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التعريفات
Glossary of Terms 

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

هي شـــبكة الكهرباءالمرتبطة في شـــمال عمان التي ت�ود الكهرباء 
للمشتركين المرتبطين بشـــركة مسقط لتو��ع الكهرباء، شركة كهرباء 
مجان، شركة كهرباء م�ون. وتشكل الشـــبكة الرئيسة المرتبطة ٨٨٪ 

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

MIS

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 الكهربـــاء المرتبطـــة في جنوب عمـــان التي تـــ�ود الكهرباء 
للمشتركين المرتبطين بنظام كهرباء ظفار. ويشكل نظام كهرباء ظفار 

٩٪ من إجمالي الكهرباء الم�ود بها في السلطنة تق��با.

DPS

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 approximate-
ly 3% of total electricity supplied in Oman.

هي الشـــركة التي ت�ود المشـــتركين في المناطق ال��فيـــة غير الموصولين 
بالشـــبكة الرئيســـة المرتبطة أو بنظام كهرباء ظفار في مســـندم، الوسطى  
(متضمنة الدقم، ج��رة مصيرة وبعض اج�اء من  ظفار والظاهرة ) . وتشـــكل 
شـــركة كهرباء المناطق ال��فيـــة ٣٪ من إجمالي الكهربـــاء الم�ود بها في 

السلطنة تق��با. 

RAEC



DPS
For the Dhofar Power 
System, net electricity 
production decreased by 
6.0% from  698,279 MWh 
in Q1 2019 to  656,063 
MWh in Q1 2020.

بالنســـبة لنظام كهرباء ظفار، 
الكهرباء  إ�تاج  انخفض صافي 
بنســـبة ٦٫٠٪  من ٦٩٨,٢٧٩ 
(م.و.س) في الربع األول عام 
إلـــى٦٥٦,٠٦٣  ٢٠١٩م 
(م.و.س) في الربع األول عام 

٢٠٢٠م.

RAEC
For RAEC systems, net 
electricity production 
increased by 12.3% from 
218,655 MWh in Q1 
2019 to  245,540 MWh in 
Q1 2020.

لشـــبكات كهربـــاء  بالنســـبة 
المناطق ال��فية، ارتفع صافي 
إ�تاج الكهرباء بنســـبة ١٢٫٣٪ 
من ٢١٨,٦٥٥  (م.و.س) في 
الربـــع األول عام ٢٠١٩م إلى 
٢٤٥,٥٤٠ (م.و.س) في الربع 

األول عام ٢٠٢٠م.

MIS
MIS Net electricity 
production decreased by 
3.8% from  5,602,256 
MWh in Q1 2019 to  
5,387,734 MWh in Q1 
2020.

الرئيســـة  للشـــبكة  بالنســـبة 
صافي  انخفـــض  المرتبطـــة، 
إ�تاج الكهرباء بنسبة ٣٫٨٪ من 
فـــي  (م.و.س)    ٥,٦٠٢,٢٥٦
الربـــع األول عام ٢٠١٩م إلى 
فـــي  (م.و.س)    ٥,٣٨٧,٧٣٤

الربع األول عام ٢٠٢٠م.

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

12.3%6.0%3.8%

انخفض صافي إ�تاج الكهرباء في السلطنة بنسبة ٣٫٥٪ من ٦,٥١٩,١٩٠(م.و.س) في 
الربع األول عام ٢٠١٩م إلى ٦,٢٨٩,٣٣٧ (م.و.س) في الربع األول عام ٢٠٢٠م.

Total net electricity production in the Sultanate of Oman decreased by 
3.5% from  6,519,190 MWh in Q1 2019 to  6,289,337 MWh in Q1 2020.

TOTAL OMAN = 3.5%



5.7 %

Electricity Customer Accounts
حسابات مشتركي الكهرباء

The number of Customer Accounts in the 
Sultanate of Oman increased by 4.3% from                          
1,234,587 in Q1 2019 to 1,287,576 in Q1 2020. 

من   ٪٤٫٣ بنسبة  السلطنة  المشتركين في  عدد حسابات  �اد 
الربع األول من عام ٢٠١٩م إلى  ١,٢٣٤,٥٨٧  مشتركًا في 

١,٢٨٧,٥٧٦ في الربع األول من عام ٢٠٢٠م. 

إنتاج المياه المحاله(٠٠٠م٣ )

Desalinated 
Water Production  (000 m  )3

ارتفع صافي إ�تاج المياه المحالة في السلطنة بنسبة ٥٫٧٪ من ٨٠,٢٨١,٧١٦ متر مكعب  
في الربع األول لعام ٢٠١٩م إلى  ٨٤,٨٦٣,٥٠٧ متر مكعب في الربع األول عام ٢٠٢٠م.

Net desalinated water production in the Sultanate of Oman increased 
by 5.7% from 80,281,716 m3 in Q1 2019 to  84,863,507 m3 in Q1 2020.

1,078,321 1,123,260

20202019

115,970 122,402

20202019

40,296 41,914

20202019

increased by 4.2 % increased by 5.5 % increased by 4.0 %



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

Dhofar Power System peak demand decreased by 0.5% .The peak demand 
was registered 456 MW in Q1 2020 compared to 458 MW in Q1 2019.

انخفضت ذ�وة الطلب على الكهرباء في نظام كهرباء ظفار بنسبة ٠٫٥٪ حيث 
بلغت ذ�وة الطلب ٤٥٦ (م.و) في الربع األول عام ٢٠٢٠م مقارنة بـ ٤٥٨ (م.و) 

في الربع االول عام ٢٠١٩ 

DPS
0.5%

DPS registered its peak demand in Q1 on 31-Mar-20 at 23:49 hrs.
ُسجلت ذ�وة الطلب على نظام كهرباء ظفار في الربع األول بتا��خ ٣١ مارس 

٢٠٢٠ في الساعة ٢٣:٤٩ .

23:49
hrs

MIS peak demand decreased by 12.7% the peak demand was 
registered  3,431 MW in Q1 2020 compared to  3,929 MW in Q1 2019 

MIS registered its peak demand in Q1 on 26-Feb-20 at 18:39 hrs.

بنسبة  المرتبطة  الرئيسة  الشبكة  في  الكهرباء  على  الطلب  ذ�وة  انخفضت 
٢٠٢٠م  عام  األول  الربع  في  (م.و)   ٣,٤٣١ الطلب  ذ�وة  بلغت  حيث   ٪١٢٫٧

مقارنة بـ ٣,٩٢٩ (م.و) في الربع االول عام ٢٠١٩ 

ُسجلت ذ�وة الطلب على الشبكة الرئيسة المرتبطة في الربع األول بتا��خ 
٢٦ فب�ا�ر ٢٠٢٠ في الساعة ١٨:٣٩.

MIS
12.7%

18:39
hrs



Temperature & Humidity
درجات الحرارة والرطوبة

25 C25 CMISMIS
Peak loadPeak load وقت الذ�وةوقت الذ�وة

H: 20.0

26 C26 CDPSDPS
Peak loadPeak load وقت الذ�وةوقت الذ�وة

H: 5.7

بالنسبة  المسجلة  الح�ارة  درجات  متوسط  انخفض 
للشبكة الرئيسة المرتبطة في الربع األول من عام 
٢٠٢٠م بمقدار ٢٫٣  درجة سيلي��ة من ٢٧٫٣ في 
الربع  الى ٢٥٫٠ في  األول من عام ٢٠١٩م  الربع 

األول من عام ٢٠٢٠. 
عام  من  األول  الربع  في  الرطوبة  متوسط  ارتفع 
٢٠٢٠م بمقدار٢٠٫٠٪ من ٥٨٫٠٪ في الربع األول 
الربع األول من  من عام ٢٠١٩م الى ٧٨٫٠٪ في 

عام ٢٠٢٠.

بالنسبة  المسجلة  الح�ارة  درجات  متوسط  انخفض 
للشبكة الرئيسة المرتبطة في الربع األول من عام 
٢٠٢٠م بمقدار ٢٫٣  درجة سيلي��ة من ٢٧٫٣ في 
الربع  الى ٢٥٫٠ في  األول من عام ٢٠١٩م  الربع 

األول من عام ٢٠٢٠. 
عام  من  األول  الربع  في  الرطوبة  متوسط  ارتفع 
٢٠٢٠م بمقدار٢٠٫٠٪ من ٥٨٫٠٪ في الربع األول 
الربع األول من  من عام ٢٠١٩م الى ٧٨٫٠٪ في 

عام ٢٠٢٠.

MIS Average temperatures decreased 
by 2.3 degree Celsius from 27.3 in Q1 
2019 to 25.0 in Q1 2020.
Average Humidity increased by 20.0 
from 58.0 Q1 2019 to 78.0 in Q1 2020.

MIS Average temperatures decreased 
by 2.3 degree Celsius from 27.3 in Q1 
2019 to 25.0 in Q1 2020.
Average Humidity increased by 20.0 
from 58.0 Q1 2019 to 78.0 in Q1 2020.

لنظام  بالنسبة  المسجلة  الح�ارة  درجات  متوسط 
٢٠٢٠م  عام  من  األول  الربع  في  ظفار  كهرباء 
بمقدار ٢٦  درجة سيلي��ة  مما�لة للربع األول لعام 

.٢٠١٩
انخفض متوسط الرطوبة في الربع األول من عام 
٢٠٢٠م بمقدار ٪٥٫٧  من ٦٩٫٠٪ في الربع األول 
من عام ٢٠١٩م الى ٧٤٫٧٪ في الربع األول من 

عام ٢٠٢٠م.

لنظام  بالنسبة  المسجلة  الح�ارة  درجات  متوسط 
٢٠٢٠م  عام  من  األول  الربع  في  ظفار  كهرباء 
بمقدار ٢٦  درجة سيلي��ة  مما�لة للربع األول لعام 

.٢٠١٩
انخفض متوسط الرطوبة في الربع األول من عام 
٢٠٢٠م بمقدار ٪٥٫٧  من ٦٩٫٠٪ في الربع األول 
من عام ٢٠١٩م الى ٧٤٫٧٪ في الربع األول من 

عام ٢٠٢٠م.

DPC Average registered temperatures 
in Q1 2020 is 26 Celsius which is same as 
Q1 2019.
Average humidity decreased by 5.7 
from 69.0 in Q1 2019 to 74.7 in Q1 2020.

DPC Average registered temperatures 
in Q1 2020 is 26 Celsius which is same as 
Q1 2019.
Average humidity decreased by 5.7 
from 69.0 in Q1 2019 to 74.7 in Q1 2020.



Fuel Consumption for Jan-Mar 20 (Natural Gas)
استهالك قطاع الكهرباء والمياه للوقود 

(يناير – مارس ) لعام ٢٠٢٠م (الغاز الطبيعي) 

220 Sm3�MWh

191 Sm3�MWh

2019 2020

16.5 %

The electricity generation and water desalination plants consumed 
16.5% less gas over Jan-Mar-20 than Jan-Mar-19, compared to 
decrease of 5.1% in electricity and increase of 5.0 in water production.

انخفض استهالك الغاز في توليد الكهرباء وتحلية المياه بنسبة ١٦٫٥٪ في الفترة من ينا�ر – 
مارس ٢٠٢٠م عن ينا�ر – مارس ٢٠١٩م، مقارنة بانخفاض في إجمالي ا�تاج الكهرباء بنسبة 

٥٫١٪ وارتفاع في ا�تاج المياه بنسبة  ٥٫٠٪.

The specific gas consumption of MIS 
connected facilities fell to 191 Sm3/MWh over 
Jan-Mar-20 compared with 220 Sm3/MWh 
over Jan-Mar-19 (a 13.5 % decrease)

بالشبكة  الموصولة  للمحطات  الغاز  استهالك  انخفض 
الرئيسة المرتبطة إلى ١٩١ متر مكعب قياسي في الربع 
قياسي في  متر مكعب  مقارنة ب ٢٢٠  االول ٢٠٢٠م 

الربع االول ٢٠١٩م (انخفض بنسبة ١٣٫٥ ٪).


