Biznes əməliyyatları hesabatı
2016-cı ilin birinci rübünün nəticələri

Əsas göstəricilər
Hasilat
• AÇG
– neft (min barel/gün)
– neft (milyon ton)
• Sahdəniz
– qaz (milyard kubmetr)
– kondensat (milyon ton)
Əməliyyat məsrəfləri (milyon dollar)
• AÇG
• BTC
• Şahdəniz
• CQBK
Əsaslı məsrəflər (milyard dollar)
• AÇG
• BTC
• Şahdəniz
• CQBK

651,0
8
2,7
0,6
137
29
116
6
0,39
0,01
0,93
0,24

Ən mühüm hadisələr – 2016-cı ilin 1-ci rübü
• AÇG-dən ilk neft hasilatından bəri ümumilikdə 2,9 milyard bareldən çox xam neft
hasil edilib.
• AÇG-də 5 neft hasilatı və iki suvurma quyusu qazılıb.

• Şahdəniz Mərhələ 1 maksimum sabit hasilat gücü ilə işləməyə davam edib.
•

Şahdənizdən hasilat başlanandan bəri ümumilikdə 70,4 milyard standart kubmetr qaz
və 17,7 million ton kondensat əldə edilib.

• Şahdəniz Mərhələ 2 və Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi
(CQBKG) layihələri plana uyğun olaraq irəliləyib – işlərin 70%-dən çoxu yerinə
yetirilib.
• Azərbaycanda və Gürcüstanda CQBKG kəmər xəttinin inşası davam edib.
• Şahdəniz Mərhələ 2 və CQBKG üzrə tikinti işlərinə Azərbaycanda 22000-dən çox
insan cəlb olunub.
• Abşeron yarımadasının dayazsulu hissəsi üzrə hazilatın pay bölgüsü sazişinə
uyğun sahələrdə 3-ölçülü seysmik tədqiqat proqramının planlaşdırılması başa
çatıb və tədqiqatın 2016-cı ilin may ayında başlaması gözlənilir.

Şahdəniz Mərhələ 2 və CQBK-nin
Genişləndirilməsi (CQBKG)
Türkiyəyə (ildə 6 milyard
kubmetr) və Avropaya
(ildə 10 milyard kub metr)
qaz satışı müqavilələri

CQBK-in ötürücülük gücünün ildə 16
milyard kubmetr artırılması:
•
Azərbaycan və Gürcüstanda 48
düymlük yeni CQBKG hissəsi
•
Gürcüstanda 2 yeni kompressor
stansiyası

Dənizdə emal gücü ildə 16
milyard kubmetr qaz olan
və körpü ilə birləşəcək iki
yeni platforma

Mövcud
Mərhələ 1
platforması

Avropa
bazarlarına

Türkiyədə 1900km-lik
TANAP (operatoru BP
deyil) boru kəməri

Səngəçalda yeni qaz və
kondensat emalı qurğuları və
kompressor

Suyun 550 metrədək
dərinliyində 360km
uzunluğunda boru
kəmərləri və 125km
uzunluğunda sualtı xətlər

İki yarımdalma
qurğusu vasitəsilə
qazılacaq 26 sualtı
quyu

Yerli ehtiyatlardan istifadə və sosial təşəbbüslər
Yerli podratçılar/təchizatçılar
(Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə regionu)1

Kiçik və orta müəssisələr
Dövlət şirkətləri
Yerli tərəfdaşı olan birgə müəssisələr
Xarici podratçıların ölkə daxilində məsrəfləri
Ölkə daxilində cəmi xərclər

Sayı

Xərclənib
(milyon dollar)

303
42
15

637 2
168
414
415
1 634

1. Yerli ehtiyatların istifadəsi ilə bağlı məlumat ildə iki dəfə verilir. Bu, 2015-ci ilin sonuna olan məlumatdır.
2. Bu rəqəmə fiziki şəxslərlə xərclər də daxildir.

Azərbaycanda sosial təşəbbüslər
(ödənilmiş min dollar)
AÇG
Şahdəniz
BTC/CQBK
BP100%

51,3
7,9
104,8
175,0

Cəmi

339,1

Davamlı
üçüncü tərəf
xərclərinin
48%-i

Geoloji kəşfiyyat
Şəfəq-Asiman
•

Dayazsulu
Abşeron

•
•

•
•
•
•

Şahdənizdən 60km, Səngəçal
terminalından 145km aralı.
Suyun dərinliyi: 600-800m.
Saziş 2010-cu ilin oktyabrında
imzalanıb.
3-ölçülü seysmik tədqiqat aparılıb.
Məlumatların təhlili 2014-cü ildə başa
çatdı.
Seysmik məlumatların interpretasiyası
başa çatdırıldı.
lk kəşfiyyat quyusunun planlaşdırılması
işlərinə başlanmışdır.

Dayazsulu Abşeron
•
•
•

•
•

Abşeron yarımadasının cənubu.
Suyun dərinliyi: 40m-ə qədər.
Saziş 2014-cü ilin dekabrında
imzalandı, 2015-ci ilin aprel ayında Milli
Məclisdə ratifikasiya edildi.
2-ölçülü seysmik tədqiqat 2015-ci ilin
dekabr ayında təhlükəsiz şəkildə başa
çatdırıldı
3-ölçülü seysmik tədqiqat proqramının
planlaşdırılması başa çatıb, tədqiqatın
2016-cı ilin ikinci rübündə başlaması
gözlənilir

Yerli kadrlar
• 2 926 nəfər Azərbaycan
vətəndaşı BP-də işləyir
(birbaşa işçilər)
• Azərbaycanda ixtisaslı işçilərin
85%-i yerli kadrlardır

Azərbaycanda ixtisaslı daimi işçilər

15%
Azərbaycanlılar
Əcnəbilər

85%

Mühüm sosial sərmayə təşəbbüsləri
•

Sahibkarlığın İnkişafı və Təlim Proqramı vasitəsilə yerli
bazarın və ehtiyatların, həmçinin biznesin inkişafına dəstək

•

Yerli bacarıq və səriştələrin gücləndirilməsinə dəstək Layihələrin İdarə Edilməsi Məktəbi, Qobustan Regional
Təlim Mərkəzi vasitəsilə yerli icmalar üçün peşə təlimi,
icmalar üçün inkişaf proqramları

•

Yerli universitetlər vasitəsilə təhsilə dəstək

•

Milli Olimpiya və Paralimpiya Komitələri ilə tərəfdaşlıq, milli
komandalara və idmançılara dəstək

•

Qarabağ atları haqqında sənədli film

