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التعريفات
Glossary of Terms 

Main Interconnected  System الشبكة الرئيسة المرتبطة

The interconnected electricity system in the north of Oman supplying 
customers connected to Muscat Electricity Distribution Company, Majan 
Electricity Company and Mazoon Electricity Company. The MIS accounts 
for approximately 88% of total electricity supplied in the Sultanate.

هي شبكة الكهرباءالمرتبطة في شمال عمان التي ت�ود الكهرباء للمشتركين المرتبطين 
بشركة مســـقط لتو��ع الكهرباء، شـــركة كهرباء مجان، شـــركة كهرباء م�ون. وتشكل 

الشبكة الرئيسة المرتبطة ٨٨٪ من إجمالي الكهرباء الم�ود بها في السلطنة تق��با.

MIS

Dhofar Power System نظام كهرباء ظفار

The interconnected electricity system in the south of Oman supplying 
customers connected to the Dhofar Power Company. The DPS accounts 
for approximately 9% of total electricity supplied in the Sultanate.

شـــبكة الكهرباء المرتبطة في جنوب عمان التي ت�ود الكهرباء للمشـــتركين المرتبطين 
بنظام كهرباء ظفار. ويشكل نظام كهرباء ظفار ٩٪ من إجمالي الكهرباء الم�ود بها في 

السلطنة تق��با.

DPS

RAEC Systems شبكات شركة المناطق الريفية

The Rural Areas Electricity Company, which supplies customers in areas 
not connected to either MIS or DPS in Musandam, Al Wusta (including Al 
Duqum, Masirah Island and certain areas in Dhofar and Al Dhahira 
regions). RAEC accounts for approximately 3% of total electricity supplied 
in Oman.

هي الشـــركة التي ت�ود المشـــتركين في المناطـــق ال��فية غير الموصولين بالشـــبكة 
الرئيســـة المرتبطة أو بنظام كهرباء ظفار في مسندم، الوسطى  (متضمنة الدقم، ج��رة 
مصيرة وبعض اج�اء من  ظفار والظاهرة ) . وتشـــكل شركة كهرباء المناطق ال��فية ٣٪ 

من إجمالي الكهرباء الم�ود بها في السلطنة تق��با. 

RAEC



For the Dhofar Power 
System, net electricity 
production increased by 
8.8% from   758,933 MWh 
in Q4 2018 to   825,901 
MWh in Q4 2019.

بالنســـبة لنظام كهرباء ظفار، 
الكهرباء  إ�تـــاج  صافي  ارتفع 
بنســـبة ٨٫٨٪  من ٧٥٨,٩٣٣ 
(م.و.س) في الربع ال�ابع عام 
 ٨٢٥,٩٠١ إلـــى  ٢٠١٨م 
(م.و.س) في الربع ال�ابع عام 

٢٠١٩م.

For RAEC systems, net 
electricity production 
increased by 7.0% from   
288,458 MWh in Q4 
2018 to 308,529 MWh in 
Q4 2019.

لشـــبكات كهربـــاء  بالنســـبة 
المناطق ال��فية، ارتفع صافي 
إ�تاج الكهرباء بنسبة ٧٫٠٪ من 
٢٨٨,٤٥٨ (م.و.س) في الربع 
إلـــى  ٢٠١٨م  عـــام  ال�ابـــع 
٣٠٨,٥٢٩ (م.و.س) في الربع 

ال�ابع عام ٢٠١٩م.

DPS

MIS Net electricity 
production Decreased by 
4.7%% from  7,200,772 
MWh in Q4 2018 to 
6,860,876 MWh in Q4 
2019.

الرئيســـة  للشـــبكة  بالنســـبة 
صافي  انخفـــض  المرتبطـــة، 
إ�تاج الكهرباء بنسبة ٤٫٧٪ من 
فـــي  (م.و.س)   ٧,٢٠٠,٧٧٢
الربع ال�ابـــع عام ٢٠١٨م إلى 
فـــي  (م.و.س)   ٦,٨٦٠,٨٧٦

الربع ال�ابع عام ٢٠١٩م.

صافي إنتاج الكهرباء ميجاوات ساعة (م.و.س)
Net Electricity Production (MWh)

7.0%

MIS

8.8%4.7%

انخفض صافي إ�تاج الكهرباء في السلطنة بنسبة ٣٫١٪ من ٨,٢٤٨,١٦٣ (م.و.س) في 
الربع ال�ابع عام ٢٠١٨م إلى ٧,٩٩٥,٣٠٦  (م.و.س) في الربع ال�ابع عام ٢٠١٩م.

Total net electricity production in the Sultanate of Oman decreased by 
3.1% from 8,248,163 MWh in Q4 2018 to 7,995,306 MWh in Q4 2019.

TOTAL
OMAN

3.1%

RAEC



إنتاج المياه المحاله(٠٠٠م٣ )

Desalinated 
Water Production  (000 m  )3

ارتفع صافي إ�تاج المياه المحالة في السلطنة بنسبة ٧٫٠٪ من ٨٤,٢٥٩,٣٨٥  متر مكعب  
في الربع ال�ابع لعام ٢٠١٨م إلى  ٩٠,١٩٢,٥٩٨   متر مكعب في الربع ال�ابع عام ٢٠١٩م.

Net desalinated water production in the Sultanate of Oman increased 
by 7.0% from 84,259,385 m3 in Q4 2018 to 90,192,598 m3 in Q4 2019.

7.0 %

Electricity Customer Accounts
حسابات مشتركي الكهرباء

The number of Customer Accounts in the 
Sultanate of Oman increased by 4.7% from                           
1,219,156 in Q4 2018 to     1,276,586 in Q4 2019. 

من   ٪٤٫٧ بنسبة  السلطنة  المشتركين في  عدد حسابات  �اد 
إلى  ٢٠١٨م  عام  من  ال�ابع  الربع  في  مشتركًا   ١,٢١٩,١٥٦

١,٢٧٦,٥٨٦ في الربع ال�ابع من عام ٢٠١٩م.

1,064,561  1,114,156

20192018

114,822  120,844

20192018

 39,773  41,586

20192018

increased by 4.7 % increased by 5.2 % increased by 4.6 %



System Peak Demands (MW)
ذروة الطلب على النظام (ميجاوات)

12.4%

Dhofar Power System peak 
demand increased by 12.4% from   
463   MW in Q4 2018 to   521 MW 
in Q4 2019.
ارتفعت ذ�وة الطلب على الكهرباء في 
من   ٪١٢٫٤ بنسبة  ظفار  كهرباء  نظام 
٤٦٣ (م.و) في الربع ال�ابع عام ٢٠١٨م 
إلى ٥٢١ (م.و) في الربع ال�ابع من عام 

٢٠١٩م.

The Dhofar Power System 
registered its peak demand in Q4 
on 16-Oct-19 at 23:44 hrs.

ُسجلت ذ�وة الطلب على نظام كهرباء 
ظفار في الربع ال�ابع بتا��خ ١٦ اكتوبر 

٢٠١٩ في الساعة ٢٣:٤٤ .

DPS

5.1%

MIS peak demand increased by 
5.1% from  5,535 MW in Q4 2018 
to  5,818 MW in Q4 2019.

ارتفعت ذ�وة الطلب على الكهرباء في 
 ٪٥٫١ بنسبة  المرتبطة  الرئيسة  الشبكة 
من ٥,٥٣٥  (م.و) في الربع ال�ابع عام 
الربع  ٢٠١٨م إلى ٥,٨١٨   (م.و) في 

ال�ابع عام ٢٠١٩م.

MIS registered its peak demand 
in Q4 on 2-Oct-19 at 14:53 hrs.

الشبكة  على  الطلب  ذ�وة  ُسجلت 
الرئيسة المرتبطة في الربع ال�ابع بتا��خ 
 ١٤:٥٣ الساعة  في   ٢٠١٩ اكتوبر   ٢

بعد الظهر.

MIS



Temperature & Humidity
درجات الحرارة والرطوبة

36 C36 C
MISMIS

Peak loadPeak load وقت الذ�وةوقت الذ�وة

28 C28 C
DPSDPS

Peak loadPeak load وقت الذ�وةوقت الذ�وة

بالنسبة  المسجلة  الح�ارة  درجات  متوسط  ارتفع 
للشبكة الرئيسة المرتبطة في الربع ال�ابع من عام 
٢٠١٩م بمقدار ١٫٠  درجة سيلي��ة  من  ٢٩٫٧في 
الربع  ٣٠٫٧ في  الى  عام ٢٠١٨م  ال�ابع من  الربع 

ال�ابع من عام ٢٠١٩. 
انخفض متوسط الرطوبة في الربع ال�ابع من عام 
٢٠١٩م بمقدار ٢٫٥٪ من ٧٩٫٣٪ في الربع ال�ابع 
ال�ابع من  الربع  من عام ٢٠١٨م الى ٧٧٫٣٪ في 

عام ٢٠١٩. 

بالنسبة  المسجلة  الح�ارة  درجات  متوسط  ارتفع 
للشبكة الرئيسة المرتبطة في الربع ال�ابع من عام 
٢٠١٩م بمقدار ١٫٠  درجة سيلي��ة  من  ٢٩٫٧في 
الربع  ٣٠٫٧ في  الى  عام ٢٠١٨م  ال�ابع من  الربع 

ال�ابع من عام ٢٠١٩. 
انخفض متوسط الرطوبة في الربع ال�ابع من عام 
٢٠١٩م بمقدار ٢٫٥٪ من ٧٩٫٣٪ في الربع ال�ابع 
ال�ابع من  الربع  من عام ٢٠١٨م الى ٧٧٫٣٪ في 

عام ٢٠١٩. 

MIS Average temperatures increased 
by 1.0 degree Celsius from 29.7 in Q4 of 
2018 to 30.7 in Q4 2019.
Average humidity decreased by 2.5% 
from 79.3% in Q4 2018 to 77.3% in Q4 
2019.

MIS Average temperatures increased 
by 1.0 degree Celsius from 29.7 in Q4 of 
2018 to 30.7 in Q4 2019.
Average humidity decreased by 2.5% 
from 79.3% in Q4 2018 to 77.3% in Q4 
2019.

T: 1.0 C H: 2.5

بالنسبة  المسجلة  الح�ارة  درجات  متوسط  انخفض 
لنظام كهرباء ظفار في الربع ال�ابع من عام ٢٠١٩

الربع  م بمقدار ٠٫٧  درجة سيلي��ة  من ٢٨٫٠ في 
ال�ابع من عام ٢٠١٨م الى ٢٧٫٣ في الربع ال�ابع 

من عام ٢٠١٩م.
عام  من  ال�ابع  الربع  في  الرطوبة  متوسط  ار�تفع 
٢٠١٩م بمقدار ٪١٤٫٣  من ٦٩٫٧٪ في الربع ال�ابع 
ال�ابع من  الربع  الى ٨٤٫٠٪ في  من عام ٢٠١٨م 

عام ٢٠١٩م. 

بالنسبة  المسجلة  الح�ارة  درجات  متوسط  انخفض 
لنظام كهرباء ظفار في الربع ال�ابع من عام ٢٠١٩

الربع  م بمقدار ٠٫٧  درجة سيلي��ة  من ٢٨٫٠ في 
ال�ابع من عام ٢٠١٨م الى ٢٧٫٣ في الربع ال�ابع 

من عام ٢٠١٩م.
عام  من  ال�ابع  الربع  في  الرطوبة  متوسط  ار�تفع 
٢٠١٩م بمقدار ٪١٤٫٣  من ٦٩٫٧٪ في الربع ال�ابع 
ال�ابع من  الربع  الى ٨٤٫٠٪ في  من عام ٢٠١٨م 

عام ٢٠١٩م. 

DPS Average temperatures decreased 
by 0.7 degree Celsius from 28.0 in Q4 
2018 to 27.3 in Q4 2019. 
Average Humidity increased by 14.3% 
from 69.7% Q4 2018 to 84.0% in Q4 
2019.

DPS Average temperatures decreased 
by 0.7 degree Celsius from 28.0 in Q4 
2018 to 27.3 in Q4 2019. 
Average Humidity increased by 14.3% 
from 69.7% Q4 2018 to 84.0% in Q4 
2019.

T: 0.7 C H: 14.3



The electricity generation and water desalination plants consumed 9.8% 
less gas over 2019 than 2018, compared to an increase of 1.3% and 8.2% 
in gross electricity and gross water production, respectively.

انخفض استهالك الغاز في توليد الكهرباء وتحلية المياه بنسبة ٩٫٨٪ في ٢٠١٩م عن ٢٠١٨
م مقارنة ب��ادة في إجمالي ا�تاج الكهرباء المياه بنسبة ١٫٣٪ و ٨٫٢٪ على التوالي.

Fuel Consumption for Jan -Dec 19 (Natural Gas)
استهالك قطاع الكهرباء والمياه للوقود 

(يناير - ديسمبر) لعام ٢٠١٩م (الغاز الطبيعي) 

9.8 %

The specific gas consumption of MIS 
connected facilities fell to 198 Sm3/MWh 
over 2019 compared with 224 Sm3/MWh 
over 2018 (a 11.8 % decrease).

الموصولة  للمحطات  الغاز  استهالك  انخفض 
مكعب  متر   ١٩٨ إلى  المرتبطة  الرئيسة  بالشبكة 
قياسي خالل ٢٠١٩م  مقارنة ب ٢٢٤ متر مكعب 

قياسي خالل ٢٠١٨م   (انخفض بنسبة ١١٫٨ ٪).

224 Sm3�MWh

198 Sm3�MWh

2018 2019


