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İstehsal etdiyimiz enerji iqtisadi artıma və yoxsulluğun aradan
qaldırılmasına xidmət edir. Gələcəkdə istiliyin, işığın və hərəkətin
ötürülməsi üsulları dəyişəcək. Biz öz fəaliyyətimizdə təklifin axtarışını
deyil, tələbdə baş verən bu cür dəyişiklikləri əsas götürməyi qarşımıza
məqsəd qoymuşuq. Biz dünyanın az karbonlu gələcək naminə göstərdiyi
səylərə real töhfə veririk.

Etibarlı, əlçatan və davamlı
inkişaf naminə.

bp.com/xezer/hesabat

Regional prezidentimizin giriş sözü

Davamlı inkişaf BP-nin strategiyasının əsasını
təşkil edir. Biz inanırıq ki, istənilən uzunmüddətli
biznes fəaliyyət göstərdiyi cəmiyyətlərə daim
dayanıqlı faydalar gətirməyə çalışdığı zaman
uğurla inkişaf edə bilər.
BP Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiyi 26 ildən
çox bir müddətdə bütün maraqlı tərəflərə və
cəmiyyətə fayda gətirən təhlükəsiz və davamlı
biznes fəaliyyəti aparmaq öhdəliyinə sadiq
olmuşdur.
Biz Azərbaycanda Xəzər dənizinin müasir
karbohidrogen regionu kimi inkişaf etməsinə
töhfə vermiş nəhəng neft və qaz yataqlarının
təhlükəsiz və etibarlı şəkildə istismarını həyata
keçiririk. Xəzər dənizində həm Şahdəniz, həm
də Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG) yataqlarında
gördüyümüz işlər dünyada həyata keçirdiyimiz
ən yüksək səviyyəli fəaliyyətlərdən biridir.
Bu uğura nail olmaq üçün biz dünya səviyyəli
dəniz yataqlarının işlənməsi, habelə sənayedəki
qabaqcıl texnologiyaların tətbiq edilməsi üzrə
təcrübə də daxil olmaqla öz beynəlxalq bilik və
təcrübələrimizi Azərbaycanın yerli bacarıq və
təcrübələri ilə bir araya gətirdik.
Öz fəaliyyətimizdə biz qəzalara yol verməməyə,
insanlara ziyan vurmamağa və ətraf mühitə
zərər yetirməməyə daim səy göstəririk. 2018-ci
ildə biz işçilərin və podratçıların işdə rastlaşa
biləcəkləri potensial təhlükələrə qarşı onların
təhlükəsizliyini və sayıqlığını təmin etmək üçün
bu sahəyə xüsusi diqqəti davam etdirdik. 2017-ci
illə müqayisədə 2018-ci ildə qeydə alınan
xəsarət tezliyini təxminən iki dəfə azaldaraq
ötən beş il ərzindəki ən aşağı göstəriciyə nail
olduq. Biz həmçinin əvvəlki illə müqayisədə
yol-nəqliyyat qəzalarının ümumi səviyyəsinin
27% azaldığını müşahidə etdik.
Biz ətraf mühitə təsirin minimuma endirilməsi
səylərimizi davam etdirdik və dünyanın

hamımızın qarşısına qoyduğu ikili vəzifənin istixana qazı (İXQ) emissiyalarını daha da
azaltmaq şərtilə enerjiyə olan artan ehtiyacı
qarşılamağın - öhdəsindən gəlməyə çalışırıq.
Bu səylər nəticəsində biz 2018-ci ildə
Azərbaycandakı əməliyyatlarımızda İXQ
emissiyalarının davamlı azaldılması üzrə 95000
tondan çox göstəriciyə nail olduq ki, bu da
2017-ci ildəki göstəricidən təxminən 75%
çoxdur. Eyni zamanda, Dərinsulu Günəşli və
Qərbi Çıraq platformalarında məşəldə
yandırılan həcmlərin əhəmiyyətli dərəcədə
azalmasına baxmayaraq, əsasən Şahdəniz
Bravo platformasında və Səngəçal terminalının
Şahdəniz 2 sahəsində məşəldə əlavə
həcmlərin yandırılması nəticəsində 2018-ci ildə
əməliyyat qurğularımızda məşəldə yandırılmış
qaz həcmlərində artım müşahidə etdik.
Dünya miqyaslı layihələrdən danışarkən qeyd
etməliyəm ki, 2018-ci ildə biz bir sıra əlamətdar
hadisələrin şahidi olduq – Cənub Qaz Dəhlizinin
rəsmi açılış mərasimi oldu, Şahdəniz 2
layihəsindən Türkiyəyə ilk kommersiya qaz
həcmlərinin nəqli başladı və Şahdəniz Bravo
platformasından ilk hasilat əldə olundu. Bütün
bunlara biz Azərbaycan hökuməti, Şahdəniz
layihəsindəki tərəfdaşlarımız, habelə bütün
regiondakı çoxsaylı maraqlı tərəflər ilə birlikdə
nail olduq.
Biz həmçinin Azərbaycanda uzunmüddətli
hasilatı dəstəkləmək üçün SOCAR ilə Xəzərdə
əlavə imkanları araşdırmaq istiqamətindəki
birgə səylərimizə söykənən D230 blokunun
birgə kəşfiyyatı və işlənməsi üzrə yeni hasilatın
pay bölgüsü haqqında saziş imzaladıq.
İşçilərimizin böyük səyləri olmadan bütün bu
uğurlara nail olmaq mümkün olmazdı. Mən
qürur duyuram ki, 2018-ci ildə BP
Azərbaycandakı ixtisaslaşmış heyətin 90%-nin
milliləşdirilməsi hədəfinə nail olub. Biz bu

mühüm hədəfi işçi heyətin milliləşdirilməsini
artırmaq və işçilərimizi inkişaf etdirmək üzrə
götürdüyümüz uzunmüddətli öhdəlik və
strategiya çərçivəsində hökumət, SOCAR və
digər tərəfdaşlarımızla birlikdə gerçəkləşdirdik.
Layiqli korporativ vətəndaş və eləcə də
fəaliyyət göstərdiyimiz icmalar üçün
məsuliyyətli qonşu olaraq insanlar üçün
davamlı faydaların və sosial inkişaf üçün yeni
imkanların yaradılması üzrə səylərimizi davam
etdirdik. Fəaliyyətlərimiz həmin icmalarda
səriştələrin yaradılmasına və yerli sahibkarlığın
inkişafına dəstəyi əhatə etdi. Yerli
universitetlər, məktəblər və uşaq bağçaları
vasitəsilə təhsil sahəsinə investisiyanı davam
etdirdik. Biz həmçinin Azərbaycanın zəngin
mədəni irsinin təbliğinə və ölkənin idman
potensialının inkişafına da töhfə verdik.
Ötən illər ərzində bütün əldə etdiyimiz
nailiyyətlər, çatdığımız əlamətdar hadisələr və
qarşılaşdığımız çətinliklər boyu biz hökumət və
maraqlı tərəflər ilə uğurlu və etibarlı əlaqələr
qurmuşuq.
Azərbaycandakı uğurlarımızı davam
etdirəcəyimizə və biznes fəaliyyətinin çətin
dövrlərdə çevik və davamlı olmasını və bütün
maraqlı tərəflər və ümumilikdə cəmiyyət üçün
daimi fayda gətirməsini təmin etmək üçün
daha çox çalışacağımıza ümid edirik.

Qəri Counz
BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan
və Türkiyə üzrə regional prezidenti
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Hesabatımız haqqında
Bu hesabat 31 dekabr 2018-ci ildə bitən təqvim ilini
əhatə edir. Bəzi hallarda 2019-cu ildə baş vermiş
mühüm hadisələr də hesabata daxil edilib.

Başqa cür göstərilməyibsə, mətndə “BP
p.l.c.” və onun törəmə şirkətləri və filiallarının
əməliyyatları və fəaliyyətləri arasında fərq
qoyulmur. Xüsusi olaraq göstərilən hallar
istisna olmaqla, bu hesabatda “bizə”,
“biz” və “bizim” sözlərinə edilən istinadlar
Azərbaycanda BP şirkətinə edilən istinadlardır.
Əgər hesabatda “BP Azərbaycanda”
deyilərək istinad edilirsə, bu o deməkdir ki,
yalnız Azərbaycanda olan əməliyyatlarımıza
istinad edilir. Əgər biz “BP AGT”yə istinad
ediriksə, onda bizim Azərbaycan, Gürcüstan
və Türkiyədəki fəaliyyətlərimizə istinad edirik.
“BP” və “BP qrupu”na edilən konkret
istinadlar “BP p.l.c.”, onun törəmə şirkətləri və
filialları deməkdir.
Dollarla ifadə edilən bütün məbləğlər ABŞ
dollarını nəzərdə tutur və digər pul
vahidlərindən çevrilibsə, bu məbləğin

ayrılması anına olan məzənnəni əks etdirir.
Qaz həcmləri standart kubmetr və ya standart
kubfutla verilir.
Bu hesabat hər il Azəri-Çıraq-Dərinsulu
Günəşli yatağı üçün birgə əməliyyat şirkətinin
əməliyyatçısı və idarəedicisi, həmçinin Ze
Bakı-Tbilisi-Ceyhan Payplayn Kompani
(“The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline
Company”) şirkətinin idarəedicisi qismində
çıxış edən BP Eksploreyşn (Kaspian Si)
Limited (“BP Exploration (Caspian Sea)
Limited”) ilə Şahdəniz yatağının əməliyyatçısı
və Sauz Kokazus Payplayn Kompani (“South
Caucasus Pipeline Company”) şirkətinin
texniki operatoru qismində çıxış edən
BP Eksploreyşn (Şahdəniz) Limited
(“BP Exploration (Shah Deniz) Limited”)
tərəfindən nəşr edilir. Bu şirkətlərin hər biri bu
hesabatın məqsədlərinə uyğun olaraq öz
layihələri üzrə müvafiq məlumatları vermişdir.

Xəbərdaredici bildiriş

Üz qabığındakı şəkil

BP-nin Azərbaycanda davamlı inkişaf haqqında 2018-ci il üçün hesabatında öncədən
söylənmiş,məsələn, çıxarıla bilən həcmlər və ehtiyatlara, əsaslı, əməliyyat xərcləri və digər
xərclərə, həmcinin gələcək layihələrə aid müəyyən bəyanatlar ola bilər. Bir sıra amillərdən,
o cümlədən tələb və təklifin dəyişməsindən, qiymət və işlərin gedişi məsələlərindən,
həmcinin siyasi, hüquqi, maliyyə, kommersiya və sosial şəraitdən asılı olaraq faktiki nəticələr
belə bəyanatlardakı göstəricilərdən fərqlənə bilər.

BP işçiləri Səngəçal terminalının Şahdəniz 2
sahəsində qaz ventilini təftiş edirlər.
BP
Azərbaycanda
Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2018

Davamlı inkişaf
haqqında hesabat
2018
Davamlı inkişafımızın
göstəriciləri əlavə
məlumatlarla birgə burada:
bp.com/xezer/hesabat
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Ümumi baxış

Əməliyyatlarımız

Əməkdaşlarımız

Əməyin təhlükəsizliyi

Ətraf mühit

Cəmiyyət

İcra göstəriciləri

Hesabatın içindəkilər
“BP Azərbaycanda Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2018” bizim
2018-ci təqvim ili ərzində nail olduğumuz istehsalat göstəricilərini,
ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı gördüyümüz işləri və
Azərbaycandakı fəaliyyətlərimizin digər sahələrini əhatə edir.
Bu bizim davamlı inkişaf haqqında 16-cı hesabatımızdır və əvvəlki
hesabatlar barədə aldığımız rəyləri özündə əks etdirir.
Ümumi baxış

Əsas istiqamətlər

Giriş sözü
Xəzər dənizi və regionda
əməliyyatlarımız haqda qısa faktlar
və xülasə.

Əməliyyatlarımız

Bizim məqsədimiz Xəzər
regionunda davamlı inkişafa töhfə
verməklə əməliyyat və layihələri
təhlükəsiz və səmərəli şəkildə
həyata keçirməkdir.

Səhifə 6

Əməkdaşlarımız

Bizim Azərbaycandakı
uzunmüddətli uğurumuz istedadlı
və müxtəlif yönlü əməkdaşlarımızın
olmasından asılıdır.

Səhifə 12

Əməyin
təhlükəsizliyi

Biz əməliyyatların təhlükəsiz,
etibarlı və tələblərə uyğun qaydada
davam etdirilməsini diqqət
mərkəzində saxlayırıq, əməyin
təhlükəsizliyi və əməliyyat
risklərinin idarə olunmasını bütün
işlərimizdə rəhbər tuturuq.

Səhifə 17

Ətraf mühit

Biz başa düşürük ki, ətraf mühitə
təsirlərin idarə olunması neft və
qazın məsuliyyətli şəkildə hasil
olunması prosesinin mühüm tərkib
hissəsidir.

Səhifə 22

Cəmiyyət

Bizim istehsal etdiyimiz enerji
iqtisadi inkişafa və milyonlarla
insanın həyat keyfiyyətini
yaxşılaşdırmağa xidmət edir.

Səhifə 27

Beşillik icra
göstəriciləri

Hasilat, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf
mühit və sosial xərcləri əhatə edən
əsas icra göstəricilərimiz.

Səhifə 36

Səhifə 4
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Xəzər dənizi və regionda əməliyyatlarımız
Azərbaycanın karbohidrogen
ehtiyatlarının Gürcüstan və Turkiyə
vasitəsilə dünya bazarlarına nəql
edilməsi ilə Xəzər regionu dünyada
neft və qaz hasil edən mühüm
ərazilərdən birinə çevrilib.
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Miqyas

$72 milyard

$82 milyon

BP Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə
Azərbaycanda BP şirkəti Azərbaycan
hökuməti ilə bağlanmış bir neçə hasilatın pay
bölgüsü sazişi (HPBS) və tranzit ərazisinə
malik ölkə hökuməti sazişi (TƏMÖHS)
əsasında fəaliyyət göstərir. Gürcüstan və
Türkiyədə isə ixrac boru kəmərlərini və
terminalları əhatə edən TƏMÖHS-lər
çərçivəsində fəaliyyət göstərir.

Hüquqi struktur
Azərbaycanda BP-yə aid bir sıra hüquqi
şəxslərin nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir və
bu da BP-nin 1992-ci ildə Bakıda ilk ofisini
açmasından etibarən ölkədə və regionda keçdiyi
inkişafı əks etdirir. Əsas hüquqi şəxs BP
Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited (“BP
Exploration (Caspian Sea) Limited”) şirkətidir.

dollar 1995-ci ildə əməliyyatların
başlamasından bəri AÇG, BTC,
Şahdəniz və CQBK layihələri üçün
çəkilmiş əsaslı xərclərdir.

dollar Azərbaycanda əməliyyatlarımıza
başladıqdan etibarən icma inkişafı və
təhsil təşəbbüsləri də daxil olmaqla
tərəfdaşlarımızla birlikdə sosial
proqramların həyata keçirilməsinə
çəkdiyimiz xərcdir.

Overview

Our operations

Our people

3,5 milyard

barel neft 1997-ci ildə ilk neft
hasilatından başlayaraq 2018-ci ilin
sonunadək AÇG-dən hasil olunub

Hüquqi ünvan
BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited şirkətinin
Azərbaycandakı ofisinin qeydiyyatdan keçirilmiş
ünvanı: Neftçilər prospekti 153, Nəsimi rayonu,
Bakı şəhəri, AZ1010, Azərbaycan.
Telefon: +994 (0)12 599 3000
Faks: +994 (0)12 599 3665

Safety

Environment

100 milyard

kubmetr qaz 2006-cı ildə ilk qaz
hasilatından başlayaraq 2018-ci ilin
sonunadək Şahdəniz yatağından hasil
olunub

Society

Our Performance

9

qazma qurğusu, o cümlədən
2 səyyar qazma qurğusu
hazırda dənizdəki
əməliyyatlarımıza cəlb edilib

Əməkdaşlar
2018-ci ilin sonunda Azərbaycanda BP
tərəfindən daimi işə götürülmüş əməkdaşların
sayı 2714 nəfər idi ki, bunların 2458-i
Azərbaycan vətəndaşları olub.

BP Sustainability Report 2016
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Əməliyyatlarımız
Bizim məqsədimiz Xəzər regionunda davamlı inkişafa töhfə verməklə
əməliyyat və layihələri təhlükəsiz və səmərəli şəkildə həyata
keçirməkdir.

Biz nə edirik
Təhlükəsiz və etibarlı əməliyyatlar

6
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Ümumi baxış

Əməliyyatlarımız

Əməkdaşlarımız

Əməyin təhlükəsizliyi

Ətraf mühit

Cəmiyyət

İcra göstəriciləri

Təhlükəsiz və etibarlı əməliyyatlar

Azəri-Çıraq-Dərinsulu
Günəşli

BP dənizdə Azərbaycanın iri neft və qaz yataqlarının
əməliyyatçısıdır. Quruda biz dünyanın ən böyük kompleks neft
və qaz emalı terminallarından birini, həmçinin onu region və
dünya bazarları ilə birləşdirən boru kəmərlərini idarə edirik.

AÇG yatağının əməliyyatçısı BP şirkətidir.
Bu, Xəzər hövzəsinin Azərbaycan
sektorunda ən iri neft yatağıdır və Bakıdan
təxminən 100 km şərqdə yerləşir. AÇG
sərt dəniz dibi relyefinə, o cümlədən
yarğanlara və palçıq vulkanlarına malik olan
geoloji baxımdan mürəkkəb yataqdır.

Mərkəzi Azəri platforması Bakıdan 100 km şərqdə Xəzər
dənizində suyun dərinliyinin təxminən 128 metr olduğu
yerdə yerləşir.
BP-nin törəmə şirkətlərinin dünyanın
müxtəlif yerlərində maye karbohidrogen
hasilatındakı xalis payı (%)

Ümumilikdə gündə cəmi 1051 min barel xam neft və 88 min
barel təbii qaz mayesi, şirkətlərin iştirak payı istisna olmaqla.
“Digər”ə Kanada, Cənubi Amerika, Afrika, Asiya (Azərbaycan
istisna olmaqla) və Avstraliya daxildir.

Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşli
(neft hasilatı)
Hasilat başlanandan
2018-ci ilin sonunadək

2017

2018

milyon barel
milyon ton

721,2
97,5

18,5
2,5

16,9
2,3

Fevral 2005

milyon barel
milyon ton

888,0
120,0

50,0
6,8

56,2
7,6

Qərbi Azəri

Dekabr 2005

milyon barel
milyon ton

801,0
108,4

45,2
6,1

45,9
6,2

Şərqi Azəri

Noyabr 2006

milyon barel
milyon ton

470,1
63,5

29,9
4,0

35,4
4,8

Dərinsulu
Günəşli

Aprel 2008

milyon barel
milyon ton

478,1
64,8

42,8
5,8

38,2
5,2

Qərbi Çıraq

Yanvar 2014

milyon barel
milyon ton

151,1
20,4

28,3
3,8

20,7
2,8

milyon barel
milyon ton

3509,6
474,5

214,6
29,0

213,3
28,8

Platforma

Hasilatın
başlanma tarixi

Çıraq

Noyabr 1997

Mərkəzi Azəri

Cəmi

Ölçü vahidi
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Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşlidən (AÇG)
neft hasilatı, 2014-2018
(milyon barel)

İşçilər xilasetmə qayığında Dərinsulu Günəşli platformasının ətrafındakı ərazini patrul edirlər.

Hasilat 1997-ci ilin noyabr ayında Çıraq
hissəsindən başlayıb. AÇG-də indi səkkiz
dəniz platforması: Mərkəzi, Qərbi və Şərqi
Azəri, Dərinsulu Günəşli, Çıraq və Qərbi
Çıraqda altı hasilat platforması, eləcə də iki
texnoloji emal, qaz kompressoru, suvurma və
yaşayış təyinatlı platforma fəaliyyət göstərir.
2018-ci ilin sonunda AÇG-də ümumilikdə 117
neft hasilatı quyusu, eləcə də 44 suvurma və
7 qazvurma quyusu istismar olunurdu. İl
ərzində 14 neft hasilatı, eləcə də 3 suvurma
quyusu tamamlanıb istismara verildi.
2018-ci ildə BP təhlükəsiz və etibarlı sabit
hasilatı davam etdirdi. AÇG yataqlarından
bütün il üzrə orta hesabla gündəlik hasilat
584 000 barel oldu (ümumilikdə 213 milyon
barel və ya 29 milyon ton).
Həmçinin Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinə (SOCAR) gündə təxminən
6,4 milyon kubmetr AÇG səmt qazı təmin
etdik ki, bu da il üzrə ümumilikdə 2,3 milyard
kubmetrə bərabərdir.
2018-ci ildə AÇG fəaliyyətləri üzrə əməliyyat
xərclərinə təxminən 505 milyon dollar, əsaslı
xərclərə isə 1,150 milyard dollar vəsait sərf
etdik.

Şahdəniz
Şahdəniz (ŞD) qaz yatağı 1999-cu ildə kəşf
edilib. Yataq sahildən dənizə doğru 70 km
məsafədə, suyun dərinliyinin 50-600 metr
arasında dəyişdiyi bir ərazidə yerləşir. Onun
məhsuldar layının qalınlığı 1000 metrdən
artıq, uzunluğu isə 22 kilometrdir. Geoloji
baxımdan mürəkkəb olan ŞD çox yüksək
təzyiqə və çoxsaylı məhsuldar lay
horizontlarına malikdir.
2018-ci ildə ŞD yatağından qazın Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə bazarlarına etibarlı
şəkildə çatdırılması davam edib. 2018-ci il
ərzində yataqdan təxminən 11,5 milyard
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Hasilat texnikləri Şahdəniz Alfa platformasında gündəlik iş tapşırıqlarını müzakirə edirlər.
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2018-ci ildə BP-nin törəmə
şirkətlərinin dünyanın müxtəlif
yerlərində maye karbohidrogen
hasilatı (min barel)
Ərazi

Neft

Cəmiyyət

Hasilatın
Ölçü vahidi
başlanma tarixi

Qaz

Noyabr 2006

milyard kubmetr
milyard kubfut
milyon barel neft
ekvivalenti

Kondensat

Noyabr 2006

milyon barel
milyon ton

Təbii qaz

445

Avropa

106

152

72

256

504

4593

Digər

Ətraf mühit

İcra göstəriciləri

Şahdəniz qaz və kondensat hasilatı

ABŞ
Azərbaycan

Əməyin təhlükəsizliyi

1900

kubmetr qaz və 2,6 milyon ton (təxminən
20,5 milyon barel) kondensat hasil edilib.
2018-ci ildə Şahdəniz əməliyyat xərclərinə
təxminən 578 milyon, əsaslı xərclərə isə
1,44 milyard dollar vəsait xərclənib, əsaslı
xərclərin əksər hissəsi Şahdəniz 2 layihəsi
ilə əlaqədar olub.
2018-ci il ərzində Şahdəniz Alfa platformasında
SDA11 quyusu tamamlanaraq istismara verilib.
Həmçinin SDA04 və SDA05 quyularında
texniki bütövlüklə bağlı işlər aparılıb.

Bu layihə Şahdəniz yatağından hasil ediləcək
illik 16 milyard kubmetr qazın təxminən 3500
km uzunluğunda boru kəməri vasitəsilə
Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, Bolqarıstan
və İtaliyaya ixracını təmin edəcək. Bu
Şahdəniz 1 çərçivəsində illik 10 milyard
kubmetr qaz hasilatına əlavədir.
2018-ci ilin ilk yarısı ərzində qazın dəyər
zənciri boyunca mühüm istismaravermə və
tamamlama nailiyyətləri əldə edəndən sonra,
Şahdəniz 2 və Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin
Genişləndirilməsi (CQBKG) sistemi 2018-ci il

Hasilat başlanandan
2018-ci ilin sonunadək

2017

2018

100,0
3531,5
608,8

10,2
359,0
61,9

11,5
404,7
69,8

196,2
24,6

19,0
2,4

20,5
2,6

may ayında Səngəçal terminalında rəsmi
açılış mərasimi ilə istismar mərhələsinə daxil
oldu. Bundan sonra iyun ayında Şahdəniz 2
layihəsindən Türkiyəyə ilk kommersiya
məqsədli daşımalar plana uyğun şəkildə
başladı. 2018-ci il ərzində Şahdəniz 2 işlənmə
layihəsi təhlükəsiz şəkildə, qrafikə və
büdcəyə əməl olunmaqla həyata keçirildi.
İyul ayında isə yatağın şimal cinahındakı
SDC-03Z sualtı quyusunun ventili açılaraq
Şahdəniz Bravo platformasından ilk qaz əldə
olundu. Bu nailiyyət Xəzər dənizində sualtı

“İstiqlal” qazma qurğusu ikisi yatağın qərb
cinahında, üçü cənub-şərq cinahında olmaqla
beş sualtı quyunun tamamlanmasını həyata
keçirib. “Maersk” kəşfiyyat qazma qurğusu
SDH02A quyusunu son dərinliyə qədər qazıb.

Şahdəniz 2
Şahdəniz 2 (ŞD2) Azərbaycandan Türkiyəyə
və Avropaya qaz çatdıracaq nəhəng bir
layihədir. Bu layihə yeni Cənub Qaz Dəhlizi
açmaqla Avropa bazarlarının qaz təchizatını
və enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək.
ŞD2 dünyanın ən böyük qaz işlənməsi
layihələrindən biridir.

BP-nin törəmə şirkətlərinin dünyanın
müxtəlif yerlərində təbii qaz hasilatındakı
xalis payı (%)

Ümumilikdə gündə 6900 milyon kubfut qaz, şirkətlərin iştirak
payı istisna olmaqla. “Digər” ə Kanada, Cənubi Amerika,
Afrika, Asiya (Azərbaycan istisna olmaqla) və Avstraliya
daxildir.

Mühəndislər quruda Şahdəniz 2 üzrə aparılan layihə fəaliyyətləri çərçivəsində açıq drenaj suları nasosunun istismara
vermə sınağını aparırlar.
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quyudan ilk dəfə hasilat əldə olunması ilə
əlamətdardır. Şahdəniz Bravo qurğuları
hazırda qazı və kondensatı sahildəki Səngəçal
terminalına ixrac edir.

2018-ci il ərzində terminaldan gündəlik orta
hesabla 28,4 milyon standart kubmetr (1003
milyon standart kubfutdan çox) Şahdəniz qazı
ixrac edilib.

Səngəçal terminalı

Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru
kəməri

2018-ci ildə neftin və qazın Azəri-ÇıraqDərinsulu Günəşli (AÇG) və Şahdənizdən
sualtı boru kəmərləri ilə Səngəçal terminalına
nəqli davam etdi.
Terminalın texniki emal sistemlərinin gündəlik
gücü hazırda 1,2 milyon barel neft və
təxminən 55 milyon standart kubmetr
Şahdəniz qazı təşkil edir. 2018-ci ilin sonuna
AÇG səmt qazı da daxil olmaqla qaz üzrə
ümumi texnoloji emal və ixrac gücü gündəlik
75 milyon standart kubmetr təşkil etdi.
Qaz CQBK ilə və terminalın qaz emal
qurğularını “Azəriqaz”ın milli qazpaylama
şəbəkəsinə birləşdirən SOCAR-ın qaz kəməri
ilə ixrac edilmişdir.
2018-ci ildə Səngəçal terminalından üçüncü
tərəf həcmlər də daxil olmaqla 284 milyon
bareldən artıq neft ixrac edildi. Bunun 255
milyon bareldən artıq hissəsi Bakı-TbilisiCeyhan (BTC) boru kəməri, 28 milyon
bareldən çoxu Qərb İxrac Boru Kəməri (QİBK)
və 1,3 milyon bareli ayrıca kondensat ixrac
xətti ilə ixrac edilib.
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Uzunluğu 1768 km olan BTC boru kəməri
2006-cı ilin iyun ayında istismara verilib. O
vaxtdan 2018-ci ilin sonuna qədər BTC ilə
təxminən 3,12 milyard barel (təxminən 417
milyon ton) xam neft daşınaraq 4085 tankerə
yüklənib və dünya bazarlarına yola salınıb.
2018-ci ildə isə bu boru kəməri ilə təxminən 255
milyon barel (təxminən 34 milyon ton) xam neft
ixrac edilərək Türkiyənin Ceyhan limanında 327
tankerə yüklənib.
2018-ci il ərzində BTC boru kəməri , əsasən,
Azərbaycandan AÇG-də nefti və Şahdənizdə
kondensatı nəql etmişdir. Bundan əlavə, BTC
vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri
də, o cümlədən Türkmənistan, Rusiya və
Qazaxıstan nefti nəql olunmuşdur.

Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK)
Uzunluğu 691 km olan Cənubi Qafqaz Boru
Kəməri (CQBK) 2006-cı ilin sonlarından istismar
olunur, Şahdəniz qazını Azərbaycana,
Gürcüstana və Türkiyəyə çatdırır. 2018-ci il
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ərzində kəmərin gündəlik ötürücülük gücü 23
milyon kubmetr qaz olub.
CQBK-nin iki operatoru var: BP texniki operator
kimi CQBK obyektlərinin tikintisinə və
əməliyyatlarına cavabdehdir, SOCAR isə
kommersiya operatoru kimi kəmərin
kommersiya əməliyyatlarına cavabdehdir.

CQBK-nin genişləndirilməsi layihəsi
2018-ci il ərzində CQBK-nin genişləndirilməsi
(CQBKG) layihəsi üzrə Azərbaycan və
Gürcüstanda boru kəməri marşrutu boyunca
işlər uğurla davam etdi. Bu iki ölkə boyunca
kommersiya təyinatlı ilk qazın Türkiyəyə
çatdırılması üçün tələb olunan bütün
infrastruktur qurğuları iş qrafiki üzrə
tamamlanmışdı və iyunun 30-da qaz ixracı
başlayana qədər hazır idi.
Boru kəməri hazırda Şahdəniz 2 yatağından
kommersiya təyinatlı qazı, ixrac edilən həcmlər
CQBKG obyektlərindən ötürülməklə, Türkiyəyə
çatdırır.

Qərb İxrac Boru Kəməri
Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının əməliyyatçısı
kimi BP Qərb İxrac Boru Kəmərini (QİBK) də
idarə edir. Uzunluğu 829 km olan bu kəmər nefti
Xəzər hövzəsindən Səngəçal terminalı vasitəsilə
Gürcüstanın Qara dəniz sahillərində yerləşən

Ümumi baxış

Əməliyyatlarımız

Əməkdaşlarımız

Əməyin təhlükəsizliyi

Ətraf mühit

Cəmiyyət
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Supsa terminalına nəql edir. 1997-ci ildən bəri
BP və onun tərəfdaşları boru kəmərində əsaslı
təmir işləri həyata keçirib.
2018-ci ildə bu boru kəməri vasitəsilə Səngəçal
terminalından 28 milyon barel neft nəql edilib.
2017-ci ilin ortalarında Qərb İxrac Boru
Kəmərinin hissə-hissə dəyişdirilməsi
layihəsinə başladıq. Layihənin məqsədi
Gürcüstanda torpaq sürüşməsi ərazilərindən
boru xəttinin yan keçməsi üçün təxminən 13,6
kilometrlik hissəsindəki boruları ümumilikdə üç
yeni hissə ilə əvəz etmək idi. Bu layihəyə həm
Azərbaycan, həm də Gürcüstan ərazilərindəki
hissələr daxil olmaqla, iki çay kəsişməsindəki
boruların dəyişdirilməsi də daxil idi.
Marşrutun yeniləndiyi üç yeni hissədə və iki yeni
çay kəsişməsində tikinti işlərinin təxminən 75%i tamamlanıb. Bütün hissələr üçün tikinti
dəhlizinin hazırlanması və boruların
qaynaqlanması 85% başa çatdırılıb.
2018-ci ildə bu layihənin tikinti işlərinə təxminən
500 nəfər cəlb olunub.

Geoloji kəşfiyyat
BP Azərbaycanda geoloji-kəşfiyyat işləri üzrə
üç hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişin
operatorudur: Şəfəq-Asiman, Abşeron
yarımadasının dayazsulu sahəsi (AYDS) və
Blok D230.
Şəfəq-Asiman
2018-ci ildə biz Şəfəq-Asiman blokunda birinci
geoloji kəşfiyyat quyusu üzrə planlaşdırma
işlərini davam etdirdik.
Abşeron yarımadasının dayazsulu sahəsi
2017-ci ildə müqavilə sahəsindən əldə edilmiş
3-ölçülü məlumatların emalı və interpretasiyası
prosesi yekunlaşdırıldıqdan sonra 2018-ci ildə
SOCAR ilə perspektivlik haqqında bildiriş
imzalandı. Bununla BP-nin Abşeron
yarımadasının dayazsulu hissəsində üç
perspektiv sahədə kəşfiyyat quyuları qazmaq
öhdəliyi müəyyən edildi. 2018-ci ildə seçilmiş
perspektiv sahələrdə kəşfiyyat quyularının
qazılması üzrə planlaşdırma işləri davam etdi.
D230 Bloku
2018-ci ilin aprel ayında BP və SOCAR Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda Şimali
Abşeron hövzəsində D230 blokunun birgə
kəşfiyyatı və işlənməsi üçün yeni hasilatın pay
bölgüsü haqqında saziş (HPBS) imzaladılar. Bu
HPBS Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və Böyük Britaniyanın Baş naziri
Tereza Meyin iştirakı ilə London şəhərində
SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev və BP
qrupunun baş icraçı direktoru Bob Dadli
tərəfindən imzalandı.
2018-ci ildə biz seysmik məlumatların əldə
edilməsi proqramının planlaşdırılması üzrə işlərə
başladıq. Proqramın 2019-cu ildə yerinə
yetirilməsi gözlənilir.
2018-ci ildə BP həmçinin Azərbaycanda quruda
yerləşən mövcud Qobustan HPBS-də 61%
iştirak payı əldə edib.

BP əməkdaşı Səngəçal
terminalında Cənubi Qafqaz
Boru Kəmərinin başlanğıc
nöqtəsində borunu tədqiq
edir.
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Əməkdaşlarımız
Bizim Azərbaycandakı uzunmüddətli uğurumuz istedadlı və müxtəlif yönlü
əməkdaşlarımızın olmasından asılıdır.

Biz nə edirik
İşçi heyətimizin idarə edilməsi
Əməkdaşlarla əlaqə və ünsiyyət
Öyrənmə və inkişaf
Davranış kodeksimiz

12

13
14
15
16
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İşçi heyətimizin
idarə edilməsi
Məqsədimiz işçi
heyətimizin istedadlarını
inkişaf etdirmək, güclü
cəhətlərimizi və
bacarıqlarımızı daha da
artırmaq üçün ən yaxşıları
işə cəlb etməkdir.
BP-nin icra göstəriciləri yüksək səriştəli, əzmkar
və istedadlı işçi qüvvəsindən asılıdır.
Əməliyyatları təhlükəsiz və etibarlı şəkildə
yerinə yetirmələri üçün işçilərimizə ehtiyacları
olan səriştələri aşılayırıq. Bizim fərdi
müxtəlifliklərə hörmətlə yanaşmaq və bütün
əməkdaşlarımıza bərabər fürsət və imkanlar
yaratmaq öhdəliyimiz var.
Eyni zamanda, biz səmərəliliyi artırmaq və
xərcləri daha yaxşı idarə etməklə rəqabət
qabiliyyətliliyimizi yüksəltmək üçün yollar
axtarmağa davam etdik. Buraya təşkilat
strukturunun mürəkkəbliyinin aradan
qaldırılması daxil idi ki, bu, yerli və əcnəbi
işçilərimizin tutduğu bir sıra vəzifələrin ixtisara
salınması ilə nəticələndi. BP-nin
Azərbaycandakı işçilərinin ümumi sayı 2018-ci il
ərzində 268 nəfər azaldılaraq 2835 nəfərə
endirildi (2017-ci ildə 3103 nəfər). Bu rəqəmə
2714 daimi işçi və 121 nəfər müddətli müqavilə
əsasında işləyən işçi daxildir. Daimi
əməkdaşlardan 2458 nəfəri Azərbaycan
vətəndaşıdır. Daha 62 nəfər Azərbaycan
vətəndaşı ilin sonunda xarici ölkələrdə
təyinatda olub.

Milli işçi qüvvəsi

Azərbaycanda güclü milli işçi qüvvəsi
yetişdirmək əsas prioritetlərimizdən biri olaraq
qalır. İş təcrübəsi az olan və ya heç olmayan
gənclərin təliminə sərmayə qoyur, yeni
istedadları cəlb edir və bütün karyera
səviyyələrində işçilərimizə geniş çeşiddə inkişaf
və karyera imkanları təklif edirik.
2018-ci ilin sonuna BP-nin daimi ixtisaslı işçi
heyətində ölkə vətəndaşlarının nisbəti 90% idi.

Əməkdaşlarımız Xəzər Mərkəzi ofisində işi müzakirə edirlər.

Beşillik milliləşdirmə planı
BP Azərbaycan şirkətinin milli işçi qüvvəsinin
nisbətinin artırılması ilə bağlı kadrların
milliləşdirilməsi üzrə beşillik planı var idi. Bu
planın hədəfi 2018-ci ilin sonuna qədər milli işçi
qüvvəsinin nisbətinin 90%-ə qaldırmaq idi. Plan
həm daimi, həm də müddətli müqavilə
əsasında işləyən ixtisaslı işçiləri, eləcə də
BP-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrə
birbaşa BP tərəfindən cəlb edilmiş müvəqqəti
işçi qüvvəsini əhatə edirdi. Biz fəxr edirik ki, milli
işçi heyətinin inkişaf etdirilməsi nəticəsində
əvvəllər xarici əməkdaşların icra etdikləri
ixtisaslı vəzifələrin əksəriyyətini milli kadrlarla
əvəz etməklə 2018-ci ilin ortasında həmin
hədəfə nail olduq.

BP Azərbaycanda podratçılarını öz milliləşdirmə
planlarını hazırlayıb həyata keçirmələri üçün
dəstəkləməyə davam edir. Bu işlərə təcrübə
mübadiləsi, icra göstəricilərinin hazırlanmasına
kömək və onların tətbiqinə nəzarət etmək
daxildir. 2018-ci ilin sonuna BP podratçılarının və
subpodratçılarının işçilərinin milliləşdirilməsi də
ümumilikdə 90%-ə çatmışdı.

Əcnəbi işçi qüvvəsi

2018-ci ilin sonunda BP-nin Azərbaycanda
qeyri-ixtisaslı işçi heyəti 100% milliləşdirilmişdi.

İşçi heyətimizi milliləşdirmək öhdəliyimizlə
yanaşı, inanırıq ki, Azərbaycandan olan işçilərin
xaricdə, əcnəbilərin də Azərbaycanda məqbul
nisbətdə beynəlxalq təyinatı inkişaf üçün
faydalıdır. 2018-ci il ərzində 78 yerli
əməkdaşımız BP-nin Azərbaycandan kənardakı
müxtəlif obyektlərində əcnəbi mütəxəssis kimi
işləyib. Onların təxminən üçdə biri quru və dəniz
əməliyyatları üzrə ixtisaslaşıb.

BP-nin Azərbaycanda işçiləri və agentlik
müqaviləsi əsasında işləyən əməkdaşları

BP-nin Azərbaycandakı ixtisaslı daimi işçi
heyəti

BP-nin Azərbaycanda yüksək vəzifə tutan yerli
işçilərinin sayı 2018-ci ildə 358 nəfərə çatdı. Bu,
yerli ofisdə işləyən yüksək vəzifəli işçilərin
63%-dən çoxu və əvvəlki illə müqayisədə
təxminən 3% artım deməkdir. Onların təxminən
18%-i qadınlardır ki, əksəriyyəti quru və dəniz
əməliyyatlarında, insan resursları və maliyyə
sahələrində işləyir. İl ərzində yüksək vəzifəli
daha 41 Azərbaycan vətəndaşı BP-nin qlobal
biznesi üzrə başqa ölkələrdə təyinatda idi.
BP-nin Azərbaycanda işləyən orta vəzifəli
işçilərinin 96%-i ölkə vətəndaşları idi. Bundan
əlavə, orta vəzifəli ölkə vətəndaşlarından 27
nəfəri 2018-ci il ərzində xaricdə təyinatda oldu.
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BP-nin yüksək vəzifəli rəhbərliyi müntəzəm olaraq öz
təcrübələrini işçi heyəti ilə bölüşür.
2018-ci ilin sonunda BP-nin Azərbaycanda
işləyən 256 əcnəbi əməkdaşı vardı.
Onların üçdə ikisi Birləşmiş Krallıqdan,
təxminən dörddə biri isə ABŞ-dan idi.
Qalanları Braziliya, Kanada, Misir, Gürcüstan,
Hindistan, İndoneziya, Meksika, Oman,
Trinidad və Tobaqo, eləcə də Türkiyədən idi.
2018-ci il ərzində ölkəyə 44 yeni əcnəbi
işçi gəldi, 78-i isə ölkəni tərk etdi.
Bununla faktiki azalma 34 nəfər təşkil
etdi.

İşəgötürmə

BP-nin məqsədi əməkdaşların bir-birinə hörmət
və ləyaqətlə yanaşdığı və öz potensiallarını tam
aça bildikləri pozitiv bir iş mühiti yaratmaq və
saxlamaqdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün
düzgün adamların düzgün işə seçilməsi əsas
şərtdir. Bizim əməkdaşların işə götürülməsində
və işdə irəli çəkilməsində hər kəsə qabiliyyətinə
görə imkan yaratmaq öhdəliyimiz var.
2018-ci ildə hər il keçirdiyimiz yay təcrübəsi

Əməkdaşlarla əlaqə və
ünsiyyət
Texniklərin forumu
BP-nin texniklər üçün forumu ön cəbhədə –
hasilat platformalarında, terminallarda və boru
kəmərləri boyunca işləyən texniklərlə mühüm
əlaqə vasitəsi olmaqda davam edir. Biz
texniklərimizin təliminə və inkişafına sərmayə
qoyur və işçilərin bu qrupu ilə ən yüksək rütbəli
rəhbərliyin müntəzəm görüşlərinin əhəmiyyətini
başa düşürük. Bu görüşlərdə onlar rəy və
təkliflərini verə, təcrübələrini bölüşə və onları
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narahat edən istənilən məsələni qaldıra bilirlər.
2018-ci ildə keçirdiyimiz forumda 80-ə yaxın
texnik iştirak edib.
İşçiləri dinləmək üçün nahar yeməkləri
Bu nahar yeməkləri regional rəhbər
qrupumuzun üzvləri ilə müxtəlif sahələrdə
işləyən əməkdaşları bizneslə əlaqəli mövzuları
açıq müzakirə etmək üçün bir araya gətirir. Bu
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keçən tələbələrin işə qəbulu proqramı
çərçivəsində təqribən 670 ərizə qəbul etdik.
Nəticədə 40-a yaxın tələbə yay təcrübəçisi kimi
işə götürüldü.
BP-nin Azərbaycanda xüsusi açılan bütün iş
elanları bp.com/caspian və bp.com/xezer
ünvanlarında yerləşdirilir. 2018-ci ildə iş
elanlarımızla bağlı 2800-dən çox ərizə aldıq və
beş nəfər yerli işçini xüsusi səriştə tələb edən
işlərə götürdük.

naharlar işçilərə öz narahatlıqlarını bölüşməyə,
suallarını verməyə və rəhbərlikdən birbaşa
cavab almağa fürsət yaradır, rəhbərliyə isə
təşkilatın müxtəlif təbəqələrinin fikirlərini
öyrənməyə imkan verir.
2018-ci ildə 100-dən artıq əməkdaşın iştirakı ilə
11 belə nahar təşkil edilib.
Digər fəaliyyətlər
BP Azərbaycan şirkətində üst-üstə 10, 15 və ya
20 il işləyən əməkdaşlarımız yubiley
münasibətilə uzunmüddətli xidmətə görə
mükafatlandırılır. Mükafatlar adətən ümumi
yığıncaqlarda yüksək rütbəli rəhbərlik tərəfindən
təqdim edilir. 2008-ci ildən bu yolla 2189 işçinin
fəaliyyəti qiymətləndirilib.

Ümumi baxış

Əməliyyatlarımız

Əməkdaşlarımız

Əməyin təhlükəsizliyi

Ətraf mühit

Cəmiyyət

İcra göstəriciləri

Öyrənmə və
inkişaf
BP prioritet sahə kimi kadrların inkişafına
xüsusi diqqət yetirir. 2018-ci ildə əməyin
təhlükəsizliyi, texniki, idarəetmə və biznes
davranışları üzrə regionda geniş çeşidli
təlimlər təşkil etdik. Yerli komandamız
tərəfindən ümumilikdə təxminən 7760
iştirakçı ilə 1000-ə yaxın təlim sessiyası
keçirildi. Bu sessiyaların təxminən 88%-i
Azərbaycanda keçirildi.
Davamlı peşə təlimi
Yerli əməkdaşlarımıza öz ixtisas sahələri üzrə
əlavə dərəcə və ya sertifikatlar almaqda
kömək etmək məqsədilə maliyyə yardımı
göstərməyə davam etdik. 2018-ci ildə
ümumilikdə 70 əməkdaşımız bu proqram
çərçivəsində yardım aldı. Onlardan bəziləri
yeni qəbul edilənlər, digərləri isə əvvəlki illərdə
aldıqları təhsillərini davam etdirənlər idi.

Səngəçal terminalındakı işçi heyəti Şahdəniz üzrə nəzarət otağında gündəlik fəaliyyətləri müzakirə edir və fikir
mübadiləsi aparır.

Rəhbərliyin inkişafı
İşçilərimizə rəhbərliyin inkişafı proqramlarını
təklif etməyə davam etdik. 2018-ci ildə
təxminən 800 əməkdaşımız Rəhbərliyin
inkişafı proqramı üzrə təlim keçdi.

Əməliyyatların simulyasiyası
2018-ci ildə operatorların təlim
simulyatorlarının optimallaşdırılması
proqramı çərçivəsində nəzarət otaqlarında
çalışan 50-dən artıq texnik üçün sahəyə aid
müxtəlif təlim modulları keçdik.

Quyuya Nəzarət sertifikasiyası
Xəzər Mərkəzindəki quyuya nəzarət
simulyatorunda quyuya nəzarət sertifikasiya
təlimini şirkət daxilində keçirməyə davam
etdik. Azərbaycan Gürcüstan Türkiyə
regionunda təxminən 100 əməkdaş və 63
podratçı 2018-ci ildə sertifikasiyadan keçdi.

“Çəllenc” proqramı
Bizim qlobal “Çəllenc” (“Sınaq”)
proqramımız Azərbaycanda 2003-cü ildən
fəaliyyətdədir. Onun məqsədi məzunların illik
işə götürülməsi proqramı vasitəsilə seçilmiş
və sənayedə cüzi ilkin təcrübəsi olan
istedadlı məzunları inkişaf etdirməkdir.

“Çəllencer” adlandırılan iştirakçılar üçillik
proqram ərzində, adətən, iki-üç fərqli vəzifə
yerinə yetirirlər.
2018-ci ildə “çəllencer” kimi 21 nəfəri işə
götürdük və ilin sonunda Azərbaycanda
“çəllencerlərin” ümumi sayı 62 nəfər idi.
Digər proqramlar
Öz işçi heyətimizə və onların birbaşa ailə
üzvlərinə dil təlimi təklifimizi davam etdirdik.
2018-ci ildə 40 nəfər ingilis dili dərslərinə
gedirdi, Azərbaycan dilini seçənlər isə 80
nəfərə yaxın idi.

BP-nin “Çəllenc” proqramı gənc əməkdaşlar üçün inkişaf imkanları yaradır.
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Davranış
kodeksimiz
Kodeksimizin təməlini dəyərlərimiz və
davranışlarımız təşkil edir. Bunlar BP-nin öz
nüfuzunu qoruyub saxlamasını və bir şirkət
olaraq nailiyyət qazanmağımızı təmin etmək
üçün hər birimizin necə hərəkət etməli
olduğumuzu müəyyənləşdirir. Bizim kodeksimiz
BP-nin bütün əməkdaşlarına, vəzifəli şəxslərinə
və Direktorlar Şurasının üzvlərinə aiddir. Biz
həmçinin öz podratçılarımızdan və onların
əməkdaşlarından bizim kodeksimizə uyğun
fəaliyyət göstərmələrini gözləyirik.
Davranış kodeksimizlə tanış olmaq üçün bu
ünvana müraciət edin: bp.com/codeofconduct

Etik normalara və qaydalara
uyğunluq
Biz əməkdaşlarımıza öz gündəlik işlərində
davranış kodeksimizə necə əməl etməli
olduqları barədə təlim keçirik. 2018-ci ildə etik
normalara və qaydalara uyğunluq üzrə təlimlər
bu istiqamətlərə yönəldildi: rüşvətxorluğa və
korrupsiyaya və çirkli pulların yuyulmasına qarşı
mübarizə, rəqabət/inhisarçılıq və beynəlxalq
ticarətin tənzimlənməsi qaydaları, işçilərin
qarşılıqlı hörmət və ünsiyyət barədə
məlumatlılığının artırılması, maraqların
toqquşmasının idarə edilməsi, narahatlıq
yaradan məsələlər barədə açıq danışmağın
əhəmiyyəti və BP-nin məxfi qaynar xətti olan
OpenTalk barədə məlumatlılığın artırılması.
2018-ci ildə etik normalara və qaydalara
uyğunluq üzrə ümumilikdə 8833 e-təlim
modulu başa çatdırıldı. 3500-dən artıq şəxs
BP-nin davranış kodeksi üzrə xatırlatma
məqsədli elektron təlim modulunu keçdi, 857
əməkdaş isə rüşvətxorluğa və korrupsiyaya
qarşı mübarizə üzrə təlimi başa vurdu.
AGT regionunda narahatlıq doğuran
məsələlər kodeksin bölümləri üzrə

BP-nin işçi heyəti Səngəçal terminalında etik normalar və qaydalara uyğunluq həftəsində davranış kodeksimizi
müzakirə edir.

2018-ci ilin aprel ayında Azərbaycan-GürcüstanTürkiyə regionunda keçirdiyimiz ilk etik
normalara və qaydalara uyğunluq həftəliyinin
məqsədi BP daxilində etik normalara və
qaydalara əməl etməyin mühümlüyünü diqqət
mərkəzinə gətirmək idi. Həftə ərzində şirkət
rəhbərləri şirkətdə işləyən və kənar
mütəxəssislər ilə birlikdə kodeksimizə və
dəyərlərimizə gündəlik əməl etməyin yolları
barədə söhbətlər apardılar. Təşkilatçılar etik
normalara və qaydalara uyğunluq üzrə riskləri və
həmin risklərin idarə edilməsi, eləcə də etik
mədəniyyətin təşviqi barədə əməkdaşların
məlumatlılığının genişləndirilməsi üçün müxtəlif
təlim üsullarından istifadə etdilər. Dörd müxtəlif
məkanda keçirilmiş sessiyalarda 950 nəfərdən
artıq adam iştirak etdi.
2018-ci ildə biz əməkdaşlarımızın özlərinin
başqalarına təsiri barədə düşünmələrinə
kömək etmək məqsədilə qarşılıqlı hörmət və
inklüziv yanaşma haqqında aylıq
məlumatlandırma kampaniyası təşkil etdik.
Buraya Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə
boyunca 22 ayaqüstü məlumatlandırma
sessiyası, işçilərin özlərini necə və nə vaxt
təcrid edilmiş hiss etdikləri barədə bütün
əməkdaşlar arasında keçirilmiş onlayn rəy
sorğusu və işçilərin daha hörmətcil və inklüziv
olmaq öhdəliklərini bölüşməyə təşviq edən
“#itstartswithme” kampaniyası daxil idi.

Sözünü azad şəkildə demək
mədəniyyətinin təşviqi
Biz istəyirik ki, əməkdaşlarımız, podratçılarımız
və digər üçüncü tərəflər davranış kodeksimizə
əməl olunmaması ilə bağlı narahatlıqları və ya
hər hansı təhlükəli, qeyri-etik və ya potensial
olaraq ziyanlı hallara rast gəldikdə bu barədə
sözlərini açıq deməkdən çəkinməsinlər.
Bizim davranış kodeksimiz narahatlıq doğuran
məsələləri qaldırmaq üçün, birbaşa rəhbərlik,
yardım qrupları və BP-nin OpenTalk yardım xətti
daxil olmaqla, müxtəlif kanallar müəyyənləşdirir.
2018-ci ildə bu kanallar vasitəsilə Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyədə ümumilikdə 110
narahatlıq doğuran məsələ qeydə almışıq.
16
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BP-nin qaldırılan məsələlərlə bağlı müvafiq
tədbirlər görmək öhdəliyi var. Hər bir məsələ
nəzərdən keçirilir, ədalətli və obyektiv şəkildə
araşdırılır. 2018-ci ildə etik davranış kodeksimizə
uyğun olmayan və ya qeyri-etik davranışa görə
işdən azad etmələr də daxil olmaqla 58 tədbir
görmüşük.
BP məsləhət üçün müraciət edənlərə, öz
narahatlıqlarını ifadə edənlərə, pozuntular
barədə məlumat verənlərə və ya araşdırmada
iştirak edənlərə qarşı qisas alınmasını
yolverilməz hesab edir. Pozuntuya və ya
qisasçılığa yol verənlərə qarşı təlimatlandırma
və iş icrasının idarə edilməsindən tutmuş işdən
azad etməyə qədər müxtəlif tədbirlər görülür.

Təchizatçılar və biznes tərəfdaşları
ilə işin aparılması
Təchizatçılarımızla kodeksimizi və öz biznesimizi
necə apardığımızı başa düşmələrinə kömək
etmək üçün iş aparırıq. 2018-ci ildə təchizatçılar
üçün 80 nəfərdən artıq şəxsin iştirakı ilə 26
təlim keçmişik. Biz təchizatçılar və biznes
tərəfdaşlarımızla işləyərkən hər cür rüşvətxorluq
və korrupsiya riskləri ilə bağlı qiymətləndirmə
aparırıq. Yeri gələndə risklərin azaldılması planı
tərtib edir və ya risklərin çox yüksək olduğu
qərarına gəldikdə onlarla işləməkdən imtina
edirik.
Biz həmçinin müqavilələr yerinə yetirilərkən
seçilmiş təchizatçılarımızda monitorinq və
təminat işləri aparırıq. Potensial
təkmilləşdirmələrə ehtiyac olan sahələr barədə
fikirlərimizi təchizatçılarımıza bildirir və öz
prosedurlarını gücləndirməyin ən yaxşı yollarını
tapmaq üçün onlarla birgə iş aparırıq. 2018-ci
ildə 35 təchizatçıda yoxlama keçirmişik.
Biz ən yaxşı təcrübələri bölüşmək və bizim
sektorda əhəmiyyət daşıyan məsələlər üzrə
əməkdaşlıq imkanları təklif edən bir sıra
sənaye birliklərinin üzvüyük. 2018-ci ildə
Azərbaycan Etika və Tələblərə Əməletmə
Şəbəkəsini dəstəkləməyə davam etdik və
Türkiyənin Etika və Etibar Cəmiyyətinə (TEID)
üzv olduq.

Əməyin təhlükəsizliyi
Biz əməliyyatların təhlükəsiz, etibarlı və tələblərə uyğun qaydada davam
etdirilməsini diqqət mərkəzində saxlayırıq, əməyin təhlükəsizliyi və əməliyyat
risklərinin idarə olunmasını bütün işlərimizdə rəhbər tuturuq.

Biz nə edirik
Əməyin təhlükəsizliyinin idarə
edilməsi

18
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Hasilat texniki Qərbi Azəri platformasında avadanlığı
təftiş edir.

Əməyin
təhlükəsizliyinin
idarə edilməsi
Təhlükəsiz və sağlam iş
mühitinin yaradılması
uğurumuzun təməlini
təşkil edir. İstər
sahələrimizdə işləyən
əməkdaşlarımızın, istərsə
də əməliyyatlarımızın
qonşuluğundakı
icmalarda yaşayan
insanların təhlükəsizliyini
təmin etmək öhdəliyimiz
var.
18

Əməliyyatların idarə edilməsi
sistemi
Bizim əməliyyatların idarə edilməsi sistemimiz
(ƏİES) əməliyyat fəaliyyətlərimizdə riskləri idarə
etməyə və iş icrasını təkmilləşdirməyə kömək
etmək üçün hazırlanmış qrup miqyaslı
konsepsiyadır. ƏİES sağlamlıq, əməyin
təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik və ətraf mühit,
korporativ məsuliyyət və əməliyyatların
etibarlılığı, eləcə də texniki xidmət, podratçılarla

İş gününün itirilməsi hadisələrinin tezliyi
(işlənmiş hər 200 000 saat üzrə)
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əlaqələr və təşkilatdaxili təlimlər kimi əlaqədar
məsələlərə dair BP-nin tələblərini ümumi
idarəetmə sistemində birləşdirir. Bu sistem
təftiş, yoxlama, səriştələrin inkişaf etdirilməsi,
biznesin davamlılığı və böhran hallarına qarşı
cavab tədbirlərinin planlaşdırılması kimi
fəaliyyətlərin əsas risklərini idarə edən qayda və
prinsipləri müəyyənləşdirir.
Biz BP-nin prioritetlərini və ya dəyişkən kənar
tənzimləyici normaları əhatə etmək üçün

Qeydiyyata alınan xəsarətlərin tezliyi
(işlənmiş hər 200 000 saat üzrə)

Ümumi baxış

Əməliyyatlarımız

Əməkdaşlarımız

vaxtaşırı olaraq ƏİES çərçivəsində qrupumuzun
tələblərini nəzərdən keçirir və təkmilləşdiririk.
ƏİES-nin tətbiqində hər hansı dəyişiklik – yerli
tənzimləyici normalara və ya şərtlərə əməl
etmək məqsədilə – idarəetmə prosesinə aid
edilir. ƏİES həmçinin bizə əməliyyat
fəaliyyətlərimizin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqda
da kömək edir. ƏİES ilə əhatə olunan bütün
biznes sahələri hər il iş icrasının
təkmilləşdirilməsi dövrünü həyata keçirir və
ƏİES çərçivəsinin müvafiq tələblərinə riayət
olunması ilə bağlı qiymətləndirmə aparır.

Əməyin təhlükəsizliyi üzrə
göstəricilər
Əməliyyatların təhlükəsizliyinin
təkmilləşdirilməsi
Biz 2018-ci ili texnoloji təhlükəsizliklə bağlı ciddi
hadisə olmadan başa vurduq və yalnız iki kiçik
miqyaslı texnoloji təhlükəsizlik hadisəsi qeydə
alındı. 2018-ci ildə ümumilikdə sağlamlıq,
əməyin təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik və ətraf
mühit ilə bağlı qəza və təhlükəli hallar kimi 10
yüksək potensiallı hadisə baş verdi. Bunlardan
altısı dəniz obyektlərində oldu. Hadisələrin
hamısı araşdırılıb, təcrübədən çıxarılmış dərslər
barədə hesabat hazırlanıb və müvafiq qaydada
paylaşılıb.
2018-ci ildə Azərbaycanda əməliyyatlarımızla
bağlı risklərin qiymətləndirilməsinin keyfiyyətini

Əməyin təhlükəsizliyi

Ətraf mühit

Cəmiyyət

daha da yaxşılaşdırmaq üçün bir layihəyə
başladıq. Diqqət yönəldilən sahələr rəhbərlik və
cavabdehlik, risklərin qiymətləndirilməsi
qruplarının səriştə və qabiliyyətlərinin artırılması,
eləcə də risklərin qiymətləndirilməsinin
keyfiyyəti ilə bağlı özünütəftiş prosesini əhatə
etdi. Şirkət daxilində risklərin
qiymətləndirilməsinə kömək məqsədilə təlimat
sənədi və yardımçı video hazırladıq.
2018-ci il ərzində risklərə qarşı tədbirlərin
vəziyyətinə nəzarət prosedurunu həyata keçirdik
ki, bu, məlumatları təhlil etmək və ciddi
qəzaların qarşısının alınması ilə bağlı qərarlar
vermək və müdaxilələr etmək üçün sistemli
metod yaratdı. Bu nəzarət proseduru
nəticəsində təkmilləşdirmə imkanlarını
müəyyənləşdirdik və Azərbaycandakı
obyektlərimizdə əməliyyat risklərinin daha da
azaldılması üçün tədbirlər planları hazırladıq.
2018-ci ildə Qərbi Çıraq və Mərkəzi Azəri
platformalarında məşəl qurğusunun başlığına
və gövdəsinə nəzarət etmək üçün pilotsuz uçan
aparatın (PUA və ya dronun) sənaye versiyasının
istifadəsinə başladıq. Bu texnologiya bizə imkan
verdi ki, əlçatmayan konstruksiyaları və detalları
təhlükəsizlik kanatlarından və ya dəmirbənd
qurğularından istifadə kimi ənənəvi, daha çox
zəhmət tələb edən, riskli və bahalı təftiş
metodlarına alternativ olaraq daha sürətlə
nəzərdən keçirək. Bununla yanaşı, PUA
texnologiyası operatorlara ən mühüm əməliyyat

İcra göstəriciləri

prosesləri barədə daha geniş təsəvvür
qazanmaq üçün daha təhlükəsiz və sürətli yol
təmin etdi.
2018-ci ildə maqnit cərəyanı və ultrasəs
texnologiyasından istifadə edərək 16 quyuda
təftiş apardıq. İstifadə etdiyimiz yenilikçi magnit
səyyar defektoskop texnologiyası ilə eyni
zamanda istiqamətləndirici boruları həm
yoxladıq və təmizlədik, həm də təsirə məruz
qalmış sahələri yoxlamaq imkanı qazandıq. Bu
texniki üsullar bizə cari hasilat əməliyyatlarına
təsir göstərmədən istiqamətləndirici boruların
həm daxili, həm də xarici səthlərini təhlükəsiz
şəkildə təftiş etməyə şərait yaratdı. Aparılan
təftişlərin nəticəsi olaraq obyektlərin
uzunmüddətli mexaniki bütövlüyünə əmin
olmaq məqsədilə təfərrüatlı təhlil və bərpa işləri
aparmaq üçün istiqamətləndirici boruların
vəziyyətini dəqiq qiymətləndirə bildik.
2018-ci ildə sürətli heyətdaşıma gəmilərində
“Ampelmann” körpü keçidindən işçi heyətinin
əsas keçid vasitəsi kimi istifadəni davam
etdirdik. 2018-ci ilin sonuna bu gəmilərlə dənizə
gedən və dənizdən qayıdan insanların sayı 80
min oldu ki, bunların da 55%-i körpü keçidi
vasitəsilə ötürüldü.
2014-2015-ci illərdə “Qırmızı zona”
idarəetməsini tətbiq etməyə başlayandan
etibarən hündürlükdən düşən əşyalarla bağlı
hadisələrin sayında əhəmiyyətli azalmaya nail

Dənizdəki əməkdaşlarımız işə təhlükəsiz qaydada çatmaq üçün heyət daşıma gəmisi ilə platformanı birləşdirən “Ampelmann” körpü keçidindən istifadə edirlər.
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İşçilər Səngəçal terminalında boru hissələrini izolyasiya edirlər.

olmuşuq. 2017-ci ildə qazma podratçılarının
ixtisaslaşmış üçüncü tərəf Əşyaların
Düşməsinin Qarşısının Alınması Sxemi
(ƏDQAS) üzrə təftişlərinə əsaslanan tədbirlərin
tətbiqini 2018-ci ildə davam etdirdik. Bundan
əlavə, xidmət təchizatçılarının ölkədəki
obyektlərinin müstəqil ƏDQAS təftişini
apardıqdan sonra xüsusi tədbirlər planı
hazırladıq. Biz həmçinin qazma
podratçılarımızdan birinin təşkil etdiyi, BP-nin,
digər qazma podratçılarımızın və xidmət
təchizatçılarımızın iştirak etdikləri praktik
seminarların keçirilməsinə dəstək verdik.
2018-ci ildə əsas təchizatçılarımızla əməyin
təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığımızı davam
etdirdik. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən
olan podratçılarla birgə əməyin təhlükəsizliyi
üzrə illik forum keçirdik. Forumun məqsədi
əməliyyatlarımızda qəzasız mühit yaratmaq
səylərimizi davam etdirmək idi ki, belə mühitin

yaradılmasına təcrübədən çıxarılmış dərsləri
bölüşməklə və eyni zamanda BP və
podratçılarımızın rəhbərliyini vahid komanda
şəklində işləmək üçün bir araya gətirməklə nail
oluna bilər. Diqqət risklərin idarə olunması
prosesinin bir hissəsi kimi insan fəaliyyətini və
insan amilini başa düşməyə, bu riskləri öz iş
yerimizdə minimallaşdırmağa yönəldildi. Tədbir
həm BP, həm də podratçı şirkətlərin yüksək
vəzifəli rəhbərlərinin dəyərli töhfələri ilə
interaktiv müzakirə formasında keçirildi.
Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz idarə
edilməsi
2018-ci ildə nəqliyyat vasitələrindən istifadə
2017-ci il ilə müqayisədə 8%-dən artıq azaldı və
il ərzində 26 milyon kilometrə yaxın məsafə qət
edildi.
Biz yol nəqliyyatında marşrutların
optimallaşdırılması, daşıma meyarlarına

BP-nin Azərbaycanda əməyin təhlükəsizliyi üzrə göstəriciləri
2017

2018

0

0

İş gününün itirilməsi hadisələrinin tezliyi

0,01

0,01

Qeydiyyata alınan xəsarətlərin tezliyi

0,09

0,05

43,74

26,47

1,1

0,8

28,15

25,83

Ölüm halları

İşlənilmiş saatlar (milyon)
Yol-nəqliyyat qəzalarının ümumi səviyyəsi
Qət edilmiş kilometr (milyon)
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uyğunluq, eləcə də nəqliyyat vasitəsinin
optimallaşdırılması kimi bir neçə məşğələni
başa çatdırdıq.
Biz həmçinin yol nəqliyyatı xidməti
təchizatçımızdan nəqliyyat vasitələrinin idarə
olunması üzrə əməyin təhlükəsizliyi barədə
hesabat verilməsində mühüm irəliləyişə nail
olduq. Əməyin təhlükəsizliyi üzrə müşahidələrin
sayı üç dəfə artaraq illik 6526-ya çatdı. Bundan
əlavə, yol nəqliyyatı üzrə podratçımız öz
idarəetmə sisteminin yaradılmasını tamamladı
və beynəlxalq ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS18001 sertifikatları aldı.
2018-ci ildə nəqliyyat vasitələrimizin idarə
olunmasının etibarlılığını artırmaq məqsədilə
nəqliyyat vasitələrinə profilaktik texniki xidmət
proqramı və özünütəftiş üçün “GASPER”
sistemindən istifadə etməyə başladıq.
İstifadəyə başladıqdan 2018-ci ilin sonunadək
maşınlara xidmət və ya maşınların xarab olması
səbəbindən işlərimizdə hər hansı pozulma halı
olmayıb.
Audit və yoxlamalar
BP qrupu səviyyəsində audit və yoxlama bizə
işçi qüvvəmizin rifahını, ətraf mühiti və yerli
icmaları qorumaq üçün əməliyyatlarımızın
təhlükəsizliyini və etibarlılığını
prioritetləşdirməyə kömək edir. Qrupun audit
planının tərkib hissəsi olaraq BP qrupu 2018-ci
ildə iki dəfə BP-nin Azərbaycandakı
əməliyyatlarının auditini keçirdi. Bu auditlərə
böhranın və davamlılığın idarə olunması, qəza
hallarında cavab tədbirləri, eləcə də quyularda
hadisələr, tərəfdaşlar, tədarükçülər və
podratçılar və dənizdə baş verən hadisələr ilə

Ümumi baxış

Əməliyyatlarımız

Əməkdaşlarımız

bağlı risk sahələri daxil idi. Nəticədə 2018-ci il
ərzində 11 görüləcək tədbir qeydə alındı.
BP qrupu həmçinin Qərbi Azəri, Dərinsulu
Günəşli, Çıraq, Qərbi Çıraq platformalarında,
eləcə də Maersk Eksplorer qazma qurğusunda
qurğu auditini keçirdi. Bu auditlər nəticəsində
109 görüləcək tədbir qeydə alındı ki, onlardan
93-ü 2018-ci il ərzində yerinə yetirildi.
Mexaniki bütövlüyün idarə edilməsi
2018-ci ildə quru və dəniz obyektlərimizdə
təftişlər apardıq. Bura Səngəçal terminalı və
ixrac əməliyyatları üzrə avadanlıq və boru
kəmərlərinin təzyiq sisteminin 3086 təftişi,
qurudakı konstruksiyaların 236-dan artıq
təftişi, qurudakı dayaqların və beton özüllərin
431 təftişi, dəniz konstruksiyalarının 374
təftişi, eləcə də Mərkəzi Azəri və Şahdəniz
Alfa platformalarının dayaq bloklarının
məsafədən idarə olunan sualtı aparatla
təftişləri daxildir. Həmçinin, planlaşdırıldığı
kimi, səkkiz platformamızın hamısında
korroziyanın idarə edilməsi və konstruksiyaya
texniki xidmət proqramlarımızı həyata
keçirdik ki, buraya 6917m2 göyərtənin
rənglənməsi və dənizdə 1843 m2 boru işləri
daxil idi.
Bundan əlavə, Azərbaycanda və Gürcüstanda
984 kilometrdən artıq uzunluqda boru
kəmərlərinin təftişini tamamladıq, 6950 kilometr
katod mühafizəsi araşdırmaları apardıq.

Əməyin təhlükəsizliyi

Ətraf mühit

Cəmiyyət

Biz maye axınını, qurğunun və
infrastrukturun bütövlüyünü, eləcə də ixrac
məhsullarının keyfiyyətini təmin etmək üçün
regionda 14,5 milyon litrdən artıq kimyəvi
maddə işlətdik, dənizə 7,6 milyon litr kimyəvi
maddə daşındı və ondan qəza baş vermədən
istifadə edildi.
Böhranların idarə edilməsi və fövqəladə
hallarda cavab tədbirləri
Böhran hallarının və davamlılığın idarə
olunmasını planlaşdırmağımız fövqəladə
hallara qarşı təsirli tədbirlər görməkdə və
əməliyyatlarımızda potensial ciddi fasilələrin
qarşısını almaqda bizə kömək edir. BP hər il
potensial riskləri müəyyənləşdirir,
komandalarımızın cavab tədbirlərinə
hazırlığını yoxlamaq üçün müntəzəm təlim
məşqləri keçirir.
2018-ci ildə obyektlərimizin fövqəladə hallara
qarşı cavab tədbiri görməyə hazırlığını
yoxlamaq üçün müntəzəm təlimlər və
məşqlər keçirdik. Bundan əlavə, bütün
obyektlərimiz üçün kibertəhlükəyə qarşı təcili
tədbirlər planı hazırlandı və biznesə dəstək
qruplarımız tərəfindən sınaqdan keçirildi.
Həmçinin Azərbaycandakı və Gürcüstandakı
neft dağılmalarına qarşı cavab tədbirləri
podratçılarımızı – “Briggs Environmental
Services Ltd” (BESL) və “National
Response Corporation” şirkətlərini cəlb

İcra göstəriciləri

etməklə transsərhəd təlim məşqi keçirdik.
Neft dağılması halları üzrə prosedurların
effektiv olmasını və gömrük orqanları ilə
müvafiq qaydada yoxlanılmasını təsdiqləmək
üçün təlim məşqi zamanı neft dağılmalarına
qarşı cavab tədbirləri avadanlıqlarının və
qəza halında boru kəmərinin təcili təmir
avadanlığının səfərbər edilməsi və
Azərbaycan-Gürcüstan sərhədindən
keçilməsi prosesi sınaqdan keçirildi.
Biz həmçinin Səngəçal terminalının həm
AÇG, həm də yeni istismara verilmiş
Şahdəniz 2 sahəsində irimiqyaslı
yanğınsöndürmə təlim məşqi keçirdik. Bu
tədbir mövcud yanğınsöndürmə
avadanlığının imkanlarını yoxlamaq və
hadisələrin aradan qaldırılması üçün
yanğınsöndürənlərin bilik, bacarıq və
təcrübələrini artırmaq üçün nəzərdə
tutulmuşdu.
Biz bütün dəniz obyektlərimizdə ilk dəfə
olaraq köpük yanğınsöndürmə sisteminin
drençer qurğusunu sınaqdan keçirdik.
Neft dağılmalarına qarşı cavab tədbirləri üzrə
podratçımız “BESL” şirkəti ilə neft
dağılmalarına qarşı cavab tədbirləri və
yanğınsöndürmə üzrə birləşdirilmiş iş
həcminə dair yeni müqaviləmiz 2018-ci ilin
fevral ayında qüvvəyə mindi ki, bu da bizim
texniki imkanlarımızı daha da artırdı.

Qəza-xilasetmə gəmisinin növbətçi heyət üzvü Dərinsulu
Günəşli platformasını yoxlayır.
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Ətraf mühit
Biz başa düşürük ki, ətraf mühitə təsirlərin idarə olunması neft və qazın
məsuliyyətli şəkildə hasil olunması prosesinin mühüm tərkib hissəsidir.

Biz nə edirik
Ətraf mühit üzrə göstəricilər
Tullantıların idarə olunması
Ətraf mühitin monitorinqi
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Ümumi baxış

Əməliyyatlarımız

Əməkdaşlarımız

Ətraf mühit
üzrə göstəricilər

Əməyin təhlükəsizliyi

Ətraf mühit

Cəmiyyət

Hər obyekt üzrə ümumi qazın məşəldə
yandırılması (min ton)

İcra göstəriciləri

Xalis İXQ emissiyaları

BP harada iş görürsə, ətraf
mühitə təsir göstərməmək,
təsirləri minimuma
endirmək və azaltmaq
yönündə işləyir.
(2018-ci ildən etibarən əməliyyatlar üzrə normalaşdırılmış İXQ
emissiyaları ümumi hasilat rəqəmi əsasında hesablanır)

Atmosferə emissiyalar
Atmosferə emissiyalarımız yanacağın daxili
yanma mühərriklərində yandırılması, qazın
məşəldə yandırılması və havaya buraxılması
nəticəsində əmələ gəlir. Həmçinin şəhər
elektrik şəbəkəsindən alınan elektrik enerjisinin
istifadəsi ilə bağlı dolayı emissiyalar yaranır.
2018-ci ildə havaya 3,7 milyon ton (ümumi)
istixana qazı (İXQ) buraxmışıq ki, bu da 2017-ci
ilin göstəricisi ilə müqayisədə 11% çoxdur.
İXQ-nin yaranmasında ən çox Mərkəzi Azəri
platformasının (22%), Dərinsulu Günəşli
platformasının (17%) və Səngəçal terminalının
AÇG və Şahdəniz hissələrinin (müvafiq olaraq
18% və 10%) payı var.
Dərinsulu Günəşli və Qərbi Çıraq
platformalarımızda qazın məşəldə
yandırılmasının əhəmiyyətli şəkildə
azaldılmasına baxmayaraq əməliyyat
qurğularımızda məşəldə yandırılan qazın həcmi
2017-ci ildəki 153 min tondan 2018-ci ildə 241,9
min tona yüksəldi ki, bu da əsasən yeni
Şahdəniz Bravo platformasında və Səngəçal
terminalının Şahdəniz 2 sahəsində məşəldə

BP Azərbaycanda yenilənmiş
ISO 14001 standartına uyğun
işlədi
2015-ci ildə Beynəlxalq
Standartlaşma Təşkilatı
(ISO) özünün ISO 14001
standartını yenilədi və bütün
sertifikatlaşmış təşkilatların
özlərini ona uyğunlaşdırması
üçün 14 sentyabr 2018-ci ili
son tarix kimi müəyyənləşdirdi.
Yeni ISO 14001:2015 standartı
təşkilatın strateji kursu
daxilində ətraf mühitin idarə
edilməsini gücləndirir, ətraf
mühit rəhbərliyinin rolunu artırır,
qabaqcıl təcrübələrin tətbiqi üçün
daha güclü öhdəlik götürməyi
tələb edir və kommunikasiyanın
əhəmiyyətini yüksəldir.
2017-ci ildə keçid fəaliyyətlərinə

Ümumi qeyri-istixana qazı emissiyaları (ton)

əlavə qazın yandırılması ilə, eləcə də Qərbi Azəri
və Şərqi Azəri platformalarında və Səngəçal
terminalının AÇG qurğularında məşəldə
yandırılan qaz səviyyələrinin nisbətən yüksək
olması ilə bağlıdır.
BP iqlim dəyişikliyinin aktuallığını başa düşür və
bu problemin həllində iştirak etmək üçün çalışır.
BP Dünya Bankının “Sıfır Səviyyədə Müntəzəm
Məşəldə Yandırma - 2030” təşəbbüsünü
imzalayıb, İqlim və Təmiz Hava Koalisiyasının
Neft-Qaz Metan Tərəfdaşlığına və hazırda BP
qrupunun baş icraçı direktoru Bob Dadlinin
rəhbərlik etdiyi Neft-Qaz İqlim Təşəbbüsünə

başlayanda ətraf mühit
sistemimizin hər bir tərkib
hissəsini yeni standartın tələbləri
ilə tutuşdurduq və uyğunluğa nail
olmaq üçün 15 görüləcək tədbir
müəyyənləşdirdik. Ətraf mühit
aspektlərinin müəyyənləşdirilməsi
üçün yeni metod tətbiq etdik,
əməliyyatlarımızın əhatə dairəsini
daha yaxşı müəyyən etmək üçün
əsas prosedurlarımızı yenidən
yazdıq, yeni maraqlı tərəflər və
mümkün kommunikasiya kanalları
müəyyənləşdirdik.
2018-ci ilin may ayında bizdə ISO
14001:2015 standartı almaq üçün
sertifikatlaşdırma auditi aparıldı və
Azərbaycandakı əməliyyatlarımız
üç il etibarlı olacaq yeni ISO
sertifikatına layiq görüldü. 2018ci ildə ətraf mühit sahəsində
işləyən əməkdaşlarımızı yeni ISO

qoşulub. Biz 2018-ci ildə İXQ emissiyalarının
davamlı azaldılması üzrə 95 min tondan artıq
göstəriciyə nail olduq.
BP qrupunun 0,2%-lik hədəfi ilə müqayisədə
2018-ci ildə BP Azərbaycan üçün metan
intensivliyi 0,032% olub.

Neft dağılmaları
2018-ci ildə dağılmış neftin həcmi bir bareldən
artıq olmaqla, iki neft dağılması halı baş verdi.
Dağılmış neftin hamısı lokallaşdırıldı və tam
toplandı.

standartının xüsusiyyətləri ilə tanış
etmək, onların daxili audit aparmaq
səriştələrini artırmaq məqsədilə
onlara iki təlim sessiyası təşkil
etdik.
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Tullantıların
idarə olunması
Biz əməliyyatlarımızda
tullantıların əmələ
gəlməsini aradan
qaldırmaq, onları azaltmaq
və təkrar istifadə etmək
məqsədilə tullantıların
idarə edilməsində bütün
layihə dövrünü əhatə edən
yanaşma qəbul etmişik.
2018-ci ildə təhlükəsiz tullantıların 66%-nin
yenidən istifadə və emal edilməsinə nail olduq;
bu, bir il əvvəlki göstəricidən 13% çoxdur.
Yenidən emal edilmiş tullantılara ənənəvi olaraq
metallar, plastik məhsullar, kağız və karton
daxildir. Təhlükəli tullantıların 45%-i təkrar
istifadəyə və emala göndərildi ki, bu da əvvəlki
ilin göstəricisindən 4% çoxdur. Bunların ən
böyük hissəsi neft qarışmış su, sement və
yağlar idi.

Qazma şlamları
2018-ci ildə Xəzər dənizində qazma
əməliyyatlarımız davam etdi ki, bu da təxminən
50 min ton qazma şlamının (2017-ci il
göstəricisindən 50% az) yaranmasına səbəb
oldu. BP Azərbaycan şirkəti keçən illə
müqayisədə 30% az miqdarda qazma
şlamlarının yenidən laya vurulmasını davam
etdirdi. Çıraq platformasından sintetik tərkibli
qazma məhlulunu və şlamları uğurla sahilə
daşıyaraq onların dənizə atılmasının qarşısını
aldıq. Sahilə daşınan bütün qazma məhlullarının
təxminən 36%-i xam neft və su formasında
çatdırıldı.

Laboratoriya mütəxəssisi ətraf mühitin monitorinqi fəaliyyətləri çərçivəsində müayinə aparır.

Dənizə atılmasına icazə verilən şlamların
həcmi 2017-ci ildəki 20409 tonla
müqayisədə cəmi 694,5 ton oldu. Buna
əsasən onunla nail olundu ki, yalnız Mərkəzi
Azəri platformasında quyu gövdəsinin üst
hissələri su əsaslı qazma məhlulu ilə
qazıldı.

Çirkab suları
Müntəzəm olaraq çirkab sularının
təmizlənməsi qurğusunun göstəricilərinin
və təmizlənmiş suyun keyfiyyətinin
monitorinqini və analizini aparırıq. Yeni
Şahdəniz Bravo platformamız 2018-ci ildə
əməliyyatlara başladı və biz bütün
parametrləri standart tələblərinə cavab
verən çirkab sularının təmizlənməsinin
monitorinqi üzrə proqram hazırladıq.
İstixana qazı emissiyalarının davamlı
azaldılması CO2e, ümumi (min ton)

Müsbət nəticələri 2017-ci ildə qeydə alınmış
təkmilləşdirilmiş texniki xidmət və monitorinq
təcrübələri, 2018-ci ildə də davam etdirildi.
Dəniz obyektlərimizdə texniki tələblərə cavab
verməyən məişət suyu atqılarının həcmini
daha 39% azaltdıq. Səngəçal terminalında
çirkab sularının təmizlənməsi qurğusu il
boyunca standartların tələblərinə uyğun
fəaliyyət göstərdi. Həm dəniz, həm də quru
obyektlərimizdə ortaya çıxan texniki tələblərə
cüzi uyğunsuzluqlar yoluna qoyularaq həll
edildi. Əlavə təmizləyici qurğu quraşdırmağı
planlaşdıraraq Şahdəniz platformasında
nəticələrin müşahidəsini davam etdirdik.

Hasil edilmiş lay suyu
Neft yataqları hər il tədricən təbii şəkildə
tükəndiyi üçün neftlə birlikdə çıxan suyun da
Metan intensivliyi 2018, BP Azərbaycan
BP-nin xarici hədəfi ilə müqayisədə (%)

2018-ci ildə qazma şlamlarının həcmi (ton)

Əmələ gəlmiş tullantılar (ton)
2017
Təhlükəli
tullantılar

(Lay və çirkab
sular istisna
olmaqla)

Təhlükəsiz
tullantılar
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Enerji istehlakı
2018
Yanacaq qazı

108848

103504

(min ton)

Dizel

(min ton)

19254

27131

Elektrik idxalı
(meqavat saat)

2017

2018

938,8

1013,5

81,4

59,6

11655

31238

Ümumi baxış

Əməliyyatlarımız

Əməkdaşlarımız

Əməyin təhlükəsizliyi

Ətraf mühit

Cəmiyyət

İcra göstəriciləri

nisbəti artır. Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG)
yatağından çıxan lay suyu həm dənizdə, həm
də Səngəçal terminalında neftdən ayrılır.
2018-ci ilin mart ayında Şahdəniz (ŞD)
yatağından çıxan lay suyunu AÇG qurğularına
birləşdirdik. Bu, Səngəçal terminalının lay
suyunu təmizləmə qurğusunu müştərək
obyektə çevirdi. 2018-ci ildə ŞD yatağından
çıxmış ümumilikdə 7000 ton kiçik həcmdə lay
suyu Səngəçal terminalındakı saxlama
nohurlarına göndərildi. Bununla belə, 2018-ci
ilin aprel ayından terminaldakı nohurlara heç bir
lay suyu boşaldılmayıb.
2018-ci ildə AÇG və ŞD yataqlarından 8 milyon
tondan artıq lay suyu çıxarıldı və təmizləndi.
Neftdən ayrılmış lay suyu neft layında təzyiqin
səviyyəsini saxlamaq üçün xüsusi quyular
vasitəsilə yenidən laya vurulur.
Biz lay suyunun kollektora vurulması
effektivliyini maksimum səviyyədə saxladıq və
2018-ci ildə lay suyunun kollektora vurulması
əmsalı 2017-ci ildəki 99%-lik göstərici ilə
müqayisədə artaraq 99,7% oldu.
2017-ci illə müqayisədə dənizə lay suyu atqısı
yarıya yaxın azaldı ki, bu da əsasən atqı
mənbələrinin aradan qaldırılması üçün xüsusi
təşkil edilmiş texniki xidmət kampaniyası
sayəsində oldu.

Səngəçalda çirkab sularının
təmizlənməsi qurğusunun
modernləşdirilməsi ilə tullantılar
səmərəli idarə olunur
Səngəçal terminalının ətraf mühitin
idarə olunmasına və istismar
əməliyyatlarının bütövlüyünə
yanaşması həmişə səmərəli olub.
Tullantıların ətraf mühit baxımından
təhlükəsiz idarə olunması üçün
çirkab sularının yeni axın xəttinin
modernləşdirilməsi buna daha bir
nümunədir.
Səngəçal terminalı ilə sahildəki
magistral yol arasında üçüncü
tərəflərə aid Sovet dövründən qalma
bir neçə boru kəməri keçir. Bu
ərazinin strateji əhəmiyyətini nəzərə
alaraq BP SOCAR ilə birlikdə bu
boruların mexaniki bütövlüyü ilə bağlı
risklərin səviyyəsini qiymətləndirmək
üçün onların müntəzəm qaydada
təftişini aparır.
Bu kəmərlərin üzərində su yığıldığına
görə onların yüksək risk daşıyan bəzi
hissələrində təftiş aparılmamışdı.
Suyun mövcudluğundan boru
kəmərlərində korroziyanın həcminin
arta biləcəyi üçün su yığılmasının
səbəbini daha yaxşı başa düşmək

Ətraf mühit üzrə mütəxəssislər sahilyanı zonada ilkin ekoloji vəziyyətə dair tədqiqat aparırlar.

məqsədilə Səngəçal terminalındakı
çirkab sularının təmizlənməsi
qurğusunda analiz layihəsinə başladıq.
Təmizləmə qurğusu təmizlənmiş
atqıları Xəzər dənizinə axan kanala
buraxırdı. Əsas terminal ərazisindən
cənubda həmin kanala izolyasiya
örtüyü çəkilməyib və o, lazımi formada
deyildi. Bunun nəticəsində təmizlənmiş
çirkab suyu geniş əraziyə yayılır və
bir hissəsi neft və qaz kəmərlərinin
keçdiyi torpağa süzülürdü. Bu problemi
həll etmək üçün çirkab sularının
təmizlənməsi qurğusundan çıxan boru
xətti modernləşdirilərək uzadıldı. Bu
imkan yaratdı ki, təmizlənmiş çirkab
suyu həssas ərazidən süzülmə riski

yaratmadan keçsin.
2018-ci ildə yeni 200 millimetrlik
yüksək sıxlığa malik polietilen boru
kəmərinin çəkilişini başa çatdırdıq
ki, bu da təmizlənmiş çirkab sularının
hazırda yeni axıntı yerinə axıdılması
deməkdir.
Yeni boru xətti təmizlənmiş suyun
təmizləmə qurğusundan atılma
ərazisinə nasosla vurulmasına
sərf olunan vaxtı azaltmaqla axının
effektivliyini artırdı.
Yeni axıntı xətti su axınının Xəzər
dənizinə ətraf mühit tələblərinə cavab
verən, eroziyanın və daşma risklərinin
qarşısının alınmasına kömək edən yolla
çatmasına şərait yaradır.
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Ətraf mühitin
monitorinqi
Biz əməliyyat
obyektlərimizin
yaxınlığında və regiondakı
müqavilə ərazilərində
1995-ci ildən bəri ətraf
mühitin monitorinqini
həyata keçiririk.
Biz bunu BP Azərbaycan şirkətinin
müqavilə ərazilərindəki fəaliyyətlərinin
dəniz, sahil və quru ətraf mühitlərinə
potensial təsirlərini müəyyənləşdirmək və
başa düşmək üçün edirik.
2018-ci ildə həm dəniz, həm də quru
tədqiqatları daxil olmaqla ətraf mühit üzrə
17 monitorinq tədqiqatı apardıq.
Dənizdə Çıraq, Mərkəzi Azəri, Şərqi Azəri,
Qərbi Çıraq platformaları çevrəsində ətraf
mühit üzrə monitorinq, eləcə də Şahdəniz
Bravo dəniz platformasında quraşdırmadan
sonra tədqiqat apardıq. Bundan əlavə, sahil
sularında dörd ətraf mühitin monitorinqi
aparıldı; Abşeron yarımadası ətrafındakı
dayazsulu sahəyə (AYDS) aid müqavilə
sahəsində ətraf mühitin ilkin vəziyyəti ilə
bağlı üç monitorinq tədqiqatı, Şahdəniz 2
layihəsi ilə bağlı Səngəçalda sahilə yaxın
ərazidə xəndək qazılmasından sonra bir
monitorinq tədqiqatı apardıq. Bu
tədqiqatlar ərazidə makrobentik və
plankton aləminin paylanmasının və
bolluğunun araşdırılmasını, eləcə də lokal
ətraf mühitin fiziki və kimyəvi
xüsusiyyətlərini əhatə edirdi.
Quruda BP obyektlərinin - Səngəçal
terminalı, Qərb İxrac Boru Kəməri və
Sərəncədəki təhlükəli tullantıların idarə
edilməsi obyekti ətrafında 12 tədqiqat
aparıldı. Bu monitorinq araşdırmaları
atmosferdəki havanın keyfiyyətini,
havadakı səsi, bütün obyektlərdə qrunt
sularının keyfiyyətini, Səngəçalda səth
suyunun keyfiyyətini, Sərincə ətrafında
torpağın sabitliyinin və bitki örtüyünün
monitorinqini əhatə edirdi. 2018-ci ildə BTC
boru kəməri dəhlizi boyunca bioloji bərpa
üzrə tədqiqat başa çatdırıldı.

Mütəxəssis Səngəçal terminalı ətrafında torpaq və bitki örtüyü üzrə tədqiqat aparır.
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Cəmiyyət
Bizim istehsal etdiyimiz enerji, iqtisadi inkişafa və milyonlarla insanın həyat
keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa xidmət edir. Məqsədimiz fəaliyyət göstərdiyimiz
icmalarda təsirimizin müsbət və davamlı olmasıdır.

Biz nə edirik
Maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq
Sahibkarlığın inkişafı
İcmalarla işimiz
Təhsilə, mədəniyyətə və idmana
dəstək
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Maraqlı
tərəflərlə
əməkdaşlıq
BP Azərbaycanda müxtəlif
maraqlı tərəflərlə
əməkdaşlıq edir və şirkətə
məsuliyyətli qərarlar
verməkdə kömək edən
əlaqələr qurur.
Biz hasilatın pay bölgüsü, tranzit ərazisinə malik
ölkənin hökuməti ilə sazişlərimiz və digər
razılaşmalar çərçivəsində qarşılıqlı maraq
doğuran məsələlərlə bağlı Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə
işimizi davam etdirdik.
BP qrupunun baş icraçı direktoru Robert Dadli
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev ilə il ərzində bir neçə dəfə görüşdü.
Prezident Əliyev onu 2018-ci ilin yanvarında
İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Dünya
İqtisadi Forumunda qəbul etdi. Onlar həmçinin
aprel ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda Şimal Abşeron hövzəsində D230
blokunun birgə kəşfiyyatı və işlənməsi üçün
hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş
imzalanarkən və 2018-ci ilin iyun ayında

Türkiyədə, Əskişəhərdə Trans-Anadolu Boru
Kəmərinin açılışı mərasimində görüşüblər.
Prezident İlham Əliyev həmçinin 2018-ci il
mayın 29-da Səngəçal terminalında Cənub
Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasiminə ev
sahibliyi edib.
Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığın bir
hissəsi olaraq BP-nin Azərbaycan Gürcüstan
Türkiyə regionu üzrə prezidenti Qəri Counz
Şahdəniz Mərhələ 2 və Cənubi Qafqaz Boru
Kəmərinin Genişləndirilməsi (CQBKG) və yeni
geoloji kəşfiyyat layihələri kimi cari
əməliyyatlar və layihələr barədə son
məlumatları təqdim etmək üçün hökumət
rəsmiləri ilə müntəzəm şəkildə görüşüb.
Fevral ayında Qəri Counz və onun rəhbərlik
etdiyi qrupun üzvləri Prezident İlham Əliyevin
iştirakı ilə keçirilmiş “Cənub Qaz Dəhlizi”
Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin
toplantısında iştirak etdi.
May ayında isə Qəri Counz Bakıda 25-ci Xəzər
Neft-Qaz Sərgisində BP-nin pavilyonunda
Prezident İlham Əliyevi qarşıladı.
Oktyabr ayında BP-nin Rusiya və Müstəqil
Dövlətlər Birliyi (MDB) ölkələri iqtisadiyyatı
üzrə rəhbəri Vladimir Drebentsov BP-nin
“2018-ci il üzrə dünyada enerjinin statistik
icmalı” və “Enerji perspektivlərinə baxış –
2040” hesabatını təqdim etmək üçün Bakıda
səfərdə oldu. Bu hesabat əsas nazirliklər,
səfirliklər, beynəlxalq təşkilatlar, vətəndaş
cəmiyyəti və jurnalistlər də daxil olmaqla
müxtəlif dairələrə təqdim edildi.
2018-ci ilin dekabr ayında BP və Azərbaycan
Respublikasının Energetika Nazirliyi

Azərbaycanda bərpa olunan enerji sahəsinin
inkişaf etdirilməsi üçün birlikdə potensial
imkanları araşdırmaq məqsədilə anlaşma
memorandumu imzaladılar.
2018-ci ildə bir çox ölkələrdən müxtəlif sahələri
təmsil edən 400-dən artıq siyasətçi və
jurnalistlər, tərəfdaşımız olan şirkətlərin
qonaqları, eləcə də maliyyə, təhsil və digər
təşkilatların nümayəndələri üçün Səngəçal
terminalına 28 səfər təşkil etdik.
2018-ci il ərzində Azərbaycanda gördüyümüz
işlərə kütləvi informasiya vasitələrinin böyük
maraq göstərdiyinin şahidi olduq, yerli və xarici
jurnalistlər üçün brifinqlər və müsahibələr təşkil
etdik. Aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri BP-nin təşkil etdiyi bütün
şirkətxarici tədbirlərə dəvət olundular. Biz
həmçinin beynəlxalq media nümayəndələrinin
sahələrimizə səfərlərini təşkil etdik. Media
mənsublarının suallarına cavab vermək üçün 24
saat fəaliyyət göstərən xəttimiz açıq oldu.

Gəlirlərin şəffaflığı
Neft və qaz fəaliyyətlərindən hökumətlərin
əldə etdikləri gəlirlərin axını ilə bağlı şəffaflığa
dəstək veririk. BP 2017-ci ildə Azərbaycan
Prezidentinin Fərmanı ilə yaradılmış Hasilat
Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komissiyaya
(HSŞK) qoşuldu. HSŞK Mədən Hasilatı üzrə
Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) kimi gəlirlərin
şəffaflığı barədə eyni prinsiplərlə hesabat
verir və hökumət, mədən sənayesi şirkətləri
və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçilərini
özündə birləşdirir. BP 2017-ci il üzrə HSŞK
hesabatını 2018-ci ilin yayında komissiyaya
təqdim etdi. Hesabatın tam mətni ilə buradan
tanış ola bilərsiniz: bp.com/caspian.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 25-ci Xəzər Neft və Qaz Sərgisində Şahdəniz Bravo platformasındakı BP heyəti ilə canlı bağlantı vasitəsilə söhbət edir.
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Ümumi baxış

Əməliyyatlarımız

Əməkdaşlarımız

Sahibkarlığın
inkişafı
Biz Azərbaycanın biznes
sektorunda lazımlı
bacarıqların inkişafını
dəstəkləyərək Xəzər
regionu üçün davamlı yerli
təchizat sisteminin
yaradılmasına kömək
edirik.
Biz 2018-ci ildə Azərbaycanda 302 yerli
şirkətlə işlədik ki, bunların 249-u kiçik və
orta müəssisələr, fiziki şəxslərdir. 2018-ci
ildə Azərbaycandakı birgə əməliyyatlarımıza
və layihələrimizə ümumilikdə 3,4 milyard
dollara yaxın vəsait xərclədik. Bu məbləğin
əvvəlki illərdən bir qədər az olması, əsasən,

Yerli təchizatçıların təşviqi üçün
yeni tədarük sistemi
Daha çox sayda yerli şirkətləri
BP-nin Azərbaycandakı işləri
üçün tenderlərə necə cəlb etmək
üzərində işimizi davam etdiririk.
2018-ci ildə bu sahədəki qabaqcıl
təcrübələri başa düşmək üçün
BP-nin digər regionları, iri neft
əməliyyat şirkətləri və dövlət
şirkətləri ilə müqayisələndirmə
sessiyaları keçirdik və öz tədarük
qruplarımız ilə tələbləri müzakirə
etdik. Bu yanaşma bizə ictimaiyyət
üçün əlçatan resurslar vasitəsilə
tender barədə məlumatları və
şərtləri vaxtında təmin edən
tenderlərin elan edilməsi sistemini
yaratmağa kömək etdi. Bu həm də
bizə ölkənin yeni qanunvericiliyinə
əməl etməyə kömək edir.
Bu sistem yerli resurslardan
istifadə nisbətinin artırılmasında
bütün dünyada rast gəlinən əsas
maneələrdən birinin – imkanlar
və bu imkanları necə əldə etmək
barədə yerli şirkətlər arasında
məlumat çatışmazlığının azaldılması
üçün yaradılıb. Bu, bir tərəfdən
potensial namizədlərin təklif olunan
iş həcmi üçün öz hazırlıqlarını
qiymətləndirməyə və özlərini

Əməyin təhlükəsizliyi

Ətraf mühit

Cəmiyyət

Şahdəniz 2 layihəsi üçün iri tədarük işlərinin
başa çatdırılması ilə əlaqədardır. Azərbaycan
daxili yerli şirkətlərlə birbaşa xərclərimiz
təxminən 926 milyon dollar oldu.

İcra göstəriciləri

BP-nin yerli şirkətlərə xərcləri 2014-2018
($ milyon)

Biz həmçinin müəyyən etdik ki, şirkətin
resurslarından, üçüncü tərəflərin
təcrübəsindən, eləcə də hökumətlə
əməkdaşlıqdan faydalanmaqla yerli
resurslardan istifadəyə dair kompleks
yanaşma ilə daha davamlı dəyər yarada
bilərik. Beləliklə, 2018-ci ildə BP-SOCAR
Milli Resurslardan İstifadə Forumu kimi
tədbirlər vasitəsilə yerli resurslardan istifadə
planlarının icrasının genişləndirilməsi üçün
SOCAR-la birlikdə Milli Resurslardan İstifadə
üzrə İşçi Qrup yaratdıq.

Sahibkarlığın inkişafı proqramı
2007-ci ildə başladığımız “Sahibkarlığın
inkişafı proqramı” (SİP) güclü biznes
potensialına malik yerli şirkətlərin beynəlxalq
standartlara cavab verə bilmələrinə və
bazarda rəqabət etmək qabiliyyətlərini
artırmağa dəstək göstərir. Uzunmüddətli
perspektivdə SİP regionda sənayeyə məhsul
və xidmətlər təchiz edə biləcək yerli
şirkətlərin sayını artırmaq və bununla da yerli

tenderə hazırlamalarına şərait yaradır.
Digər tərəfdənsə BP-yə yerli bazarın
işə marağını qiymətləndirməyə və
potensial tədarükçüləri bu prosesdə
əvvəlcədən müəyyənləşdirməyə
imkan verir.
Biz tender elanı sistemini,
sahibkarlığın inkişafı proqramının

iqtisadiyyatın inkişafına töhfə vermək üçün
nəzərdə tutulub.
2018-ci ildə bu proqramı 41 şirkət başa
çatdırdı və bununla da proqramı bitirmiş
şirkətlərin sayı 259-a çatdı.

tərkib hissəsi kimi hazırladığımız yerli
təchizatçıların portalından istifadə
əsasında tərtib etmişik. 2018-ci ilin
sonuna qədər bu portalda 2500dən artıq yerli təchizatçı qeydiyyata
alınmışdı. Portal ölkədəki yerli
təchizatçıların ən böyük və bütöv
məlumat bazalarından biridir.
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İcmalarla işimiz

“Erkən müdaxilə” xidmətlərinin yaradılması

Biz əməliyyatlarımızın ətrafındakı icmalarla açıq dialoqa və
icmadakı çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün birgə işə
əsaslanan qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurmağa çalışırıq.
İcmalarla əlaqələrin saxlanması
BP müntəzəm şəkildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC)
və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) marşrutu
boyunca yerləşən icmalara öz planları barədə
məlumat verir və onları narahat edən məsələləri
öyrənir. Bunun üçün biz, icma göruşlərindən və
maarifləndirici vəsaitlərin paylanmasından tutmuş
rəsmi yazışma və icma üzvləri tərəfindən
qaldırılmış sual və ya şikayətlərə baxılmasına
qədər bir çox formalardan istifadə edirik.
İcmalarla əlaqələrə məsul əməkdaşlarımız
ictimaiyyətlə məsləhətləşmələr aparır və icmalarla
əlaqədar şikayət və təkliflərə baxırlar.
2018-ci il ərzində təxminən 3000 xarici maraqlı
tərəf təmsilçisinin iştirakı ilə qruplarla və fərdi
qaydada ümumilikdə 750-dən çox məsləhətləşmə
görüşü keçirdik.
İcmalardan və digər maraqlı tərəflərdən aldığımız
436 müraciət əsasən boru kəməri dəhlizində
həyata keçirilməli olan infrastruktur işlərinə
icazələrlə bağlı idi. 2018-ci ilin sonuna qədər biz bu
müraciətlərdən təxminən 400-nə cavab
vermişdik.

Şikayətlərin idarə olunması

Biz inanırıq ki, açıq dialoq uzunmüddətli, güclü,
qarşılıqlı fayda verən işgüzar münasibətlərin
qurulmasına kömək edir və bütün tərəflərə
narahatlıq doğuran hər hansı məsələni
konstruktiv şəkildə həll etməyə imkan yaradır.
Boru kəmərləri marşrutu boyunca yerləşən
icmalar üçün şikayətlərlə bağlı məsələlərin həlli
mexanizmi 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir və
bütün şikayətlərə bu rəsmi mexanizm əsasında
baxılır. 2018-ci il ərzində BTC/CQBK ilə bağlı 7
şikayət daxil oldu ki, ilin sonunadək bunların
hamısına cavab verildi.
Bundan əlavə, biz il ərzində qrup halında və fərdi
şəkildə keçirilən məsləhətləşmə görüşləri
zamanı icmalar tərəfindən qaldırılmış sualları və
məsələləri müzakirə etdik və onların həllinə nail
olduq.
2018-ci ildə Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin
Genişləndirilməsi (CQBKG) layihəsi boru
kəmərinin podratçısı “Saipem-Azfen” Birgə
Müəssisəsi (SABM) tərəfindən
əlaqələndirilməklə 424 kilometrlik boru kəməri
marşrutu boyunca yerləşən icmalar ilə
müntəzəm əlaqələrini davam etdirdi. İl ərzində
ictimaiyyəti narahat edən bütün məsələləri başa
düşmək və onlara cavab verməyə kömək etmək
məqsədilə icmaların şikayətinə baxılması
mexanizminin tətbiqini davam etdirdik. BP-ni və
tikinti podratçımızı təmsil edən icmalarla
əlaqələrə məsul əməkdaşlar qrupumuz
icmalardan gələn bütün şikayət və təklifləri
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qeydiyyata aldı, qəbul etdi və cavablandırdı. Biz
icmalardan gələn şikayətləri yeddi gün ərzində
qeydiyyata almağa və onlara 30 gün müddətində
baxmağa çalışırıq. 2018-ci il ərzində CQBKG
layihəsi ilə bağlı 47 şikayət daxil oldu ki, ilin
sonunadək bunların hamısına cavab verildi.
2018-ci ildə şikayətləri araşdırmaq və onlara
cavab verməklə biz müəyyən edilmiş müvafiq
proses üzrə layihəyə aid torpaq sahələrinin 3
nəfər həqiqi istifadəçisini (faktiki torpaq
istifadəçilərini) müəyyənləşdirdik və onlara
kompensasiya ödədik.
2018-ci ildə Abşeron, Ağsu, Kürdəmir, Yevlax,
Ucar, Hacıqabul, Ağdaş, Goranboy, Samux,
Şəmkir, Tovuz və Ağstafa rayonlarının
ictimaiyyəti arasında icmaların
məlumatlandırılmasına həsr olunmuş 74 görüş
keçirildi. Yığıncaqların mövzularına icma
təhlükəsizliyi, demobilizasiya prosesi, eləcə də
layihə barədə ümumi yeniliklər daxil idi.
CQBKG layihəsi məktəb təhlükəsizliyi
proqramının bir hissəsi olaraq 3555 şagirdin və
164 müəllimin iştirakı ilə 134 məktəb
təhlükəsizlik yığıncağı keçirdi.

Torpaq sahələri üzərində hüquqların əldə
edilməsi

2018-ci ildə CQBKG layihəsi üçün əvvəllər
hüquqları əldə edilmiş torpaq sahələrinin bərpa
edilərək torpaq mülkiyyətçilərinə və
istifadəçilərinə qaytarılması prosesi davam etdi
və bu proses 2019-cu ilin əvvəlində başa çatdı.

İnkişaf təşəbbüsləri
Azərbaycandakı əməliyyatlarımızın bir hissəsi
olaraq biz müxtəlif icma inkişaf təşəbbüslərini,
o cümlədən yerlərdə təhsilin yaxşılaşdırılması,
bacarıq və səriştələrin yaradılması üçün
hazırlanmış layihələri dəstəkləyir, eləcə də
yerlərdəki sahibkarlığın inkişafı üçün tələb
olunan təlim və maliyyə təmin edirik. 2018-ci
ildə təxminən 5000 nəfər bizim davamlı inkişaf
təşəbbüslərimizdən faydalanıb.

2018-ci ilin sentyabr ayında boru kəməri marşrutu
boyunca və marşrutdan kənarda yerləşən 13
rayonda – Hacıqabul, Kürdəmir, Ağdaş, Ucar,
Yevlax, Samux, Goranboy, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa,
Ağsu, Qobustan və Şirvan rayonlarında həyata
keçirdiyimiz “Erkən müdaxilə” xidmətləri
layihəsinin ikinci mərhələsini başa çatdırdıq.
İkinci mərhələ ərzində layihə uşaqlarda əlilliyin
və inkişafdan geri qalma hallarının
müəyyənləşdirilməsi, eləcə də müvafiq köməyin
göstərilməsi üçün xidmətlər təmin edib.
Layihəyə həmçinin erkən müdaxilə mərkəzlərinin
və inklüziv məktəbəqədər təhsil sistemlərinin
yaradılması, erkən müdaxilə mütəxəssislərinə
təlim keçilməsi və valideynlərin öz uşaqlarının
inkişafında fəal iştirak etməsinə şərait
yaradılması daxildir. 2018-ci ildə göstərilmiş
xidmətlərdən 541 valideyn və 1028 uşaq
faydalanıb.
Əldə edilmiş nailiyyətlərə əsaslanaraq layihənin
12 ay davam edəcək üçüncü mərhələsinə
başlamışıq ki, bu mərhələdə üç yeni rayonda
məktəbəqədər təhsil verilməsini əhatə edən əlavə
xidmətlər göstəriləcək. 2018-ci ildə üçüncü
mərhələnin tətbiqindən 431 uşaq faydalandı.

İcmalar üçün ingilis dili

2016-cı ildə həyata keçirilməyə başlayan layihənin
məqsədi boru kəməri marşrutu boyunca yerləşən
Goranboy, Samux, Şəmkir, Tovuz və Ağstafa
rayonlarındakı icmalarda ingilis dilinin tədrisinin
keyfiyyətini artırmaqla dil səriştələrinin
genişləndirilməsidir. Qazanılan uğura əsaslanaraq
layihə iki dəfə uzadılıb. İkinci mərhələdə boru
kəməri marşrutu boyunca yerləşən 11 kənd
rayonundan 165 müəllim və 480 icma üzvü üçün
təlim keçilib.
2018-ci ilin dekabr ayında əvvəlki mərhələlərdə
iştirak etmiş 22 nəfər ingilis dili müəlliminə, eləcə
də 11 rayondan (Ağstafa, Samux, Şəmkir,
Goranboy, Tovuz, Kürdəmir, Hacıqabul, Qaradağ,
Yevlax, Ucar, Ağdaş) 330 icma üzvünə əlavə
təlimlərin keçirilməsi üçün layihənin üçüncü
mərhələsinə başladıq.

“Şirin qızıl” layihəsi

2017-ci ilin dekabr ayında üç il müddətinə
uzadılmış bu layihə çərçivəsində 2018-ci ildə 297

Sağlamlıq üzrə maarifləndirmə sessiyaları

2018-ci ildə boru kəməri marşrutu boyunca
yerləşən Hacıqabul, Kürdəmir, Ağdaş, Ucar,
Yevlax, Samux, Goranboy, Şəmkir, Tovuz və
Ağstafa rayonlarında və iki şəhərdə Sumqayıtda və Gəncədə ilkin tibbi yardım
həkimləri və tibb bacıları üçün vərəm
xəstəliyinin müəyyənləşdirilməsi, profilaktikası
və müalicəsi üzrə 37 təlim sessiyası təşkil etdik.
Ümumilikdə, 863 səhiyyə mütəxəssisi
keçirdiyimiz sessiyalardan faydalanıb. Təlim
sessiyaları Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi
tərəfindən təsdiqlənib və elmi-tədqiqat Ağciyər
Xəstəlikləri İnstitutunun mütəxəssisləri
tərəfindən keçirilib.

BP Azərbaycanda Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2018

“Şirin qızıl” layihəmizin məqsədi seçilmiş icma üzvlərinin
rəqabətədavamlı balçılıq təsərrüfatı yaratmasına yardım
etməkdir.

Ümumi baxış

Əməliyyatlarımız

Əməkdaşlarımız

Əməyin təhlükəsizliyi

Ətraf mühit

Cəmiyyət

İcra göstəriciləri

icma nümayəndəsinə arıçılıq, bal arısı
xəstəliklərinin idarə olunması, balın çəkilməsi və
qışa hazırlıq, balın satışı və marketinqi üzrə təlim
keçirildi. Bundan əlavə, onların 200 nəfəri arı şanı,
bal arısı kötüyü, eləcə də arıçılıq üçün zəruri olan
alət və avadanlıqla təmin olundu. Layihə
çərçivəsində biz həmçinin arıların şirə çəkməsi
üçün ağaclar əkməklə balın keyfiyyətinin
artırılmasına sərmayə qoymağa davam etdik.
Ağac növləri və onların əkiləcəyi ərazilər aidiyyəti
olan orqanlar, həmçinin mütəxəssislərlə
məsləhətləşərək müəyyən edildi.

Kənd təsərrüfatı üzrə peşə təhsili

2018-ci ildə biz sentyabr ayında başa çatan “Kənd
təsərrüfatı üzrə peşə təhsili: yeni ixtisasların
yaradılması” layihəsinin ikinci mərhələsini
dəstəklədik. Layihə kənd təsərrüfatı peşə və
ixtisasları üzrə müasir tədris materialları, dərs
vəsaitləri və təlim metodologiyası hazırlayıb. Birinci
mərhələdəki 12 moduldan (üçü bağçılıq, beşi
bitkiçilik və dördü kənd təsərrüfatı texnikası/
aqroxidmətlər) əlavə, layihənin ikinci mərhələsində
tərəvəzçilik və meyvəçilik üzrə daha yeddi modul
üçün dərsliklər, tədris materialları və təlim
metodologiyası hazırlanıb.
Layihə çərçivəsində həmçinin Qəbələ, İsmayıllı və
Qaxda yerləşən peşə məktəblərinin tələbələri,
müəllimləri və təlimçiləri üçün dərsliklərin
müəllifləri tərəfindən doqquz master-klas, habelə
bir qrup kənd təsərrüfatı mütəxəssisinə və peşə
məktəbi müəlliminə potensialın yaradılması və
yeni modul üsuluna əsaslanan metodologiya
barədə dərslər keçilib.

“Firavan” layihəsi

2017-ci ildə həyata keçirməyə başladığımız
“Firavan” layihəsinin məqsədi üç hədəf rayonun
(Samux, Yevlax və Ucar) 10 kəndində 10 sahibkar
qrupuna səriştələrin yaradılması, avadanlıqlarla
yardım edərək onların təsərrüfat məhsuldarlığını
və ümumi gəlirlərinin artırılmasına dəstək vermək
idi. Layihə 2018-ci ilin avqust ayında başa çatıb. Üç
rayondan 100 nəfər sahibkarın hamısı üçün
istixana, arıçılıq, çiyələk yetişdirmə, müqayisəli
yemləmə və heyvandarlıq sahəsində təlim keçilib.

Yaşıl Səngəçal

Bu yeni ətraf mühit layihəsidir və 2018-ci ildə
həyata keçirilməyə başlayıb. Layihənin məqsədi
qonşuluqdakı icmalarda ətraf mühit şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına kömək etməkdir. Layihə
çərçivəsində yaşayış sahələrinin birində

Yerli icmalara yaxşılaşdırılmış infrastrukturdan istifadə imkanı verən layihələrə dəstək göstəririk.

təmizləmə və abadlaşma işləri aparmaqla yaşıl
həyətin salınması planlaşdırılır.
2018-ci ildə layihə üzrə işlərə suvarma sisteminin
tamamlanması, əkilməli olan ağac növlərinin
seçilməsi, torpağın əkin üçün və gəzinti yollarının
salınması üçün hazırlanması daxil idi.

Sosial infrastruktur

2018-ci ildə boru kəmərləri boyunca yerləşən
müxtəlif icmalarda sosial infrastruktur
layihələrini həyata keçirməkdə davam etdik.
Bu layihələr aşağıdakılardır:
• Şəmkir, Tovuz və Bakının Qaradağ rayonlarında
üç uşaq bağçası binasının bərpası və təmiri
• Şəmkir və Tovuz rayonlarında iki uşaq bağçası
üçün mebelin alınması və quraşdırılması.

Biznes fəaliyyəti və insan haqları

Biz Beynəlxalq İnsan Hüquqları Bəyannaməsində
və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İşdə Təməl
Prinsiplərə və Hüquqlara dair Bəyannaməsində
müəyyənləşdirilmiş beynəlxalq miqyasda qəbul
edilən insan haqlarına hörmətlə yanaşırıq. Buraya
işçi qüvvəmizin və fəaliyyətlərimizin təsirinə
məruz qalan icmalarda yaşayan insanların
hüquqları daxildir.
Biz öhdəliklərimizi insan haqları üzrə siyasətimizdə
və davranış kodeksimizdə müəyyənləşdirmişik.
Əməliyyatları İdarəetmə Sistemimiz (ƏİES)

işçilərin və icma üzvlərinin hüquqlarına hörmət
edən qaydaları ehtiva edir. İnsan hüquqları
prinsipləri artıq BP-nin bir çox mövcud daxili
qaydalarının, xüsusilə də davranış kodeksimiz və
dəyərlərimizin, habelə əməliyyatlarla bağlı bir çox
tələblərin əsasını təşkil edir.

Təhlükəsizlik və İnsan Haqları haqqında
Könüllülük Prinsipləri

Obyektlərimizi və əməliyyatlarımızı mühafizə edən
dövlət və özəl təhlükəsizlik xidmətləri özlərinin
gündəlik vəzifələrini yerinə yetirərkən bu
prinsiplərin müvafiq müddəalarına əməl
etmələrinə əmin olmaq üçün Təhlükəsizlik və
İnsan Haqları haqqında Könüllülük Prinsiplərinə
(TİHKP) əməl etmək əsas məqsədlərdən biri
olaraq qalır.
2018-ci il boyunca özəl təhlükəsizlik xidməti
tərəfdaşımız öz işçi heyətinin inkişafı sahəsində
irəliləyişə nail oldu. Onlar BP-nin ofislərində və iş
sahələrində çalışan 21 işçiyə TİHKP üzrə təlim
keçdilər.
Əməliyyatlarımızın mühafizəsində dövlət
tərəfdaşımız, 76 təlimçi əməkdaşı olan İxrac Neft
və Qaz Boru Kəmərlərinin Təhlükəsizliyi İdarəsi
(İNQBKTİ) öz işçi heyətinə TİHKP üzrə təlim
keçməyə davam etdi. 2018-ci ildə işə yeni
götürülmüş 45 işçi və əvvəldən çalışan 370 nəfər
əməkdaş TİHKP ilə bağlı məlumatları ehtiva edən
peşəkar kursları başa çatdırdılar və biliklərini
yenilədilər.
BP-nin idarə etdiyi ixrac boru kəmərlərinə və
aidiyyəti infrastruktura nəzarət edən 86 atlı
patruldan 31-i İNQBKTİ-nin, 55-i isə yerli icmaların
nümayəndələri idi.

Biz yerli icmalarla yaxından işləyərək onların dolanışıq üçün vasitələrinin yaxşılaşdırılmasına yardım edirik.

2009-cu ildən BP tərəfindən Azərbaycandakı
boru kəmərləri boyunca fövqəladə hallarda əlaqə
saxlanılması üçün yaradılmış “114” qaynar xətti
işlək vəziyyətdədir. Bu xətt hər hansı hadisə və
narahatlıq doğuran məsələ ilə bağlı olaraq BP-nin
təhlükəsizlik xidməti ilə birgə araşdırma aparmaq
üçün birbaşa İNQBKTİ-ni məlumatlandırmağa
imkan verir. “114” proseduruna dövlət
təhlükəsizlik xidməti təminatçısı ilə birgə protokol
əsasında nəzarət edilir. 2018-ci ildə “114”
nömrəsinə TİHKP ilə bağlı hər hansı hadisənin
baş verməsinə dair heç bir məlumat daxil
olmayıb.
BP Azərbaycanda Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2018
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Təhsilin,
mədəniyyətin
və idmanın
dəstəklənməsi
İcma inkişafı
təşəbbüslərimizdən əlavə,
təhsil və səriştələrin
yaradılması, mədəniyyət
və idmana yönəldilmiş
proqramları dəstəkləyirik.
Təhsil təşəbbüsləri
Geniş çeşidli müxtəlif təhsil təşəbbüslərində
iştirakımızda məqsəd Azərbaycanda neft-qaz
sənayesinə dəstək verə biləcək yerli
potensialın genişləndirilməsidir.
“Gələcəyini qur” layihəsi
Aztəminatlı ailələrdən olan 11-ci sinif
şagirdlərinin universitetə hazırlığına yardım

etmək üçün 2016-cı ilin sentyabr ayında bu
layihəni həyata keçirməyə başladıq. Layihə
fəaliyyətləri iki hissədən ibarətdir: elmi
biliklərin verilməsi və sosial inteqrasiya.
Layihənin ikinci mərhələsini 2018-ci ilin
noyabrında başa çatdırmışıq. Beş nəfər
əlilliyi olan şagird də daxil olmaqla 93
gəncdən 85 nəfəri yerli universitetlərə
qəbul olunub.
İndiyə qədər layihənin iki mərhələsi uğurla
başa çatıb, iştirakçıların 91%-i yerli
universitetlərə qəbul olunub. Bu
nailiyyətlərə əsaslanaraq layihə üçüncü
mərhələyə daxil olub.
Orta məktəblərdə informatika fənninin
tədrisinin təkmilləşdirilməsi
Bu layihəni orta məktəblərin yuxarı sinif
şagirdlərinə informatika bilikləri və bacarıqları
aşılamaq məqsədilə 2017-ci ilin dekabr
ayında həyata keçirməyə başlamışıq. Layihə
çərçivəsində Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaşlıqda
informatika təmayüllü orta məktəblər üçün
yeni kurikulum və əlavə dərs və tədris
vəsaitləri hazırlanıb. Pilot mərhələ kimi
Bakıdan seçilmiş 25 orta məktəbin 50
müəllimi yeni kurikulumu sınaqdan keçiriblər.
Məktəblərin və müəllimlərin seçilməsi
prosesi, eləcə də seçilmiş müəllimlərin ilkin
qiymətləndirilməsi 2018-ci ildə başa çatıb.
Pilot mərhələdə iştirak edən 50 müəllimə
ingilis dili və informatika üzrə təlimlər də
keçilib.

“Gələcəyini qur” layihəsinin iştirakçıları proqramdan uğurla məzun olmalarını qeyd edirlər.
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Beynəlxalq iqtisadi biliklərin
Azərbaycana gətirilməsi
BP 2018-ci ildə iqtisadiyyat üzrə üç beynəlxalq
kitabın Azərbaycan dilində nəşrinə dəstək
göstərib.
Bu layihə beynəlxalq iqtisadi nəzəriyyə və
siyasət, makroiqtisadiyyat və
mikroiqtisadiyyat haqqında dünyada geniş

Ümumi baxış

Əməliyyatlarımız

Əməkdaşlarımız

Əməyin təhlükəsizliyi

Ətraf mühit

Cəmiyyət

İcra göstəriciləri

yayılmış üç kitabdan birbaşa istifadə imkanı
yaratdı. Bu kitablar universitetlərin iqtisadiyyat
fakültələrindəki tələbələrin və müəllimlərin,
habelə iqtisadi nəzəriyyələr, siyasətlər və
inkişaflar üzrə ixtisaslaşan daha geniş
auditoriyanın istifadə etməsi məqsədilə
Azərbaycan dilinə ilk dəfə tərcümə edilib.
Layihənin məqsədi Azərbaycan
universitetlərində təhsilin keyfiyyətini
artırmaq və iqtisadiyyat fənninin tədrisini
modernləşdirməkdir.
Mühəndislər üçün biznes təhsili
2018-ci ildə Bakı Ali Neft Məktəbində yerli
mühəndislərin universitet təhsilindən biznes
karyerasına rahat keçməsinə yardım edən
innovativ təhsil layihəsini həyata keçirməyə
başladıq. Proqram mühəndislik ixtisası üzrə
təhsil alan gələcək məzunların biznes
mühitinə daha effektli inteqrasiya olunması
üçün şərait yaradacaq.
Kursun tədris planı təqdimat, danışıqların
aparılması və ünsiyyət bacarıqları, layihələrin
idarə edilməsi, liderlik, risklərin idarə olunması
və büdcəyə nəzarət kimi səkkiz əsas
moduldan ibarətdir. Tələbələrə mürəkkəb
biznes problemlərinin təhlili və qərarların
qəbul edilməsində sistemli yanaşma
bacarıqlarını inkişaf etdirməyə imkan
yaradılmışdır.
Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluq
imkanlarının artırılması
2017-ci ildə fəaliyyətə başlamış bu layihənin
məqsədi əlilliyi olan şəxslərə ixtisaslaşmış və
ya yarım-ixtisaslaşmış işçi qüvvəsi kimi
məşğulluq imkanları yaratmaqdır. Layihə
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
və Dövlət Məşğulluq Mərkəzləri ilə
əməkdaşlıq edir.
2018-ci ildə layihə seçilmiş 86 iştirakçının
təlimlər və digər xüsusi fəaliyyətlər vasitəsilə
bacarıq və səriştələrini inkişaf etdirməyə,
eləcə də iştirakçılarda özünə inamı artırmaq
üçün psixoloji məsləhətlərin verilməsinə
dəstək göstərib.
Azərbaycan Biznes Keys müsabiqəsi
BP universitet tələbələri üçün Azərbaycan
Biznes Keys müsabiqəsini dəstəkləyir.
Müsabiqədə komandalar maliyyə və
marketinqdən tutmuş mühasibat və
menecmentə qədər sahələri əhatə edən
biznes fənləri üzrə biliklərindən istifadə edərək
real həyatdan götürülmüş biznes məsələlərini
həll etməyə çalışırlar. Onlar öz həll yollarını
Azərbaycandakı iri biznes təmsilçilərindən
ibarət münsiflər heyətinə təqdim edirlər.
2018-ci ildə müsabiqədə iştirak etmək üçün
60 komanda müraciət etmişdi və nəticədə altı
universitetdən 26 komanda iştirak etdi. 26
komandadan 16-sı yarımfinala keçmək şansı
qazandı və dörd komanda finala çıxdı.
Tələbələr biznes keys təhlili və strategiya
hazırlamaq barədə beş həftəlik təlim və dörd
həftəlik hazırlıq sessiyaları keçdilər. Maddi
dəstəyimizə əlavə olaraq, əməkdaşlarımız
müsabiqəyə təlimçi, məşqçi və münsif kimi
öz töhfələrini verdilər.

BP-nin əməkdaşları əlilliyi olan şəxslər üçün keçirilmiş əmək yarmarkasının iştirakçıları ilə söhbət edirlər.

ADNSU-DAAD Yay məktəbi
2018-ci ilin avqust ayında Azərbaycan Dövlət
Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) və
Alman Akademik Mübadilə Xidmətinin
(DAAD) təşkil etdiyi “ADNSU-DAAD Yay
məktəbi 2018”in tələbələrini qəbul etdik.
20-dən artıq gənc BP Azərbaycan şirkətinin
rəhbərliyi ilə görüşdü, Azərbaycanda neft və
qaz sənayesi və BP-nin fəaliyyəti barədə
təqdimatları dinlədi və Səngəçal terminalına
səfər etdi.
Azərbaycanda miqrasiyanın səmərəli
idarə edilməsinin yaradılmasına dəstək
2018-ci ildə miqrasiyanın səmərəli idarə
edilməsi layihəsinə dəstək göstərmək
üçün Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
(BMqT) ilə əməkdaşlıq etdik. Layihədə
bacarıq və biliklərin artırılması və texniki
dəstək vasitəsilə miqrasiya
strategiyalarının, siyasətinin və
qanunvericiliyinin səmərəli şəkildə həyata
keçirilməsi məqsədilə qabaqcıl beynəlxalq
təcrübələrin ölkəyə gətirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Layihədən viza məsələləri ilə
məşğul olan dövlət idarələri yararlandı.
Layihə çərçivəsində əldə edilmiş nəticələrə
aşağıdakılar daxildir:
• ilk elektron xidmətin açılması;
• Xarici İşlər Nazirliyi üçün Konsulluq İstinad
Kitabçasının hazırlanması;
• konsulluq işçilərinə səriştələr aşılayan
təlimlərin keçilməsi;
• Dövlət Miqrasiya Xidməti əməkdaşları
üçün ingilis dili laboratoriyası yaradılması
və onlara ingilis dili təlimlərinin keçilməsi.
İİTKM elektron monitorinq və
qiymətləndirmə infrastrukturunun
modernləşdirilməsi
Bu layihənin məqsədi yerli şirkətə texniki
yardım göstərməkdir. Layihə qabaqcıl
proqram təminatının hazırlanması vasitəsilə

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya
Mərkəzinin (İİTKM) elektron monitorinq və
qiymətləndirmə infrastrukturunun
modernləşdirilməsinə dəstək verir. Yeni
proqram təminatı Azərbaycanda sosial və
iqtisadi inkişaf üçün Strateji Yol Xəritələri
çərçivəsində hökumət tərəfindən həyata
keçirilən tədbirlərin monitorinqi və
qiymətləndirilməsi üçün istifadə ediləcək.
Bu proqram təminatı İİTKM-nin 47 dövlət
orqanından, o cümlədən nazirliklərdən,
agentliklərdən və komitələrdən aldığı iqtisadi
məlumatları effektiv şəkildə emal etməsinə
yardım edəcək.
2018-ci ildə ehtiyacların qiymətləndirilməsi
və proqram təminatının hazırlanması başa
çatdırılıb.

Konfrans və seminarlara
sponsorluq
ADA Universitetinin Bakı Yay Enerji
Məktəbi
BP ADA Universitetinin Xəzər Enerji və Ətraf
Mühit Mərkəzinin 12-ci Bakı Yay Enerji
Məktəbinə sponsorluq etdi.
Enerji mütəxəssisləri üçün hər il keçirilən,
SOCAR və BP şirkətləri ilə birgə təşkil edilən
bu iki həftəlik sertifikat proqramı dünyada və
Xəzər regionunda enerji və ətraf mühit
məsələlərini daha dərindən araşdırmaq və
daha yaxşı başa düşmək üçün 2018-ci ildə
15 ölkədən 40 iştirakçını bir araya gətirdi.
Milli Layihə Menecmenti Forumu
Biz 2018-ci ilin dekabr ayında Bakıda
keçirilmiş Milli Layihə Menecmenti Forumunu
dəstəklədik. Tədbirə ölkədəki iri şirkətlərin
əksəriyyətini təmsil edən 200-dən artıq
iştirakçı qatılmışdı. Forumun gündəliyinə
müxtəlif təşkilatlardan 12 məruzəçi, eləcə də
səkkiz mövzu üzrə iştirakçılarla panel
müzakirələri daxil idi. Forumun əsas məqsədi
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Azərbaycanda layihə menecmentinin
inkişafını qiymətləndirmək, bu sahədə olan
beynəlxalq standartları təqdim etmək və bu
istiqamətdə ölkə səviyyəsində əldə edilmiş
nailiyyətləri nümayiş etdirmək idi.
Enerji İqtisadiyyatı üzrə Beynəlxalq
Assosiasiyanın (EİBA) Avrasiya Konfransı
BP Azərbaycanda 2018-ci ilin oktyabrında
keçirilmiş “Xəzər regionunda və Mərkəzi
Asiyada enerji sektorunda qlobal hadisələrin
nəticələri” mövzusunda EİBA-nın 3-cü
Avrasiya konfransına sponsorluq edib.
Tədbirdə Çili, Fransa, Gürcüstan,
Qazaxıstan, Pakistan, Qırğızıstan, Rumıniya,
Rusiya, Sloveniya, Türkiyə və ABŞ da daxil
olmaqla bir çox ölkələrin enerji sektoru
rəhbərləri və mütəxəssisləri bir araya
gəldilər. Bu konfrans regionun neft-qaz
sənayesinin inkişafını müzakirə etmək, eləcə
də bu sahədə baş verən ümumi prosesləri
nəzərdən keçirmək üçün yaxşı fürsət
yaratdı.
“Vergi sahəsində qarşılıqlı etimad”
mövzusunda dəyirmi masa
2018-ci ilin iyun ayında Azərbaycanda
Amerika Ticarət Palatasının (“AmCham”)
təşkil etdiyi “Vergi sahəsində qarşılıqlı
etimad” mövzusunda dəyirmi masanı

Gələcəyin mühəndisləri BP-nin
dəyərli təcrübəsindən öyrənirlər
Azərbaycanda milli neft
mühəndislərinin inkişafına
dəstək vermək məqsədilə BP
mütəxəssislərinin və rəhbər
vəzifəli əməkdaşlarının biznesə
dair mühazirələrinin təşkilini
davam etdirdik. Bakı Ali Neft
Məktəbi (BANM) və Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
(ADNSU) yüksək vəzifəli
rəhbərlərimizi və rəhbərlik
qrupunun üzvlərini öz bilik və
təcrübələrini, eləcə də BP-nin
fəaliyyətləri, texnologiyalar və
əməliyyat prosesləri haqqında
məlumatları gənc mühəndislərlə
bölüşmək üçün dəvət edir.

dəstəkləmişik. Bu tədbir Azərbaycanda vergi
inzibatçılığının, vergi ödəyiciləri ilə vergi
orqanları arasında münasibətlərin
təkmilləşdirilməsinə töhfə idi və vergi
siyasəti ilə bağlı informasiyanın “birinci
əldən” alınmasına imkan yaratdı.
Xəzər Regionunun Davamlı İnkişafı üzrə
Beynəlxalq İşçi Qrupunun seminarı
Xəzər Regionunun Davamlı İnkişafı üzrə
Beynəlxalq İşçi Qrupunun (XRDİ BİQ) ilk
ümumi iclası 2018-ci ildə keçirilib.
Tədbirin məqsədi regional səviyyədə qərar
qəbuletmə sisteminin inkişafına kömək
etmək idi. Beynəlxalq işçi qrupun məqsədi
regiondakı dəyişikliklərin dinamikasını
BMT-nin davamlı inkişaf sahəsində gündəliyi
ilə birləşdirərək Xəzər dənizi ərazisinin
davamlı inkişafı üçün ətraf mühit və
antropogen təhlükəsizliyinin
qiymətləndirilməsini bir araya gətirmək idi.
Seminar Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun
təşkilatçılığı ilə keçirildi.
Gənc alimlərin və tələbələrin beynəlxalq
elmi konfransı
Biz gənc alimlərin və tələbələrin geologiya
və geofizika sahəsində müasir problemlərin

Konfrans geologiya və geofizika sahəsində
araşdırmalar aparan gənc tədqiqatçıları bir
araya gətirdi və Yer qabığının araşdırılması,
geologiya və geofizika problemlərinin
həllində informasiya texnologiyalarından
istifadə, faydalı qazıntıların axtarılmasında,
geoloji hadisə və proseslərdə müasir
texnologiyaların tətbiqi, perspektiv
ərazilərdə geoloji riskin qiymətləndirilməsi
üzrə yeni yanaşma və metodları əhatə etdi.
Konfransın təşkilatçısı Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Geologiya və
Geofizika İnstitutu idi.
“Daxili su hövzələrinin problemləri:
Xəzər dənizi hövzəsinin tematik
öyrənilməsi” mövzusunda beynəlxalq
konfrans
2018-ci ildə BP əsas məqsədi Xəzər dənizi,
Aral, Van və Urmiya gölləri hövzələri üzrə
mövcud problemlərin həlli yollarının
araşdırılması, bu istiqamətdə beynəlxalq
elmi əməkdaşlıq mübadiləsinin
genişləndirilməsi olan bu konfransa
sponsorluq etdi.

bütün mərhələlərdə risklərin
qiymətləndirilməsindən bəhs edən
Orxan tələbələrə təhlükənin yüksək
olduğu mühitlərdə riskin idarə
edilməsinin əhəmiyyətini izah etdi.

həmçinin hadisənin potensial
nəticələrinə, qəza hadisəsi zamanı
effektiv cavab tədbiri görmək üçün
zəruri biliklərin olmasının vacibliyinə
yönəldildi.

Daha əyani təsəvvür yaratmaq üçün
Orxan real həyatda baş vermiş bəzi
sənaye hadisələri və onlardan oxşar
hadisələrin qarşısının alınması və
təhlükənin azaldılması məqsədilə
əldə edilən dərslər barədə fikirlərini
bölüşdü. Təqdimatda diqqət

“Mən bu təşəbbüsdə iştirakımdan
həm də ona görə məmnunam ki, o,
layihə və əməliyyatlarımızın regionun
insanlarına sanballı faydalar gətirməsi
məqsədi daşıyan sosial sərmayə və
sponsorluq strategiyamıza uyğundur”,
- Orxan dedi.

BP-nin AGT regionunun əməyin
təhlükəsizliyi və əməliyyat riskləri
üzrə vitse-prezidenti Orxan
Quliyev 2018-ci ilin noyabrında
ADNSU tələbələri üçün əhatəli
bir seminar məşğələsi apardı.
Orxan interaktiv təqdimatında bu
sənayeyə aid səciyyəvi təhlükələr
və risklərin minimuma endirilməsi
üçün görülən tədbirlər barədə
danışdı. Neft və qaz layihələrində
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həllində informasiya texnologilayalarına həsr
olunmuş yeddinci Beynəlxalq Elmi
Konfransına dəstək göstərdik.
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Ümumi baxış

Əməliyyatlarımız

Əməkdaşlarımız

Konfrans Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Coğrafiya İnstitutu
tərəfindən təşkil edilmişdi.
“Neft və geoekologiya” mövzusunda
məktəb-seminar
Biz 2018-ci ildə keçirilən “Neft və
geoekologiya” mövzusunda gənc
tədqiqatçıların və tələbələrin birinci
beynəlxalq məktəb-seminarına sponsorluq
etdik. Tədbir Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Neft və Qaz İnstitutu
tərəfindən təşkil olunaraq Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmişdi.
Seminar neft və qazın geoloji axtarışı,
geokimya (neft, filiz, izotop), litogenezis və
karbohidrogen formasiyaları, geotibb,
quyuqazma texnologiyası, neft və qaz
yataqlarının işlənməsi və istismarı kimi
mövzuları əhatə edirdi.

İdman təşəbbüsləri
2018-ci ildə Milli Olimpiya və Paralimpiya
Komitələri ilə rəsmi tərəfdaş kimi işləməyi
davam etdirdik. Buraya Azərbaycan Milli
Olimpiya və Paralimpiya komandalarına və
bizim səfirlərimiz kimi seçilmiş atletlər
qrupuna sponsorluq daxil idi.
İyun ayında BP və Milli Paralimpiya
Komitəsi (MPK) Göygöldə Uşaqların
Paralimpiya Festivalını keçirdi.
Azərbaycandan və Gürcüstandan bir araya
gələn ümumilikdə 110 nəfər xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaq tennis, taekvando,
üzgüçülük və cüdo kimi müxtəlif idman
növlərində yarışdı.
BP 2012-ci ildə keçirilmiş London
Oyunlarından bəri MPK-ya sponsorluq
etməkdən qürur duyur. MPK bütün dünya
üzrə öz himayəsində Uşaqların Paralimpiya
Komitəsini yaradan ilk təşkilatdır.

Əməyin təhlükəsizliyi

Ətraf mühit

Cəmiyyət

Mədəniyyət təşəbbüsləri
Azərbaycan xalqının milli qürur
mənbəyi və Şərqin ilk demokratik
respublikası olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illiyinin qeyd
edilməsinə töhfələrimiz
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC)
100 illik yubileyinin qeyd olunmasına iki
mühüm töhfəmiz oldu: AXC-nin
qurucularına həsr edilmiş “Cümhuriyyət
qurucuları” adlı tədqiqat kitabı və AXC
parlamentinin son iclasını canlandıran “Son
iclas” sənədli filmi.

İcra göstəriciləri

tədqiqata əsaslanan nəfis dizaynlı kitabın
nəşrinə sponsorluq edib. Bu layihə
dünyanın ən qədim mədəniyyət
nümunələrindən biri olan kəlağayı
sənətinin mühafizəsi və Azərbaycanın
zəngin mədəni irsinin beynəlxalq miqyasda
tanınmasına dəstək məqsədi daşıyırdı.
Kitab Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya və
Ukrayna muzeylərində aparılan geniş
tədqiqatların nəticəsində hazırlanıb.

Kitab Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə,
Rusiya, Almaniya və Polşanın arxivlərində
uzun müddət aparılmış geniş tədqiqatın
nəticələrini əks etdirir. Kitabda tarixi
məlumatlar, faktlar və 59 nəfər
cümhuriyyət qurucusunun həyatından
götürülmüş məqamlar, həmçinin onların
hökumət və dövlət rəhbərləri kimi faciəli
şəkildə sona çatmış qısa fəaliyyətləri
haqqında məlumatlar öz əksini tapıb.
Kitabın müəllifi məşhur tarixçi alim
Nəsiman Yaqubludur.
“Son iclas” filmində Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin faciəvi süqutu əks olunur.
Film bir çox ölkələrdə, eləcə də Bakıda,
Londonda, Ankarada və Tbilisidə BP-nin
sponsorluq etdiyi tədbirlərdə nümayiş
etdirilib.
Sənədli film Heydər Əliyev Fondu və Bakı
Media Mərkəzi ilə əməkdaşlıqda hazırlanıb.
“Kəlağayı Sənəti” kitabı
BP Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə
əməkdaşlıqda Azərbaycanın möhtəşəm
milli sənət nümunələrindən biri olan
kəlağayı sənətinə dair mədəni və tarixi
tədqiqatın aparılmasına, eləcə də həmin

İdmançı səfirimiz İlahə Qasımova BP-nin sponsorluq
etdiyi “Kəlağayı Sənəti” kitabının təqdimat mərasimində.

BP Azərbaycanda Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2018

35

Beşillik icra göstəriciləri1
31 dekabr 2018-ci il tarixində qurtaran il üçün
İstismar

2014

2015

2016

2017

2018

900

903

908

858

871

Əməliyyat məsrəfləri - sərf olunmuş ümumi məbləğ (milyon dollar)

1872

1445

1117

1069

1238

Əsaslı məsrəflər - sərf olunmuş ümumi məbləğ (milyon dollar)

7186

7430

6180

4873

2988

Hasil edilmiş karbohidrogenlərin ümumi həcmi (gündə min barel neft
ekvivalenti)2

Maliyyə3

Əməyin təhlükəsizliyi		
Ölüm halları - əməkdaşlar

0

0

0

0

0

Ölüm halları - podratçılar

0

0

0

0

0

İş gününün itirlməsi hadisələri - işçi qüvvəsi

0

2

3

2

1

İş gününün itirlməsi hadisələrin tezliyi - işçi qüvvəsi

0

0,01

0,01

0,01

0,01

14

17

22

19

6

0,09

0,08

0,07

0,09

0,05

13,41

8,5

9,2

7,3

7,5

18,8

35,2

50,2

36,4

18,9

3846,50

3275,21

3394,17

3224,15

3566,75

0,7

1,2

1,6

2,1

5,3

11,6

5,9

5,9

4,3

5,3

4067

3400

3543

3331

3699

413120

203651

195893

153425

241856

155

150

154

140

121

Azot oksidləri (NOx), ümumi (ton)

11179

10966

11222

10986

10118

Qeyri-metan karbohidrogenlər, ümumi (ton)

3406

2438

767

882

1040

6

6

11

4

2

14311

4463

67372

4116

1695

40

835

15

0

0

881

2753

1322

450

0

3393

3150

3243

3135

2897

Qeydiyyata alınan xəsarətlər - işçi qüvvəsi
Qeydiyyata alınan xəsarətlərin tezliyi - işçi qüvvəsi
İşlənmiş saatlar - əməkdaşlar (milyon saat) 4
İşlənmiş saatlar - podratçılar (milyon saat)

5

Ətraf mühit
Birbaşa karbon dioksid (CO2), ümumi6 (min ton)
Dolayısı ilə karbon dioksid (CO2),7 ümumi (min ton)
Birbaşa metan (CH4), ümumi (min ton)
Birbaşa istixana qazı emissiyaları,8 ümumi
(min ton CO2 ekvivalenti)
Məşəldə yandırlıma (kəşfiyyat və hasilat), ümumi (ton)
Kükürd dioksid (SOx), ümumi (ton)

Neft dağılmalarının sayı 9
Dağılmış neftin həcmi (litr)
Yığılmamış neftin həcmi (litr)
Suya əməliyyat atdıqları - tərkibində sintetik əsaslı qazma məhlulu olan
qazma şlamları (ton)

Əməkdaşlar10
BP Azərbaycanda işçilərin sayı11
BP Azərbaycanda ixtisaslı işçilərin sayı

3381

3130

3211

3108

2874

Yerli əməkdaşlar11

2907

2735

2785

2686

2511

11

Yerli əməkdaşlar (%)

86%

87%

87%

86%

87%

Əcnəbi əməkdaşlar

474

415

426

422

363

Azərbaycan vətəndaşları olan yüksək vəzifəli menecerlər

230

275

314

343

358

5,9

4,5

1,5

5,7

4,1

Sosial xərclər		
BP və tərəfdaşları üçün cəmi, ümumi (milyon dollar)12

Əgər başqa cür gostərilməyibsə, icra göstəriciləri yalnız Azərbaycanda BP-yə aiddir.
Buraya Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşli nefti, Şahdəniz qaz və kondensatı, həmçinin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə çatdırılan səmt qazı daxildir.
BP AGT və onun tərəfdaşları.
4
Əməkdaşlar tərəfindən işlənmiş saatlar BP ilə iş müqaviləsi olan şəxslərin işlədiyi saatlar kimi təyin olunur. Bu tərif BP qrupunun tərifinə uyğundur.
5
Podratçılar tərəfindən işlənmiş saatlar bizim nəzarət sferamızda podratçıların işlədiyi saatlar kimi təyin olunur. Bu tərif BP qrupunun tərifinə uyğundur.
6
Ümumi rəqəmlər hasilatın pay bölgüsü sazişlərində (HPBS) iştirak edən butun tərəfdaşların paylarının məcmusunu əks etdirir. Xalis rəqəmlər HPBS-də BP-nin iştirak payını gostərir.
7
Dolayısı ilə emissiyalar kənar mənbələrdən buxar, elektrik və istiliyin əməliyyatlar tərəfindən idxalı nəticəsində meydana gəlir.
8
Birbaşa emissiyalar əməliyyatlardan hasil olan fiziki emissiyalarıdır.
9
Neft dağılmaları bir barelə (42 ABŞ qallonuna bərabər 159 litr) bərabər və ya daha böyük həcmdə hər hansı maye karbohidrogenin ikinci dərəcəli mühafizə qatına yaxud açıq ətraf mühitə sızması
kimi təyin edilir.
10
2016-cı ildən etibarən bu rəqəmə həm daimi, həm də müddətli işçilərin sayı daxildir.
11
Buraya BP Azərbaycan şirkətinin xaricdə ezamiyyətdə olan Azərbaycan vətəndaşı işçiləri də daxildir.
12
Bu, BP-nin əməliyyatçısı olduğu layihələr çərçivəsində faktiki olaraq ödənilmiş rəqəmdir.
1

2

3
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Əlavə məlumat

İş üçün müraciət edin
Veb-saytımızın Karyera bölməsinə baş çəkin:
bp.com/xezer/karyera
Orada texniklərin işə götürülməsi proqramı,
məzun və təcrübəçilərin işə götürülməsi
proqramı və Azərbaycanda BP-nin təcrübəli
peşəkarlar üçün iş elanları haqqında məlumat
ala bilərsiniz.

Daha çox məlumatı onlayn əldə
edin
Bizim ikidilli
bp.com/xezer veb-saytımız
Xəzər regionunda müxtəlif enerji
layihələrimiz barədə əsas məlumat
mənbəyidir.
Ən son xəbərlər, layihələrin təfərrüatları,
ətraf mühit və sosial sahəyə təsirin
qiymətləndirilməsi, layihələri tənzimləyən
hüquqi sazişlər, Azərbaycanda BP-nin
davamlı inkişaf haqqında əvvəlki
hesabatları və digər sənədləri nəzərdən
keçirin.

Problemli məsələləri qaldırın
və məsləhət istəyin
Məxfi “OpenTalk”xidməti günün 24 saatı,
həftənin yeddi günü işləyir. Sizi narahat edən
məsələ barədə istədiyiniz dildə, telefon, faks,
məktub vasitəsilə məlumat verə və ya
şikayətinizi onlayn göndərə bilərsiniz.
Onlayn forma:
opentalkweb.com
Azərbaycan:+994(0)12 5993888
Beynəlxalq xətt:+17045402242
Faks:+17045560732
Məktub: BP OpenTalk,13950 Ballantyne
Corporate Place, PMB 3767, Charlotte,
NC28277, USA.

Sizin rəyiniz bizim üçün
əhəmiyyətlidir

Şikayət, sizi narahat edən məsələ və
sorğularınızı göndərin
Öz şikayətlərinizi, sizi narahat edən məsələləri
və ya digər məlumatlarla bağlı sorğularınızı,
zəhmət olmazsa, icmalarla əlaqə üzrə məsul
şəxslərə çatdırın:
Qaradağ, Abşeron, Hacıqabul, Ağsu, Kürdəmir,
Ucar
+994(0)55 2250251
Ağdaş, Yevlax, Goranboy, Samux
+994(0)55 2250254
Şəmkir, Tovuz, Ağstafa
+994(0)55 2505831
İctimai informasiya mərkəzlərinin nömrələri:
Kürdəmir +994(0)55 2250251
Gəncə
+994(0)55 2505831
+994(0)55 2250254
Təhlükəsizliklə əlaqədar bütün şikayət və
narahatlıqlarla bağlı lütfən 114 nömrəsinə zəng
edin.

İcma proqramı qrantı üçün müraciət
edin
İcma proqramı qrantları ilə bağlı veb-saytımızda
daha geniş məlumat alın:
www.bp.com/xezer
Bizimlə aşağıdakı ünvanla da əlaqə saxlaya
bilərsiniz:
cdi@bp.com

Qeyd və təkliflərinizi onlayn göndərə bilərsiniz:
bp.com/xezer/elaqe
Həmçinin +994(0)125993000
nömrəli telefonla zəng vura və ya bizə yaza
bilərsiniz:
Şəffaflıq və ictimaiyyətə hesabatların verilməsi
BP AGT regionu,
BP Xəzər Mərkəzi,
14-cü mərtəbə,
Neftçilər prospekti,153,
Bakı, AZ1010, Azərbaycan.

Minnətdarlıqlar
Dizayn
“Folga Plus MMC”
Çap
“MaxOfset”nəşriyyat evi

Kağız
Bu hesabat yenidən emal olunmuş kağız üzərində çap olunub.
Bu kağıza müstəqil yoxlama tərəfindən Meşə işləri üzrə İdarəçilər
Şurasının (FSC) qaydalarına uyğun şəhadətnamə verilib.

Foto-şəkillər Ələkbər Ağasiyev,
Şahin Abasəliyev,
Styuart Konvey,
Ramin Əzizli,
Çingiz Səmədzadə,
Sevinc Aslanova
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