Biznes əməliyyatları hesabatı
2019-cu ilin üç rübünün nəticələri

Əsas göstəricilər (2019-cu ilin üç rübünün yekunları)
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 (milyon dollar)
• AÇG
• BTC
• Şahdəniz
• CQBK

541,0
20
12.2
2.6
418
95
481
33

1034
25
818
28

2019-cu ilin mühüm hadisələri
•

2019-cu ilin 3-cü rübündə AÇG-də 9 neft hasilatı quyusu qazılıb - ilk neft hasilatından bəri AÇG-dən
ümumi hasilat 3,6 milyard bareldən çox olub.

•

Şahdəniz yatağından ümumi qaz hasilatının həcmi 112 milyard kub metrdən çox olub. Əməliyyatların
başlamasından indiyə qədər Şahdənizdən ümumi kondensat hasilatı 27 milyon tona çatıb.

•

Şahdəniz Bravo platformasından hasilatın tədricən artırılması davam edib.

•

Səngəçal termilanın qaz emal sistemlərinin gündəlik gücü 100 milyon kubmetrə çatıb.

•

AÇG yatağının işlənməsinin növbəti mərhələsi olan Azəri Mərkəzi Şərqi (ACE) layihəsinə aprel ayında
sanksiya verilib. İyul ayında layihə üzrə tikinti işlərinə başlanıb və bu işlərin ilin ikinci yarısında tədricən
artırılması davam edəcək.

•

Şəfəq-Asiman və Dayaz-sulu Abşeron geoloji-kəşfiyyat müqavilə sahələrində ilk quyuların qazılması
üçün planlama işləri, D230 bloku üzrə 3-ölçülü seysmik tədqiqat aparılması davam edib.

ACE layihəsi çərçivəsində tikinti işləri iyul ayında başlayıb

2019-cu ilin üç rübü ərzində Səngəçal terminalı 198 milyon
bareldən artıq neft ixrac edib

Səngəçal termilanın qaz emal sistemlərinin gündəlik gücü 100
milyon kubmetrə çatıb

Geoloji kəşfiyyat
Şəfəq-Asiman
D230

Dayaz-sulu
Abşeron

AÇG

Şahdəniz
ŞəfəqAsiman

•

Şahdənizin 60km, Səngəçal terminalının 145km-liyində yerləşir

•

Suyun dərinliyi: 600-800m

•

Saziş 2010-cu ilin oktyabrında imzalanıb.

•

3-ölçülü seysmik tədqiqat aparılıb.

•

Seysmik məlumatların interpretasiyası da bitib.

•

İlk kəşfiyyat quyusunun planlaşdırılırılması davam edir;

Dayaz-sulu Abşeron
•

Suyun dərinliyi: 40m-ə qədər

•

Saziş 2014-cü ilin dekabrında imzalanıb.

•

BP-nin qabaqcıl, patentləşdirilmiş Müstəqil Sinxron Mənbələr (Independent
Simultaneous Source with Nodes – ISSNTM) texnologiyası vasitəsilə həyata
keçirilən 3-ölçülü tədqiqat proqramı 2016-cı ilin dekabr ayında başa çatıb.

•

Tədqiqatda 1300 kvadrat kilometrdən çox ərazidən 3-ölçülü məlumat əldə olunub.

•

Məlumatın emalı 2017-ci ilin 4-cü rübündə tamamlanıb.

•

SOCAR-la perspektivlik haqqında bildiriş imzalanıb, ilk kəşfiyyat quyusunun
planlaşdırılması işləri davam edir.

Blok D230
•

Saziş 2018-ci ilin aprel ayında imzalanıb. 2019-cu ilin 4-cü rübündə seysmik
tədqiqatın aparılması planlaşdırılır.

2019-cu ilin üç rübü ərzində yerli ehtiyatlardan istifadə
və sosial təşəbbüslər
Yerli podratçılar/təchizatçılar
(Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə regionu)

Sayı

Xərclənib
(milyon dollar)

Kiçik və orta müəssisələr
Dövlət şirkətləri
Yerli tərəfdaşı olan birgə müəssisələr
Xarici podratçıların ölkə daxilində məsrəfləri
Ölkə daxilində cəmi xərclər1

215
30
16

205.5
24.3
434.0
428.7

Ümumi üçüncü tərəf
xərclərinin 50%-i

1092.5

1. Bu məbləğ BP-nin yerli şirkətlərlə birbaşa xərclərini və regionda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərlə müqavilələr üzrə yerli işçi
qüvvəsinə/xidmətlərə/materiallara çəkilmiş bilavasitə (subpodratçı) xərcləri göstərir.

Azərbaycanda sosial təşəbbüslər
(ödənilmiş, min dollar)
BP və BP-nin əməliyyatçısı
olduğu layihələrdəki tərəfdaşları
BP100%
Cəmi

2,202
666
2,868

Yerli kadrlar
• 2524 nəfər Azərbaycan vətəndaşı BP-də
işləyir (müddətli müqavilə əsasında
işləyənlər daxildir).

Azərbaycanda ixtisaslı daimi işçilər
10%

azərbaycanlılar

• Azərbaycanda ixtisaslı işçilərin 90%-i yerli
kadrlardır

əcnəbilər

90%

Mühüm sosial sərmayə təşəbbüsləri
• Sahibkarlığın İnkişafı Proqramı vasitəsilə yerli səriştələrin yaradılması və biznesin inkişafına
dəstək
• Yerli bacarıq və səriştələrin gücləndirilməsinə dəstək - kənd təsərrüfatı sahəsində peşə təhsilinin
təkmilləşdirilməsi; miqrasiya xidmətinin səmərəli idarə edilməsinə dəstək; qabaqcıl proqram
təminatı vasitəsilə elektron monitorinq və qiymətləndirmə infrastrukturunun modernləşdirilməsi;
• Boru kəmərləri boyunca yerləşən icmalar üçün bilik və bacarıqların yaradılması, məlumatlılığın
artırılması və infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, gəlirlərin artırılması və biznes inkişafı üçün yeni
imkanlar yaradılması proqramları; əlilliyi olan şəxslər üçün məşğulluq imkanları, fermerlərin kənd
təsərrüfatı bacarıqlarının və imkanlarının inkişafı;

• Yerli universitetlər, məktəblər və uşaq bağçaları vasitəsilə təhsilə dəstək; dünyada geniş yayılmış
beynəlxalq dərsliklərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəşri; beynəlxaq sertifikat verən təhsil
proqramlarının yerli universitetlərə gətirilməsi; orta məktəblər üçün informasiya texnologiyaları
(İT) üzrə yeni kurikulum, mühəndislik ixtisası tələbələri üçün biznes təhsili, az təminatlı ailələrdən
olan 11-ci sinif şagirdlərinin ali məktəblərə hazırlaşmalarına dəstək, icmalar üçün ingilis dili təlimi;
• Milli Olimpiya və Paralimpiya Komitələri ilə milli idmanın inkişafına dəstək məqsədli tərəfdaşlıq,
milli komandalara və bir qrup seçilmiş idmançıya dəstək;
• Azərbaycanın tarixinin və zəngin mədəni irsinin tədqiqi və təbliğinə dəstək – İmadəddin
Nəsiminin 650 illik yubileyinə töhfə olaraq onun həyatı və irsi haqqında araşdırma və ingilis
dilində kitab.

