طلب معلومات حول البترول وارشيف البترول
هيكلية الخدمة
التشريع الناظم للخدمة

 خدمة رئيسية  خدمة فرعية

قانون المصادر الطبيعية رقم ( )19لسنة 2018
 خصم تشجيعي مقداره  % 50للجامعات الرسمية وطالب البحث العلمي بكتاب رسمي من

شروط تقديم الخدمة

الجامعة.
 تحصل الو ازرات ومؤسسات القطاع العام والجهات البحثية غير الربحية على خصم تشجيعي
مقداره  %20من األسعار الواردة أعاله.
الوثيقة

الوثائق المطلوبة للحصول على
الخدمة
فئة متلقي الخدمة

كتاب رسمي موجه للو ازرة
 المواطنين

 المقيمين

الدائرة
الشركة الطالبة
 االعمال

شكل الوثيقة
نسخة أصلية
 الحكومة

مراحل تقديم الخدمة
اإلجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل
إجراء

يقوم متلقي الخدمة بتقديم الطلب الرسمي وتعبئة نموذج
تقديم الخدمة في مديرية تكنولوجيا المعلومات  /وحدة

 30دقيقة

ارسال نسخة الى مديرية مشاريع المصادر الطبيعية .

يوم عمل

المعلومات المركزية.

دراسة الطلب في مشاريع المصادر الطبيعية وتحويل
المدة الزمنية المعيارية لإلجراءات
الرئيسية (مرتبطة بعدد االماكن

والموظفين)

الطلب الى مديرية تكنولوجيا المعلومات /وحدة المعلومات

اسبوع عمل

المركزية
يتم تسعير المعلومات المطلوبة بناءا على الطلب المقدم
يقوم متلقي الخدمة بدفع رسوم الخدمة.

 60دقيقة

 في حال طلب المعلومات حول البترول

تقوم وحدة المعلومات المركزية بتحضير المعلومات
المطلوبة على  C.Dاو DVD

 في حال طلب بيانات حول ارشيف البترول

يومين

يتم تجهيز التقارير الفنية والخرائط والمقاطع الزلزالية
واشرطة المسح الزلزالي وعينات االسطوانية )(core
وعينات فتاتية وعينات الصخر الزيتي

قسم تطوير العمليات والخدمات

1

يتم توقيع نموذج تسليم المعلومات من قبل الطرفين ،و
يتم تسليم المعلومات لمتلقي الخدمة من قبل وحدة

يوم

المعلومات المركزية.
الزمن المعياري المستغرق لتقديم

الخدمة

قيمة الرسوم
آلية الدفع

اسبوعين
يوجد رسوم وفقا لالتفاقيات ( مرفق جدول االسعار ) .
 نقداً

 دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة

مخرج الخدمة




 C.Dاو DVD

مدة صالحية الوثيقة
مستمر

اشرطة المسح الزلزالي وعينات االبار

شركاء الخدمة
 خدمة عامودية

تصنيف الخدمة

 خدمة افقية

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

ال يوجد

مكان تقديم الخدمة

 مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

 مكتب اسعاد المتعاملين

الوصول للخدمة
 ال مركزي

معلومات االتصال والتواصل

 رقم هاتف

اوقات تقديم الخدمة

أيام الدوام الرسمي  ،وقت الدوام ( من  8:30الى )3:30

قسم تطوير العمليات والخدمات

 بريد إلكتروني  فاكس

2

 قائمة أسعار المعلومات الفنية.1
)السعر (دينار

3

الوصــــــــــــف

100

Well Final Drilling Report.

100

Well Geological Report.

100

Composite Well Log.

100

Completion Well Report.

100

Well Formation Evaluation Report.

100

Wire Line Log Per Run.

200

Wire Line Log Run (LAS & LIS) Format.

200

VSP Report Per Well.

200

Check Shot.

25

Seismic Section Per Line (PDF).

50

Seismic Regional Line Section (PDF).

100

Seismic Seg-y Format Per Line.

25

Field Data (Line File) (PDF).

25

Field Data (Record) (PDF).

25

Seismic Line Coordinate.

200

Seismic Final Operation Report (PDF).

200

Seismic Interpretation Report With Enclosures (PDF).

200

Seismic Processing Report With Enclosures (PDF).

50

Seismic & Wells Location Map (PDF).

10

Core Sample.

10

Cutting Sample.
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