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1234

.....................(توضح)أخرى

5
.......................................................

212213

 العدد البيان

205

(%)مصدر املياه مكونات املسكن

 بئر

 منزل شعبي

  فيال

 دور في منزل شعبي

 دور في فيال

 شقة

6

................................

(توضح)  أخرى 

309

متوسط عدد 

ساعات العمل 

في )داخل املنزل 

(األسبوع

  إذا كانت اإلجابة نعم  في حقل 

أكمل األجابة : (313)

معلومات عن األسرة: القسم الثالث 

عدد مرات التخلص من النفايات220

اسم رئيس األسرة

الجنسية

310

غير )أفريقي 

(عربي

306

أخرى

307

معلومات عن األسرة

311

......................................................................(توضح) أخرى 

.....

ال عربي

304

عدد أفراد 

األسرة

308

إجمالي املساحة

ال

(%)مصدر الكهرباء

 شبكة عامة

 ال يوجد

(توضح) أخرى 

…………………………………………………

 شبكة خاصة

 مولد خاص

215

216

هل تستخدم الطاقة 

الشمسية في املسكن

نعم

218

 الصرف الصحي

301

314 302

غير )آسيوي سعودي

(عربي

303305

غير سعودي

الثانوية أو ما 

يعادلها فما 

دون

دبلوم دون 

الجامعة
عددهم

هل يوجد أفراد يعملون 

داخل املنزل
(اسم أعلى شهادة)أعلى حالة تعليمة على مستوى األسرة 

/ ماجستير 

دبلوم عالي 

فما فوق

312

نعم

313

بكالوريوس

 املالحق

 غاز

 كهرباء

206

 املجالس

 غرف النوم

 الصاالت

 املطبخ

 الحمامات

217

(%)الوقود املستخدم للطبخ

بيانات املسكن: القسم الثاني 

203204

(توضح) أخرى 

 خزان من الفيبرجالس

التكييف

207

التدفئة

املكونات التي يتم تدفئتها

(2م)املساحة العدد

209

املكونات التي يتم تكييفها

(2م)املساحة العدد

:      رقم الحاسب اآللي

رقم منطقة العدمسلسل

إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية

إدارة إحصاءات الطاقة

(م2017)هـ 1438استمارة مسح الطاقة املنزلي 

هـ1379/12/7وتاريخ  (23)تحفظ هذه المعلومات سرية في الهيئة العامة لالحصاء ولن تستخدم اال في األغراض اإلحصائية بموجب المرسوم الملكي رقم 

 الباحث املراقب املفتش مساعد املشرف املشرف

البيانات الجغرافية واملميزة: القسم األول 

(وايت  ) صهريج 

 خزان إسمنتي

214

 خزان من الصفيح

 ال يوجد

نوع  حيازة املسكننوع املسكن

 ملك

 إيجار

 مقدم من صاحب العمل

211

201

5

202

210  عبوة مياه208

 شبكة عامة

 شبكة خاصة

 بيارة

………………………………………………… ال يوجد

(توضح) أخرى 

 الحاوية العامة خارج املسكن

 الحرق

 الدفن

........................................................(توضح) أخرى 

...

 حطب

مرة في األسبوعأكثر من مرة في األسبوع
ً
يوميا

(توضح) أخرى 

315

(توضح) أخرى 

................................................

4
...............................................................

رقم األسرة

316

219

(%)طريقة التخلص من النفايات

املدة التي قضيتها باملسكن

بالسنة

بالشهر

(بالسنوات)العمر التقريبي للمسكن 

(%)مصدر مياه الشرب 

(%)تخزين املياه

 شبكة عامة

(وايت  ) صهريج 

 بئر

 شبكة عامة



لتر7000 سعةلتر4000 سعةلتر2000 سعةلتر1000 سعةلتر450 سعة

1

12

23

 (توضح)أخرى -2
...........................

الطهي2
فرن غاز-1

437

التدفئة1
مدفأة غاز-1

 (توضح)أخرى -2
............................

433434435436

مسلسل

غاز البيتان في املنزل (LPG) استخدامات مادة الغاز 

432

عدد األجهزة املستخدمةالجهاز املستخدمنوع االستخدام

متوسط ساعات التشغيل

باقي السنةفي فصل الشتاء

باألسبوعباألسبوع

ال

(رطل25)صغيرة 

422423430

لتر1000 سعة

429 424425426427428

نعم

419

هل تستخدم مادة الغاز  (1

(LPG) غاز  البيتان في منزلك

((نعم) 419يتم اإلجابة على هذا القسم إذا كانت اإلجابة في ))الخزان     / نوع اإلسطوانة - 2

 عدد مرات التعبئة بالسنة

(بالرياالت)التكلفة 

421

البيان

( رطل50)كبيرة

حجم اسطوانة الغاز

431

لتر5000 سعة لتر1750 سعة

عدد املشتركين في الخزان

420

خزانات يتم تركيبها فوق سطح األرض

حجم خزان الغاز

خزانات يتم تركيبها تحت سطح األرض

غاز البيتان (LPG)مادة الغاز  (ج)

2

3

تسخين املياه

الطهي

بابور القاز- 1

 (توضح)أخرى -2

بابور القاز- 1

 (توضح)أخرى 2

418

التدفئة1
مدفأة قاز متنقلة- 1

 (توضح)أخرى - 2
......................

414415416417

مسلسل
عدد األجهزة املستخدمةالجهاز املستخدمنوع االستخدام

متوسط ساعات التشغيل

باقي السنةفي فصل الشتاء

باألسبوعباألسبوع

في املنزل (الكيروسين) استخدامات مادة القاز 

413

411412

لترلتر

410

1

2

نعم

ال

مسلسل

في املنزل خالل   (الكيروسين)  كمية استهالك مادة القاز 

فصل الشتاء
في املنزل باقي السنة  (الكيروسين) كمية استهالك مادة القاز 

عدد األجهزة املستخدمة

407

متوسط ساعات التشغيل

باقي السنةفي فصل الشتاء

باألسبوعباألسبوع

408409

الجهاز املستخدم

406

مولد خاص-1

(توضح)أخرى - 1

في منزلك  (الكيروسين)  هل تستخدم مادة القاز 

(توضح)أخرى -2

(الكيروسين)مادة القاز  (ب)

مسلسل

1

في املنزل (زيت الوقود) استخدامات مادة الديزل 

404

   الكهرباء

(توضح)أخرى 2

لتر
2

في منزلك (زيت الوقود )  هل تستخدم مادة الديزل 

نعم

ال

1

..........................

نوع االستخدام

405

في املنزل باقي السنة (زيت الوقود) كمية استهالك مادة الديزل 

403

مسلسل

(زيت الوقود )مادة الديزل  (أ)

(م2016)استخدام الوقود في عام :  القسم الرابع 

لتر

في املنزل  (زيت الوقود)  كمية استهالك مادة الديزل 

خالل فصل الشتاء

401402



111

222

4

5

تلفزيون

غسالة مالبس

مكواة

مكنسة كهربائية

جالية صحون

جهاز ألعاب 9

برادة مياه  للشرب

(دينمو )مضخة ماء

حاسب آلي

6

7

8

3

مسلسل

519

عدد األجهزة املستخدمة

متوسط ساعات التشغيل

باقي السنةفي فصل الشتاء

باألسبوعباألسبوع

523

الجهاز املستخدم

520521522

1

2

حفظ األغذية واألطعمة 6

 استخدامات األجهزة الكهربائية األخرى في املنزل

.......................... (توضح)أخرى -3

ثالجة-1

فريزر تجميد-2

.......................... (توضح)أخرى -4

فرن كهربانئي-1

مايكرويف-2

شواية كهربائية-3

اإلنارة 4

الطهي 5

.......................... (توضح)أخرى -6

مكيف شباك-2

مكيف سبيلت-3

مكيف صحراوي-4

مكيف مركزي-5

.......................... (توضح)أخرى -5

ملبات عادية-1

ملبات موفرة للطاقة-2

ملبات النجف-3

أبجورات-4

تسخين املياه2

مروحة-1

.......................... (توضح)أخرى -3

سخان كهربائي-1

غالية كهربائية-2

التكييف 3

التدفئة1

سخان-1

مدفأة شمعات-2

مدفأة زيتية-3

دفاية مروحة-4

514515516

.......................... (توضح)أخرى -5

 استخدامات الكهرباء في املنزل

513

عدد األجهزة املستخدمةالجهاز املستخدمنوع االستخدام

متوسط ساعات التشغيل

باقي السنةفي فصل الشتاء

باألسبوعباألسبوع
مسلسل

518 517

506511512

عداد الكهرباء مشترك مع عدة منازل ألسر مختلفة- 2

507508

فصل الشتاء/ متوسط االستهالك 

(بالريال)القيمة كمية اإلستهالك

509510

(بالريال)القيمة (بالريال)القيمة كمية اإلستهالك كمية اإلستهالك

باقي السنة/ متوسط االستهالك 

نعم

ال

نعم

ال  مشترك مع عدة منازل

 كمية وقيمة استهالك الطاقة الكهربائية في املنزل

504

عداد الكهرباء مستقل خاص باملنزل- 1

باقي السنة/ متوسط االستهالك فصل الشتاء/ متوسط االستهالك 

(بالريال)القيمة كمية اإلستهالك

505

503 502 501

 مستقل خاص باملنزل

 هل توجد كهرباء في منزلك عداد الكهرباء هل يوجد منظم كهربائي في منزلك

(م2016)استخدام الكهرباء في عام :  القسم الخامس 



122122

601605

مسلسلمسلسل

ما هي نسبة التكاليف السنوية للكهرباء ومصادر الوقود األخرى إلى إجمالي 

((%)النسبة املئوية )نفقاتك  السنوية ، 

525

مسلسل

هل تستخدم أجهزة ترشيد 

الطاقة الكهربائية

535536

هل تعتقد أن إجراءات ترشيد استهالك الطاقة ستخفض من التكاليف 

املالية لديك

 نعم بعض الش يء غير متأكدنعم

هل ترغب بإنفاق بعض املال الستخدام أجهزة ترشيد الطاقة

537

1

533534

20-16من 15-11من 10-5من 5أقل من 

اسم معطي البيانات

اسم الباحث

الفحم

608

املخلفات الزراعية

609

الحطب

607

نوع االستخدام

606

الشواء/  الطهي 

........................................... (توضح)أخرى 3

التدفئة2

1

ال

604

1

2

3

الحطب

الفحم

املخلفات الزراعية

نعمنوع الوقود

602603

النعم بشكل كبير ال

الصحف و 

املجالت
اإلذاعة

541

اللوحات 

اإلعالنية

وسائل التواصل 

االجتماعي

2

نعم

ال

538

547

فواتير الهاتف

548

................................................................................. (توضح)أخرى 

550

فواتير 

الكهرباء
املساجداملدارس

الرسائل 

النصية

ما هو نوع اإلستخدام للحطب والفحم واملخلفات الزراعية

544545

 هل تستخدم في منزلك الحطب والفحم واملخلفات الزراعية

التوعية في املالعب 

الرياضية

برأيك ما هو أسلوب اإلعالن املناسب لضرورة ترشيد استهالك الطاقة األكثر فعالية

(م2016)استخدام الحطب والفحم واملخلفات الزراعية في عام : القسم السادس 

التلفاز

539540542543549 546

526527528529

غير مهتم نهائيامهتم بعض الش يء

532

مهتم

20أكثر من 

530

1

2

524

ما هي درجة الحرارة 

املستخدمة داخل املنزل مسلسل

التكييف

في حالة عدم معرفة درجة الحرارة )

يتم تسجيل منخفض أو متوسط أو 

(عالية

التدفئة

في حالة عدم معرفة درجة الحرارة )

يتم تسجيل منخفض أو متوسط أو 

(عالية

531

هل أنت مهتم بتخفيض وترشيد استهالك الكهرباء في منزلك

(حالة املعاينة)النتيجة النهائية لزيارة األسرة : القسم السابع 

 (توضح)أخرى -9

.......

(حالة املعاينة)النتيجة النهائية لزيارة األسرة 

701

التاريخ

التاريخ

رقم الهاتف

تمت املعاينة- 1
أعطت بعض -2

البيانات
املسكن خالي-3

املسكن تحت -4

التشييد

املسكن مشغول -5

بعمل
املسكن أزيل-6

ضم إلى مسكن -7

آخر

رقم الهاتف

رفضت التعاون-8


