المساكن  3

 %2.53 %2.47 نسبة الزيادة في األسر السعودية 4

 5.86 5.96 متوسط حجم األسرة السعودية  5

6 

المشغولة بأسر ذات البناء المسلح و المملوكة نسبة المساكن 

زيارة الباحث خالل اإلسناد الزمني  أثناء هابوالتي تقيم  سعودية

وال تشمل ما تملكه األسرة من مساكن في أماكن  ،للمسح

 أخرى  

51.70% 53.31% 

7 

والتي  المشغولة بأسر سعودية المملوكة نسبة المساكن 

وال  ،زيارة الباحث خالل اإلسناد الزمني للمسح أثناء هابتقيم 

 تشمل ما تملكه األسرة من مساكن في أماكن أخرى  

60.49% 62.08% 

8 
والتي في المساكن المشغولة بأسر سعودية  اإليجارنسبة 

 زيارة الباحث خالل فترة اإلسناد الزمني للمسح أثناءها بتقيم 
37.63% 35.49% 

9 

المشغولة بأسر ذات البناء المسلح في المساكن  اإليجارنسبة 

زيارة الباحث خالل فترة اإلسناد  أثناءها بوالتي تقيم سعودية 

 الزمني للمسح

35.98% 34.11% 

10 
نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية وتعتمد على الشبكة  

 العامة مصدًرا للكهرباء
99.85% 99.89% 

11 
نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي تعتمد على  

 الشبكة العامة للصرف الصحي
56.39% 57.52% 

12 
نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي تعتمد على  

 للطبخالغاز كوقود 
93.66% 93.37% 
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 :للنشرةالمالمح الرئيسة 
 

 واألسرية: الخصائص السكنية .1
 

 ( مسكناً 3.681.927المساكن المشغولة بأسر سعودية بالمملكة بلغ ) عدد أن إجماليمسح المساكن أظهرت نتائج 

 .( مسكنا3.591.098)( حيث بلغ عدد المساكن 2018مقارنة بعام )

( نسمة، وبمتوسط حجم لألسرة 21.592.448األفراد الذين يقطنون هذه المساكن بلغ ) كما تظهر النتائج بأن عدد

 سرة هو ناتج قسمة عدد األفراد على عدد األسر.بحجم األ د(، ويقص2018( في عام )5.96) ة( مقارن5.86السعودية بلغ )

 حسب نوع المسكن على النحو التالي:وتتوزع هذه المساكن ب

 

  من إجمالي المساكن  (٪43.74)( شقة وذلك بنسبة 1.610.408)بـ عدد الشقق المشغولة بأسر سعودية إجمالي

 .(2018في عام ) (٪43.79) بنسبة شقة( 1.572.654)مقارنة بـ سعودية، المشغولة بأسر

  ساكن من إجمالي الم (٪29.75)( فيال وذلك بنسبة 1.095.237)بـ إجمالي عدد الفلل المشغولة بأسر سعودية

 .(2018في عام ) (٪29.42)وبنسبة  ( فيال1.056.463)مقارنة بـ سعودية، المشغولة بأسر

  ( من إجمالي ٪18.06( منزل شعبي وذلك بنسبة )664.991)بـ إجمالي عدد المنازل الشعبية المشغولة بأسر سعودية

 .(2018( في عام )٪18.32) وبنسبة ( منزل شعبي657.897)مقارنة بـ سعودية، المساكن المشغولة بأسر

  ( من إجمالي ٪7.72( دور في فيال وذلك بنسبة )284088)بـ إجمالي عدد األدوار في الفلل المشغولة بأسر سعودية

 .(2018في عام )( ٪7.72) وبنسبة( دور في فيال 277276)مقارنة بـ ،ةبأسر سعوديالمساكن المشغولة 

 ( دور في منزل شعبي وذلك بنسبة 27.203)بـ شغولة بأسر سعودية إجمالي عدد األدوار في المنازل الشعبية الم

( ٪0.75) وبنسبة( دور في منزل شعبي 26.808)مقارنة بـ ،ةبأسر سعودي( من إجمالي المساكن المشغولة 74,0٪)

 .(2018عام ) يف

 

)من إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر  المساكن المشغولة بأسر سعودية أن نسبةكما أظهرت نتائج المسح 

بنسبة ٪(، تليها في الترتيب منطقة الرياض 24.69)بنسبة أعلى مستوى لها في منطقة مكة المكرمة سعودية( بلغت 

بنسبة ٪(، ثم منطقة المدينة المنورة 8.56)بنسبة ٪(، ثم منطقة عسير 14.35)بنسبة ٪(، ثم المنطقة الشرقية 23.50)

٪(، ثم منطقة 3.43)بنسبة ٪(، ثم منطقة تبوك 4.64)بنسبة ٪(، ثم منطقة القصيم 4.95)بنسبة ٪( ثم منطقة جازان 6.87)

٪(، ثم منطقة الحدود 1.66)بنسبة ٪(،ثم منطقة الجوف 1.97)والباحة بنسبة  ٪(، ثم منطقة نجران2.92)بنسبة حائل 

 .٪(1.10)بنسبة الشمالية 

كن من جملة المساكن المشغولة بأسر كن المشغولة بأسر سعودية حسب نوع المستوزيع المساأما فيما يتعلق ب

القصيم بمنطقة المساكن المشغولة بأسر سعودية  ة فيأعلى نسب نجد أن الفلل تمثل، سعودية في كل منطقة إدارية

الحدود ومنطقة  ٪(41.09) بنسبةحائل ومنطقة ٪(، 45.71) بنسبة الرياض من منطقة ويأتي بعدها كل  ٪( 57.32) بنسبة

تمثل الشقق  ، في حين٪(35.63) بنسبةعسير ومنطقة  ٪(36.90) بنسبةالجوف ومنطقة ٪(، 40.71) بنسبةالشمالية 
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من منطقة  يأتي بعدها كل  و٪( 63.38)بنسبةمكة المكرمة ة قطالمساكن المشغولة بأسر سعودية بمن فيأعلى نسب 

 الباحةومنطقة  ٪(47.92) بنسبة٪(، والمنطقة الشرقية 59.90) بنسبةالمدينة المنورة ومنطقة  ٪(61.99) بنسبةتبوك 

في حين تمثل المنازل الشعبية أعلى نسبة من المساكن المشغولة ، ٪(38.63) بنسبةنجران ومنطقة  ٪(40.21) بنسبة

 ٪(. 56.82)بنسبة جازان منطقة بأسر سعودية  في 

 

 حسب المنطقة اإلدارية سعودية(بأسر  )المشغولةعدد المساكن إلجمالي التوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Total Housing Units (Occupied with Saudi Households) by Administrative Area 

 

 

 

 المساكن حسب نوع الحيازة: .2
 

زيارة  أثناءها بالمملوكة المشغولة بأسر سعودية والتي تقيم  نتائج أن نسبة المساكنالظهر وبحسب نوع الحيازة ت

)من إجمالي المساكن  وال تشمل ما تملكه األسرة من مساكن في أماكن أخرى ،الباحث خالل فترة اإلسناد الزمني للمسح

بـ  مقارنة إجمالي أفراد األسر السعودية من (٪66.16) يقطنها (٪62.08)نسبته ما بلغت  المشغولة بأسر سعودية(

 المملوكة نسبة المساكنفي حين أن  (،2018في عام ) إجمالي أفراد األسر السعودية من (٪67.6) يقطنهاو (60.49٪)

 وال تشمل ما تملكه ،اإلسناد الزمني للمسحفترة زيارة الباحث خالل  أثناء هابوالتي تقيم  المشغولة بأسر سعودية

تم بعد استبعاد المساكن التي  (إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية)من األسرة من مساكن في أماكن أخرى 

 (٪51.70)مقارنة بـ (٪53.31ما نسبته ) بلغت البلك(و طوب،الو حجر،الو ،إنشاؤها بمواد بناء غير مادة المسلح كــ)الطين

 .(2018في عام )
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زيارة الباحث خالل  أثناءها بوالتي تقيم  ن نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعوديةأكما أظهرت النتائج 

 (٪31.46) يقطنها( ٪35.49)تمثل ما نسبته  )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( فترة اإلسناد الزمني للمسح

، تليها المساكن المقدمة من (2018٪( في عام )30.93) يقطنهاو (٪37.63)مقارنة بـ  إجمالي أفراد األسر السعودية من

 بنسبة زيارة الباحث خالل فترة اإلسناد الزمني للمسح أثناءها بوالتي تقيم  العمل المشغولة بأسر سعودية صاحب

وتأتي ، (2018في عام ) (٪1.34( ويقطنها )٪1.72)مقارنة بـ  إجمالي أفراد األسر السعودية من٪( 2.32) ويقطنها٪( 2.32)

زيارة الباحث خالل فترة  أثناءها بوالتي تقيم  حيازتها غير ما سبق ذكرهالمساكن المشغولة بأسر سعودية والتي نوع أخيرا 

 (٪0.11)( ويقطنها ٪0.16)بـ  مقارنةً  من إجمالي أفراد األسر السعودية (٪0.06)ويقطنها  (٪0،11) اإلسناد الزمني للمسح

 .(2018في عام )

 

 2019-2018لعامي  نوع الحيازة( حسب ةسعودي ر)المشغولة بأسعدد المساكن التوزيع النسبي إلجمالي 

Percentage Distribution Total of Housing Units (Occupied with Saudi Households) by Tenure of Housing Unit (2018-2019) 
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 الدعم السكني: .3
 

 ا( مستفيدً 79.641بلغ ) م2019أن عدد المستفيدين من عقود الدعم السكني خالل عام  اإلسكانبيانات وزارة أظهرت 

٪( 4.13٪( لعقود البناء الذاتي، )21.72( لعقود الوحدات الجاهزة، )%72.40على مستوى المناطق اإلدارية بنسبة بلغت )

على الخارطة على التوالي، وذلك وفقًا للحلول وعقود البيع  اإلسكان،وزارة المقدمة من  ٪( لعقود الوحدات الجاهزة1.74و)

 السكنية المقدمة كوحدات سكنية للمستفيدين من خالل برنامج سكني وصندوق التنمية العقاري.

أعلى حيث أظهرت البيانات نسب المستفيدين من عقود الدعم السكني حسب نوع العقد )بيع على الخارطة( بلغت 

 وفي، من إجمالي عدد المستفيدين من عقود البيع على الخارطة ٪(59.94)بة الشرقية بنسمنطقة المستوى لها في 

من إجمالي عدد المستفيدين من عقود الوحدات  ٪(37.98)بنسبة  الرياض حسب نوع العقد )الوحدات الجاهزة(منطقة 

من إجمالي عدد  ٪(19.98)في منطقة الرياض بنسبة  أيًضا بلغت حدها األعلى حسب نوع العقد )البناء الذاتي(، الجاهزة

الشرقية حسب نوع العقد )الوحدات منطقة وأخيرا بلغت النسبة حدها األعلى في ال، المستفيدين من عقود البناء الذاتي

المقدمة  من إجمالي عدد المستفيدين من عقود الوحدات الجاهزة ٪(19.65)ـ ( وذلك باإلسكان وزارةالمقدمة من  الجاهزة

 .اإلسكان وزارةمن 

المقابل بلغت النسب حدها األدنى حسب نوع عقود الدعم السكني في منطقة الباحة حسب نوع العقود )البناء في 

٪( على التوالي 0.46٪، 0.27٪، 0.90، وحدات جاهزة( بنسب تصل إلى )اإلسكان وزارةمقدمة من  الذاتي، وحدات جاهزة

 من إجمالي عدد المستفيدين من هذه العقود.

 2019لعام  المنطقة اإلداريةو مستفيدين من عقود الدعم السكني حسب نوع العقدلجمالي اإلالتوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Total Beneficiaries of Residential Support Contracts, by Type of Contract and Administrative Area in 

2019 
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 :المساكن حسب العمر التقريبي .4
 

)من إجمالي المساكن  التقريبي للمسكن تظهر النتائج أن نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية بحسب العمر

في عام  ٪(8.31٪( مقارنة بـ )5.95( سنوات نسبة )5بلغت في المساكن التي يقل عمرها عن ) المشغولة بأسر سعودية(

سنوات( تمثل ما  10إلى أقل من  5ين )(، في حين أن المساكن المشغولة بأسر سعودية التي يتراوح عمرها ب2018)

(، ويأتي بعدها المساكن المشغولة بأسر سعودية التي يتراوح عمرها 2018٪( في عام )23.15٪( مقارنة بـ )21.03نسبته )

(، في حين أن المساكن المشغولة بأسر 2018٪( في عام )31.09٪( مقارنة بـ)30.98( سنة بما نسبته )20إلى  10ما بين )

(، 2018٪( في عام )22.11٪( مقارنة بـ )24.61( سنة بنسبة ) 30( سنة وأقل من ) 20التي كان عمرها أكبر من ) سعودية

٪( في 15.33٪( مقارنة بـ )17.43( سنة بنسبة ) 30وتأتي أخيرًا المساكن المشغولة بأسر سعودية التي عمرها أكبر من )

 (.2018عام )

 المساكن حسب مادة البناء: .5
 

)من إجمالي المساكن  لمساكن المشغولة بأسر سعوديةلالبناء  والمستخدمة فيالمادة الغالبة أن  نتائج المسح توضح

مقارنة  أفراد األسر السعودية نم (٪90.08) (، والتي يقطنها٪89.84بنسبة )المسلح  هي البناء المشغولة بأسر سعودية(

والتي أستخدم في بنائها المساكن المشغولة بأسر سعودية  أما، (2018في عام ) (٪89.07)والتي يقطنها، (٪89.54)بـ 

 والتي يقطنها، (٪44.10)مقارنة بـ  من أفراد األسر السعودية( ٪91,9) يقطنهاو (٪15.10)ما نسبته تمثل  الطوب(/)البلك

نسبته تمثل ما الحجر ستخدم في بنائها اوالتي المساكن المشغولة بأسر سعودية  كما أن، (8201في عام ) (91.10٪)

 .(م8201في عام ) (٪10،0) والتي يقطنها(، ٪02.0)مقارنة بـ  فراد األسر السعوديةمن أ( ٪01.0)يقطنها  (10.0٪)

 ةبأسر سعوديتمثل المادة الغالبة في البناء في غالبية المساكن المشغولة  (المسلح البناءمادة ) وعلى الرغم من أن

التي استخدم في إنشاؤها في نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية  افإن هناك تفاوتً  في جميع المناطق اإلدارية

(، وحدها األعلى في ٪65.47هذه النسبة حدها األدنى في منطقة جازان ) بلغبين المناطق اإلدارية، حيث ت المسلحالبناء 

 (.٪100)حدود الشمالية المنطقة 
 

 2019-2018لعامي  ( حسب مادة البناءةسعودي رالمشغولة بأس)عدد المساكن إلجمالي التوزيع النسبي 

Percentage Distribution Total of Housing Units (Occupied with Saudi Households) by Construction (2018-2019) 
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 :المساكن حسب مادة األرضيات .6
 

)من إجمالي المساكن المشغولة بأسر  األعلى نسبةالأن  النتائجأظهرت من حيث نوع المادة المستخدمة في األرضيات 

تأتي بعدها  ،(٪62.58)بنسبة تستخدم السيراميك في األرضيات  سعودية التي المشغولة بأسرلمساكن كانت ل سعودية(

المشغولة المساكن ثم  ،(٪28.06) بنسبة سعودية التي تستخدم البالط العادي في األرضيات المشغولة بأسرالمساكن 

 سعودية التي المشغولة بأسرالمساكن و (،٪5.82)بنسبة األرضيات سعودية التي تستخدم البالط اإلسمنتي في  بأسر

في  هسعودية التي تستخدم الباركي المشغولة بأسرالمساكن  آخراً تأتي و(، ٪2.53) بنسبة تستخدم رخام في األرضيات

 .(٪1.01) بنسبة األرضيات

 
 المساكن حسب مصدر المياه: .7

 

تعتمد على  التي )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية(سعودية  المشغولة بأسرأن المساكن  نتائجالظهر ت

( من إجمالي أفراد ٪76.86( ويقطنها )٪77.51) نسبةتمثل النسبة األعلى بـشبكة المياه العامة كمصدر للمياه لهذه األسر 

( ٪22.16) بنسبة عودية التي تعتمد على الوايت كمصدر للمياهس المشغولة بأسرتليها المساكن  السعودية،األسر 

سعودية التي تعتمد على اآلبار  المشغولة بأسرالمساكن  ومن ثم السعودية،( من إجمالي أفراد األسر ٪22.72ويقطنها )

 السعودية.( من إجمالي أفراد األسر ٪0.42( يقطنها )٪0.33) بنسبة كمصدر للمياه

وفقًا لنوع المسكن، حيث يغلب مصدر المياه "شبكة عامة" على الفلل  همصدر المياويختلف توزيع المساكن حسب 

بنسبة (، والشقق ٪74.61)بنسبة ( واألدوار في المنازل الشعبية ٪82.78)بنسبة (، واألدوار في فلل ٪81.92)بنسبة 

 (.٪51.22)بنسبة (، بينما يغلب مصدر المياه "وايت" على المنازل الشعبية 86.25٪)

 مصدر المياه( حسب ةسعودي رالمشغولة بأس)عدد المساكن إلجمالي التوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Total Housing Units (Occupied with Saudi Households) by Source of Water 
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 المساكن حسب مصدر مياه الشرب: .8
 

 )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( سعودية المشغولة بأسرالمساكن  نسبة أظهرت نتائج المسح أن

من  (٪51.03( ويقطنها )٪54.10)تأتي كأعلى نسبة بـ كمصدر لمياه الشرب لهذه األسر  "عبوة ماء"تعتمد على  التي

كمصدر لمياه  "شبكة عامة"المساكن المشغولة بأسر سعودية التي تعتمد على إجمالي أفراد األسر السعودية، تليها 

سعودية  المشغولة بأسرالمساكن  ثم، أفراد األسر السعودية ( من إجمالي٪16.30( ويقطنها )٪17.28) بنسبة الشرب

، إجمالي أفراد األسر السعودية ( من٪19.01( ويقطنها )٪16.38) بنسبةكمصدر لمياه الشرب  "الوايت"التي تعتمد على 

( ٪11.98) بنسبة كمصدر لمياه الشرب "المياه فلتر"سعودية بالمملكة التي تعتمد على  المشغولة بأسرالمساكن و

سعودية التي تعتمد على  المشغولة بأسرالمساكن  آخراً يأتي ومن إجمالي أفراد األسر السعودية،  (٪13.40) ويقطنها

 .ةاألسر السعوديأفراد  ( من إجمالي٪0.26( ويقطنها )٪0.26)بنسبة  كمصدر لمياه الشرب "اآلبار"

يختلف توزيع المساكن حسب مصدر مياه الشرب وفقًا لنوع المسكن، حيث يغلب مصدر مياه الشرب "عبوة ماء"  الو

وبنسب متقاربة لبقية المساكن تتراوح بين ما نسبته ( ٪49.50)بنسبة  دور في فيالوكذلك  (،٪61.65)بنسبة الشقق على 

 .(٪56.75) و (٪44.29) و( 53.80٪)

 مصدر مياه الشرب( حسب ةسعودي رالمشغولة بأس)عدد المساكن إلجمالي التوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Total Housing Units (Occupied with Saudi Households) by Source of Drinking 

 
 

 

 المساكن حسب طريقة تخزين المياه: .9
 

أظهرت نتائج المسح أن نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية( 

من إجمالي أفراد  (٪78.38)يمثلون في تخزين المياه  "خزان أسمنتي" متستخد (٪80) طريقة تخزين المياه بلغتحسب 

 "خزان من الفيبرجالس"سعودية التي تستخدم  المشغولة بأسرتليها المساكن  نسبة،وهي أعلى  األسر السعودية

 المشغولة بأسرالمساكن  ثمومن إجمالي أفراد األسر السعودية،  من (٪19.29( ويقطنها )٪18.02) بنسبة لتخزين المياه

من إجمالي أفراد األسر  (٪2.33ويقطنها )( ٪1.98) بما نسبته لتخزين المياه "خزان من الصفيح"سعودية التي تستخدم 

 .نسبةوهي أقل  السعودية
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اكن، بينما يحتل كطريقة لتخزين المياه على جميع أنواع المسهو طريقة التخزين الغالبة "الخزان اإلسمنتي"  ويعد

( ٪31.55)بنسبة األدوار في المنازل الشعبية بنسب متفاوتة تمثل أعالها في  التاليةجالس" المرتبة "خزان من الفيبر

 (.٪14.35)بنسبة األدوار في فلل في  وأدناها

 

 المساكن حسب مصدر الكهرباء: .10
 

بنسبة للكهرباء رئيس كمصدر  "الشبكة العامة"سعودية على  المشغولة بأسرالغالبية العظمى من المساكن  تعتمد

المشغولة المساكن  بنسب متدنية تليها نسبة،كأعلى  السعوديةمن إجمالي أفراد األسر  (٪99.89) اويقطنه (99.89٪)

من إجمالي أفراد األسر  (٪0.11) اويقطنه (٪0.11) بنسبة كمصدر للكهرباء "شبكة خاصة"سعودية التي تعتمد على  بأسر

 ،السعودية

 رئيس كثيرًا وفقًا لنوع المسكن، حيث تغلب "الشبكة العامة" كمصدروال يختلف توزيع المساكن حسب مصدر الكهرباء 

 للكهرباء.

 مصدر الكهرباء( حسب ةبأسر سعودي )المشغولةعدد المساكن إلجمالي التوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Total Housing Units (Occupied with Saudi Households) by Source of Electricity 

 

 لمساكن حسب نوع الصرف الصحي:ا .11
 

)من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية(  سعودية المشغولة بأسرالمساكن نسبة أظهرت نتائج المسح أن 

 المشغولة بأسرالمساكن  ، تليها"لشبكة العامةا"لألسر التي تعتمد على  (٪57.52) بلغت حسب نوع الصرف الصحي

سعودية التي  المشغولة بأسرالمساكن  ومن ثم ،(٪41.12) بنسبة للصرف الصحي "البيارة"سعودية التي تعتمد على 

 (. ٪1.36)بنسبة للصرف الصحي  "شبكة خاصة"تعتمد على 

99.89
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للصرف الصحي  "الشبكة العامة"يختلف توزيع المساكن حسب نوع الصرف الصحي وفقًا لنوع المسكن، حيث تغلب 

بينما تغلب  ،(٪57.04) نسبةي ألدوار في منزل شعبياو(، ٪61.09)بنسبة  الفللومن ثم (، ٪69.82) بنسبة الشققعلى 

 (.٪78.53)بنسبة كأسلوب للصرف الصحي على المنازل الشعبية  "البيارة"

 ( حسب نوع الصرف الصحيةبأسر سعودي )المشغولةعدد المساكن إلجمالي التوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Total Housing Units (Occupied with Saudi Households) by Type of Sewage Disposal 

 
 

 الطبخ: المساكن حسب نوع الوقود المستخدم في .12
 

كوقود  "الغاز"تعتمد على )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية(  النسبة األعلىأن  يتضح من خالل النتائج

تمثل  كوقود للطبخ "الكهرباء"سعودية التي تعتمد على  بأسر المشغولةالمساكن  في حين أن، (٪93.37) بنسبة للطبخ

 .(٪6.63) ما نسبته

وفقًا لنوع المسكن، حيث تتراوح نسبة المساكن  يختلف توزيع المساكن حسب نوع الوقود المستخدم في الطبخ

( في ٪99.47) نسبة( في الفلل و٪91.30) نسبة كوقود للطبخ بين "الغاز"سعودية التي تعتمــد على  المشغولة بأسر

ما  كوقود للطبخ بين "الكهرباء"سعودية التي تعتمد على  المشغولة بأسرالمنازل الشعبية، كما تتراوح نسبة المساكن 

 الفلل. ي( ف٪8.70)نسبة ( في المنازل الشعبية و٪0.53) نسبته

 بأسر سعودية( حسب المستخدم للطبخ )المشغولةعدد المساكن إلجمالي التوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Total Housing Units (Occupied with Saudi Households) by Cooking Fuel 
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 المساكن حسب استخدام المبيدات الحشرية: .13
 

 المشغولة بأسرالمساكن إجمالي من  النسبة األعلىأن  تظهر النتائجالمبيدات الحشرية فيما يتعلق باستخدام 

 السعودية،من إجمالي أفراد األسر  (٪82.13ويقطنها )( ٪81.78)بنسبة سعودية تستخدم المبيدات الحشرية عند الحاجة 

ويقطنها ( ٪6.08) بنسبة سعودية التي تستخدم المبيدات الحشرية بصفة منتظمة المشغولة بأسرتليها المساكن 

سعودية  المشغولة بأسر( من المساكن ٪12.14هناك ما نسبته )في حين أن  السعودية،إجمالي أفراد األسر  ( من6.29٪)

 إجمالي أفراد األسر السعودية. من (٪11.58ويقطنها ) الحشريةال تستخدم المبيدات 

 ويختلف توزيع المساكن حسب استخدام المبيدات الحشرية وفقًا لنوع المسكن، فبينما يتشابه التوزيع كثيرًا بالنسبة

التي ال تستخدم  حيث تتراوح نسبة المساكن ،للفلل وأدوار في فلل والمنازل الشعبية واألدوار في منازل شعبية والشقق

 .المنازل الشعبيةدوار في األ( في حالة ٪6.31) بنسبةو شقق( في حالة ال٪13.06)ما نسبته المبيدات الحشرية بين 

 

 حسب إجمالي عدد الغرف: المساكن .14
 

التي  المساكن المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية(أظهرت نتائج المسح أن نسبة 

 ، وأنالسعوديةمن إجمالي أفراد األسر  (٪9.16) ويقطنها( ٪13.68) بلغت غرف فأقل 3إجمالي عدد الغرف لديها هي 

 ويقطنها( ٪62.17)هي 6غرف إلى  4من التي إجمالي عدد الغرف لديها المساكن المشغولة بأسر سعودية نسبة 

التي إجمالي عدد الغرف المساكن المشغولة بأسر سعودية وأن نسبة  السعودية،إجمالي أفراد األسر  من (60.26٪)

 .من إجمالي أفراد األسر السعودية (٪30.58) ويقطنها( ٪24.15)هي غرف فأكثر  7لديها 

 

 :حسب عدد غرف النوم المساكن .15
 

 أظهرت نتائج المسح أن نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية )من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية(

المساكن نسبة  السعودية، وأنمن إجمالي أفراد األسر  (٪70.33( ويقطنها )٪77.42) فأقلنوم غرف  3 لديهاالتي 

من إجمالي أفراد األسر  (٪26.62( ويقطنها )٪20.91)هي 6غرف إلى  4نوم من  لديها غرف التيالمشغولة بأسر سعودية 

من  (٪3.05( ويقطنها )٪1.67هي )غرف نوم فأكثر 7 الديهالتي المساكن المشغولة بأسر سعودية وأن نسبة  السعودية،

 .إجمالي أفراد األسر السعودية
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 )Table (1جدول)1(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
Villa

A Floor in a VillaA Floor in a  

Traditional House
ApartmentTotal

481603955601316721638288360865390Al-Riyadhالرياض

1838761178272109010150576285909228Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

المدينة 

المنورة
60840373412604687151575253047Al-Madinah Al-Monawarah

2585797980319921915100170948Al-Qaseemالقصيم

المنطقة 

الشرقية
577701761183062810582253116528214Eastern Region

57312112326325121140111972315262Aseerعسير

380558379122228278174126112Taboukتبوك

31825346753564781424184383Hailحائل

الحدود 

الشمالية
655216500469819391084240531Northern Borders

103649338641197037832560182421Jazanجازان

2241118018410052803272566Najranنجران

14056240895248672923272692Al-Bahaالباحة

146282256027882382091961133Al-Joufالجوف

66499110952372840882720316104083681927Totalالجملة

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء  Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساك

المنطقة 

اإلدارية

Type of Housing Unit                                                     نوع المسكن

 Administrative Area

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( ونوع المسكن

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit
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Table(2)جدول)2(

ــ 10أقل من 5 سنوات ــ 1030 ــ 520ـ  الجملةأكبر من 2030ـ 

less than 55 - 10 10 - 20 20 - 30Large than  30Total

40566159361286004253895125564865390Al-Riyadhالرياض

56422180981274684220068177073909228Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

1837769763819695349029448253047Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنورة

1373340752443853776134317170948Al-Qaseemالقصيم

1802283758130143165235131056528214Eastern Regionالمنطقة الشرقية

26398781021198485506035854315262Aseerعسير

1048239625450371993711031126112Taboukتبوك

64492245726820163581229984383Hailحائل

307710574110297599825240531Northern Bordersالحدود الشمالية

1258935405456473371555065182421Jazanجازان

4682198443031813813390972566Najranنجران

5868194382624314632651172692Al-Bahaالباحة

25071427518441144471146361133Al-Joufالجوف

21917277433511405689060106418423681927Totalالجملة

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء  Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساك

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعمر المسكن التقريبي

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by approximate age of housing 

المنطقة اإلدارية

 Approximate age of housing                                              عمر المسكن  التقريبي

 Administrative Area
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 )Table (3جدول )3)

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in a  

Traditional House
ApartmentTotal

072349190001885593104Marbleرخام

462824720204287012745902304059Ceramicسيراميك

010380196802481037158Parquetباركية

45132018778875933260122921531033206Plain tilesبالط عادي

2132090011910214400Cement tilesبالط أسمنتية

66499110952372840882720316104083681927Totalالجملة

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء  Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساك

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومادة األرضيات

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Floor Material

مادة األرضيات

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

Construction Material
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 )Table (4جدول )4)

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in a  

Traditional House
ApartmentTotal

29076910952372840882720316104083307705Concreteمسلح

3737800000373780Block / Brickبلك / طوب

4420000442Stoneحجر

66499110952372840882720316104083681927Totalالجملة

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics 

عدد المساكن ) المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومادة البناء

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Construction Material

مادة البناء

Type of Housing Unit                                                                                 نوع المسكن

Construction Material

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: مسح المساك
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 )Table (5جدول )5(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in a  

Traditional House
ApartmentTotal

596522946476191496212275300652285786Ownedمملوك

6780012750190353557010154381306662Rentedإيجار

66921260205406152785510Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

0018540633783969Otherأخرى

66499110952372840882720316104083681927Totalالجملة

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء  Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساك

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ونوع الحيازة

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Tenure of Housing Unit

نوع الحيازة

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

Tenure of Housing Unit
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Table (5-1) ) 1-5 ( جدول

الجملةحجربلك / طوبمسلح

ConcreteBlock / BrickStoneTotal

19627693225754422285786

12560705059201306662

84897613085510

3969003969

33077053737804423681927

 أخرى

Owned

Rented

Provided by Employer

Other

Total الجملة

عدد المساكن ) المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع الحيازة ومادة البناء  

Housing Units ( Occupied With Saudi Households ), by Tenure of Housing Unit and Construction Material 

Construction Material      مادة البناء 

نوع الحيازة

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics ن2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: مسح المساك

Tenure of Housing Unit

مملوك

إيجار

 مقدم من صاحب العمل
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 )Table (6جدول )6)

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in a  

Traditional House
ApartmentTotal

3123038972702351642029713889772854011Public Piped Waterشبكة  عامة

340639197967489246882221431815843Water Truckوايت

120490024012073Wellبئر

66499110952372840882720316104083681927Totalالجملة

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics 

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومصدر المياه

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Source of Water Supply

مصدر 

المياه

Type of Housing Unit                                                                               نوع المسكن

 Source of Water Supply

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: مسح المساك
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 )Table (7جدول )7)

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in a  

Traditional House
ApartmentTotal

67030215666417411931309973636341Public Piped Waterشبكة عامة

3269319936546524866161503440951Water Purifierفلتر ماء

197880195086551948968146094603222Water Truckوايت

962400009624Wellبئر

357764485120140629154389928381991789Bottled Waterعبوة ماء

66499110952372840882720316104083681927Totalالجملة

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics 

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومصدر مياه الشرب

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Source of Drinking Water 

مصدر مياه الشرب

Type of Housing Unit                                                                               نوع المسكن

 Source of Drinking Water 

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: مسح المساك
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 )Table (8جدول )8)

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in a  

Traditional House
ApartmentTotal

4589618938202417501819713326602945388Cement Tankخزان أسمنتي

52723112231571422696672905Tin Tankخزان من الصفيح

153307190194407678584270782663634Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

66499110952372840882720316104083681927Totalالجملة

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics 

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن وطريقة تخزين المياه

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Water Storage

طريقة تخزين المياه

Type of Housing Unit                                                                               نوع المسكن

Water Storage

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: مسح المساك
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 )Table (9جدول )9)

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in a  

Traditional House
ApartmentTotal

66499110928122839022720316089163677824Public Networkشبكة عامة

02425186014924103Private Networkشبكة خاصة

66499110952372840882720316104083681927Totalالجملة

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومصدر الكهرباء

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Source of Electricity

مصدر الكهرباء

Type of Housing Unit                                                                            نوع المسكن

Source of Electricity

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء  Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساك
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 )Table (10جدول )10)

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in a  

Traditional House
ApartmentTotal

1409076691191680281551611243522117922Public Sewage Networkشبكة صرف عامة

18572314495372405450015Private Sewage Networkشبكة خاصة

522227402974115107116804620021513990Ditchبيارة

66499110952372840882720316104083681927Totalالجملة

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ونوع الصرف الصحي

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Type of Sewage Disposal

نوع الصرف 

الصحي

Type of Housing Unit                                                                                  نوع المسكن   

Type of Sewage Disposal

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء  Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساك
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 )Table (11جدول )11)

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in a  

Traditional House
ApartmentTotal

6614529999102738312720314753063437702Gasغاز

353995327102570135102244225Electricityكهرباء

66499110952372840882720316104083681927Totalالجملة

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن والوقود المستخدم للطبخ

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Cooking Fuel

الوقود المستخدم للطبخ

Type of Housing Unit                                                                                 نوع المسكن

Cooking Fuel 

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء  Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساك
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 )Table (12 جدول )12)

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in a  

Traditional House
ApartmentTotal

27163851072090469990142224015Regularlyبصفة منتظمة

5768368764252229802478813099023010931When Neededعند الحاجة

60992133705402041716210364446981Never  Usedال تستخدم أبدًا

66499110952372840882720316104083681927Totalالجملة

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics 

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن واستخدام المبيدات الحشرية 

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Insecticide Use

استخدام المبيدات 

الحشرية

Type of Housing Unit                                                                             نوع المسكن

Insecticide Use

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: مسح المساك
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 )Table (13جدول )13(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

366803955601316721638288360853910

11480000011480

577501178272109010150576285783102

1261260000126126

22308373412604687151575214515

38532000038532

1047897980319921915100155569

15379000015379

265001761183062810582253116496944

31270000031270

19900112326325121140111972277850

37412000037412

273058379122228278174115362

10750000010750

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومادة البناء

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Construction Material 

ة ومادة  المنطقة اإلداري

البناء

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area and 

Construction Material

Al-Riyadhالرياض

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب

Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب

ة Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنور

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب

Al-Qaseemالقصيم

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب

Eastern Regionالمنطقة الشرقية

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب

Aseerعسير

Taboukتبوك

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب
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)Continued Table (13  تابع جدول )13(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

10117346753564781424162675

21708000021708

655216500469819391084240531

40664338641197037832560119436

62543000062543

4420000442

1007418018410052803260229

12337000012337

8848240895248672923267484

520800005208

135932256027882382091960098

103500001035

29076910952372840882720316104083307705

3737800000373780

4420000442

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics 

Concreteمسلح

Jazanجازان

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومادة البناء

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Construction Material 

ادة  ة وم المنطقة اإلداري

البناء

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area and 

Construction Material

Hailحائل

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب

Northern Bordersالحدود الشمالية

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب

Stoneحجر

Najranنجران

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب

Al-Bahaالباحة

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب

Al-Joufالجوف

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب

Stoneحجر

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: مسح المساك

Totalالجملة

Concreteمسلح

Block / Brickبلك / طوب
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 )Table (14جدول )14(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  

Traditional House
ApartmentTotal

361203263377063281947790481698

120406240360168819212625348055

0682087202673034422

000012151215

169554100141172058932246891542723

14322126673330812309309340440

0501937001792223311

0018540621632754

5188331348176468759690145372

89575532840090945106274

0461009401401

246749338024552164600147222

11834600725431040023440

001860100286

4955514914922477732657591286098

79501877476573256182016219653

265819549401350922463

52536984302662496035260213810

477613896588818075852100592

0000860860

36335642610401882211966108

17201638182945555059184

031500505820

Rentedايجار

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

Taboukتبوك

Ownedمملوك

Aseerعسير

Ownedمملوك

Rentedايجار

Ownedمملوك

Rentedايجار

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

ايجار

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

Eastern Regionالمنطقة الشرقية

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

Al-Qaseemالقصيم

مملوك

-Al-Madinah Alالمدينة المنورة

Ownedمملوك

Rentedايجار

Rentedايجار

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

Otherأخرى

Otherأخرى

Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

Ownedمملوك

Ownedمملوك

Rentedايجار

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ونوع الحيازة 

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Tenure of Housing Unit 

المنطقة اإلدارية ونوع 

الحيازة

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area 

and Tenure of Housing

Al-Riyadhالرياض
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)Continued Table (14  تابع جدول )14(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  

Traditional House
ApartmentTotal

2981531390237639282866448

201032851056391141317803

0013200132

43681560035641687387429093

21844501134252694210962

04500026476

95472330481134035017686157896

8177816630281420823859

0000666666

202941623631005844848083

18251782100001948824095

29200096388

13496236534544641838660143

44843670431073012321

112000116228

12420213382278154490241092

22081222510841596019984

00005757

596522946476191496212275300652285786

6780012750190353557010154381306662

66921260205406152785510

0018540633783969

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: مسح المساك

Rentedايجار

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

Otherأخرى

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

Totalالجملة

Ownedمملوك

Al-Joufالجوف

Ownedمملوك

Rentedايجار

Ownedمملوك

Rentedايجار

Other مقدم من صاحب العمل

Rentedايجار

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

Al-Bahaالباحة

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

Najranنجران

Ownedمملوك

Jazanجازان

Ownedمملوك

Rentedايجار

Ownedمملوك

Rentedايجار

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

Rentedايجار

Provided by Employerمقدم من صاحب العمل

Northern Bordersالحدود الشمالية

المنطقة اإلدارية ونوع 

الحيازة

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area 

and Tenure of Housing

Hailحائل

Ownedمملوك

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ونوع الحيازة 

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Tenure of Housing Unit 
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 )Table (15جدول )15(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  

Traditional House
ApartmentTotal

280003641881273121547283500804547

2016031372436091486060843

6283271700120255278473079624914

1173484612790654872103206280618

369600003696

24843354972100687140530203657

34983184450401104548376

101400001014بئر

87889338029016613900145090

162244600297613120025013

8450000845

54325167476256889768243162500419

318086424940814995427530

2650000265بئر

2786395651049630049708102855

54128727612201684062264212009

3980000398

15695793811962827171096821

22360441260646429291

Public Piped Waterشبكة عامة

Water Truckوايت

Water Truckوايت

Wellبئر

Taboukتبوك

Water Truckوايت

Aseerعسير

Public Piped Waterشبكة عامة

Wellبئر

Eastern Regionالمنطقة الشرقية

Public Piped Waterشبكة عامة

Al-Qaseemالقصيم

Public Piped Waterشبكة عامة

Water Truckوايت

Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنورة

Public Piped Waterشبكة عامة

Water Truckوايت

Public Piped Waterشبكة عامة

Water Truckوايت

Wellبئر

Public Piped Waterشبكة عامة

Water Truckوايت

Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومصدر المياه  

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Source of Water Supply

المنطقة اإلدارية ومصدر 

المياه

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area and Source 

of Water Supply

Al-Riyadhالرياض
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)Continued Table (15 تابع جدول )15(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  

Traditional House
ApartmentTotal

10117290542772521191853913

21708562179226232330470

652616200464418971079040057

26300544252474

72488244801045823828120135784

2652093841512133444041989

464100704648

45266864232511987233588

168631115417754816037956

102200001022بئر

7784194024480452285254563

6104468776819638017958

1680030171

135932152626521961983657803

103510341362810833316

00014014بئر

3123038972702351642029713889772854011

340639197967489246882221431815843

120490024012073

 Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساكن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء

Totalالجملة

Public Piped Waterشبكة عامة

Water Truckوايت

Wellبئر

Al-Joufالجوف

Public Piped Waterشبكة عامة

Water Truckوايت

Public Piped Waterشبكة عامة

Water Truckوايت

Wellبئر

Public Piped Waterشبكة عامة

Water Truckوايت

Al-Bahaالباحة

Water Truckوايت

Wellبئر

Najranنجران

Water Truckوايت

Jazanجازان

Public Piped Waterشبكة عامة

Water Truckوايت

Northern Bordersالحدود الشمالية

Public Piped Waterشبكة عامة

المنطقة اإلدارية ومصدر 

المياه

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area and Source 

of Water Supply

Hailحائل

Public Piped Waterشبكة عامة

عدد المساكن ) المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومصدر المياه  

Housing Units ( Occupied With Saudi Households ) by Type of Housing Unit and Source of Water Supply
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 )Table (16جدول )16(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

58801067332398063746575183805

196083545292129144955159763

20440733151482418230780139541

308000003080

1680013196763656728166050379201

189421147242550135033169702

46201481818504063368155375

3234017925166524362039474760

415800004158

12381673612133207308387177605233

574612447842295992578431

135273765882292185531400

33462922840229846043913

2028016596109206133599303

15211219052080220021119

43944738076263460064003

1470318400109748230046385

5070000507

47322001081848600038934

74203605812358142298968516

79511324148202298936590

336554425318278407060672160928

159008448396335698146466262180

3987720307230946020680

3980135102688301255632764

001280344472

529349109626624108089612261346

43001638273471646322721

8815144928647828218879

30100001013111

2193052926631885332881401

بئر

Public Piped Water

Water Purifier

Water Truck

Bottled Water

Public Piped Water

Water Purifier

Tabouk

Bottled Water

Aseer

Public Piped Water

Water Purifier

Water Truck

Bottled Water

Eastern Region

Makkah Al-Mokarramah

Al-Qaseem

Public Piped Water

Water Purifier

Water Truck

Well

Bottled Water

Public Piped Water

Water Purifier

Water Truck

Bottled Water

Al-Madinah Al-Monawarah

Public Piped Water

Water Purifier

Water Truck

Well

Water Purifier

Water Truck

Well

Bottled Water

بئر

شبكة عامة

فلتر ماء

وايت

عبوة ماء

تبوك

شبكة عامة

فلتر ماء

وايت

عبوة ماء

Water Truck

Bottled Water

عبوة ماء

عسير

شبكة عامة

فلتر ماء

وايت

عبوة ماء

وايت

عبوة ماء

المنطقة الشرقية

شبكة عامة

فلتر ماء

وايت

فلتر ماء

وايت

عبوة ماء

القصيم

شبكة عامة

فلتر ماء

فلتر ماء

وايت

بئر

عبوة ماء

المدينة المنورة

شبكة عامة

مكة المكرمة

شبكة عامة

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومصدر مياه الشرب 

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Source of Drinking Water

المنطقة اإلدارية ومصدر 

مياه الشرب

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area and Source 

of Drinking Water

Al-Riyadhالرياض

Public Piped Water
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)Continued Table (16  تابع جدول )16(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

616417082138626646431122

1340671639613333311798

215747373151826202032511

274735042641324248952

2341650189844682625

260135726194

618814100434718411001036486

1047502773381226

839881663028125811130

198920412602222541

928246923153544414768

2210000221

83759281521089931530636153761

13871056525024965464

131440921125226889221

1306769965751240023039

1460000146

64975874187522044834696

498443607688504615166

72842517041026688361

112043664010442664

151200001512

5712150423712492047444989

165624441362815965860

1380470030628364810062

903966741666140712524644

2553874268042855020567

67030215666417411931309973636341

3269319936546524866161503440951

197880195086551948968146094603222

962400009624

357764485120140629154389928381991789

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics 

Public Piped Water

Water Purifier

Water Truck

Well

Bottled Water

Public Piped Water

Water Purifier

Water Truck

Bottled Water

Al-Jouf

Total

Al-Baha

Public Piped Water

Water Purifier

Water Truck

Well

Bottled Water

Najran

Public Piped Water

Water Purifier

Water Truck

Well

Bottled Water

Water Truck

Well

Bottled Water

Northern Borders

Public Piped Water

Water Purifier

Water Truck

Bottled Water

Water Purifier

Water Truck

Bottled Water

Jazan

Public Piped Water

Water Purifier

فلتر ماء

وايت

بئر

عبوة ماء

المصدر: مسح المساكن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء

شبكة عامة

فلتر ماء

وايت

عبوة ماء

الجملة

بئر

عبوة ماء

الباحة

شبكة عامة

شبكة عامة

فلتر ماء

وايت

بئر

عبوة ماء

الجوف

بئر

عبوة ماء

نجران

شبكة عامة

فلتر ماء

وايت

وايت

عبوة ماء

جازان

شبكة عامة

فلتر ماء

وايت

فلتر ماء

وايت

عبوة ماء

الحدود الشمالية

شبكة عامة

فلتر ماء

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Source of Drinking Water

المنطقة اإلدارية ومصدر 

مياه الشرب

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area and 

Source of DrinkingWater

حائل

شبكة عامة

Hail

Public Piped Water

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومصدر مياه الشرب 
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 )Table (17جدول )17(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

358403706671220801274279450809311

58802728018208790

6440221659592182891047289

167706117588210909744572268888396

1432223900185416415

18480040621634417

51376359582604458150870241266

202800002028

7436138302297059753

2315386480269701812800149421

460000460

27041104050221230021067

121906734817537488462805164764

795298247001340

44785108472128445698190311362110

54128112133321281110108188307687

23880001722560

7961933843036125015

28810693010012825979296815

430000505935

8815144922101787728362

Cement Tankخزان اسمنتي

Tin Tankخزان من الصفيح

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

Tin Tankخزان من الصفيح

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

Taboukتبوك

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

Aseerعسير

Cement Tankخزان اسمنتي

Eastern Regionالمنطقة الشرقية

Cement Tankخزان اسمنتي

Tin Tankخزان من الصفيح

Cement Tankخزان اسمنتي

Tin Tankخزان من الصفيح

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

Tin Tankخزان من الصفيح

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

Al-Qaseemالقصيم

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنورة

Cement Tankخزان اسمنتي

Makkah Al-Mokarramahمكة

Cement Tankخزان اسمنتي

Tin Tankخزان من الصفيح

Cement Tankخزان اسمنتي

Tin Tankخزان من الصفيح

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن وطريقة تخزين المياه 

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and  Water Storage 

المنطقة اإلدارية وطريقة 

تخزين المياه

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative  Area and  

Water Storage

Al-Riyadhالرياض
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)Continued Table (17  تابع جدول )17(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

31557346753564781414084014

67000067

201000101302

520028080

2340108112234688

626616500459017991060839763

234261754445992241287658669

1613332645041481420729

6409013056686714018870103023

1554916302387552659262323

3577132010004805477

328539612509604766

13104238715248642917471461

7280020730

2242180158501

20704324105428370511181

61412914612112290712686

6417153221122981430737266

4589618938202417501819713326602945388

52723112231571422696672905

153307190194407678584270782663634

 Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: المسح المساكن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء

Cement Tankخزان اسمنتي

Tin Tankخزان من الصفيح

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

Tin Tankخزان من الصفيح

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

Totalالجملة

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

Al-Joufالجوف

Cement Tankخزان اسمنتي

Al-Bahaالباحة

Cement Tankخزان اسمنتي

Tin Tankخزان من الصفيح

Cement Tankخزان اسمنتي

Tin Tankخزان من الصفيح

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

Tin Tankخزان من الصفيح

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

Najranنجران

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

Jazanجازان

Cement Tankخزان اسمنتي

Northern Bordersالحدود الشمالية

Cement Tankخزان اسمنتي

Tin Tankخزان من الصفيح

Cement Tankخزان اسمنتي

Tin Tankخزان من الصفيح

Fiberglass Tankخزان من الفيبرجالس

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن وطريقة تخزين المياه 

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and  Water Storage 

المنطقة اإلدارية وطريقة 

تخزين المياه

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative  Area and  

Water Storage

Hailحائل
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 )Table (18جدول )18(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

481603948781316721638288360864708

0682000682

1838761171102109010150575976908202

0717003091026

60840368802604687151340252351

046100235696

2585797980318061915100170762

0018600186

577701759693062810582252168527117

0149009481097

57312112133325121140111972315069

0193000193

380558379122228278174126112

Private Networkشبكة خاصة

Taboukتبوك

Public Networkشبكة عامة

Private Networkشبكة خاصة

Aseerعسير

Public Networkشبكة عامة

Private Networkشبكة خاصة

Eastern Regionالمنطقة الشرقية

Public Networkشبكة عامة

Private Networkشبكة خاصة

Al-Qaseemالقصيم

Public Networkشبكة عامة

Private Networkشبكة خاصة

Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنورة

Public Networkشبكة عامة

Public Network

Private Network

Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

Public Networkشبكة عامة

شبكة عامة

شبكة خاصة

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومصدر الكهرباء 

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Source of Electricity 

المنطقة اإلدارية ومصدر 

الكهرباء

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area and  

Source of Electricity

Al-Riyadhالرياض
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)Continued Table (18 تابع جدول )18(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

31825346023564781424184310

07300073

655216350469819391084240381

0150000150

103649338641197037832560182421

2241118018410052803272566

14056240895248672923272692

146282256027882382091961133

66499110928122839022720316089163677824

02425186014924103 Private Networkشبكة خاصة

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء  Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics  المصدر: مسح المساك

Public Networkشبكة عامة

Totalالجملة

Public Networkشبكة عامة

Al-Bahaالباحة

Public Networkشبكة عامة

Al-Joufالجوف

Public Networkشبكة عامة

Najranنجران

Public Networkشبكة عامة

Public Networkشبكة عامة

Private Networkشبكة خاصة

Jazanجازان

Public Networkشبكة عامة

Private Networkشبكة خاصة

Northern Bordersالحدود الشمالية

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ومصدر الكهرباء 

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Source of Electricity 

المنطقة اإلدارية ومصدر 

الكهرباء

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area and  

Source of Electricity

Hailحائل
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Table (19)جدول ) 19(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

19040267685994081274246240633647

08184008108994

291201196913226436441310222749

332643704594354060386868470672

13861434018502008535996

14922666442114706090169332402560

35492812167245893530126330

0000235235

572919220193222957810126482

1014706102232019500103445

2484327370967218560067503

47435160026163027326225150456239

0298000298

10335157941432632562796671677

3980492151241636064672130643

398193768029244283

52934629181932878044376180336

602059859752825696470226

06300063

32035233124702121055823

Private Networkشبكة خاصة

Ditchبيارة

Ditchبيارة

Taboukتبوك

Public Sewage Networkشبكة عامة رئيسية

Aseerعسير

Public Sewage Networkشبكة عامة رئيسية

Private Networkشبكة خاصة

Public Sewage Networkشبكة عامة رئيسية

Private Networkشبكة خاصة

Ditchبيارة

Public Sewage Networkشبكة عامة رئيسية

Ditchبيارة

Eastern Regionالمنطقة الشرقية

Private Networkشبكة خاصة

Ditchبيارة

Al-Qaseemالقصيم

Ditchبيارة

Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنورة

Public Sewage Networkشبكة عامة رئيسية

Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

Public Sewage Networkشبكة عامة رئيسية

Private Networkشبكة خاصة

Public Sewage Networkشبكة عامة رئيسية

Private Networkشبكة خاصة

Ditchبيارة

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن ونوع الصرف الصحي 

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Type of Sewage Disposal  

المنطقة اإلدارية ونوع 

الصرف الصحي

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area and 

Sewage Disposal

Al-Riyadhالرياض
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 )Table (20جدول )20(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

478803826021281841638268920829224

28012958348801944036166

1838761073111979510150541368862500

010516129503491746728

60502299652520687145935239609

3387376840564013438

2551994300318061914600166244

338368018605004704

559151165182593510582181779390729

1855596004693071337137485

57312111940322561140111112313760

038625608601502

380558379122228277770125708

0000404404

Gasغاز

Electricityكهرباء

Gasغاز

Electricityكهرباء

Taboukتبوك

Gasغاز

Electricityكهرباء

Aseerعسير

Gasغاز

Electricityكهرباء

Eastern Regionالمنطقة الشرقية

Gasغاز

Electricityكهرباء

Al-Qaseemالقصيم

Gasغاز

Electricityكهرباء

Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنورة

Gasغاز

Electricityكهرباء

Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن والوقود المستخدم للطبخ 

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Cooking Fuel

المنطقة اإلدارية والوقود 

المستخدم للمطبخ

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area and 

Cooking Fuel

Al-Riyadhالرياض
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الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

31825346753564781414084282

0000101101

655216200469819391084240231

0300000300

103428336601190737831080180453

22120463014801968

2197317820410052784071738

43819800192828

14056239805056672905872217

01091920174475

145592256027882382086261007

6900057126

6614529999102738312720314753063437702

353995327102570135102244225

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics 

Gasغاز

Electricityكهرباء

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: مسح المساك

Gasغاز

Electricityكهرباء

Totalالجملة

Gasغاز

Electricityكهرباء

Al-Joufالجوف

Gasغاز

Electricityكهرباء

Al-Bahaالباحة

Gasغاز

Electricityكهرباء

Najranنجران

Gasغاز

Electricityكهرباء

Jazanجازان

Gasغاز

Electricityكهرباء

Northern Bordersالحدود الشمالية

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن والوقود المستخدم للطبخ 

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Cooking Fuel

المنطقة اإلدارية والوقود 

المستخدم للمطبخ

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area and 

Cooking Fuel

Hailحائل

)Continued Table (20تابع جدول )20(
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جدول)21(
Table (21( 

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

5602966756680607541970

39760287804989721274215055642865

7840780892703236467230180555

462045419254063090041392

163548102292172058526480186771757

1570810994296012186519996079

676138384061108253

46137327312436687117030199021

1402732278402843545773

5408276074414009313

136897774025668911700128806

67601748055809300032829

1325128142470711021496

540601491492964010582222543465974

23851415574102346340744

995025090119042402494072124

47362853061932887084452237318

0193012803025805820

6451197195068688905

3289566157282825777298292

451556729901353418915

Regularlyبصفة منتظمة

When Neededعند الحاجة

Never Usedال تستخدم ابدا

When Neededعند الحاجة

Never Usedال تستخدم ابدا

Taboukتبوك

Never Usedال تستخدم ابدا

Aseerعسير

Regularlyبصفة منتظمة

Eastern Regionالمنطقة الشرقية

Regularlyبصفة منتظمة

When Neededعند الحاجة

Regularlyبصفة منتظمة

When Neededعند الحاجة

Never Usedال تستخدم ابدا

When Neededعند الحاجة

Never Usedال تستخدم ابدا

Al-Qaseemالقصيم

Never Usedال تستخدم ابدا

Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنورة

Regularlyبصفة منتظمة

Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

Regularlyبصفة منتظمة

When Neededعند الحاجة

Regularlyبصفة منتظمة

When Neededعند الحاجة

Never Usedال تستخدم ابدا

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( حسب نوع المسكن واستخدام المبيدات الحشرية  

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Insecticide Use  

المنطقة اإلدارية 

واستخدام المبيدات 

الحشرية

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area and 

Insecticide Use

Al-Riyadhالرياض
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)Continued Table (21  تابع جدول )21(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

6033650462014146129

25326290542904261171669026

589619711985211119228

002714104145

655216500459019181063440194

00817104192

جازان

1326204189287402487

100776326401134034329822174921

15471020441719985013

نجران

2922647509601591

2175417688392552688070252

365661000192723

134431613841043509249

12488170043456562250455508

22439241408123787935

41437600171961

124892190227882101960856997

172528202811403175

27163851072090469990142224015

5768368764252229802478813099023010931

60992133705402041716210364446981

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics 

Northern Borders

Jazan

Najran

Al-Baha

Al-Jouf

الحدود الشمالية

Regularly

When Needed

Never Used

 Administrative Areaand and 

Insecticide Use

Total

Regularly

Regularly

When Needed

Never Used

Regularly

When Needed

Never Used

Regularly

When Needed

Never Used

Regularly

When Needed

Never Used

Regularly

When Needed

Never Used

الجملة

بصفة منتظمة

عند الحاجة

ال تستخدم ابدا

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: مسح المساك

When Needed

Never Used

عند الحاجة

ال تستخدم ابدا

الجوف

بصفة منتظمة

عند الحاجة

ال تستخدم ابدا

ال تستخدم ابدا

بصفة منتظمة

عند الحاجة

ال تستخدم ابدا

الباحة

بصفة منتظمة

ال تستخدم ابدا

بصفة منتظمة

عند الحاجة

ال تستخدم ابدا

بصفة منتظمة

عند الحاجة

المنطقة اإلدارية 

واستخدام المبيدات 

الحشرية

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

حائل

بصفة منتظمة

عند الحاجة

عدد المساكن )المشغولة بأسرسعودية( حسب نوع المسكن واستخدام المبيدات الحشرية  

Housing Units (Occupied With Saudi Households) by Type of Housing Unit and Insecticide Use  

Hail
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 )Table (22 جدول )22(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

481603955601316721638288360865390

481603955601316721638288360865390

3162732788682659643852411811804954302

1838761178272109010150576285909228

1838761178272109010150576285909228

7910189159631226294607828534184729106

60840373412604687151575253047

60840373412604687151575253047

4295241988891550845337947161443170

2585797980319921915100170948

2585797980319921915100170948

175940642688179794120904521088994

577701761183062810582253116528214

577701761183062810582253116528214

40150012980411824426007614570713399130

57312112326325121140111972315262

57312112326325121140111972315262

24511478918218201164536179701840730

380558379122228278174126112

380558379122228278174126112

2259886377664591530458912756665

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Taboukتبوك

Individualsعدد األفراد

Aseerعسير

Housing Unitsعدد المساكن

Eastern Regionالمنطقة الشرقية

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Al-Qaseemالقصيم

Individualsعدد األفراد

Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنورة

Housing Unitsعدد المساكن

Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية(  وعدد األسر واألفراد حسب نوع المسكن 

Housing Units (Occupied With Saudi  Households), Households and Individuals by Type of Housing Unit 

المنطقة اإلدارية

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area

Al-Riyadhالرياض
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)Continued Table (22  تابع جدول )22(

الجملةشقةدور في منزل شعبيدور في فيالفيالمنزل شعبي

Traditional

House
VillaA Floor in a Villa

A Floor in  Traditional 

House
ApartmentTotal

31825346753564781424184383

31825346753564781424184383

2258242391262134345282961569706

655216500469819391084240531

655216500469819391084240531

57164131166374691552063680304999

103649338641197037832560182421

103649338641197037832560182421

7441252329529204526181778141249554

2241118018410052803272566

2241118018410052803272566

1648941394822844829125358458211

14056240895248672923272692

14056240895248672923272692

9396111621528517442160855399990

146282256027882382091961133

146282256027882382091961133

113118149375193441879114175397891

66499110952372840882720316104083681927

66499110952372840882720316104083681927

398444377055371575652148254817856221592448

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: مسح المساك

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Totalالجملة

Individualsعدد األفراد

Al-Joufالجوف

Housing Unitsعدد المساكن

Al-Bahaالباحة

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Najranنجران

Individualsعدد األفراد

Jazanجازان

Housing Unitsعدد المساكن

Individualsعدد األفراد

Northern Bordersالحدود الشمالية

Housing Units

Householdsعدد األسر

عدد المساكن

Hailحائل

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية(  وعدد األسر واألفراد حسب نوع المسكن 

Housing Units (Occupied With Saudi  Households), Households and Individuals by Type of Housing Unit 

المنطقة اإلدارية

Type of Housing Unit                                                                                    نوع المسكن

 Administrative Area
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Table (23)جدول )23(

الجملةحجربلك / طوبمسلح

ConcreteBlock / BrickStoneTotal

853910114800865390

853910114800865390

48866706763204954302

7831021261260909228

7831021261260909228

416756256154404729106

214515385320253047

214515385320253047

117890626426401443170

155569153790170948

155569153790170948

98737210162201088994

496944312700528214

496944312700528214

321268118644903399130

277850374120315262

277850374120315262

170351013722001840730

115362107500126112

115362107500126112

695417612480756665

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعدد األسر واألفراد حسب مادة البناء 

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Construction Material 

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Taboukتبوك

Individualsعدد األفراد

Aseerعسير

Housing Unitsعدد المساكن

Eastern Regionالمنطقة الشرقية

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Al-Qaseemالقصيم

Housing Units

عدد المساكن

عدد األسر

عدد األفراد

Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنورة

Housing Units

Households

Individuals

Housing Units

عدد األسر

عدد األفراد

Households

Individuals

Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

المنطقة اإلدارية

Construction Material                                                        مادة البناء 

 Administrative Area

Al-Riyadhالرياض

عدد المساكن
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)Continued Table (23  تابع جدول )23(

الجملةحجربلك / طوبمسلح

ConcreteBlock / BrickStoneTotal

6267521708084383

6267521708084383

4089161607900569706

405310040531

405310040531

30499900304999

11943662543442182421

11943662543442182421

78899445868418761249554

6022912337072566

6022912337072566

367457907540458211

674845208072692

674845208072692

361026389640399990

600981035061133

600981035061133

387821100700397891

33077053737804423681927

33077053737804423681927

194513312139241187621592448

 Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساكن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعدد األسر واألفراد حسب مادة البناء 

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Construction Material 

Individualsعدد األفراد

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Totalالجملة

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Al-Joufالجوف

Individualsعدد األفراد

Al-Bahaالباحة

Housing Unitsعدد المساكن

Najranنجران

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Jazanجازان

Individualsعدد األفراد

Northern Bordersالحدود الشمالية

Housing Unitsعدد المساكن

Hailحائل

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

المنطقة اإلدارية

Construction Material                                                                   مادة البناء 

 Administrative Area
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 )Table (24جدول )24(

الجملةأخرىمقدم من صاحب العملإيجارمملوك

OwnedRentedProvided by EmployerOtherTotal

481698348055344221215865390

481698348055344221215865390

3158134156435922657852314954302

542723340440233112754909228

542723340440233112754909228

2848495170551016633487674729106

14537210627414010253047

14537210627414010253047

904233528955998201443170

147222234402860170948

147222234402860170948

932329155524114101088994

286098219653224630528214

286098219653224630528214

194565813784627501003399130

2138101005928600315262

2138101005928600315262

1314476524026222801840730

66108591848200126112

66108591848200126112

41405333679158210756665

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Taboukتبوك

Individualsعدد األفراد

Aseerعسير

Housing Unitsعدد المساكن

Eastern Regionالمنطقة الشرقية

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Al-Qaseemالقصيم

Individualsعدد األفراد

Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنورة

Housing Unitsعدد المساكن

Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المنطقة اإلدارية

Tenure of Housing Unit                                                                           نوع الحيازة

 Administrative Area

Al-Riyadhالرياض

عدد المساكن )المشغولة بأسرسعودية( وعدد األسر واألفراد حسب نوع الحيازة 

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Tenure of Housing Unit
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 )Continued Table (24  تابع جدول )24(

الجملةأخرىمقدم من صاحب العملإيجارمملوك

OwnedRentedProvided by EmployerOtherTotal

6644817803132084383

6644817803132084383

4671761022153150569706

2909310962476040531

2909310962476040531

2293827455310640304999

157896238596660182421

157896238596660182421

1106105134449900001249554

4808324095388072566

4808324095388072566

33800611780524000458211

6014312321228072692

6014312321228072692

339398604521400399990

410921998457061133

410921998457061133

2877641099991280397891

228578613066628551039693681927

228578613066628551039693681927

1428520967931005001411399821592448

 Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساكن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Totalالجملة

Individualsعدد األفراد

Al-Joufالجوف

Housing Unitsعدد المساكن

Al-Bahaالباحة

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Najranنجران

Individualsعدد األفراد

Jazanجازان

Housing Unitsعدد المساكن

Northern Bordersالحدود الشمالية

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عدد المساكن )المشغولة بأسرسعودية( وعدد األسر واألفراد حسب نوع الحيازة 

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Tenure of Housing Unit

المنطقة اإلدارية

Tenure of Housing Unit                                                                           نوع الحيازة

 Administrative Area

Hailحائل
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 )Table (25جدول )25(

الجملةبئروايتشبكة عامة

Public Piped WaterWater TruckWellTotal

804547608430865390

804547608430865390

457767537662704954302

6249142806183696909228

6249142806183696909228

33661931341731211824729106

203657483761014253047

203657483761014253047

113081430329690601443170

14509025013845170948

14509025013845170948

92261416234040401088994

50041927530265528214

50041927530265528214

319352320316224453399130

102855212009398315262

102855212009398315262

506629133145526461840730

96821292910126112

96821292910126112

5926351640300756665

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Taboukتبوك

Individualsعدد األفراد

Aseerعسير

Housing Unitsعدد المساكن

Eastern Regionالمنطقة الشرقية

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Al-Qaseemالقصيم

Individualsعدد األفراد

Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنورة

Housing Unitsعدد المساكن

Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عدد المساكن )المشغولة بأسرسعودية( وعدد األسر واألفراد حسب مصدر المياه 

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Source of Water Supply 

المنطقة اإلدارية

Source of Water Supply                                                   مصدر المياه 

 Administrative Area

Al-Riyadhالرياض
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 )Continued Table (25 تابع جدول )25(

الجملةبئروايتشبكة عامة

Public Piped WaterWater TruckWellTotal

5391330470084383

5391330470084383

3344282352780569706

40057474040531

40057474040531

30105039490304999

135784419894648182421

135784419894648182421

802900404897417571249554

3358837956102272566

3358837956102272566

2070442434207747458211

545631795817172692

545631795817172692

2824531158341703399990

5780333161461133

5780333161461133

37720420553134397891

2854011815843120733681927

2854011815843120733681927

1659516249065729071421592448

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء  Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساك

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Totalالجملة

Individualsعدد األفراد

Al-Joufالجوف

Housing Unitsعدد المساكن

Al-Bahaالباحة

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Najranنجران

Individualsعدد األفراد

Jazanجازان

Housing Unitsعدد المساكن

Northern Bordersالحدود الشمالية

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عدد المساكن )المشغولة بأسرسعودية( وعدد األسر واألفراد حسب مصدر المياه 

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Source of Water Supply 

المنطقة اإلدارية

Source of Water Supply                                         مصدر المياه             

 Administrative Area

Hailحائل
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جدول)26(
Table (26( 

الجملةعبوة ماءبئروايتفلتر ماءشبكة عامة

Public NetworkWater PurifierWater TruckWellBottled WaterTotal

1838051597631395413080379201865390

1838051597631395413080379201865390

110576510349457078991088520948084954302

16970255375747604158605233909228

16970255375747604158605233909228

8308273299704322402301531130544729106

784313140043913099303253047

784313140043913099303253047

40125121319829284505358761443170

21119640034638550738934170948

21119640034638550738934170948

13679543344930667620792099951088994

68516365901609280262180528214

68516365901609280262180528214

3309363063101292694014691903399130

20680327644720261346315262

20680327644720261346315262

1031291881912472015469381840730

22721188793111081401126112

22721188793111081401126112

145496114101204420476626756665

Tabouk

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

تبوك

Aseer

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عسير

Eastern Region

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المنطقة الشرقية

Al-Qaseem

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

القصيم

Al-Madinah Al-Monawarah

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المدينة المنورة

Makkah Al-Mokarramah

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

مكة المكرمة

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عدد المساكن )المشغولة بأسرسعودية( وعدد األسر واألفراد حسب مصدر مياه الشرب  

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Source of Drinking Water  

المنطقة اإلدارية

 Source of Drinking Water                                                  مصدر مياه الشرب

 Administrative Area

Al-Riyadh الرياض
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تابع جدول )26(
 Continued Table (26( 

الجملةعبوة ماءبئروايتفلتر ماءشبكة عامة

Public NetworkWater PurifierWater TruckWellBottled WaterTotal

3112211798325110895284383

3112211798325110895284383

19075672926258532047492569706

2625194364860122640531

2625194364860122640531

23372105027507105506304999

11130254114768221153761182421

11130254114768221153761182421

877601792015563635049847341249554

54649221230391463469672566

54649221230391463469672566

35491641001481021523208995458211

151668361266415124498972692

151668361266415124498972692

90132404883127114340223759399990

5860100622464402056761133

5860100622464402056761133

38001772051801610102524397891

الجملة

636341440951603222962419917893681927

636341440951603222962419917893681927

351971128938534104041553461101949721592448

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء  Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساك

Total

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Al-Jouf

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الجوف

Al-Baha

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الباحة

Najran

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

نجران

Jazan

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

جازان

Northern Borders

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الحدود الشمالية

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عدد المساكن )المشغولة بأسرسعودية( وعدد األسر واألفراد حسب مصدر مياه الشرب  

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Source of Drinking Water  

المنطقة اإلدارية

 Source of Drinking Water                                                  مصدر مياه الشرب

 Administrative Area

Hail حائل
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 )Table (27جدول ) 27(

الجملةخزان من الفيبرجالسخزان من الصفيحخزان اسمنتي

Cement TankTin TankFiberglass TankTotal

809311879047289865390

809311879047289865390

4683747442762262794954302

888396164154417909228

888396164154417909228

462249389233173804729106

24126620289753253047

24126620289753253047

136229017789630911443170

14942146021067170948

14942146021067170948

96905225571173851088994

1647641340362110528214

1647641340362110528214

10795481857523010073399130

30768725605015315262

30768725605015315262

18030488847288351840730

9681593528362126112

9681593528362126112

5614464807190412756665

Tabouk

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

تبوك

Aseer

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عسير

Eastern Region

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المنطقة الشرقية

Al-Qaseem

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

القصيم

Al-Madinah Al-Monawarah

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المدينة المنورة

Makkah Al-Mokarramah

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

مكة المكرمة

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المنطقة اإلدارية

Water Storage                                             طريقة تخزين المياه

 Administrative Area

Al-Riyadh الرياض

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعدد األسر واألفراد حسب طريقة تخزين المياه  

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Water Storage
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 )Continued Table (27  تابع جدول )27(

الجملةخزان من الفيبرجالسخزان من الصفيحخزان اسمنتي

Cement TankTin TankFiberglass TankTotal

840146730284383

840146730284383

5681085211077569706

806883976340531

806883976340531

11216047297831304999

5866920729103023182421

5866920729103023182421

4251181797006447361249554

623235477476672566

623235477476672566

3919183994826345458211

7146173050172692

7146173050172692

39261136263753399990

11181126863726661133

11181126863726661133

6286887524247499397891

الجملة

2945388729056636343681927

2945388729056636343681927

16923368503450416563021592448

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: مسح المساك

Total

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Al-Jouf

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الجوف

Al-Baha

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الباحة

Najran

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

نجران

Jazan

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

جازان

Northern Borders

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الحدود الشمالية

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعدد األسر واألفراد حسب طريقة تخزين المياه  

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Water Storage

المنطقة اإلدارية

Water Storage                                                 طريقة تخزين المياه

 Administrative Area

Hail حائل
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 )Table (28جدول ) 28(

الجملةشبكة خاصةشبكة عامة

Public NetworkPrivate NetworkTotal

864708682865390

864708682865390

495080135014954302

9082021026909228

9082021026909228

472083182754729106

252351696253047

252351696253047

143931738531443170

170762186170948

170762186170948

10883526421088994

5271171097528214

5271171097528214

339686522653399130

315069193315262

315069193315262

183817925511840730

1261120126112

1261120126112

7566650756665

Tabouk

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

تبوك

Aseer

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عسير

Eastern Region

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المنطقة الشرقية

Al-Qaseem

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

القصيم

Al-Madinah Al-Monawarah

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المدينة المنورة

Makkah Al-Mokarramah

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

مكة المكرمة

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعدد األسر واألفراد حسب مصدر الكهرباء 

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Source of Electricity 

المنطقة اإلدارية

Source of Electricity                                  مصدر الكهرباء

 Administrative Area

Al-Riyadh الرياض
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 )Continued Table (28 تابع جدول )28(

الجملةشبكة خاصةشبكة عامة

Public NetworkPrivate NetworkTotal

843107384383

843107384383

569298408569706

4038115040531

4038115040531

3030891910304999

1824210182421

1824210182421

124955401249554

72566072566

72566072566

4582110458211

72692072692

72692072692

3999900399990

61133061133

61133061133

3978910397891

الجملة

367782441033681927

367782441033681927

215690432340521592448

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics 
المصدر: مسح المساكن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء

Total

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Al-Jouf

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الجوف

Al-Baha

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الباحة

Najran

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

نجران

Jazan

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

جازان

Northern Borders

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الحدود الشمالية

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعدد األسر واألفراد حسب مصدر الكهرباء 

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Source of Electricity 

المنطقة اإلدارية

Source of Electricity                                     مصدر الكهرباء  

 Administrative Area

Hail حائل
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 )Table (29جدول ) 29(

الجملةال تستخدم ابداعند الحاجةبصفة منتظمة

RegularlyWhen NeededNever UsedTotal

41970642865180555865390

41970642865180555865390

252463365349010483494954302

4139277175796079909228

4139277175796079909228

20415840991194258294729106

825319902145773253047

825319902145773253047

3628411536372532491443170

931312880632829170948

931312880632829170948

615618144422129911088994

2149646597440744528214

2149646597440744528214

15260529903542561713399130

721242373185820315262

721242373185820315262

4677221343595294131840730

89059829218915126112

89059829218915126112

61713573550121402756665

Tabouk

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

تبوك

Aseer

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عسير

Eastern Region

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المنطقة الشرقية

Al-Qaseem

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

القصيم

Al-Madinah Al-Monawarah

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المدينة المنورة

Makkah Al-Mokarramah

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

مكة المكرمة

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعدد األسر واألفراد حسب استخدام المبيدات الحشرية  

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Insecticide Use 

المنطقة اإلدارية

Insecticide Use                                   استخدام المبيدات الحشرية

 Administrative Area

Al-Riyadh الرياض
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 )Continued Table (29  تابع جدول )29(

الجملةال تستخدم ابداعند الحاجةبصفة منتظمة

RegularlyWhen NeededNever UsedTotal

612969026922884383

612969026922884383

2958847243367685569706

1454019419240531

1454019419240531

8353028701294304999

24871749215013182421

24871749215013182421

197521209690201121249554

15917025272372566

15917025272372566

61184470115082458211

924955508793572692

924955508793572692

5866930178639535399990

96156997317561133

96156997317561133

584637279319252397891

الجملة

22401530109314469813681927

22401530109314469813681927

135731417734770250036421592448

 Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساكن2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء

Total

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Al-Jouf

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الجوف

Al-Baha

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الباحة

Najran

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

نجران

Jazan

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

جازان

Northern Borders

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الحدود الشمالية

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعدد األسر واألفراد حسب استخدام المبيدات الحشرية  

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by Insecticide Use 

المنطقة اإلدارية

Insecticide Use                                  استخدام المبيدات الحشرية

 Administrative Area

Hail حائل
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 )Table (30 جدول )30(

الجملة

Total

121773462605281012865390

121773462605281012865390

432713247655820450254954296

122209669066117953909228

122209669066117953909228

39914734488978810634729107

4533717262535085253047

4533717262535085253047

1869919949102612691443170

522764930100791170948

522764930100791170948

212323862886814741088994

85585305234137395528214

85585305234137395528214

407481192118910704623399132

2222322147771562315262

2222322147771562315262

8511112101545454651840730

157039583114578126112

157039583114578126112

48210587334121122756666

Tabouk

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

تبوك

Aseer

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عسير

Eastern Region

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المنطقة الشرقية

Al-Qaseem

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

القصيم

Al-Madinah Al-Monawarah

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المدينة المنورة

Makkah Al-Mokarramah

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

مكة المكرمة

Al-Riyadh

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الرياض

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعدد األسر واألفراد وجملة عدد الغرف

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals  by Total  No. of Rooms

المنطقة اإلدارية

No. of Rooms                                            جملة عدد الغرف

 Administrative Area
7 غرف فأكثرمن 4 غرف إلى 36 غرف فأقل
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)Continued Table (30 تابع جدول )30(

الجملة

Total

8538527782306784383

8538527782306784383

35902352896180909569707

3740216011519040531

3740216011519040531

17451150189137359304999

4709210365131678182421

4709210365131678182421

2340707647672507151249552

13629435671537072566

13629435671537072566

51351266225140636458212

5619434382363572692

5619434382363572692

28091240430131471399992

7005321532197561133

7005321532197561133

30645211744155502397891

الجملة

50368022889568892913681927

50368022889568892913681927

197839513011581660247221592448

Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statistics المصدر: مسح المساكن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء

Total

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individuals عدد األفراد

Al-Jouf

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الجوف

Al-Baha

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الباحة

Najran

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

نجران

Jazan

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

جازان

Northern Borders

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الحدود الشمالية

Hail

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

حائل

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعدد األسر واألفراد وجملة عدد الغرف

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals  by Total  No. of Rooms

المنطقة اإلدارية

No. of Rooms                                            جملة عدد الغرف

 Administrative Area
7 غرف فأكثرمن 4 غرف إلى 36 غرف فأقل
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 )Table (31جدول )31(

60254123841924430865390

60254123841924430865390

299327517078392531834954297

8039751022003053909228

8039751022003053909228

3889119798516414704729105

222590287331724253047

222590287331724253047

1207856208399269161443171

93215711686565170948

93215711686565170948

547692485211560901088993

36016315379114260528214

36016315379114260528214

209633511381361646603399131

258650543312281315262

258650543312281315262

1389777423805271491840731

1159059955252126112

1159059955252126112

660547938432275756665

Tabouk

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

تبوك

Aseer

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

عسير

Eastern Region

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المنطقة الشرقية

Al-Qaseem

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

القصيم

Al-Madinah Al-Monawarah

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

المدينة المنورة

Makkah Al-Mokarramah

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

مكة المكرمة

Al-Riyadh

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الرياض

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعدد األسر واألفراد وعدد غرف النوم

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by  No. of Bedrooms 

المنطقة اإلدارية
 No. of Bedrooms                                       عدد غرف النوم

 Administrative Area
الجملة7 غرف فأكثرمن 4 غرف إلى 36 غرف فأقل
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)Continued Table (31  تابع جدول )31(

5244629400253784383

5244629400253784383

32135722026428086569707

2694112064152640531

2694112064152640531

17951610922716255304998

159483219011037182421

159483219011037182421

1024338211462137551249555

63278886242672566

63278886242672566

356902962145095458211

5038420871143772692

5038420871143772692

25887113064410477399992

4104718137194961133

4104718137194961133

26141012390212580397892

الجملة

2850618769832614773681927

2850618769832614773681927

15186995574746265799121592448

ن 2019 _ الهيئة العامة لإلحصاء  Source: Housing Survey 2019 _General authority for Statisticsالمصدر: مسح المساك

Total

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

Al-Jouf

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الجوف

Al-Baha

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الباحة

Najran

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

نجران

Jazan

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

جازان

Northern Borders

Housing Unitsعدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

الحدود الشمالية

Hail

عدد المساكن

Householdsعدد األسر

Individualsعدد األفراد

حائل

Housing Units

عدد المساكن )المشغولة بأسر سعودية( وعدد األسر واألفراد وعدد غرف النوم

Housing Units (Occupied With Saudi Households), Households and Individuals by  No. of Bedrooms 

المنطقة اإلدارية
 No. of Bedrooms                                       عدد غرف النوم

 Administrative Area
الجملة7 غرف فأكثرمن 4 غرف إلى 36 غرف فأقل
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الجملة

بناء ذاتي

Independent Construction

بيع على الخارطة 

Off- Plan Selling

وحدات جاهزة - الوزارة

Ready-made Units -Ministry

وحدات جاهزة

Ready-made Units
Total

34562044522190026012Al-Riyadhالرياض

3101301399955713358Makkah Al-Mokarramahمكة المكرمة

1403419429164517Al-Madinah Al-Monawarahالمدينة المنورة

1626029536005521Al-Qaseemالقصيم

30798326471055115109Eastern Regionالمنطقة الشرقية

1268442325243859Aseerعسير

505137111422019Taboukتبوك

588115522132957Hailحائل

63202378561725Northern Bordersالحدود الشمالية

974040911012484Jazanجازان

165127303496Najranنجران

15509268432Al-Bahaالباحة

3480747301152Al-Joufالجوف

17300138832925766179641Totalالجملة

عدد المستفيدين من عقود الدعم السكني حسب نوع الدعم و المناطق اإلدارية

Number of Beneficiaries of Residential Support Contracts, by Type of Contract and Administrative Area

Source: Ministry of Housing - from 26/4/2018 to 25/4/2019المصدر: وزارة اإلسكان - من 26/4/2018 إلى 25/4/2019

المنطقة اإلدارية

Type of Housing Supportنوع الدعم السكني 

Admenstrative Area
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