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يعتز مركز البحوث والدراسات بغرفة جدة بإصدار مؤشرات دورية لألداء االقتصادي في مختلف المجاالت
واألنشطة ذات الصلة بالقطاع الخاص ومجتمع األعمال  ،في إطار تعزيز دور الغرفة لتلبية احتياجات
المنتسبين.
تمهيد:
يستعرض مؤشر استهالك مناطق المملكة من الكهرباء المبيعة حسب نوعية االستهالك خالل الفترة (-2010
 ،)2014حيث أنه يعطي دالالت لكلٍ من انواع االستهالك (السكني ،الصناعي  ،الزراعي ،الحكومي و التجاري
واالستهالك ألغراض أخرى) حسب مناطق المملكة ،ومقارنة األداء االستهالكي بالمنطقة الغربية بمختلف
مناطق المملكة.
ويجدر التنويه ،الى أن البيانات التي يستعرضها المؤشر تعكس االحصائيات المتوفرة في المصادر الرسمية في
الفترة الزمنية التي تم إعداد و اصدار المؤشر.
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مؤشرات االستهالك السكنية للمنطقة الغربية من الكهرباء خالل العام 2014م
Household Energy Consumption in the Western Region During 2014
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تحليل النتائج:
أوال :فيما يتعلق بمؤشرات االستهالك السكنية من الكهرباء:

 :1/1بينتتا األرقتتا أش مؤشترات اللاللتتة هالتتا االستتتهالك الستتكني للكهربتتاء ةتتي املنطقتتة الغربيتتة للعتتا  2014ارتفعتتا باملقارنتتة متتط املنتتاطق األختترى متتن اململكتتة و
خصوصا بالنسبة للمؤشرات التالية:
.1

زيادة القدرة املتاحةة مةن الكهربةاء :حيت شتكلا هتال القتلرل بالنستبة للمنطقتة الغربيتة  %32متن اجمتالي اململكتة ةتي مقابت  %21.9للمنطقتة الوستطى و
 %38.9للمنطقة الشرقية أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية فلم تشك قلرتها املتاحة من الكهرباء أكثر من  %7.1من اإلجمالي.

.2

الزيادة في أعداد املشتركين :حي زادت أهلاد مشتركي املنطقة الغربية ةي كهرباء السعودية إلتا أكثتر  %2.7مشتترك هتا 2014م ،أي متا يملت  %36متن
إجمالي املشتركيش و كالك ةي مقاب  %32.5للمنطقة الوسطى و  %17.8للمنطقة الجنوبية.

.3

ارتفةةاع الطاقةةة الكهربائيةةة املبيعةةة :حي ت ارتفعتتا هتتال الطاقتتة الكهربا يتتة املبيعتتة ةتتي املنطقتتة الغربيتتة ختتالع نف ت العتتا ( 2014م ) إلتتا أكثتتر متتن 90.9
مليون ميجا واط  /ساهة أي ما يمل  %32.3من إجمالي الطاقة الكهربا يتة املباهتة هالتا مستتوى اململكتة و يلتك ةتي مقابت  %29.2للمنطقتة الوستطى
و  %29.3للمنطقة الشرقية أما املنطقة الجنوبية فلم تشك الطاقة الكهربا ية املبيعة فيها  %9.1من اإلجمالي.

.4

أمةةا لالبسةةبة ملؤشةةر الحمةةل الةةذروي للكهربةةاء  :فقتتل بلت  %29.4بالنستتبة للمنطقتتة الغربيتتة و يلتتك ةتتي مقابت  %31.4و  %30.8بالنستتبة لكت املنطقتتتيش
الوسطى و الشرقية فيما لم تتجاوز هال النسبة مستوى  %9.1بالنسبة للمنطقة الجنوبية.
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تحليل النتائج:
ثانيتا :فيمتتا يتعلتق بمؤشترات التطتتور ةتي الجتتم استتهالك الكهربتتاء متتن حيت االستتتالامات الستكنية أو الصتتناهية أو التجار تتة أو غيرهتا أبتترز ت ليت البيانتات التتتي
يوفرها الجلوع رقم ( )3املؤشرات التالية:
 :2/1بالنسبة ملعلالت التطور ةي الجم االستهالك السكني من الكهرباء يالحظ اآلتي:
)(1

أش املنطقة الغربية قل استهلكا الجزء األكبر من الطاقة الكهربا ية املتاحة باململكة حي أش هالا الرغم من تراجط استتهالك املنطقتة متن الكهربتاء متن
 %59.4ها 2010م إلا  %57.3ها 2014م إال أش هال النسبة مازالا تعتبر األكبر بكافة املعايير باملقارنة باملناطق األخرى من اململكة.
 :2/2بالنسبة ملعلالت التطور ةي الجم االستهالك الصناعي من الكهرباء يالحظ اآلتي:

)(1

أش معتتلع التطتتور ةتتي االستتتهالك الصتتناعي متتن الكهربتتاء قتتل فتتار ةتتي الجم ت معتتلع التطتتور ةتتي االستتتهالك امل لتتي متتن الكهربتتاء ستتواء هالتتا مس تتوى املنطقتتة
الغربية أو هالا مستوى مناطق اململكة كك حي بل املعلع الوسطى لهاا التطور ةي استهالك القطاع الصناعي خالع الفترل (2010م2014-م) %7.4
و  %6.6بالنسبة لك من املنطقة الغربية و مناطق اململكة و يلك ةي مقاب معلع تطور وسطي يبل  %4.4و  %5.3بالنسبة لالستهالك امل لي.

)(2

 :2/3بالنسبة ملؤشرات التطور ةي الجم االستهالك التجاري من الكهرباء يالحظ اآلتي:

)(3

زادت نسبة استهالك القطاع التجاري باملنطقة الغربية من إجمالي الطاقة الكهربا ية املستهلكة من قب قطاع التجارل باململكة من  %56.5ها 2010م
إلا أكثر من ثلثي االجمالي ها 2014م و هوا ما يعطي مؤشرا ةي هاا املجاع ايضا هالا ملى ضخامة الجم القطاع التجاري باملنطقة و الاي انعك ةتي
صورل است واي هاا القطاع هالا النسبة األكبر من الطاقة الكهربا ية املتاحة هالا مستوى اململكة.
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Results Analysis:
First: Regarding the Household Energy Consumption
1\1: figures show that the following indicators of household energy consumption in the Western Region increased during 2014 in
comparison to the other Saudi regions:
1. the increase of the available capacity: 32% of the total available capacity in the Kingdom was allocated to the Western Region,
while 21.9% and 38.9% was given to the Central Region and Eastern Region respectively. However, only 7.1% of the available capacity
is allocated to the Southern region.
2. The increase of the number of customers: the number of customers of the Saudi Electricity Company in the Western Region
jumped to more than 2.7% during 2014, representing 36% of the total number of customers. However, the Central and Southern
regions’ customers represented 32.5% and 17.8%, respectively.
3. The increase of the sold energy: exceeded 90.0m megawatt\hour, representing 32.2% of the total sold energy in the Kingdom.
However, 29.2% and 29.3% went to the Central and Eastern regions respectively, while the sold energy in the Southern region
represented only 9.1%.
4.Regarding the peak load: the Western Region Represented 29.4%, the Central Region represented 31.4% and the Eastern Region
represented 30.8%. However, the Southern region occupied only 9.1%
J– RC –01– 01–F01
December 2016

مركز البحوث والدراسات

مؤشر استهالك مناطق اململكة من الكهرباء املبيعة حسب نوعية االستهالك

63-2016-21
Index of Sold Energy Consumption in Different Saudi Regions by Sector

2/1: Regarding the development rates of household energy consumption, it is noted that:
1.
The Western region consumed the highest proportion of available energy in the Kingdom. In spite the fact that the Western
region’s energy consumption fell back from 59.4% during 2010 to 57.3% in 2014, the consuming percentage is still the
highest of all standards in comparison to other Saudi regions.
2/2: Regarding the development rates of industrial energy consumption, it is noted that:
1.
Industrial energy consumption is higher than household consumption in Saudi Arabia in general. The average industrial
energy consumption during the period from 2010 to 2014 amounted 7.4% and 6.6% in the Western region and other Saudi
regions respectively, while the average household energy consumption reached 4.4% and 5.3%.
2/3: Regarding development in the commercial energy consumption, it is noted that:
1.
The commercial sector in the Western region increased the total energy consumption in Saudi Arabia. Thus, the rate of the
commercial energy consumption jumped from 56.5% during 2010 to more than two-thirds of the total consumption during
2014. This reflects the magnitude of the commercial sector in the region as it consumes the largest percentage of available
energy in the Kingdom.
J– RC –01– 01–F01
December 2016

مركز البحوث والدراسات

63-2016-21

Indicators and Research Department
Dr :Saleem Darwish
Economic Expert

مركز الب وث واللراسات
 سليم درويش/د
خبير اقتصادي

Ahmed Z. Banjar
Rawan Sunbul
Aisha Al-kattan

أحمل زواوي
رواش حمزل سنب
هائشة هلناش القطاش

 مؤسسة النقد العربي السعودي: املصدر
م2014 الكتيب االحصائي السنوي الصناعي للكهرباء وتحلية املياه

J– RC –01– 01–F01

Reference: Saudi Arabian Monetary Agency
Annual statistical handbook for industrial electricity and water desalination 2014

