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الــــمـؤســســـــــة قــامـوس
النفطي القطاع في املتداولة واملسميات والعبارات للمصطلحات

إجنليزي ـ عربي

اإلعالمية العالقات  دائرة
الكويتية البترول مؤسسة

الثانية الطبعة
٢٠٠٧
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زمالئنا األعزاء،

قاموس وهو املؤسسة، قاموس من الثانية الطبعة  تقدمي  يسرنا
شائعة نفطية ومسميات وعبارات مصطلحات على يحتوي مبسط
والقطاع خاص بشكل  البترول الكويتية مؤسسة في االستخدام

اإلجنليزية. و العربية باللغتني عام، بشكل النفطي

النفطي والقطاع خاصة املؤسسة ملوظفي القاموس  هذا يوفر و
العربية باللغتني له املرادف و املصطلح عن في البحث عامة، السرعة

سواء.   حد واإلجنليزية على

البناءة مشاركتكم على العمل هذا واستمرارية جناح اعتمد وقد
األولى. الطبعة في وردت معلومة أي لتصحيح أو سواء إلضافة
بإضافتها في نقوم سوف والتي باقتراحاتكم أخرى ومرة كما نرحب

الثانية.  الطبعة املنقحة

اإللكتروني: طريق البريد مشاركتكم عن بانتظار
wordbook@kpc.com.kw

حتيات، مع
اإلعالمية العالقات دائرة
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بحري) (حقل Al-Hout (offshore oil field)احلوت

بحري) (حقل Al-Khafji (offshore oil field)اخلفجي

غازي) (حقل Al-Dorra (gas field)الدرة

منطقة Sabriya Areaالصابرية،

النفط reserve (oil reserve)احتياطي

اإلنتاجية القدرة حتليل flowاختبار test analysis

اإلنتاجية production logging analysisاختبار الستطالع القدرة

الطبقات ضغط معدل اختبار الستطالع
bottom hole pressure surveillanceاملنتجة

معدل االستخالص recovery factor (from oilwell)استخالص ـ

النفط oil recoveryاستخالص/استخراج

عروض bidding processاستدراج

الشعلة غاز flareاسترداد gas recovery

اخلاللي الضغط pore pressure predictionاستقرائات

explorationاستكشاف/تنقيب

consumptionاستهالك

خارجي importاستيراد

غاز gas cylinderأسطوانة

الفراغي التقطير vacuum re-runإعادة

اإللكتروني E-learningالتعليم

اإللكتروني E-employmentالتوظيف

South Pierالرصيف اجلنوبي

الشمالي North Pierالرصيف

نفطي) (حقل Rawdhatain (oil field)الروضتني

لألسمدة العربية الصينية الشركة
الكيماوية

Sino-Arab Chemical Fertilizer 
Company

البارازايلني إلنتاج الكويتية Kuwait Paraxylene Companyالشركة

بالوقود الطائرات لتزويد الكويتية Kuwait Aviation Fuelling Companyالشركة

املواد احلفازة لصناعة الكويتية Kuwait Catalyst Companyالشركة

البترولية لالستكشافات الكويتية الشركة
اخلارجية

Kuwait Foreign Petroleum 
Exploration Company

لألولفينات الكويتية The Kuwait Olefinesالشركة Company

للستايرين الكويتية The Kuwait Styrene Companyالشركة

أ



٤

للعطريات الكويتية Kuwait Aromatics Companyالشركة

اجلوي atmospheric conditionsالضغط

املشتركة Joint Operations (JO)العمليات

 net inventory forecast (NIFالقيمة الصافية احلالية
weekly report of stock)

البترول مؤسسة العليا ملناقصات اللجنة
النفطية وشركاتها الكويتية

Higher Committee Tender (HTC)

للبترول Supreme Petroleum Council (SPC)الس األعلى

البترول ملؤسسة اإلقليمي األوروبي املكتب
الكويتية

KPC European Regional Office

Divided Zoneاملنطقة املقسومة

Environment Public Authorityالهيئة العامة للبيئة

emissionsإنبعاثات

صفرية zero emissionsإنبعاثات

نفطي oil spillانسكاب

هيدروكربوني hydro-carbonic traceأثر

(بئر) Ahmadi (well)أحمدي

financialأداء مالي performance

غاز gas cylinderإسطوانة

fleetأسطول

marine fleetأسطول بحري

assetsأصول

٩٨ Ultra Super 98 (gasoline type)ألترا

ammoniaأمونيا

سائلة liquid ammoniaأمونيا

pipelineأنبوب

olefinesأولفني

ethyleneإثيلني

ethylene glycolإثيلني جاليكول

اخلزان tank grossإجمالي

 administrationإدارة

الكبريت desulphurisationإزالة

أ
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أ
gas liquefactionإسالة الغاز

productionإنتاج، عملية اإلنتاج

(غاز) ethane (gas)إيثان

بنزين ethyl benzeneإيثل

العمل) عن (وحدة haltإيقاف

صفرية productionإنبعاثات

ب
استكشافي exploratory wellبئر

حتت التطوير under-development wellبئر

حتديدى delineation wellبئر

منتج producing wellبئر

 paraxyleneبارازايلني

petrochemicalsبتروكيماويات

Petronetبترونت

offshoreبحري

oil lakeبحيرة نفطية

التقطير distillation towerبرج

oil rigبرج حفر

احلفر) وحدة أجهزة rigبرج حفر(مجموعة

(بئر) Burgan (well)برقان

barrelبرميل

املعادل النفط oil equivalent barrelبرميل

يومياً النفط من مكافئ BOEPDبرميل

يومياً barrels per dayبرميل

propyleneبروبيلني

onshoreبري

الرصاص من ٩٥ خالي Unleaded Super 95 (gasoline type)بنزين خصوصي

الرصاص من ٩١ خالي  Unleaded Premium 91 (gasolineبنزين  ممتاز
type)

الرصاص من خالي unleaded super premiumبنزين

رصاص على يحتوي leaded gasolineبنزين
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ب

(بئر) Boubyan (well)بوبيان

إثيلني polyethyleneبولي

بروبيلني polypropyleneبولي

واخلسائر األرباح income statementبيان

bitumenبيتيومني

التجزئة retailبيع

butaneبيوتان

synergyتكامل

charter-inتأجير داخلي

فوري time and spot charteringتأجير

charterتأجير ناقالت

charter-outتأجير خارجي

إلكترونية E-commerceجتارة

واملستقبلي احلالي الوضع situation analysisحتليل

املنافسة الشركات وتوجهات أداء competitor analysisحتليل

والفرص والضعف القوى نقاط حتليل
والتحديات املستقبلية املتوقعة املتاحة

Strength, Weaknesses, 
Opportunities and Threats Analysis 
(SWOT Analysis)

loading (on to ship)حتميل

supplyتزويد

الناقالت باملؤن chandlery serviceتزويد

leakageتسرب

marketingتسويق

developmentتطوير

سنوي annual reportتقرير

appraisalتقييم

refiningتكرير

oil refiningتكرير النفط

اخلام النفط crude distillationتكرير

ت
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ت
هيدروجيني hydrocrackerتكسير

املال لرأس مرجحة weighted average cost of capitalتكلفة

وشحن وتأمني cost, insurance and freight (CIF)تكلفة

وشحن cost and freight (C&F)تكلفة

explorationتنقيب/استكشاف

 sustainable development (used inتنمية ثابتة
international relations)

أسهم في األموال equity financedتوظيف

ج

للتسليم ready-for-deliveryجاهزة

صناعية sea islandجزيرة

ح

 granular sulphurحبيبات كبريت

 immunity (used when dealing withحصانة
international trade agreements and 
OPEC)

الشمالية التخزين North Tank Farmحظيرة

tank farmحظيرة تخزين

احلفر)/تنقيب (عملية drilling (drilling operations)حفر

استكشاف exploration drillingحفر

تطوير development  drillingحفر

تقييم appraisal drillingحفر

احلوت Hout oil fieldحقل

الغازي الدرة Dorra gas fieldحقل

املياه water injectionحقن

الفائضة املياه effluentحقن water injection

liftingحمولة

قصوى lifting capacity (fleet)حمولة
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خ

اخلفجي Al-Khafji oil fieldحقل

الكويتي التصدير Kuwait Export Crude (KEC)خام

الوسيط إكس crude x mediumخام

وقود نفط/ storage tankخزان

(بئر) Khashman (well)خشمان

privatisationخصخصة

اجلاذبية gravity linesخطوط

مركز من  (أنابيب نقل خطوط نقل
( نفط خزانة الى التجميع

flowlines (pipes from gathering
centre to storage tank)

اإلنتاج production cutخفض

املبيعات إدارة Sales Administration Departmentدائرة

والتمويل االستثمار  Corporate Treasury & Investmentدائرة
Department

البحرية Marine Departmentدائرة

البيئة Environment Departmentدائرة

التخطيط Corporate Planning Departmentدائرة

(التسويق) التخطيط Marketing Planning Departmentدائرة

االستراتيجي التخطيط Strategic Planning Departmentدائرة

الوظيفي والتطوير التخطيط Planning & Career Developmentدائرة

االستثمار وتنسيق التخطيط دائرة
واالنتاج لالستكشاف

Planning & Investment 
Coordination (Upstream) 
Department

للتكرير االستثمار وتنسيق التخطيط دائرة
والتصنيع

Planning & Investment 
Coordination (Downstream) 
Department

التدريب Training Departmentدائرة

الداخلي التدقيق Internal Audit Departmentدائرة

التعويضات Compensation Departmentدائرة

واملتابعة التنسيق  Coordination & Follow-upدائرة
Department

العاملة والقوة التنظيم  Organisational & Manpowerدائرة
Department

د
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د

املعلومات ونظم اآللي احلاسب  Computer & Information Systemsدائرة
Department

احلسابات Accounts Departmentدائرة

اخلدمات Services Departmentدائرة

الفنية الدراسات Technical Studies Departmentدائرة

البرملانية الشؤون Parliament Affairs Departmentدائرة

القانونية الشؤون Legal Affairs Departmentدائرة

والسالمة الصحة Health & Safety Departmentدائرة

اإلعالمية العالقات Media Relations Departmentدائرة

احلكومية العالقات Government Relations Departmentدائرة

الدولية العالقات  International Relationsدائرة
Department

العامة Public Relations Departmentدائرة العالقات

العاملي) (التسويق القانونية  Legal Department (Internationalدائرة
Marketing)

Risk Management Departmentدائرة ااطر

والتكاليف املوازنة Cost & Budget Departmentدائرة

التسويق بحوث Market Research Departmentدائرة

املعلومات تقنية Marketing Information Technologyدائرة

البشرية املوارد دراسات  Human Resources Studiesدائرة
Department

واللجان االس  Council & Committees Affairsدائرة شؤون
Department

التزويد عمليات Supply Operations Departmentدائرة

الوسطى املشتقات مبيعات Middle Distillates Departmentدائرة

املسال والغاز البنزين النافثا/ مبيعات  Naptha/ Mogas & LPG Salesدائرة
Department

اخلام النفط مبيعات Crude Oil Sales Departmentدائرة

اخلاصة املنتجات الوقود/ زيت مبيعات  Fuel Oil/ Special Products Salesدائرة
Department

وقود السفن Bunker Sales Departmentدائرة مبيعات

املؤسسة مشاريع Corporate Projects Departmentدائرة

القرار مساندة نظم  Decision Support Systemدائرة
Department

dieselديزل
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مستقبلية visionرؤية

امليالد عيد شجرة (يسمى البئر رأس
الشكل) لتشابه

wellhead (christmas tree)

missionرسالة

االمتياز royaltyرسوم

الزيت رصيف الشحن/ oil pier/terminal/jetty/berthرصيف

طبقة Ratawi Layerرطاوي،

ر

ز

قطر tugboatزورق

الغاز gasoilزيت

التفريغي الغاز vacuum residueزيت

(عالمة جتارية) الكويت Kuwaitoil (brandname)زيت

الوقود fuel oilزيت

الكبريتية املكونات املرتفع الوقود high sulphur fuel oilزيت

الكبريتية املكونات املنخفض الوقود low sulphur fuel oilزيت

أساسي primary oilزيت

خفيف light oilزيت

القاعدة base oilزيتية

التزييت lubricantsزيوت

إيت كيو Q8 Aviationزيوت

طبقة Sarjello Layerسارجيلو،

 styreneستايرين

القياسي النفط benchmark priceسعر

تسليم (يتم النقل تكلفة بدون سعر
تنتهي ثم العميل ناقلة على البضاعة

املؤسسة) مسؤولية
free on board (FOB)

أوبك نفوط سلة Opec Basket Priceسعر

اإلنتاج production ceilingسقف

أوبك خامات Opec Crude Basketسلة

س
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س

fertiliserسماد

اليوريا urea fertiliserسماد

كيماوي chemical fertiliserسماد

مالية fiscalسنة year

الطبيعي الغاز natural gas liquids (NGL)سوائل

فوري spot marketسوق

التعويضات compensation policyسياسة

النقل conveyor beltسير

التدريب Training Affairsشؤون

الوقود تزويد محطات fuel service networkشبكة

shipmentشحنة

 International Oil Companiesشركات نفطية عاملية
(IOCs)

National Oil Companies (NOCs)شركات نفطية وطنية

(كيمان) هولدجنز اس.اف.اي.سي .SFIC Holdings (Cayman) Incشركة

للهندسة سانتافي الكويت شركة
البتروليـة واملشاريع

Kuwait Santa Fe For Engineering & 
Petroleum Projects Co.

(أروبا) هولدجنز كي.بي.سي .KPC Holdings (Aruba) A.E.Cشركة

للوقود األولى للتسويق احمللي First Fuel Marketing Companyشركة

العاملية الكويتية البترول  Kuwait Petroleum Internationalشركة
Limited

يوروبورت الكويتية البترول Kuwait Petroleum Europoort (KPE)شركة

الكويتية الوطنية البترول  Kuwait National Petroleumشركة
Company

النفطية التنمية Oil Development Companyشركة

البتروكيماويات لصناعة اخلليج  Gulf Petrochemical Industriesشركة
Company

العربية الزيت  Arabian Oil Companyشركة

الوقود لتسويق السور Al-Sour Fuel Marketing Companyشركة

القرين لصناعة الكيماويات شركة
البترولية

Qurain Petrochemical Industries 
Company

ش
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ش

ص

احلالية القيمة net present valueصافي

وإنتاج) (استكشاف upstreamصناعات أولية

وتصنيع) (تكرير الحقة downstreamصناعات

النفط بتسعير (خاص تسعيرية صيغة
و املنتجات) اخلام

pricing formula

ض

خاللي pore pressureضغط

ط

energyطاقة

إنتاجية production capacityطاقة

تخزينية storage capacityطاقة

للبتروكيماويات إيكويت EQUATE Petrochemical Companyشركة

للتسويق إيكويت Equate Marketing Companyشركة

ريسورسيس بتروكيميكال شركـة
في بي هولدجنــز

Petrochemical Resources Holding 
BV.  

للبتروكيماويات بوبيان Boubyan Petrochemical Companyشركة

تابعة subsidiary companyشركة

النفطي القطاع خدمات Oil Sector Services Companyشركة

العاملية الديزل خدمة International Diesel Service (IDS)شركة

داو كيميكال The Dow Chemical Companyشركة

البترولية الكيماويات صناعة Petrochemical Industries Companyشركة

سبالي بتروليوم انترناشيونال كويت شركة
كومباني

Kuwait Petroleum International 
Supply Company (KPISCO)

(آروبا) هولدينجنز كي.بي.سي. KPC Holdings (Aruba)شركة

الكويتية النفط ناقالت Kuwait Oil Tanker Companyشركة

الكويت نفط Kuwait Oil Companyشركة
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ظ

قهري force majeureظرف

البرقان Burgan layerطبقة

الزبير Zubair layerطبقة

السدير Sadir layerطبقة

املارات Marrat layerطبقة

النجمة Najma layerطبقة

demandطلب

tonne/ton/tonnes/tonnageطن

متري metric tonطن

ط

ع

املستخدم رأس املال على  return on capital employedعائد
(ROCE)

منتدب Managing Director (MD)عضو

aromaticsعطريات

األجل طويل  term contract (period exceedingعقد
3 months)

فوري  spot contract (period notعقد
exceeding 3 months)

customersعمالء

operationعملية

cracking operationعملية تكسير

غ

الطبيعي الغاز natural gas liquids (NGL)سوائل

طبيعي) (غاز gas (natural gas)غاز

البروبان propaneغاز
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بترولي petroleum cokeفحم

صناعي green cokeفحم

مكلسن calcined cokeفحم

البحرية الوكالة Marine Agency Branchفرع

النفط عن الغاز separationفصل

النفط عن املاء desaltingفصل

جوية atmospheric residueفضالت

ق

للبرميل مكعب cubic feet per barrelقدم

واملالية التخطيط Planning & Finance Sectorقطاع

التسويق Marketing Sectorقطاع

التدريب لشؤون املنتدب العضو Training Affairs Sectorقطاع

العاملي للتسويق املنتدب العضو International Marketing Sectorقطاع

اإلدارية للشؤون املنتدب العضو  Managing Director Administrationقطاع
Sector

ف

غ

اللقيم feedstock gasغاز

املسال liquefiedغاز petroleum gas (lpg)

sweet gasغاز حلو

خفيف lean gasغاز

عالي خفيف ذو ضغط lean gas  (high pressure)غاز

منخفض ضغط ذو خفيف lean gas  (low pressure)غاز

مر sour gasغاز 

مكثف condensate gasغاز

املركزية التحكم Central Control Room (CCR)غرفة

مطابق للمواصفات off-specificationغير



١٥

ك

sulphurكبريت

إعالمي corporate brochureكتيب

keroseneكيروسني

التنفيذي الرئيس والرئيس نائب  Deputy Chairman & Chiefقطاع
Executive Officer Sector

oil sectorقطاع نفطي

values (corporate values)قيم

إسمية nominal termsقيمة

الشحن freight rateقيمة

حقيقية real termsقيمة

دفترية book valueقيمة

سوقية market valueقيمة

ق

feedلقيم

اللوجستية) النفط (خدمات logistics (oil logistics services)لوجستية

ل

م

 special dutiesمهام خاصة

chartererمؤجر

الكويتية البترول Kuwait Petroleum Corporationمؤسسة

الشحن freight indexمؤشر

املال رأس تكلفة weighted average cost of capitalمتوسط

اإلدارة board of directorsمجلس

والتطوير التعليم Learning & Development Councilمجلس

الكبريت وتخزين مناولة  Sulphur Storage and Handlingمجمع
Facility

املقسومة  Divided Zone Group (DZG)مجموعة املنطقة

الكهرباء واملاء power stationمحطات توليد
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م

التجزئة retail siteمحطة

الوقود تعبئة petrol stationمحطة

تعزيز booster stationمحطة

الغاز تعزيز gas booster stationمحطة

outputمخرجات

stockمخزون

نفطي inventory (oil stock)مخزون النفط/

استراتيجي  strategic stock (availableمخزون
anytime/day for emergency)

residueمخلفات

inputمدخالت

إنتاجية production facilitiesمرافق

اإلنتاج production phaseمرحلة

التحقق due diligenceمرحلة

النقل midstreamمرحلة

الطوف مفرد عائم Single Buoy Mooringمرسى

تصدير export terminalمرفأ

السفن لوقود bunker bargeمركب

البترولي التدريب Petroleum Training Centreمركز

التكلفة cost centreمركز

gathering centreمركز جتميع

high-flowمزودات الوقود refuellers

depotمستودع

وقود fuel depotمستودع

زلزالي seismic surveyمسح

distillateمشتق

وسطى middle distillatesمشتقات

الكويت Kuwait Projectمشروع

والرقابة نظام التحكم تطبيق مشروع
األحمدي) (مصفاة املتطور

Advanced Control System 
Application (Mina Al-Ahmadi 
refinery)

رأسمالي capital projectمشروع
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للسير التحميلية الطاقة زيادة مشروع
الناقل

Conveyor Belt Revamp Project

joint ventureمشروع مشترك

اتلفة الغازات معاجلة وحدة مشروع
الشعيبة) (مصفاة

Residual Gases Processing Unit 
(Shuaiba Refinery)

الرئيسي) (املشعب manifold (main manifold)مشعب

التشغيل working capitalمصاريف

طبيعي) (مصدر resource (natural resource)مصدر

energy resourceمصدر طاقة

رأسمالية capital expenditures (Capex)مصروفات

refineryمصفاة

الشعيبة Al-Shuaiba Refineryمصفاة

األحمدي ميناء Mina Al-Ahmadi refineryمصفاة

عبداللة ميناء Mina Abdulla refineryمصفاة

(مصالح نفطية) interest (oil interest)مصلحة

الغازات إزالة Acid Degassing Plantِمصنع

املسال الغاز اسطوانات تعبئة Liquefiedمصنع Petroleum Gas Plant
(LPG) 

الغاز تعبئة Gas Filling Plantمصنع

الزيوت مزج blending plantمصنع

التزييت زيوت مزج lube oil blending plantمصنع

اجلهاز احلابس hydrant pumpsمضخات

غاطسة electrical submersible pump (ESP)مضخة

املواصفات on-specificationمطابق

(بئر) Mutribah (well)مطربة

االستخالص recovery factor (from oilwell)معدل

السنوي اإلنتاج average annual productionمعدل

throughputمعدل الضخ

اإلنتاج تكلفة production cost rateمعدل

االستثمار جلدول داخلي hurdle rateمعدل

نفط غاز/ Gas Oil Ratioمعدل

China Officeمكتب الصني
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م

املنتدب العضو Deputy Managing Director (DMD)نائب

التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس  Deputy Chairman & Chiefنائب
Executive Officer

naphthaنافثا

باكستان Pakistan Liason Officeمكتب

سنغافورة Singapore Officeمكتب

طوكيو Tokyo Officeمكتب

مومباي Mumbai Officeمكتب

هيوسنت Houston Officeمكتب

واشنطن Washington D.C. Officeمكتب

reservoir (oil reservoir)مكمن نفطي

propertyملكية

جوي air emissionملوث

(بئر) Minagish (well)مناقيش

productمنتج

بترولي petroleum productمنتج

ثانوي by-productمنتج

األولي البرج قاع preliminary column bottomمنتج

أولية بترولية preliminary petroleum productsمنتجات

العاملي الطاقة International Energy Forumمنتدى

organisationمنظمة

العاملية التجارة World Trade Organisation (WTO)منظمة

اللقيم catalystمواد

هيدروكربونية hydrocarbon resourcesموارد

budgetموازنة

(املنتجات) specificationsمواصفات (product
specifications)

هيدروكربوني hydrocarbon resourceمورد

balance sheetميزانية

حتميل loading portميناء

ن
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carrierناقلة

single-hull tankerناقلة أحادية البدن

(ناقلة منتجات نفطية) البادية AL Badiyah (KOTC product carrier)ناقلة

خام) نفط (ناقلة التحرير  Al Tahreer (KOTC crude carrier)ناقلة

(ناقلة منتجات نفطية) الديرة Al Deerah (KOTC product carrier)ناقلة

بترولية) منتجات (ناقلة السدرة Sedra (KOTC product carrier)ناقلة

اجلاف الشحن dry cargo carrierناقلة

خام) نفط (ناقلة الشقايا  Al Shegaya (KOTC crude carrier)ناقلة

خام) نفط (ناقلة الشهداء  Al Shuhadaa (KOTC crude carrier)ناقلة

خام) نفط (ناقلة الصاحلية  Al Salheia (KOTC crude carrier)ناقلة

خام) نفط (ناقلة الصامدون  Al Samidoon (KOTC crude carrier)ناقلة

(ناقلة منتجات نفطية) الصبية Al Sabiyah (KOTC product carrier)ناقلة

(ناقلة منتجات نفطية) العربية Arabiyah (KOTC product carrier)ناقلة

خام) نفط (ناقلة العودة  Al Awdah (KOTC crude carrier)ناقلة

gas tankerناقلة الغاز املسال

(ناقلة منتجات نفطية) الفنطاس Al Funtas (KOTC product carrier)ناقلة

(ناقلة منتجات نفطية) الكويتية  Al Kuwaitiah (KOTC productناقلة
carrier)

(ناقلة منتجات نفطية) املقوع Al Maqwa (KOTC product carrier)ناقلة

األحمدي غاز Gas Al Ahmadi (KOTC gas carrier)ناقلة

البرقان غاز Gas Al Burgan (KOTC gas carrier)ناقلة

القرين غاز Gas Al Gurain (KOTC gas carrier)ناقلة

Gas Al Mutlaa (KOTC gas carrier)ناقلة غاز املطالع

املناقيش غاز  Gas Al Minagish (KOTC gasناقلة
carrier)

خام) نفط (ناقلة كاظمة Kazimah (KOTC crude carrier)ناقلة

بترولية) منتجات (ناقلة كيفان Keefan (KOTC product carrier)ناقلة

double-bodied tankerناقلة مزدوجة البدن

بترولية منتجات petroleum product tankerناقلة

نفطية) منتجات  (ناقلة  ١ نفط Naft 1 (KOTC product carrier)ناقلة

very large tankerناقلة نفط عمالقة

هدية Hadiyah (KOTC product carrier)ناقلة
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unitوحدة

الكبريت استرجاع sulphur recovery unitوحدة

إثيلني البولي polyethylene unitوحدة

الفراغي التقطير vacuum rerun unitوحدة

الهيدروجيني التكسير hydrocracking unitوحدة

املائع احلفاز بالعامل fluidوحدة التكسير catalytic cracking unit

الستايرين styrene unitوحدة

البترولي الفحم delayed coker unitوحدة

جاليكول اإلثيلني ethylene glycol production unitوحدة إنتاج

الكبريت إزالة desulphurisation unitوحدة

من الكبريت إزالة/إستخالص وحدة
الثقيل اجلوي املتخلف

atmospheric residue 
desulphurisation unit

الهيدروجني إنتاج hydrogen production unitوحدة

الطائرات وقود إنتاج merox Unitوحدة

حتسني unifinerوحدة unit

بترولية) منتجات (ناقلة Warbah (KOTC product carrier)ناقلة وربة

activityنشاط

العمل scope of workنطاق

والتحويل والتشغيل االنشاء  Built, Operate and Transferنظام
(B.O.T.)

oilنفط

اخلام الكويت Kuwait Crude Oilنفط

crude oilنفط خام

املقسومة املنطقة خام  Neutral Zone Crude Oil (offshoreنفط
wells- Khafji and Hout)

الكويتية البترول مبؤسسة العاملني  Kuwait Petroleum Corporationنقابة
Workers Trade Union

العمل) (في سائد culture (officeمنط culture)

جيولوجي geological modelمنوذج
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الشوائب تطهير الغاز من  gas scrubber (unit: removesوحدة
impurities before reaching power 
stations)

تكرير distillation unitوحدة

crude oil distillation unitوحدة تكرير النفط اخلام

الغاز تكسير ethane cracking unitوحدة

النافثا تكسير naphtha fractionation unitوحدة

الثقيل الزيت معاجلة H(Heavy)-oil unitوحدة

النافثا معاجلة naptha treatment unitوحدة

النفط treating facility/unitوحدة معاجلة

الغاز زيت gasoil processing unitوحدة معاجلة

brokerوسيط

السفن bunker fuelوقود

(بنزين) السيارات motor gasoline (mogas)وقود

الطائرات jet fuelوقود

كافكو شركة تنتجه الذي الطائرات  Aviation Turbine Kerosene (ATK)وقود
or Jet A-1

إيت كيو طائرات Q8 Oilsوقود

هـ

املصفاة ربح refineryهامش margin

ربحي marginهامش

هيدروكربونية مادة hydrocarbonهيدروكربون،

structureهيكل
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حبيبية granular ureaيوريا

prill ureaيوريا ممتازة


