Biznes əməliyyatları hesabatı
2019-cu ilin nəticələri

Əsas göstəricilər (2019-cu ilin sonu)
Hasilat
AÇG
neft (min barel/gün)
neft (milyon ton)
Şahdəniz
qaz (milyard kubmetr)
kondensat (milyon ton)

16.8
3.5

Əməliyyat məsrəfləri (milyon dollar)
AÇG
BTC
Şahdəniz
CQBK

567
138
544
48

Əsaslı məsrəflər (milyon dollar)
AÇG
BTC
Şahdəniz
CQBK

535
26

1,476
44
1,101
34

2019-cu ilin mühüm hadisələri – AÇG əməliyyatları
•

26 dekabr tarixində AÇG
yatağından 500
milyonuncu ton neft
hasil edilib.

•

İlk neft hasilatından bəri
AÇG-dən ümumi hasilat
3,7 milyard barelə çatıb.

•

İl ərzində AÇG-də 10 neft
hasilatı və 1 suvurma
quyusu qazılıb.

Dərinsulu Günəşli platforması

2019-cu ilin mühüm hadisələri – Şahdəniz əməliyyatları
•

Şahdəniz yatağından ilk
hasilat başlandığı vaxtdan
ümumilikdə 117 milyard
kubmetr qaz və 28 milyon
ton kondensat əldə edilib.

•

Şahdəniz Bravo
platformasından hasilatın
tədricən artırılması davam
edib.

•

Xankəndi gəmisi sualtı
quraşdırma əməliyyatlarına
davam edib.

Şahdəniz Bravo platforması və Xankəndi gəmisi

2019-cu ilin mühüm hadisələri –
Azəri Mərkəzi Şərqi (ACE) layihəsi
•

AÇG yatağının
işlənməsinin növbəti
mərhələsi olan Azəri
Mərkəzi Şərqi (ACE)
layihəsinə aprel ayında
sanksiya verilib.

•

İl ərzində layihə üzrə əsas
tikinti, dəniz və sualtı işlər
üçün müqavilələr
imzalanıb.

•

Tikinti işlərinə iyul ayında
başlanıb və il ərzində
işlərin həcmi getdikcə
genişlənib.
Gələcək Azəri Mərkəzi Şərqi (ACE) platforması

2019-cu ilin mühüm hadisələri – Səngəçal terminalı
•

2019-cu ildə Səngəçal terminalından 264 milyon barel neft və 16,4 milyard kub metr Şahdəniz qazı
ixrac olunub.

•

Hazırda terminalın emal sistemləri gündəlik 1,2 milyon barel xam neft və 100 milyon kub metr qaz
(həmçinin 80 milyon kub metr Şahdəniz qazı) emal etmə gücünə malikdir.

Səngəçal terminalı

Geoloji kəşfiyyat üzrə mühüm hadisələr
•

Şəfəq-Asiman və Dayazsulu Abşeron geolojikəşfiyyat müqavilə
sahələrində ilk quyuların
qazılması üçün planlama
işləri il ərzində davam
edib.

•

26 dekabr tarixində
Gilavar seysmik tədqiqat
gəmisi vasitəsilə D230
dəniz blokunda 3-ölçülü
seysmik tədqiqat işlərinə
başlanıb.

Gilavar seysmik tədqiqat gəmisi

Geoloji kəşfiyyat – Şəfəq-Asiman
•

2020-ci ilin 13 yanvar
tarixində Heydər Əliyev
adına qazma qurğusu
vasitəsilə Şəfəq-Asiman
dəniz blokunda ilk
kəşfiyyat quyusunun
qazılmasına başlanıb.

Heydər Əliyev qazma qurğusu

Geoloji kəşfiyyat
Şəfəq-Asiman
•
Şahdənizin 60km, Səngəçal terminalının 145km-liyində yerləşir
•
Suyun dərinliyi: 600-800m
•
Saziş 2010-cu ilin oktyabrında imzalanıb.
•
3-ölçülü seysmik tədqiqat aparılıb.
•
Seysmik məlumatların təhlili və interpretasiyası olub.
•
2020-ci ilin yanvar ayında ilk kəşfiyyat quyusunun qazılmasına başlanıb.

D230

AÇG
Dayaz-sulu
Abşeron
Şahdəniz
Şəfəq-Asiman

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 quyusu üçün
planlaşdırma işləri aparılıb.
Blok D230
•
Saziş 2018-ci ilin aprel ayında imzalanıb.
•
2019-cu ilin dekabr ayında 3-ölçülü seysmik tədqiqat proqramına başlanıb.

Yerli kadrlar
• 2534 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%

2019-cu ildə yerli ehtiyatlardan istifadə
Yerli podratçılar/təchizatçılar
(Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə regionu)
•
•
•
•

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

Ölkə daxilində cəmi xərclər1
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.

Sayı
234
30
16

Xərclənib
(milyon dollar)
292.4
32.8
589.0
570.8
1485.1

Ümumi üçüncü tərəf
xərclərinin 50%-i

2019-cu ildə sosial təşəbbüslər
Azərbaycanda sosial təşəbbüslər
(ödənilmiş, milyon dollar)

BP və BP-nin əməliyyatçısı
olduğu layihələrdəki tərəfdaşları

3,040

BP100%

1,204

Cəmi

4,244

Əlilliyi olan şəxslər üçün məşğulluq imkanlarının
artırılmaı layihəsi

Yerli universitetlər üçün beynəlxalq
dərsliklər

Az təminatlı ailələrin uşaqları üçün
“Gələcəyini Qur” təhsil layihəsi

Yerli sahibkarlığın inkişafı üçün
“Abad” layihəsi

İcmalarda gəlir imkanlarının artırılması
üçün “Şirin Qızıl” layihəsi

