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Hörmətli həmkarlar

Konfransın sədləri kimi və konfransın icraiyyə və texniki proqram komitələrinin 
adından sizə SPE İllik Xəzər Texniki Konfransında iştirakınıza görə minnətdarlığımızı 
bildiririk.

Builki konfransın mövzusu “Rəqəmsal transformasiya: Gələcək imkanlar” neft-
qaz sənayesində rəqəmsal texnologiyanın müxtəlif istifadə üsullarına və bu 
texnologiyanın sənayemizin daha davamlı və əlavə dəyərli olmasına necə kömək 
edə biləyəcəyinə fokuslanacaqdır. 

Qiymət dəyişkənliyinin sürəti və böyüklüyü sənayeni son məhsulların dəyərini 
artırmaq üçün səmərəliliyin təqibinə fokuslanmağa yönəldib. Rəqəmsal 
texnologiya bu məqsədə əsas töhfədir.

 Bu dəyərin əldə edilməsinin artırılması texnologiyaların arxasında duran insanların 
dərindən başa düşülməsini tələb edir. Rəqəmsal texnologiyanın yaratdığı 
sənayenin modernləşdirilməsi yeni bacarıq və düşüncə tərzlərindən istifadə edərək 
yeni mədəniyyət mərkəzinə uyğunlaşmaq üçün tələb edilir.

Neft və qaz əməliyyatçıları, podratçılar, xidmət təminatçıları, universitetlər və 
hökumətlərin hamısı sənayemizin davamlılığını effektiv şəkildə təkmilləşdirməsi 
üçün rəqəmsal texnologiyada müvafiq rollar oynayır. Buna görə də sizin fəal 
iştirakınız mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Konfransın mövzusu üç əsas panel sessiyasında əlavə olaraq nəzərdən keçiriləcək.

– Keçmiş, indiki və gələcək; Davamlılıq, Artım və mənfəət və yeni nəsil istedad 
və insan amilləri. Bu sessiyalarda siz yüksək profilli məruzəçilərin və hökumət, 
əməliyyatçılar, xidmət təminatçıları, məsləhət firmaları, universitetlər və enerji 
tədqiqati şirkətlərindən cəlb olunmuş müzakirə qrupunun iştirakçılarının çıxışlarına 
qulaq asacaqsınız.

On iki texniki və biliklərin paylaşıldığı bir neçə stend məruzəsi bir sıra texniki 
mövzularda təqdimatları əhatə edəcək. Bu təqdimatlar açıq bə konstruktiv 
mühitdə bilik mübadiləsi aparmaq imkanı təklif edəcək.

Biz ümid edirik ki, yeni və köhnə həmkarlar ilə görüşmək və şəbəkələşmək, 
sənayeyə daxil olan yeni texnologiyaları və anlayışları kəşf etmək, habelə debatda 
iştirak etmək və öz təcrübələrinizi bölüşmək imkanından istifadə edəcəksiniz.

Hörmətlə,

İcraiyyə komitəsinin həmsədrlərindən salamlama 3
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Neft mühəndisləri cəmiyyəti

Neft mühəndisləri cəmiyyəti (SPE) 154 ölkədə 156.000-dan çox üzvü 
neft və qazın kəşfiyyatı və hasilatına cəlb olunan qeyri-kommersiya 
tipli peşəkar assosiasiyadır. SPE texniki biliklər təqdim edən nəşrlər, 
tədbirlər, təlim kursları və www.spe.org veb-saytında onlayn resurslar 
üçün əsas resursdur.

SPE haqqında
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Sponsorlarımıza təşəkkür edirik (2019-cu ilin sentyabr ayından başlayaraq)

Sponsorlar

Platin sponsor

Ev sahibi 

Dəstək verənlər

Advancing the World of Petroleum Geosciences

CM

Qəhvə fasiləsi sponsoru Tələbə konfransının sponsoru         Nahar sponsoru

Bürünc sponsor Gümüş sponsor

 Qeydiyyat və bədc 
sponsoru

Sponsorlar 

WORLDWIDE PETROLEUM CONSULTING
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AAPG

Amerika Neftçi Geoloqları Assosiasiyası (ANGA) dünyanın ən 
qədim və ən nüfuzlu neft geofizika təşkilatıdır. 2017-ci ildə 100-
ci ildönümünü qeyd edən ANGA neft geologiya elminin və 
məlumatların qlobal mərkəzi olmağa davam edir. Bütün dünya üzrə 
on minlərlə üzvü olan ANGA-nin peşəkar elmi işçiləri bütün dünyada 
şirkətlər, hökumətlər və institutlar üçün zəruri olan elmi bilikləri 
təqdim edir.

ANGC – AZƏRBAYCAN NEFTÇİ  
GEOLOQLARI CƏMİYYƏTİ

1993-cü ildə təsis edilən Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti 
(ANGC) 1993-cü ildə Amerika Neftçi Geoloqları Assosiasiyasının 
(ANGA) üzvü olub. Bu cəmiyyət bir sıra beynəlxalq konfranslar 
keçirib və bu konfransların bəzisi ANGA və AGMA ilə birgə təşkil 
olunub. Sözügedən cəmiyyət yerli Respublika konfransları, habelə 
bir çox seminar və sahə səfərləri təşkil edib. ANGC Azərbaycan 
Geoloqu elmi və aylıq informasiya bülletenini nəşr edir. ANGC 
həmçinin tələbələr ilə əməkdaşlıq edir, gələcək peşələrini və digər 
fəaliyyətləri müəyyənləşdirməkdə tələbələrə kömək etmək üçün 
illik tələb konfransları, habelə xüsusi dərslər, sahə səfərləri və 
texnologiya günləri keçirir. 

EAGE

Avropa Geoloqlar və Mühəndislər Assosiasiyası (AGMA) beynəlxalq 
üzvlüyə malik geoloqların və mühəndislərin peşəkar assosiasiyası 
olub, peşəkarların qlobal şəbəkəsinə öz bilik və təcrübələrini 
paylaşmaq imkanı verir. 2003-cü ildən etibarən AGMA Azərbaycan 
öz işlərinin əksəriyyətini Azərbaycan Neftçi Geoloqlar Cəmiyyəti 
(ANGC) ilə birgə həyata keçirib.

Köməkçi tərəfdaşlar

Əhatə olunan SPE sahələri

Çoxsahəli

İdarəetmə və 
informasiya

SƏTƏM

Layihələr, təsisatlar 
və inşaat

Qazmaa

Hasilat və 
əməliyyatlar

Tamamlanmalar

Layın təsviri və 
dinamikası

SEG

Geofizik-kəşfiyyatçılar cəmiyyəti (SEG) tətbiqi geofizika elmini 
və geofiziklərin təhsilini təşviq edən qeyri-kommersiya tipli 
təşkilatdır və 1930-cu ildə təsis edilib. SEG öz missiyasını nəşrlər, 
konfranslar, forumlar və təhsil imkanları vasitəsilə həyata keçirən 
beynəlxalq təşkilatdır. 1993-cü ildən etibarən AMGK həmçinin 
Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində SEG-in yerli şöbəsi 
kimi fəaliyyət göstərir.

AMGK

Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi (AMGK) 1993-cü ildə təsis 
edilib və öz fəaliyyətini Azərbaycanda müxtəlif tədqiqatların 
başladılmasına, Azərbaycan geofiziklərinin beynəlxalq geofizika 
cəmiyyətinə inteqrasiyasına, habelə beynəlxalq və yerli 
konfransların və seminarların təşkilinə həsr edib.

Köməkçi tərəfdaşlar

CM
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Alov Qüllələrində 
Fairmont Baku oteli

Qeydiyyat

BÖYÜK 
BANKET 
ZALI C 

QƏLYANALTI

SPE sessiyası
Otaq 1

SPE Texniki
Sessiyalar

SPE sessiyası
Otaq 2

SPE Texniki
Sessiyalar

Poster 
sahəsi EAGE

Sessiyalar

VİP zal

SEG 
Seminar

Kiçik banket zalı

Qonaq zonası

Rəşid Behbudov 
(İclas zalı 1)
Müəllif və 

Mətbuat otağı 

Fairmont dəhlizindən 
konfrans qeydiyyatına 

giriş Poster sahəsi Poster sahəsi

Görüş yerinin mərtəbə planı

Görüş yerinin mərtəbə planı
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SPE Konfrans otağı 1 SPE Konfrans otağı 2

Çərşənbə axşamı 16 oktyabr 2019-cu il 

0830 – 0930 Qeydiyyat

0930 – 1030 Konfransın açılış mərasimi

1030 – 1100 Qəhvə fasiləsi və biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

1100 – 1230 Əsas panel sessiyasının açılışı: Keçmiş, indiki və gələcək

1230 – 1330 Qəlyanaltı və biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

1330 – 1500
Texniki Sessiya 1: 

Layın xarakteristikası
Texniki sessiya 2: 

Neft-qaz sənayelərində rəqəmsallaşdırmanın təsiri

1500 – 1530 Qəhvə fasiləsi və biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

1530 – 1700
Texniki Sessiya 3:  

Quyuətrafı sahənin xarakteristikası
Texniki Sessiya 4: 

Qurğu əməliyyatları və standartlarında tələblərin artırılması

1700 – 1830 Salamlama İçkilər Qəbul

Cümə axşamı, 17 oktyabr 2019-cu il 

0930 – 0940 Regional mükafatlar mərasimi

0940 – 1115 Əsas panel sessiyası: Davamlılıq, artım və mənfəət

1115 – 1145 Qəhvə fasiləsi və biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

1145 – 1315 
Texniki sessiya 5:  
Layın müşahidəsi

Texniki sessiya 6:  
 Quyunun tikintisində məhsuldarlıq və texnoloji təkmilləşmələr

1315 – 1415 Qəlyanaltı və biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

1415 – 1545 
Texniki sessiya 7:  

Sərt quyudaxili şəraitlər: Problemlərin aradan qaldırılması

Texniki sessiya 8:  
Qazma və texniki xidmətdə yeni texnikalar və alətlərdən istifadə etməklə,  

qeyri-müəyyənliklərin və xərclərin azaldılması

1545 – 1615 Qəhvə fasiləsi və biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

1615 – 1745 
Texniki sessiya 9:

Quyuların müşahidəsi və ölçmə
Texniki sessiya 10:

Strateji texnologiyanın təkmilləşdirilməsi vasitəsilə quyuların qabaqcıl istismarı

Cümə, 18 oktyabr 2019-cu il

0930 – 1100 Əsas panel sessiyası: Yeni nəsil istedad və insan amilləri

1100 – 1130 Qəhvə fasiləsi və biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

1130 – 1300 
Texniki sessiya 11:  

Hasilat sisteminin optimallaşdırılması
Texniki sessiya 12: 

Quyunun tikintisinin qeyri-standart metodları: Yeni imkanların yaradılması 

1300 – 1400 Qəlyanaltı və konfransın bağlanması

Sessiyalar Açılış/Plenar sessiya Panel sessiyası Xüsusi sessiya

Texniki 
Sessiyalar

Çoxsahəli Layın təsviri və dinamikası Qazma və tamamlanmalar Tamamlanmalar

İdarəetmə və informasiya  Təsisatlar, mühəndislik və layihələr  Hasilat və əməliyyatlar

TƏDBİRLƏRİN GUNDƏLİYİ
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Komitələr

Komitələr

İcraiyyə Komitəsi

Həmsədrlər
Akademik Xoşbəxt Yusifzadə, SOCAR Emmanuel Okugbaye, BP şirkəti  Denis Lemarchal, TOTAL E&P Azerbaijan

Proqram Komitəsi

Rauf Əliyarov, Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyası

Xayrul Ənşar Nəsrudin, PETRONAS Azerbaijan 

Elçin Bağırov, SOCAR

Eimear Bonner, Tengizchevroil

Philippe Dupouy, TOTAL E&P Absheron

Harun Guzel, TAM International

Ramiz Həsənov, Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyası

Komitə:
Bəhram Hüseynov, SOCAR

Rinat İskakov, Satpayev Qazaxıstan Milli 

Elmi-Tədqiqat Texniki Universiteti

Aydın Kərimov, Schlumberger 

Darrell Lancaster, Halliburton 

Yaşar Lətifov, SOCAR

Eldar Məhərrəmov, Oil & Gas Proserv

Akif Nərimanov, AGMA 

Marat Nuxayev, RESMAN 

Fawad Quraishi, Equinor

Gregory Riley, BP

Greig Russell, Baker Hughes, a GE Company

Əli Şeydayev, BP

Eldar Sultanzadə, DeGolyer & MacNaughton

Həmsədrlər
Əli Şeydayev, BP Philippe Dupouy, TOTAL E&P Absheron

Nazim Abdullayev, BP/ SEG

Abzatdin Adamov, ADA Universiteti

Fərhad Əliyev, Baker Hughes, a GE Company

Bolat Amanqaliyev, Tengizchevroil Xayrul 

Ənşar Nəsrudin, PETRONAS Azerbaijan

Ehtiram Əzizov, BP

Elçin Bağırov, SOCAR

David Barge, Tengizchevroil  

Sübhan Bəşirli, Schlumberger  

Matteo Ce, Equinor

Emmanuel Ellenberg, Schlumberger

Teyrun Qəhrəmanov, Halliburton

 Əli Həsənli, SOCAR AQS

Komitə:
Hamlet İsaxanlı, Xəzər Universiteti  

Elşən İsmayılov, SOCAR AQS  

Arzu Cavadova, BP/ AGMA

Atagəldi Kakayev, Dragon Oil Turkmenistan

Aydın Kələntərli, Equinor  

Olzhas Karibayev, NCOC  

Bagilya Karsibayeva, NCOC  

Valery Kuçerov, ERM  

Adrian Ledroz, Gyrodata

Əli Nağıyev, SPE Bakı Bölməsi

Emil Nəsirov, JOCAP

Marat Naurizqaliyev, NCOC

Marat Nuxayev, RESMAN

Mona Nyland Berg, Equinor  

Rizvan Ramazanov, Halliburton  

Elşən Rzayev, BP

Diana Şiqapova, Roxar

Bağır Süleymanov, 

“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

Nurbolat Tlepbergenov, Tengizchevroil

Mixayıl Varfolomeyev, Kazan Federal 

Universiteti

Cennifer Villinski, BP

Karlos Vebel, Schlumberger

Laurie Whitesell, SEG

Aytən Zeynallı, SOCAR AQS

9
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Açılış mərasimi
Çərşənbə, 16 oktyabr 2019-cu il 0930 – 1030, SPE sessiya otaqları 1 və 2

Azərbaycanda SPE İllik Xəzər Texniki Konfransının açılışını qeyd etmək üçün Xəzər regionunda neft-qaz sənayesinə 
dair anlayışlar və ideyalar təqdim etməklə nümayəndə heyətlərinə və jurnalistlərə müraciət edəcək.

Şauna Noonan, 2020 SPE Prezidenti, “Occidental Petroleum” 

akademiki Xoşbəxt Yusifzadə, Birinci vitse-prezident, SOCAR 

John Stefenson, Hasilat üzrə vitse-prezident, BP şirkəti

Denis Lemarchal, İcraçı direktor, TOTAL E & P Azerbaijan

Elçin Babayev, rektor, Bakı Dövlət Universiteti

Continuous innovation, 
from pore to pipeline.
In 1927, Conrad and Marcel Schlumberger used their new 
electrical well logging technique to identify formations in the 
Pechelbronn oil field in the Alsace region of France — a first 
in the oil and gas industry. Today Schlumberger continues to 
innovate by introducing pioneering technologies delivered 
with technical expertise gained from decades of experience. 
From reservoir characterization and drilling to production and 
processing, we integrate multidisciplinary products and 
services to optimize hydrocarbon recovery and maximize 
production for our customers.

 

slb.com

*Mark of Schlumberger. Copyright © 2019 Schlumberger. All rights reserved. 
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Proqram

Panel sessiyaları

Çərşənbə, 16 oktyabr 2019-cu il

Əsas panel sessiyası  
Əsas panel sessiyasının açılışı: Keçmiş, indiki və gələcək
1100 – 1230  |  SPE Sessiya otaqları 1 və 2
Müzakirə qrupunun iştirakçıları: Thierry Debertrand, Neft təsisatları üzrə vitse-prezident, TOTAL şirkəti; Ramin İsayev, Baş direktor, SOCAR 
AQS; Yaşar Lətifov, Yataqların işlənməsi üzrə vitse-prezident, SOCAR; Dr Luis Quintero, Baş müşavir – Hasilatın idarə edilməsi, Halliburton 
şirkəti; Gökhan Saygı, Rusiya və Mərkəzi Asiya üzrə prezident, Schlumberger şirkəti
Moderator: Fawad Quraishi, Vitse-prezident, Azərbaycan və Qazaxıstanda ölkə üzrə menecer, Equinor şirkəti
Sessiyanın həmsədrləri: Darrell Lancaster, Qərbi Xəzər üzrə vitse-prezident, Halliburton şirkəti; Fawad Quraishi, vitse-prezident, Azərbaycan 
və Qazaxıstanda ölkə üzrə menecer, Equinor şirkəti

Son illərdə neftin kəşfiyyatı və hasilatı sənayesi tullantıları aradan qaldırmaq, dəyər əlavə etmək və maliyyə göstəricilərini 
təkmilləşdirmək məqsədilə, əməliyyatın icrasının mükəmməlliyi vasitəsilə, iş axını prosesini nəzərdən keçirməklə və təkmilləşdirməklə 
ümumi məhsuldarlığı təkmilləşdirmə yollarını tapmağa çalışıb.

Bir çox şirkət gələcəkdə mərhələ dəyişikliklərinə imkan vermək məqsədilə, məlumatları toplamaqla və təhlil etməklə, habelə hal-
hazırda bulud və süni intellekt kimi rəqəmsal texnologiyaların tətbiqini mənimsəməklə keçmişdən öyrənir.

Keçmişi, Bu günü və Gələcəyi nəzərə alarkən heç bir məsələ diqqətdən qaçırılmır. Hazır yatağın işlənməsi artıq Bu günün bir hissədir 
və məlumat analitikası inkişaf etdikcə Gələcəyin də bir hissəsi olacaq.

Bəs Gələcəkdə bizi nə gözləyir? Təkmilləşdirilmiş səmərəliliklər və insan müdaxilələrinin azaldılmış sayı ilə əlaqəli aşağı risklər? Artıq 
digər sənayelərdə keçmiş və bu günün bir hissəsi olan avtomatlaşdırma və robot texnikasının tətbiqi?

Biz Keçmişdə yaşamalı, Bu gündən məmnun qalmalı və ya Gələcəyə qayıtmalıyıq?

Çərşənə axşamı, 17 oktyabr 2019-cu il 

Əsas panel sessiyası  
Əsas panel sessiyası: Davamlılıq, artım və mənfəət
0940– 1115  |  Sessiya otaqları 1 and 2
Müzakirə qrupunun iştirakçıları: Niall Henderson, Planlaşdırma və kommersiya əməliyyatlarının rəhbəri, BP; Zaher İbrahim, Prezident, 
Səudiyyə Ərəbistanı, Şimali Körfəz və Şərqi Aralıq dənizi, Baker Hughes, a GE Company; Mixayıl Krasik, JV və işlənmə direktoru, TOTAL 
E&P Absheron B.V; Zaur Məmmədov, Heyət rəhbəri, Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi; Arnd Wilhelms, vitse-prezident, Neft 
texnologiyası, Equinor 
Moderator: Yaşar Lətifov, Yatağın işlənməsi üzrə vitse-prezident, SOCAR
Sessiyanın həmsədrləri: Yaşar Lətifov, Yatağın işlənməsi üzrə vitse-prezident, SOCAR; Denis Lemarchal, İcraçı direktor, TOTAL E&P 
Azerbaijan

Enerji şirkətinin missiyası enerji təhlükəsizliyinə töhfə vermək, yəni artan dünya əhalisinin ehtiyac duyduğu enerji mənbələrini münasib 
qiymətdə təmin etməkdən ibarətdir. Bu məqsədə davamlı yanaşmaq lazımdır, yəni “gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını ödəmək 
qabiliyyətini zəiflətmədən indiki ehtiyacları ödəmək” (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Brundtland Komissiyası 1987-ci il).   
Biz iqlimi enerji strategiyasına necə inteqrasiya edirik? Enerji təchizatı baxımından ehtiyaclar və ekoloji məhdudiyyətlər hansılardır və 
uyğunlaşdırılmış enerji qarışığı nədir? Sənaye davamlılığın üç pilləsi (iqtisadi, ekoloji və sosial) ilə əlaqəli layihələri necə inkişaf etdirə 
bilər? Bu sessiya enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən yenilikçi nümunələri bölüşmək üçün bir platforma təklif edir və burada bütün 
maraqlı tərəflər uğur meyarlarını təyin edə və davamlı və qazanclı həll yolları tapa bilər.

Continuous innovation, 
from pore to pipeline.
In 1927, Conrad and Marcel Schlumberger used their new 
electrical well logging technique to identify formations in the 
Pechelbronn oil field in the Alsace region of France — a first 
in the oil and gas industry. Today Schlumberger continues to 
innovate by introducing pioneering technologies delivered 
with technical expertise gained from decades of experience. 
From reservoir characterization and drilling to production and 
processing, we integrate multidisciplinary products and 
services to optimize hydrocarbon recovery and maximize 
production for our customers.

 

slb.com

*Mark of Schlumberger. Copyright © 2019 Schlumberger. All rights reserved. 
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Proqram

Cümə, 18 oktyabr 2019-cu il 

Əsas panel sessiyası  
Əsas panel sessiyası: Yeni nəsil istedad və insan amilləri 
0930 – 1100  |  SPE Sessiya otaqları 1 və 1
Müzakirə qrupunun iştirakçıları: Mehriban Əyyubova, GPO, RD və Strategiya və Region üzrə İR meneceri, BP; Fabrice Bouchard, İR 
direktoru – İşçi qüvvənin planlaşdırılması və kadr ehtiyatının təlimi, Schlumberger; Emilya Məmmədova, ASPIRE Services Operations,  
Baker Hughes, a GE Company; Charlotte Payen, Baş katib, Fransa-Azərbaycan Universiteti

Moderator: Shauna Noonan, 2020 SPE Prezidenti, Occidental Petroleum

Sessiyanın həmsədrləri: Emmanuel Okugbaye, AÇG Yeni quyunun mənimsənilməsi üzrə menecer, BP; Asif Şəfəqqətov, İR, İT və Normalar 
zrə vitse-prezidentin müavini, SOCAR 

Neft, qaz və enerji sənayesi son illərdə neftin qiymətinin aşağı olması ilə qismən sürətlənən və alternativ enerji sektorunun sürətli artımından 
təsirlənən demoqrafik dəyişiklik ilə üzləşməyə davam edir. Minilliklərin əhalisi iş yerində artmağa davam etdikcə iş mühitini gözləntilərinə və 
imkanlarına uyğunlaşdırmaq və daim dəyişən rəqəmsal mənzərə ilə uyğunlaşmaq ehtiyacı əvvəlkindən daha da artacaqdır. Biliyin səmərəli 
transferi informasiya və məlumatların eksponensial sürətdə artdığı mühətdə daha əhəmiyyətli olur. Bu panel iclasında uğurlu sənayelərin 
bu dəyişikliyə nə dərəcədə uyğunlaşdığını, sənayemizdə nələrə nail olunduğunu və yeni nəsil istedadın bütün potensialından istifadə etmək 
üçün daha hansı dəyişikliklərin edilməli olduğunu araşdıracaq və müzakirə edəcəyik.

Panel sessiyaları

Worley şirkəti yerli işçilərin karyera inkişafına, əcnəbi işçilərin yerli işçilərlə əvəz edilməsinə 
dəstək verməklə, eləcə də ali məktəb məzunları və stajorlar üçün imkanlar yaratmaqla 

milliləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi üzrə üzərinə öhdəlik götürmüşdür.

Yerli layihə idarəetmə və təhvil , davamlı iqtisadi və sosial 
irəliləyiş təmin etmək üçün 60.000 mütəxəssisdən ibarət 

qlobal şəbəkə tərəfindən dəstəklənir.

worley.com

DeliveringServices_Ad_Cor_MENA_SPECaspianTechnicalConference_Azeri_210x144_RevA.indd   1 07/08/2019   14:36:54
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Proqram

Çərşənbə, 16 oktyabr 2019-cu il

1330-1500  Məkan: SPE Sessiya otağı 1  
Texniki sessiya 01: Layın xarakteristikası
Sessiyanın həmsədrləri: Philippe Dupouy, TOTAL E&P Absheron; Mona Nyland Berg, Equinor

Statik və dinamik lay məlumatlarının sintezi işlənmənin müxtəlif mərhələlərində yatağın başa düşülməsi üçün əsas addımdır. Bu sessiyada 
müxtəlif geofiziki, geoloji və ya monitorinq məlumatlarının inteqrasiyasının əsas qeyri-müəyyənliklərin müəyyənləşdirilməsinə, lay 
anlayışının dəyişdirilməsinə və yaşıl yataqlar və ya qəhvəyi yataqlar üçün drenaj strategiyasının optimallaşdırılmasına kömək etdiyi barədə 
hekayələr nümayiş olunur. Təqdim olunan hallar müxtəlif məlumat növlərinin inteqrasiyasını, hər vəziyyətə uyğunlaşdırılmış xüsusi statik 
və ya dinamik lay modelləşdirmə alətlərinin işlənib hazırlanmasını, habelə yatağın yenidən işlənməsi və ya yaşıl yatağın işlənməsinin 
optimallaşdırılması ilə bağlı qəbul edilmiş qərarların konkret nümunələrini göstərir.

Vaxt Kağız nömrəsi Təqdimat

1330 198333
Təzyiqin müşahidəsi və hidrodinamik tədqiqat analizinin işlənmiş neft yatağının geoloji konsepsiyasının 
dəyişdirilməsində rolu  
Adil Mukanov, Aibek Aldazhar, PKKR JSC

1400 198334
Suez körfəzində işlənmiş layı təkrar işləmək üçün kompleks dinamik və statik xarakteristika tədqiqatı 
Peter Falamouny, Ahmed Morsy, Mahmoud Kinway, Gulf of Suez Petroleum şirkəti 

1430 198371
Mürəkkəb qumdaşı laylarında problemi həll etmək üçün modifikasiya edilmiş doyma hündürlüyü modeli 
və maye kontaktları ilə idarə olunan yenilikçi və kompleks lay xarakteristikası 
Muhammad A Gibrata, Shawket Ghedan, Lamia Rouis, Dragon Oil (ENOC)

Biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

Kağız nömrəsi Təqdimat

198369
Türkiyənin cənub şərqində ağır neft yatağının kompleks 3D geoloji modelləşdirmə tədqiqatı 
Safigul Tuba Kamanli, Turkish Petroleum Corporation (TPAO)

198370
Sulu formasiyanın gücünün karbonat qaz kondensatlı yatağın işlənməsi strategiyasına təsiri, Praktik təhlil 
Zhandos Yeshtay, Yerlan Bekenov, Zhasulan Karamerqenov, KMG Engineering Caspimunaigas

Texniki proqram (30 sentyabr 2019-cu il tarixindən başlayaraq)
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Proqram

1330-1500  Məkan: SPE Sessiya otağı 2  
Texniki Sessiya 02: Neft-qaz sənayelərində rəqəmsallaşdırmanın təsiri
Sessiyanın həmsədrləri: Olzhas Karibayev, NCOC; Abzetdin Adamov, ADA Universiteti

İldən-ilə rəqəmsallaşdırma neft sənayesinə qovuşur. Yataqlar getdikcə rəqəmsallaşdırılır, yeni bir dövrün başlanğıcını xatırladan maşın 
öyrənmə və qabaqcıl məlumat analitikası kimi yeni yanaşmalar və metodlar tətbiq edilir. Yeni rəqəmsal texnologiya bir çox əməliyyat 
proseslərinin sadələşdirilməsinə kömək edir, insanın iş saatlarını azaldır, habelə avadanlığın etibarlılığını və mühafizəsini təkmilləşdirməyə 
kömək edir. Əməliyyat xərclərinə qənaət rəqəmsallaşdırmanın şirkətlərə digər iri təsiridir. Bu sessiyada həm bütün yataq, həm də bütün 
sahə miqyasında prosesi optimallaşdıran və görüntüləyən rəqəmsal tətbiqlər təqdim ediləcək.

Vaxt Kağız nömrəsi Təqdimat

1430 198374
Qərbi Sibir neft yataqları üçün kollektorun texniki- iqtisadi təhlili 
Mixayıl Nauqolnov, Rustam Murtazin MMC Gazpromneft NTC

1500 198337
Neft-qaz sənayelərində rəqəmsal transformasiya 
Aytən Zeynallı, Ruslan Butdayev, Vüqar Salmanov, SOCAR AQS  

1530 198338
Kaşağan yatağında real vaxt rejimində quyu məhsuldarlığının hesablanması üçün məlumatlara əsaslanan 
maşın öyrənmə metodlarının və fizikaya əsaslanan konsepsiyaların tətbiqi 
Adilbek Mürsəliyev, Adilbek Kuşekov, Ruslan Sultanqaliyev, NCOC N.V.

Biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

Kağız nömrəsi Təqdimat

198372
Elmi-tədqiqat təşkilatının virtual surəti: Yanaşmalar və metodlar
Mars Xasanov, Gazpromneft; Fedor Krasnov, Gazpromneft STC

Texniki proqram
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1530-1700  Məkan: SPE Sessiya otağı 1 
Texniki sessiya 03: Quyuətrafı sahənin xarakteristikası
Sessiyanın həmsədrləri: Nurbolat Tiepbergenov, Tengizchevroil; Aydın Kələntərli, Equinor

Quyuətrafı sahənin xarakteristikası layın xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün kritik məlumatlar təqdim edir və bu da layın 
məhsuldarlığını başa düşməyə və hasilat zamanı gözlənilməz hadisələrin azaldılmasına kömək edir. Bu sessiyada layın optimal idarə 
edilməsi və işlənməsi üçün mürəkkəb lay və maye sistemlərini qiymətləndirmək və xarakterizə etmək üçün qabaqcıl karotaj sisteminin və 
quyu sınağının tətbiqini nəzərdən keçirilir.

Vaxt Kağız nömrəsi Təqdimat

1530 198339

Qazaxıstanın qərbində aşağı keçiriciliyə malik qumdaşı layında birləşdirilmiş spektral səsli karotajdan və 
yüksək dəqiqlikli temperatur karotaj məlumatlarından istifadə etməklə, şaquli qırılmanın yayılmasının 
qiymətləndirilməsi 
Dosjan Yeleussinov, Dinmuxammed Bekmaqambetov, Ivan Krabb, Alen Berdimuratov, Total E&P Dunga 
GmbH; Vener Naqimov, Aman Jumekeshov, Azamat Makaşev, Dmitri Makarov, TGT Oilfield Services 

1600 198377

Bir əməliyyatçı perspektivindən quyunun qazılmasının fasiləsiz geoloji müşayiəti və quyunun 
yerləşdirilməsi üzrə gələcək həll variantları  
Kristine Hermanrud, Frank Antonsen, Maria Emilia Teixeira De Oliveira, Steen Agerlin Petersen, Monica 
Constable, Equinor ASA 

1630 198376

Aşağı keçiriciliyə malik qırılmış karbonat layında qabaqcıl süxur (formasiya) testeri ilə qırılmanın 
xarakteristikasının müəyyənləşdirilməsi və qaz potensialının qiymətləndirilməsi 
Samat Ramatullayev, Vlad Blinov, Rüstam Tuxtayev, Anton Filimonov, Nurhat Mendibayev, Murat Zeybek, 
Schlumberger; Müzəffər Tillyabayev, Xurşid Abidov, Alexsey Gavrilov, Vladimir Frik, Surhan Gas Chemical 
Operating Company LLC

Proqram

Texniki proqram
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Proqram

Texniki proqram

1530-1700  Məkan: SPE Sessiya otağı 2 
Texniki sessiya 04: Qurğu əməliyyatları və standartlarında tələblərin artırılması
Sessiyanın həmsədrləri: Əli Həsənli, SOCAR AQS; Matteo Ce, Equinor

Neft-qaz sənayesi son illərdə əldə edilən bir neçə texnoloji irəliləyişlə ən çətin sənayelərdən biri olmasına baxmayaraq dünya iqtisadiyyatına 
ən böyük töhfə verənlərdən biridir. Tədqiqatlar göstərir ki, növbəti 20 il ərzində tələbatın ödənilməsi üçün tələb olunan neft və qaz hasilatı 
gücünün miqdarı son on ildə reallaşdırılan miqdardan iki dəfədən çoxdur. Artan tələbi ödəmək üçün bir sıra amillər nəzərə alınmalıdır. 
Bu amillərə daxildir: potensialın artırılması, layihələrin iqtisadi cəhətdən səmərəli olması; neft və qaz sənayesinin təhlükəsizliyinin və 
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və karbon izinin azaldılması (enerji səmərəliliyi). Bu tələblər daha analitik, məlumatlara əsaslanan və müasir 
yanaşmaya ehtiyac duyur. Bu sessiya ənənəvi strategiyalara alternativ hasilat strategiyaları, yeni sualtı texnologiyalar və materialın 
xarakteristikası ilə əlaqəli ekoloji problemlərin həllində yeni yanaşmaya fokuslanır.

Vaxt Kağız nömrəsi Təqdimat

1530 198342
Mineral əsaslı korroziya əleyhinə və istiliyə davamlı çoxkomponentli kompozit materialların ilkin tədqiqatı 
Emil Əsgərov, SOCAR-AQS

1600 198343
Qaz/kondensat yataqlarının işlənməsi: Sualtı-sahil iqtisadi cəhətdən faydalı həll variantı 
Luc Riviere, Clement Boireau, Rory Mackenzie, TOTAL  

1630
Dəvət 
edilmiş 

təqdimat

Qaldırma əməliyyatlarında qabaqcıl standartların tətbiqi 
Elvin Şahməmmədov, SOCAR-AQS MMC

Biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

Kağız nömrəsi Təqdimat

198378

Kağızdan polada: Xəzər dənizində ilk simulyasiya gəmisinin təchizi 
Fərid Hadiaman, Samir Mollayev, Ayaz Əmirov, Fuad İbrahimov, Ehtiram Əzizov, BP Eksploreyşn (Kaspian Si) 
Limited; Hacıağa Məmmədov, Baker Hughes; Natalya Məmmədova, Pərviz Bəkirov, BP Eksploreyşn (Kaspian 
Si) Limited

198379
Avadanlıqların optimallaşdırılması və problemlərin aradan qaldırılması vasitəsilə hasilatın dəstəklənməsi 
və dəniz əməliyyatlarının təhlükəsizliyi 
Fatemeh Mehran, Ali Didanloo, Tu Le Mai Khanh, Schlumberger; Hung Le. Q, Thang Long JOC
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Texniki proqram

Çərşənə axşamı, 17 oktyabr 2019-cu il

1145-1315  Məkan: SPE Sessiya otağı 1 
 Texniki Sessiya 05: Layın müşahidəsi
Sessiyanın həmsədrləri: Bolat Amanqaliyev, Tengizchevroil; Marat Nauryzgaliyev, NCOC

Həddən artıq mürəkkəb layların dinamik davranışının başa düşülməsi texniki cəhətdən möhkəm yatağın işlənməsi planlarının qurulması 
baxımından əsas problemdir. Bu sessiyada temperatur məlumatlarının suyun vurulma uyğunluğunun idarə edilməsinə inteqrasiyasının 
sənaye nümunələri və lay təzyiqinin hesablanması, layın müşahidəsi və hasilatın optimallaşdırılmasında hidrodinamik tədqiqat analizinin 
dəyəri nümayiş etdiriləcək.

Vaxt Kağız nömrəsi Təqdimat

1145 198345

Kaşağan yatağının erkən hasilatı zamanı layın müşahidəsi və hasilatın optimallaşdırılması üçün 
hidrodinamil tədqiqat analizinin dəyəri 
Aigerim Buxarbayeva, Can Hatiboğlu, Şimali Xəzər Əməliyyat Şirkəti; İlyas Saurbayev, Shell Kazakhstan; John 
Reedy, Byron Haynes, Berik Uap, Şimali Xəzər Əməliyyat Şirkəti

1215 198393

Kompleks yanaşmadan istifadə etməklə üfüqi quyuların məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi Mikro-
seysmik monitorinq, Standart PLT və marker əsaslı hasilat karotajından istifadə etməklə geofiziki karotaj
Artem Basov, Oleg Bukov, Vadim Kuznetsov, Dmitry Lazutkin, LLC Bazhen Texnologiya Mərkəzi;  
Kseniya Saprikina, Kirill Ovçinnikov, Andrey Quryanov, Aleksandr Kataşov, İqor Novikov, Geosplit LLC

1245 198385

Akustik karotajdan istifadə etməklə yüksək GOR neft quyularında davamlı boruarxası təzyiqin 
müəyyənləşdirilməsi
Serqey Vasilyev, Nikolay Boltunov, Alena Şkaran, LLC Slavneft-Krasnoyarskneftegaz; Elena Kirpiçikova,  
Roza Minaxmetova, Valeriy Pimantyev, Vener Naqimov, Asiya Zaripova, TGT

Proqram
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Proqram

1145-1315  Məkan: SPE Sessiya otağı 2 
Texniki sessiya 06: Quyunun tikintisində məhsuldarlıq və texnoloji təkmilləşmələr
Sessiyanın həmsədrləri: Elşən İsmayılov, SOCAR AQS; İlkam Muxamestşin, RESMAN

Bu sessiyada quyunun təhvili standartlarını yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif texnikaların tətbiq olunduğu ən son texnoloji irəliləyişlərdən 
istifadə edərək quyu tikintisi və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi nümunələri araşdırılacaq.

Vaxt Kağız nömrəsi Təqdimat

1145 198348
Xəzər dənizi regionunda endirilmiş ən ağır və ən uzun 13 3/8’’ qoruyucu kəmər 
Elchin Akbarli, Elshan İsmayilov, Mohammad Masalmah, SOCAR-AQS

1215 198349
Çoxsaylı qoruyucu borularda yeni nəsil ultrasəs aləti ilə sementin qiymətləndirilməsi Qazaxıstanın Tenqiz 
yatağında əməliyyatın səmərəliliyini artırır 
Jalqasbek Ayazov, Tengizchevroil; Yegor Se, Chevron; Andrey Timonin, Schlumberger 

1245 198350
Qazmanın bərpası modelləşməsinə əsasən avtomatik BHA mail tendensiya proqnozunun işlənib 
hazırlanması 
Hendrik Suryadi, Tao Yu, Yuelin Shen, Djek Yan, Robin Çen, Vey Çen, Timur Xusayenov, Schlumberger

Biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

Kağız nömrəsi Təqdimat

198384
Yan lülənin trayektoriyalarını layihələndirərkən qazma nəticəsində yaranan qırılmaların dayanma riskini 
azaltmaq üçün qırılma həndəsəsinin modelləşdirilməsi 
Fergus Allan, David Şepherd, Abbas Abbasov, Cennifer Villinski, Reza Məcidi, İbrahimov Bağır, BP

Texniki proqram



19

SPE illik Xəzər Texniki Konfransı

1415-1545  Məkan: SPE Sessiya otağı 1 
Texniki sessiya 07: Sərt quyudaxili şəraitlərin problemlərinin aradan qaldırılması
Sessiyanın həmsədrləri: Emil Nəsirov, JOCAP; David Barge, Tengizchevroil

Neft və qaz yataqlarından hasilat çox vaxt optimal quyu məhsuldarlığını qoruyub saxlamaq üçün yenilikçi texnologiyalar tələb edən irimiqyaslı 
əməliyyat problemləri ilə üzləşir. Mühüm həll variantları əməliyyatçılar tərəfindən tələb olunur və axtarılır. Bu sessiyada hasilat əməliyyatları 
zamanı rast gəlinən ən çox yayılmış və çətin olan üç məsələni – qum və suyun yaranmasını və quyudaxili çöküntünü aradan qaldırmaq üçün 
texnologiyaların tətbiqi, işlənib hazırlanması və yerləşdirilməsi ilə bağlı praktik nümunələr təqdim ediləcək.

Vaxt Kağız nömrəsi Təqdimat

1415 198351
Tikilmiş gellərdən istifadə etməklə suyun dayandırılması 
Elçin F. Vəliyev, Əzizağa A. Əliyev, Vüqar V. Quliyev, Nuranə V. Nağıyeva, “Neftqazelmitədqiqatlayihə”  
İnstitutu SOCAR 

1445 198352
Tengiz yatağında çöküntü sıxma ləngidicisinin uğurlu tətbiqi 
Akilbek Kamispayev, Elima Qazizova, Anton Skopiç, Timur Munbayev, Edvard Neubauer, Con Klarke, 
Tengizchevroil LLP  

1515 198388
Heterogen kompozit neft yataqları üçün suyun dayanmasının rəqəmli simulyasiyası 
Bağır A. Süleymanov, Xasay A. Feyzullayev, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu, SOCAR

Proqram

Texniki proqram
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1415-1545  Məkan: SPE Sessiya otağı 2 
Texniki Sessiya 08: Qazma və texniki xidmətdə yeni texnikalar və alətlərdən istifadə 
etməklə, qeyri-müəyyənliklərin və xərclərin azaldılması
Sessiyanın həmsədrləri: Emmanuel Ellenberg, Schlumberger; Teyrun Qəhramanov, Halliburton

Yeni qazma və tamamlama texnologiyaları rentabelli və etibarlı quyu tikintisi layihələrinə imkan vermək baxımından mühüm rol oynayır. 
Avadanlıqların və onların cari vəziyyətinə görə texniki xidmətinin etibarlılığını artırmaq üçün süni intellektin istifadəsindən tutmuş quyuların 
yerləşdirilməsini optimallaşdırmaq üçün ultra dərin sərhəd xəritələşdirmə texnologiyasından istifadəyə qədər bu sessiyada sənayenin bəzi 
çətin quyuların qazılmasını və tamamlanmasını təkmilləşdirmək üçün yenilikçi metodlardan necə istifadə etdiyini nümayiş etdirilir.

Vaxt Kağız nömrəsi Təqdimat

1415 198392
Azərbaycanın Bulla dəniz yatağında sorucu quyulardan istifadə etməklə məsamə təzyiqinin və qazma 
məhlulunun optimal çəkisinin hesablanması: Praktik tətbiq nümunəsi 
Məmməd Mirzəyev, Sevinc Qasımova, İftixar Qasımov, SOCAR AQS İnstitutu, SOCAR 

1445 198355

Malayziyada konuslu istiqamətləndirici kəmərin quraşdırılması, hazır quyunun dəyərinin ilk 
optimallaşdırılması  
Fadzril Syafiq Camaldin, Cin Minq Li, İliyas M Dan, Sathiaseela Arumuqam, Vei Nyin Lin, M Afiefe Omar,  
Anas M Sofian, Xayrul Anşar Nasarudin, Edwin Damasena, PETRONAS  

1515 198356

Əhatə radiusunu genişləndirməklə qazma (ERD) ilə Şimali Xəzər yatağının kəşfiyyatı üçün ultra dərin lay 
xəritələşməsi və süxurun qiymətləndirilməsindən istifadə 
Serqey Ştun, Mixayıl Qolenkin, Artem Ştun, LLC LUKOIL-Nizhnevolzhskneft; Ruslan Qolubtsov,  
Victor Dovqopoli, Vitali Kuzakov, Artem Mityaqin, Niyaz Şaymərdanov, Schlumberger

Biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

Kağız nömrəsi Təqdimat

198390

Quyunun tamamlanması texnologiyaları üzrə pilot işlərin nəticələri və Xəzər dənizində Yu. Korçaqin 
yatağının həddən artıq uzun üfüqi quyularının nümunəsinin davamlı monitorinqi 
Seqey Ştun, Aleksandr Senkov, Oleq Abramenko, LUKOIL-Nizhnevolzhskneft LLC; Marat Nuxayev, Siberian 
Federal Universiteti, Resman; İlkam Muxametşin, RusGazBureniye LLC; Konstantin Naydenskiy, Artem 
Qalimzyanov, Yekaterina Popova, Resman

198391
Yüksək özlülüklü neftin ilkin hasilatının səmərəliliyini artırmaq üçün texnoloji imkanlar 
Andrey Maksimenko, Euqene Şerstoboyev, Aleksey Osipenko, Aleksey Axmetov, Roman Demenev, 
Gazpromneft STC

Proqram

Texniki proqram
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Proqram

Texniki proqram

1615-1745  Məkan: SPE Sessiya otağı 1 
Texniki Sessiya 09: Quyuların müşahidəsi və ölçmə
Sessiyanın həmsədrləri: Fərhad Əliyev, Baker Hughes, a GE company; Ehtiram Əzizov, BP

Quyulara nəzarət quyuların və beləliklə layın özünün xarakteristikasının müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu fəaliyyətlər quyularda ola biləcək hər hansı bir problemi aşkar etməyə və resursun istismar müddətində hasilat haqqında mühüm 
məlumatlar verməyə kömək edəcəkdir. Bu sessiya real vaxt rejimində quyunun ölçülməsində və müşahidəsində təkmilləşdirmələrin, 
xüsusilə hasilatın karotajı zamanı yeni texnika və rəqəmsal cihazlardan istifadənin nümayişinə həsr olunub. Son dövrlərdə sənaye nəhəngləri 
tərəfindən geniş istifadə olunan yeni çoxfazlı ölçmə cihazları da diqqət mərkəzindədir.

Vaxt Kağız nömrəsi Təqdimat

1615 198394
Quyuların işlənməsi prosesinin optimallaşdırılması 
Renat Sadirbakiyev, Edvard Neubauer, Anton Skopiç, Olzhas Suleymanov, Abzal Aitjanov, Tengizchevroil LLP 

1645 198358

Neft və qaz yataqları üçün bir alət kimi üfüqi quyularda hasilat karotajının müasir texnologiyaları 
Rəqəmsallaşdırma 
Marat Dulkarnaev, Povhneftegaz TME LUKOIL-West Siberia LLC; Kirill Ovchinnikov, İqor Novikov, Evgeny 
Malyavko, Geosplit LLC  

1715 198359
Çoxfazlı sərfölçənlərlə əməliyyat təcrübəsi 
Anton Skopiç, Edvard Neubauer, Con Klarke, Çingiz Bopiyev, Tengizchevroil
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1615-1745  Məkan: SPE Sessiya otağı 2 
Texniki sessiya 10: Strateji texnologiyanın təkmilləşdirilməsi vasitəsilə quyuların qabaqcıl 
istismarı
Sessiyanın həmsədrləri: Xayrul Ənşar Nəsrudin, PETRONAS Azerbaijan; Hilde Marie Goldstein Seiertun, Equinor 

Qazma və tamamlama sahəsindəki texnologiya və strategiyanın inkişafı xüsusilə ERD, HPHT və dərin su kimi çətin və mürəkkəb quyular 
üçün əməliyyat uğuruna doğru katalizator rolunu oynayır. Bu sessiyada mürəkkəb layın qazılması və tamamlanması çərçivəsində potensial 
karbohidrogenin açılması üçün ən son texnologiya və strategiyanın bəzi uğurlu tətbiqləri barədə əlavə müzakirə aparılacaq. Əməliyyat 
uğuru ümumi CAPEX və layihə qrafikini layın məhsuldarlığına və hasilatına sıfır təsir göstərərək nə qədər optimallaşdırdığı ilə sübut olunur.

Vaxt Kağız nömrəsi Təqdimat

1615 198360
Su təchizatı və basma quyular üçün Korolev su basmanın pilot tamamlanma layihəsi 
Roy Qest, Kİmbat DaQistanova, Assiljan Bekişev, Ted Playton, Tengizchevroil; Ray Macias, Maykl Fuller, 
Chevron Energy Technology Company; Mauricio Villegas, Chevron

1645 198361
Real vaxt rejimində quyuda qaz axınının təhlili və dinamik təzyiq nəzarətli qazmada idarəetmə 
Andreu İlin, Sayamik Ameen Rostami, Kedar Deşpande, Olga Bukaşkina, Weatherford 

1715 198362

Xəzər dənizinin şimalında rekord ERD ağıllı tamamlama sisteminin quraşdırılması Problemlər, həll 
variantları və çoxsahəli yanaşma 
Stanislav Novokşenov, Talqat Kosset, Nikolas Goura, K&M Technology Group; Andrey Niverçuk, Lidia 
Letçikova, Schlumberger; Renat Nabiullin, Afrand Dadaşev, Roman Nabokin, OOO LUKOIL- Nizhnevolzhskneft

Biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

Kağız nömrəsi Təqdimat

198396
Hasilat karotajı üçün alternativ izləyici qurğu texnologiyalarının tətbiqi 
Dmitri Şestakov, Marat Qaliyev, İlşat Badrtdinov, Vadim Xamidullin, Kogalymneftegaz TME LUKOIL-West 
Siberia LLC; Kirill Ovçinnikov, Yevgeni Malyavko, Geosplit LLC

198397
Qazma sütununun bütövlüyünün planlaşdırılması və monitorinqinin təkamülü 
Hendrik Suryadi, Robin Çen, Valeri Dolquşin, Schlumberger

Proqram

Texniki proqram
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Proqram

Texniki proqram

Cümə, 18 oktyabr 2019-cu il

1130-1300  Məkan: SPE Sessiya otağı 1 
Texniki sessiya 11: Hasilat sisteminin optimallaşdırılması
Sessiyanın həmsədrləri: Atageldi Kakayev, Dragon Oil Turkmenistan və Mixayıl Vafolomeyev, Kazan Federal Universiteti 

İstehsalın optimallaşdırılması quyunun vəziyyətindən neftin xarakterik xüsusiyyətlərinə qədər bir çox amillərə əsaslanaraq çətin ola bilər. 
Texnologiyanın inkişaf etdirilməsinin bu amillərin bir çoxunu aradan qaldırmasına və bəzi çətinlikləri asanlaşdırmasına baxmayaraq, ənənəvi 
həll variantlarının bənzərsiz tətbiqinə laqeyd yanaşmaq olmaz. Bu texniki sessiyada üç birgə nümunə təqdim edilir və bu nümunələrdə süni 
qaldırma, quyu stimullaşdırma metodu və qazın dayandırılması əməliyyatları uyğunluğa nəzarət edən kəmər quyruğunun quraşdırılması ilə 
üç fərqli yataqda layın məhsuldarlığını yaxşılaşdırır. 

Vaxt Kağız nömrəsi Təqdimat

1130 198363
Tengiz yatağında uyğunluğa nəzarət metodlarının tətbiqi 
İlyas Yeçşanov, Kanat Jumaqulov, İlyas Tussupbayev, Çingiz Bopiyev, Yosef Qomian, Bolat Amanqaliyev, 
Tengizchevroil LLP

1200 198364
Xəzər dənizinin Azərbaycana aid olan hissəsində Azəri-Çıraq-Günəşli yatağında avtomatik qazliftin tətbiqi 
Samir Hüseynzadə, Charlie Hammond. Əhəd Paşayev, İlkin Allahverdiyev, Rövşən Mollayev, BP  

1230 198365

Yüksək dərəcəli pinpoint texnologiyasının son dərəcə çətin çoxtərəfli quyuda ilk tətbiqi Sıx karbonatdan 
əldə olunan uğurlu bilik və təcrübələr – Minaqiş yatağı, Qərbi Küveyt 
Mohamed Mofti, Leopoldo Sierra, Alaeldin Saad Fraq Alboueşi, Halliburton; Milan Patra, Sulaiman Ali, 
Abdullah Abu-Eida, Saad Matar, Küveyt Neft Şirkəti

Biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

Kağız nömrəsi Təqdimat

198399
Tengiz yatağında qurğunun məhsuldarlığını optimallaşdırmaq üçün quyu siyirtmələri üzrə APC  
Arman Tanzharikov, Randy Cernik, Arman Şantayev, Tengizchevroil (TCO)

198401
Quyunun halqaşəkilli məkanında vakuum yaratmaqla neft hasilatının stimullaşdırılması 
Anatoliy Andreeviç İsayev, Rüstem Şafagatoviç Taxautdinov, Vladimir İvanoviç Malixin, Almaz Amirzyanoviç 
Şarifullin, Sheshmaoil Management company LLC
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Proqram

Texniki proqram

1130-1300  Məkan: SPE Sessiya otağı 2

Texniki sessiya 12: Quyunun tikintisinin qeyri-standart metodları: Yeni imkanların yaradılması  
Sessiyanın həmsədrləri: Diana Şiqapova, Roxar; Sübhan Bəşirli, Schlumberger

Quyu tikintisi həmişə böyük bir problem olmuşdur və mühəndislər davamlı olaraq qazma və tamamlama metodlarını optimallaşdırmaq və 
quyuda məhsuldarlığı artırmaq üçün yeni ideyalar axtarışındadırlar. Bu sessiyada quyunun tamamlanması üzrə qeyri-ənənəvi metodlardan 
bəhs ediləcək və bu, quyunun tikintisində cari imkanların hüdudlarını sınayan yeni üfüqlər açır. Sessiyanın əsas mövzuları quyuların üfüqi 
tamamlanması, təzyiq altında laylarda qazmanın optimallaşdırılması və yeni sementləmə texnologiyaları olacaq.

Vaxt Kağız nömrəsi Təqdimat

1130 198366

Elastik xüsusiyyətlərə malik sement daşı və kəmər quyruğunun fırlanması ilə quyunun sementlənməsi 
Bazhenov süxurundan çətin çıxarılan neft ehtiyatlarının uğurlu işlənməsinin açarıdır. 
İvan Susliakov, Taras Şevçuk, Aleksey Alekseyev, «Technology center «Bazen», LLC; Aleksey Dryaba,  
Andrey Alyakin, «GROUP MTO», LLC ; Oleq Sekaçev, PNG Service Company Ltd

1200 198367

Qazma zamanı quyuda lay təzyiqinin ölçülməsi texnologiyası Yüksək təzyiq altında olan layların 
qazılmasında ən mühüm dəyişikliklər 
Samat Ramatullayev, Akikat Maxmotov, Muratbek Jabaqenov, Schlumberger; Mişel Cesari, Salvatore Torrisi, 
Graziano Capone, ENI Turkmenistan; Federica Ferrari, ENI Upstream 

1230 198368
Hibrid qabaran paker – Suya meylli zonanın izolyasiyası 
Shian Ee Ma, Siti Nur Mahirah Bt M Zain, M Faizatulizuddin B İshak, M Afiefe B Omar, PETRONAS; Cennie Çin 
Pui Li, Schlumberger

Biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

Kağız nömrəsi Təqdimat

198403

Sualtı quyuda təmir işləri – Qərbi Afrikada ilk dərinsulu müvəqqətli quyuların konservasiyasında 
əməliyyatçının təcrübəsi
Uilliam Sin Yun, Xəlil Mohamed M’bareck, Şahira Emie Lyana Mustafa, Mohd. Hairi Abdul Razak, Mohd. 
Yuzmanizeil Yakub, PETRONAS

198404
Cənubi Çin dənizinin qərbində yeni neft əsaslı qazma məhlulunun işlənib hazırlanması və yataqda tətbiqi  
Yonqbin Guo, Çiin Liu, Şen Quan, CNOOC China Limited-Çjanszyan
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Biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

Biliklərin paylaşıldığı stend məruzələri

Kağız nömrəsi Təqdimat

198405

Möhkəmləndirilmiş köhnə şaquli quyuda çoxmərhələli layın hidravlik yarılmasının tamamlanmasının ilk uğurlu 
tətbiqi  
Nurlan Nurlibayev, KMG Engineering; Kərim Asanov, Adilbek Başyev, KMG Engineering LLP Caspimunaigas 
şirkətinin filialı; Rauan Raximberdi, KazaxTurkMunay; İvan Xlestov, Gryphon Oilfield Solutions; Stanislav Zaqraniçniy, 
Temir Energy Central Asia

198406
Neft dağılmalarının hesablanmasının iş axını  Eghbal Motaei, Darşini Yeap May Çen, Raj Deo Tevari, PETRONAS 
Carigali Sdn Bhd; Elnur Məmmədov, PETRONAS Azerbaijan; Jazael Ballina Ruvalcaba, PETRONAS Carigali Sdn Bhd

198407
Yüksək basqılı və yüksək temperaturlu (HPHT) dəniz quyusunda dar təzyiq pəncərəsini və yüksək izafi 
hidrostatik təzyiqi aradan qaldırmaq üçün qazma mayesinin qeyri-ənənəvi layihələndirilməsi  Lingges Devadass, 
PETRONAS Carigali Sdn Bhd; Saşa Sirapuşçinski, Jene Rockwood, Rockwood Impact Fluid Solutions

198410
Aximov formasiyasının iyerarxik qruplaşdırma elmi-tədqiqat layihəsində süni intellekt yanaşmaları 
Andrey Sevostyanov, Azamat Timirgalin, Roman Oşmarin, STC Gazpromneft; Georgiy Volkov, İsgəndər Mukminov, 
Artem Kondratev, GPN-GEO LLC

198411

Maşın öyrənmə metodlarından istifadə etməklə layın təmizlənməsinin proksi modeli üzrə yeni yanaşma 
Oleq Zotkin, Alena Osokina, Gazpromneft Elm və Texnologiya Mərkəzi; Maksim Simonov, Gazpromneft Elm və 
Texnologiya Mərkəzi, Böyük Pyotr adına Sankt-Peterburq Politexnik Universiteti; Andrianova Alla, Anar Sharifov, 
Gazpromneft Elm və Texnologiya Mərkəzi

198412
Kosmik pilotsuz hava sistemləri layın kəşfiyyatı və işlənməsinin optimallaşdırılmasını dəstəkləyir  Emil Bayramov, 
Conatan Davis, Niyazi Əzizov, Niyaziugar İsmayilov, Cəlal Rəhimov, Anar İsgəndərov, Elçin Teymurlu, Qorxmaz 
Kərimov, BP (Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə) Regionu

198413 Ətraf mühitin mühafizəsi və Xəzər dənizinin bioloji müxtəlifliyi üçün təhlükələr  Şəbnəm Əliyeva,SOCAR AQS

198414 SƏTƏM oriyentasiya prosesi – yaşıl papaq  Aleksandra Krujalo, Ayaz Həsənquliyev, SOCAR AQS

198415
Bioloji aktiv əlavələrdən istifadə edərək quyuya su axınları üzrə yeni selektiv izolyasiya metodu 
Fazil K. Kazımov, Səbinə C. Rzayeva, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu, SOCAR

198416

Yüksək özlülüklü neft hasilatının səmərəliliyini artırmaq üçün bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsinin nəticələri 
Anatoliy Andreyeviç İsayev, Sheshmaoil Management Company LLC; Mexralı Mirzəli oğlu, Almetyevsk Dövlət Neft 
İnstitutu; Rüstəm Şafagatovich Taxautdinov, Vladimir İvanoviç Malixin, Almaz Amirzyanoviç Şarifullin, Sheshmaoil 
Management Company LLC

198420
Real vaxt rejimində monitorinq və idarəetmə ilə kabellə idarə olunan zonal hasilat texnologiyası  Qinqhai Yan, 
Quanbin Van, çuan Yu, Deli Jia, Ming Li, Neftin Kəşfiyyatı və İşlənməsi üzrə Elmi-tədqiqat İnstitutu, CNPC

198421
Qazın ümumi tərkibinin, neft və su axınının dərəcələrinin və mayenin özlülüyünün ölçülməsi üzrə yeni metodların 
və cihazların işlənib hazırlanması  Anatoliy Andreyeviç İsayev, Rüstem Şafagatoviç Taxautdinov, Vladimir İvanoviç 
Malixin. Almaz Amirzyanoviç Şarifullin, Sheshmaoil Management company LLC

198422
Bir qəpik xərcləmədən hasilatın optimallaşdırılması (Praktik tətbiq nümunəsi) 
Muhammad Saeed Axtar, Muhammad Hasan Şahid, Şarven Kumar, Muhammad Şakel, Mariam Şakel, Syed xalid 
Əhməd, Orient Petroleum Inc.; Ruslan Qasımlı, FLEXIM; Nazeer Ahmed, OGDCL

198424
İşlənmiş neft yataqları üzrə mexanikləşdirilmiş istismar metodunun seçilməsi: Praktik tətbiq nümunəsi 
Arman Dərviş Sarvestani, Ali Hadipour, Tarh-o-Palayesh Engineering Company

198425
Birgə və çoxsahəli yatağın işlənməsinin planlaşdırılması - Xəzər dənizi üzrə praktik tətbiq nümunəsi 
Yekaterina Eliseyeva, One Subsea; Fabien Hauchart, Subsea 7; Skott Uilson, One Subsea; Serqey Muxin, Subsea 7
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Məruzəçilərin tərcümeyi-halları

Məruzəçilərin tərcümeyi-halları

Yusifzadə Xoşbəxt Bağı oğlu, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Şirkərinin (SOCAR) Birinci Vitse-prezidenti 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
(AMEA) üzvü

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
və Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq 

Elmlər Akademiyasının həriri üzvü, Gürcüstan Milli Elmlər Akademiyası 
və Rusiya Təbiyyat Elmləri Akademiyasının xarici üzvü, Rusiya 
Beynəlxalq Mühəndislər Akademiyasının fəxri akademiki, Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye İnstitutunun fəxri professoru, geologiya-
mineralogiya elmləri doktoru, professor Xoşbəxt Bağı oğlu Yusifzadə 
1930-cu il yanvarın 14-də Bakı ətrafındakı Pirşağı kəndində doğulub. 
1947-ci ildə orta məktəbi, 1952-ci ildə isə Azərbaycan Sənaye 
İnstitutunu (hazırkı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) 
Geologiya və neft yataqlarının kəşfiyyatı ixtisası üzrə bitirib. 
Karyerasına SSRİ Neft Nazirliyinin Dövlət Xüsusi Neft Layihəsinin Bakı 
şöbəsində başlayıb. Daha sonra “Azərdənizneft” İstehsalat Birliyi və 
“Azneft” Neft İstehsalat Birliyində işləyib. 1954-cü ildə “Qurqan neft”in 
(indiki “Neft daşları”) ilk mədənində baş geoloq vəzifəsinə təyin edilib. 
1970-1992-ci illərdə “Xəzərdənzneft” Sənaye və İstehsalat Birliyində 
direktor müavini və baş geoloq vəzifələrində işləyib.

1992-1994-cü illərdə “Azərneft” Dövlət Konserninin birinci vitse-
prezidenti və SOCAR prezidentinin müşaviri olub. 1994-2004-cü 
illərdə SOCAR-ın Geologiya, geofizika və yataqların işlənməsi üzrə 
vitse-prezidenti olub. 1960-cı ildə namizədlik dissertasiyasını. 1987-ci 
ildə Moskvada doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. 2005-ci ildə 
professor adını alıb, 2007-ci ildə isə AMEA-nın üzvü seçilib.

Fabrice Bouchaud,  
İR direktor - işçi qüvvənin planlaşdırılması və 
kadr ehtiyatının təlimi, Schlumberger şirkəti

Fabrice Bouchaud hal-hazırda Schlumberger 
şirkətində 2017-ci ilin iyulundan bəri fəaliyyət 
göstərən işçi qüvvənin planlaşdırılması və kadr 
ehtiyatının təlimi üzrə qlobal İR direktorudur. 

O, şirkətin Fransanın paytaxtı Paris şəhərində yerləşən korporativ baş 
ofisində fəaliyyət göstərir. Cənab Bouchaudun Schlumberger şirkətində 
karyerası 1991-ci ildə Venezuelanın Karakas şəhərində başlayıb. O, Latın 
Amerikasında, ABŞ-da, Misirdə və İndoneziyada, habelə vətəni Fransada 
İR vəzifəsində çoxsaylı tapşırıqların icrasını həyata keçirib. O, quyuların 
yeraltı təmiri sınaq, quyuların texniki xidməti habelə elmi-tədqiqat 
və mühəndislik sahələrini əhatə edən müxtəlif işlərdə çalışıb. Hazırkı 
vəzifəsindən əvvəl cənab Bouchaud 2 il şirkətin insan resursları üzrə 
qlobal əməliyyat direktoru vəzifəsində çalışıb. Cənab Bouchaud Paris 
Siyasi Elmlər İnstitutundan bakalavr dərəcəsinə və London İqtisadiyyat 
Məktəbindən iqtisadiyyat və beynəlxalq münasibətlər üzrə magistr 
dərəcəsinə malikdir.

Thierry Debertrand,  
Kəşfiyyat və hasilat, Neft təsisatları üzrə  
vitse-prezident, TOTAL şirkəti

Thierry 1984-cü ildə Total şirkətində fəaliyyətə 
başlayıb və 19 ildən çox xarici ölkələrdə çalışıb 
(İndoneziya, BƏƏ, Argentina, Venesuela və 
Liviya). Laylar və neft mühəndisliyi sahədində 

ilk vəzifələrindən sonra işlənmə tədqiqatları üzrə mühəndis kimi çalışıb 
və sonra karyerasını təxminən 10 il ərzində əməliyyatlara yönəldib. Onun 
vəzifələri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində dəniz qurğusu rəhbəri, Total 
Austral (Argentina) şirkətində əməliyyatlar üzrə direktora qədər dəyişib. 
O, Total şirkətinin baş ofisinə yeni müəssisələrdə baş vasitəçi kimi qayıdıb.

O, Ypergas şirkətinin icraçı direktoru və Liviyanın Total E&P şirkətinin 
icraçı direktoru vəzifələrində çalışlb. 2010-cu ildə Total E&P şirkətinin filialı 
üçün SƏTƏM üzrə baş vitse-prezident vəzifəsinə təyin olunub. 2014-cü 
ilin sentyabr ayında yataq əməliyyatları üzrə vitse-prezident vəzifəsinin 
icrasına başlayıb.

1 yanvar 2017-ci il tarixində Thierry Debertrand əməliyyatlar şöbəsində 
işlənmə və texniki dəstək çərçivəsində dəniz əməliyyatları üzrə vitse-
prezident təyin edilib. 1 sentyabr 2019-cu il tarixindən etibarən neft 
təsisatlarının vitse-prezidenti təyin edilib.

Niall Henderson,  
Xəzər və Orta Şərq regionları (BP şirkəti) üzrə 
kommersiya vitse-prezidenti

Niall Henderson BP şirkətinin Xəzər və Orta 
Şərq regionları üzrə kommersiya vitse-
prezidenti vəzifəsində çalışır. 

Niall əvvəllər BP şirkətinin Londonda yerləşən 
qlobal birləşmələr və satınalmalar qrupunda menecer vəzifəsində 
çalışmış, burada nüfuzlu Aker-BP sövdələşməsi və son zamanlarda 
Lightsource BP (günəş batareyalarının istehsalçısı) və BP Chargemaster 
(elektrik nəqliyyat vasitələrinin doldurulması) şirkətlərinin yaradılması 
ilə nəticələnən sövdələşmələr daxil olmaqla dəyəri 12 milyard dollardan 
çox olan sövdələşmələr həyata keçirib. Bundan əvvəl Niall L48-də (ABŞ) 
BP şirkətinin quru şist qaz biznesi üzrə planlaşdırma və strategiyanın 
rəhbəri olub. Niall, Neft Mühəndisliyi (Heriot Vatt, Böyük Britaniya) 
və Kimya Mühəndisliyi (Kembric Universiteti, Birləşmiş Krallıq) 
ixtisasları üzrə magistr dərəcələrinə malik diplomlu mühəndisdir. O, 
Massaçusets Texnologiya İnstitutundan Sloan fondunun təqaüdçüləri 
proqramının (MBA) məzunudur. Niall Birləşmiş Krallığın yenicə yaradılmış 
şirkətinin – Polysolar Ltd-nin məsləhət şurasının sədridir və əvvəllər 
müxtəlif ölkələrdə sosial sahibkarları dəstəkləyən Aşoka Dəstək 
Şəbəkəsinin üzvü olub.
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 Zaher Ibrahim, Prezident, Səudiyyə Ərəbistanı, 

Şimali Körfəz və Şərqi Aralıq dənizi, Baker 

Hughes, a GE company şirkəti

Zaher Ibrahim, Baker Hughes, a GE Company 

şirkəti üçün Səudiyyə Ərəbistanında Şimali 

Körfəz və Şərqi Aralıq dənizi üzrə geoloji-coğrafi 

informasiya mərkəzlərinin regional şəbəkəsinin prezidentidir.

Bu vəzifədə Zaher BHGE şirkətinin Fullstream portfelində Səudiyyə 

Ərəbistanı, Şimal Körfəz və Şərqi Aralıq dənizi regionunda artımın və 

BHGE şirkətinin sifarişçiləri ilə əməliyyat mükəmməliyinin təşviqinə görə 

məsuliyyət daşıyır; o, həmçinin BHGE şirkətinin kommersiya intensivliyini 

daha da gücləndirmək, müştəri ehtiyaclarını ödəmək üçün yenilikçi həll 

yollarını birgə yaratmaq, lokalizasiyanı idarə etmək və yerli kadr ehtiyatı və 

imkanlar yaratmaq məqsədilə strateji istiqamət təyin etmək üçün komanda 

ilə əməkdaşlıq edir.

Hazırkı vəzifəsindən əvvəl Zaher bazarda alternativ kanalları, strateji 

inkişaf proqramlarını və onların icrasını araşdıraraq kommersiya intensivliyi 

və əsas müştərilərin idarə edilməsi vasitəsilə mədaxil artımının həyata 

keçirilməsindən cavabdeh olan MENAT & Hindistan satış və kommersiya 

təşkilatına rəhbərlik edib. O, təşkilat daxilində kommersiya intizamının və 

mükəmməliyin idarə edilməsinə fokuslanıb.

Əvvəllər Zaher Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Xobar bölgəsində qurulan 

neft-qaz biznesinin baş icraçı direktoru olaraq portfel daxilində artımın, 

əməliyyat mükəmməlliyinin və Səudiyyə sifarişçiləri ilə tərəfdaşlığın idarə 

edilməsinə, ümumi satış həcminin və təmiz mənfəətin artımını idarə etmək 

üçün strateji istiqamətin təyin edilməsinə, habelə kommersiya istiqamətinin 

gücləndirilməsinə və yerli imkanların yaradılmasına görə məsuliyyət 

daşıyırdı. Zaher həmçinin Orta Şərqdə Power Generation Services şirkətində 

xidmətlərin satışı biznesinə görə məsuliyyət daşıyan satış üzrə baş menecer 

vəzifəsində çalışıb.

Zaher Nyu-York ştatının Skenektadi şəhərində enerji xidmətləri sahə 

mühəndisliyi proqramında (FEP) iştirak etməklə 2000-ci ildə GE şirkətinə 

qoşulmuş və bunun ardınca Yaxın Şərqə getməzdən əvvəl ABŞ-da bir 

sıra sahə təyinatlarına cəlb olunub. Geri qayıtdıqdan sonra İraqda texniki 

xidmət layihələrinə nəzarət edən Layihə meneceri vəzifəsi daxil olmaqla bir 

çox əməliyyatları həyata keçirməklə yanaşı, Səudiyyə Ərəbistanında sahə 

rəhbəri vəzifəsində çalışaraq Şedqumda ilk F texnoloji elektrik stansiyasının 

quraşdırılmasını tamamlayıb.

Zaher 1975-ci ildə Beyrut şəhərində anadan olub. O, Beyrut Amerika 

Universitetində təhsil almış və 1997-ci ildə Mexanika Mühəndisliyi üzrə 

bakalavr dərəcəsini qazanmışdır.
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Mehriban Kaziyeva, Strateji inteqrasiya üzrə 
məsləhətçi, BP şirkəti

Mehriban demək olar ki, 25 il BP şirkətində 
çalışır. O, öz karyerasına İR şöbəsi daxilində 
resurs təminatı qrupunda başlayıb və təcrübəli 
əməkdaşlar, 

namizədlər və təcrübəçilər kimi işəgötürmə 
proqramlarına rəhbərlik edib. Mehriban 2005-ci ildə İR resursları bölməsinə 
keçib və o vaxtdan bəri müxtəlif vəzifələri dəstəkləyir. O, 2011-ci ildə BK-a 
təyin olundu və

layihənin təşkili üzrə İR kimi BP şirkətinin BK ofisində 3 il çalışıb. Mehriban 
Nottinqham Trent Universitetinin Peşəkar CIPD diplomuna sahibdir və CIPD 
(Kadrların İnkişafı üzrə Lisenziyalı İnstitut) üzvüdür. 

Mixayıl Krasik, Birgə müəssisə və inkişaf üzrə 
direktor, TOTAL ESP Absheron B.V. şirkəti

Mixayıl Krasik 2018-ci ilin avqust ayından etibarən 
TOTAL ESP Absheron B.V. şirkətində birgə 
müəssisə və inkişaf üzrə direktor vəzifəsində 
çalışır. O, öz peşəkar karyerasına 1995-ci ildə 

Baker Hughes şirkətində başlayıb və 2000-ci ildə TOTAL Exploration 
Production şirkətində fəaliyyətə başlayıb. Hazırkı vəzifəsindən əvvəl Mixayıl 
Avropa, Nigeriya, Liviya və Rusiyada qazma əməliyyatları və yatağın 
işlənməsi sahəsində müxtəlif rəhbərlik vəzifələrində çalışıb.

O, Rusiyada neft-qaz sənayesi üzrə Qubkin Universitetinin mühəndislik 
dərəcəsinə, BK-da Reading Universitetinin Henley Biznes Məktəbindən 
neftin kəşfiyyatı və hasilatının idarə edilməsi üzrə diploma sahibdir. 

 
Darrell Lancaster, Halliburton şirkətinin Xəzər 
Qərb Bölgəsi üzrə vitse-prezidenti

Darrell Lancaster Halliburton şirkətində Xəzər 
Qərb Bölgəsi üzrə vitse-prezident vəzifəsində 
çalışır.

O, əvvəllər bölgə üzrə baş əməliyyat meneceri 
vəzifəsində çalışıb.

Cənab Lancaster quyuların yeraltı təmiri və məhsul xidmət xəttinin 
perforasiyası üzrə sahə mühəndisi qismində 1981-ci ildə Halliburton 
şirkətində fəaliyyətə başlayaraq Liviya, Hollandiya, Amerika Birləşmiş 
Ştatları və Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət göstərib. O, 1996-cı ildə Küveytdə 
əməliyyat meneceri vəzifəsinə yüksəldilib və 2003-cü ildə Taylandda 
əməliyyatlar üzrə baş menecer olub. O, 2010-cu ildə Kolorado ştatının 
Denver şəhərində ABŞ Şimal regionu üzrə quyuların yeraltı təmiri və 
perforasiya sahəsində baş menecer vəzifəsinə təyin olunub. O, 2012-ci ildə 
Hyustonda quyuların yeraltı təmiri və perforasiya üzrə qlobal əməliyyatlar 
direktoru vəzifəsində çalışmağa başlayıb və 2017-ci ildə Xəzər Qərb 
Bölgəsində baş əməliyyat meneceri kimi ən son vəzifəsinə keçib.

Cənab Lancaster Halliburton şirkətinin biznes liderliyinin inkişafının I, II və Ill 
dərəcələrini tamamlayıb və Neft Mühəndisləri Cəmiyyətinin üzvüdür.

Yaşar Lətifov, Yataqların işlənməsi üzrə vitse-
prezident, SOCAR

Cənab Lətifov 1965-ci ildə Bakı şəhərində 
dünyaya gəlib. O, 1987-ci ildə Moskva Neft 
və Qaz İnstitutunda neft və qaz yataqlarının 
işlənməsinin texnoloji və kompleks 
mexanikləşdirilməsi ixtisasını bitirib. O, öz 

karyerasına Azneft İstehsalat Birliyinin neft və qaz hasilatı bölməsində 
hasilat sahəsinin operatoru, briqadir və geoloq vəzifələrində başlayıb. 
O, 1989-cu ildən etibarən Vyetnam, Rusiya, BK və Türkiyədə müxtəlif 
uzunmüddətli beynəlxalq layihə təyinatlarında iştirak edib. 2012-ci ildən 
etibarən SOCAR prezidentinin müşaviri vəzifəsində çalışaraq Azəri-Çıraq-
Günəşli və Şahdəniz meqa yataq resurslarında SOCAR-ın maraqlarının 
idarə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyıb. 2016-cı ilin aprel ayında 
yataqların işlənməsi üzrə SOCAR-ın vitse-prezidentinin ofisinə təyin 
olunub.  
 

Denis Lemarchal, “TOTAL E&P Azərbaycan” 
şirkə tinin direktoru

Denis Lemarchal 2014-cü ildə n bəri  
“TOTAL E&P Azərbaycan” şirkə tinin direktoru və 
“TOTAL”ın Azə rbaycandakı baş nümayəndəsidir. 
Bu vəzifədən əvvəl o “Total EP”-nin Birləşmiş r əb 
m irliklərindəki direktoru olub.

O, 30 il iş təcrübəsi olan biznes lideridir. O, TOTAL-dakı karyerasına 1982-ci 
ildə başlayıb və şirkətin Anqola, Argentina, İndoneziya, Myanmar, Britaniya, 
Birləşmiş r əb m irlikləri və Venesueladakı şöbələrində bir sıra rəhbər vızifələr 
tutub. O, TOTAL-ın bir neçə əsas layihələrində, o cümlədən İndoneziyadakı 
“Tunu Gas” (Yataqların işlənməsi üzrə Menecer kimi), Venesuelada “SINCOR 
Heavy Oil” (Mədən m əliyyatları və Startap Meneceri kimi) və Anqolada 
“Girassol”, “Dalia”, “Pazflor” və CLOV dərin dəniz layihələrində (17-ci blokun 
direktoru kimi) çalışıb. 
 

Emilya Məmmədova, ASPIRE xidmətlər 
əməliyyatlar proqramı, Baker Hughes a GE 
Company şirkəti

Emilya Məmmədova hal-hazırda Baker Hughes, 
a GE Company şirkətinin ASPIRE xidmətlər 
əməliyyatlar proqramına təyin olunub. O, 
təyinatından əvvəl LEAD proqramında sahə 

mühəndisi kimi çalışaraq Azərbaycan, Qazaxıstan, BƏƏ, ABŞ və Küveytdə 
Baker Hughes, a GE Company şirkətinin müxtəlif seqmentlərində fəaliyyət 
göstərib. O, bu təyinatlar zamanı bir sıra müxtəlif texniki tapşırıqlar və 
iqtisadi əsaslandırmalar yerinə yetirib.

O, həmçinin Bakı Ali Neft Məktəbi və Heriot-Vatt Universitetindən neft 
mühəndisliyi sahəsində bakalavr dərəcəsinə malikdir.
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Şauna Noonan, 2020 SPE üzrə prezident, 
Occidental Petroleum şirkəti

Şauna Noonan Hyustonda yerləşən 
Occidental Petrol Corporation şirkəti 
üçün mexanikləşdirilmiş istismar 
mühəndisliyinin direktorudur; o, burada 
şirkətin mexanikləşdirilmiş istismar sisteminin 

fəaliyyətindəki səylərini qlobal səviyyədə istiqamətləndirir. O, 2015-ci ilin 
sonlarında Oxy şirkətində fəaliyyətə başlamazdan əvvəl 22 ildən artıq 
müddətdə ConocoPhillips və Chevron şirkətlərində mexanikləşdirilmiş 
istismar layihələri və texnologiyanın inkişafı üzrə dünya miqyasında 
fəaliyyət göstərib. O, mexanikləşdirilmiş istismar mövzusunda 25-dən 
çox texniki nəşrin müəllifi və ya birgə müəllifi olmaqla bərabər, sənaye 
tədbirlərində tez-tez məruzəçi qismində çıxış edir.

İlk dəfə tələbə bölməsinin əməkdaşı kimi fəaliyyət göstərdiyi vaxtdan 
bəri bir çox vəzifələrdə əsl SPE könüllüsü olub. O, SPE beynəlxalq idarə 
heyətində 2012-ci ildən 2015-ci ilə kimi hasilat və əməliyyatlar üzrə texniki 
direktor vəzifəsində çalışıb. O, İSO və API komitələrində sədr işləyərkən 
mexanikləşdirilmiş istismar sistemləri üzrə sənaye standartlarının və 
tövsiyə olunan metodların işlənib hazırlanmasını idarə edib və nizam-
intizama verdiyi töhfələrə görə sənaye mükafatlarına layiq görülüb.

Noonan Alberta Universitetindən neft mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr 
dərəcəsinə malikdir. O, iki qızın qürulu anasıdır.

Şarlot Payen, Fransa-Azərbaycan 
Universitetində baş katib

Şarlot Payen siyasi elmlər (Sciences Po Lille, 
Fransa) üzrə magistr dərəcəsinə malikdir. 
O, 2013-cü ildən 2015-ci ilə kimi Fransanın 
Azərbaycandakı səfirliyində akademik və elmi 
əməkdaşlıq üzrə attaşe vəzifəsində çalışıb.

2016-cı ilin yanvar ayında Fransa Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Fransa-
Azərbaycan Universitetinə (UFAZ) layihə koordinatoru vəzifəsinə 
təyin olunub. 2016-cı ilin fevralından sentyabr ayına qədər Strasburq 
Universiteti (Fransa) ilə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
(Azərbaycan) arasındakı beynəlxalq tərəfdaşlıq sazişi sayəsində 2016-cı 
ilin sentyabr ayında Bakıda açılan geniş əhatəli layihə - UFAZ-ın təsisi və 
yaradılmasına kömək edib.

Bu gün 500-dən çox tələbəsi olan Universitetin açılışından bəri Şarlot 
Payen UFAZ-ın gündəlik idarəetməsində Fransa dövlət orqanlarını təmsil 
edən baş katib vəzifəsini yerinə yetirir.

Dr Luis Quintero, Baş müşavir – hasilatın idarə 
edilməsi, Halliburton şirkəti

Luis Quintero Halliburton şirkətində hasilatın 
idarə edilməsi üzrə baş müşavir vəzifəsində 
çalışır. O, Venesuelanın Simón Bolívar 
Universitetindən elektrik mühəndisliyi 

ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsinə malikdir; və ABŞ-ın Luiziana Dövlət 
Universitetindən Geologiya ixtisası daxil olmaqla, neft mühəndisliyi üzrə 
magistr və fəlsəfə doktoru dərəcəsi. Onun karyerası 40-dan çox ölkədə 
quyu karotajı, lay mühəndisliyi və hasilatın idarə edilməsi sahəsində 
33 il iş təcrübəsini əhatə edir. O, 2016-2017-ci illərdə Amerikanın 
Karotaj Məlumatlarının Peşəkar İnterpretatorlar Cəmiyyətinin (SPWLA) 
prezidenti və 2015-2016-cı illərdə isə sözügedən cəmiyyətin texnologiya 
üzrə vitse-prezidenti vəzifələrində çalışıb. 2014-cü ildə Luis karyera 
xidmətlərinə görə SPWLA-nın qızıl medalına layiq görülüb.

Luis hal-hazırda neft və qaz ehtiyatları Komitəsinin (OGRC), SPE-
nin könüllülər legionunun üzvü olmaqla yanaşı, SPE-nin layın 
qiymətlənməsinin texniki redaktoru və SPE-nin beynəlxalq fəlsəfə 
doktoru (PhD) dərəcəsi üzrə tələbə müsabiqəsinin qalibidir. Dr. 
Quinteronun hasilatın idarə edilməsi sahələrində 14 patentə və bir 
neçə onlarla nəşr edilmiş məqaləyə malikdir. O, Hindistan, Kolumbiya, 
London, Hyuston, Yaponiya, Argentina, Küveyt, Nigeriya və Səudiyyə 
Ərəbistanındakı əsas məruzələrində

neft və qaz sənayesi ilə bağlı düşüncələrini təqdim etmək imtiyazına 
malik olub. Luis dünya enerjisinin aylıq icmalı (World Energy Monthly 
Review) hesabatı üçün yazılar yazıb, habelə İngiltərədə və Kolumbiyada 
televiziya müsahibələrini təqdim edib.

Fawad Quraishi, Ölkə üzrə menecer, 
Azərbaycan və Qazaxıstan, Equinor şirkəti

Fawad Quraishi, Toronto Universiteti (Kanada), 
Triniti kollecindən riyaziyyat və fizika ixtisası 
üzrə elmi dərəcəyə malikdir. O, 1987-ci ildə 
Kanada diplomatik xidmətinə daxil olub və

Kanadanın Moskvadakı səfirliklərində (1989-1990, 1995-1997), Almatıda 
(1992) və Tehranda (1992-1995) fəaliyyət göstərib. O, 1997-ci ildə 
Amsterdamdakı ABN AMRO Bankında fəaliyyətə başlamaq üçün 
diplomatik xidmətdən ayrılıb və Azərbaycandakı müştərilər üçün 
layihə və korporativ maliyyə əməliyyatları, İran və Pakistanda fəaliyyət 
göstərən Avstraliyalı müştərilər üçün isə neft və qazla bağlı məsləhət 
xidmətləri sahəsində çalışıb. Cənab Quraishi 1999-cu ildə Torontoda 
rəhbərliyin məsləhətçisi kimi McKinsey & Co şirkətində fəaliyyətə 
başlayıb.

O, Kanada, Braziliya və ABŞ-da enerji istehsalı, telekommunikasiya və 
sığorta sektorlarında korporativ maliyyə və strategiya öhdəlikləri üzrə 
qrup üzvü olub. O, 2002-ci ildə Equinor şirkətində fəaliyyətə başlayıb və 
əsasən Equinor şirkətinin qlobal kəşfiyyat biznesində biznesin inkişafı və 
idarə edilməsi vəzifələrini icra edib. 2011-2015-ci illərdə Equinor şirkətinin 
qlobal kəşfiyyat biznesinin inkişafı qrupuna rəhbərlik edən vitse-
prezident vəzifəsinə təyin edilib. Fawad, Equinor və Rosneft arasında 
Strateji Əməkdaşlıq Sazişi (2012-ci il) daxil olmaqla, İran, Qazaxıstan və 
Rusiyada tərəfdaşlıq mövzusunda danışıqlar aparıb. 1 yanvar 2016-cı il 
tarixində Equinor şirkətinin Rusiyanın Rosneft şirkəti ilə (ofşor BM və 
domanik BM) birgə müəssisə layihələrinə cavabdeh vitse-prezident 
vəzifəsinə (Kəşfiyyat) təyin olunub. 1 iyul 2017-ci il tarixindən etibarən 
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cənab Quraishi Bakıda Equinor şirkətinin Azərbaycan və Qazaxıstan üzrə 
ölkə meneceri vəzifəsində yeni təyinatına başlayıb.

Cənab Quraishi ingilis, fransız, urdu, rus və fars dillərində danışır. Norveç, 
holland və italyan dilləri barədə praktik biliklərə malikdir. Evlidir, üç 
övladı var.

Gökhan Saygı, Schlumberger şirkətində Rusiya 
və Mərkəzi Asiya üzrə prezident

Gökhan Saygı 2012-ci ilin aprel ayından 
Schlumberger şirkətinin Rusiya və Orta Asiya 
üzrə prezidenti vəzifəsində çalışır. Onun 
öhdəlikləri

Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan, Türkmənistan, 
Azərbaycan və Özbəkistanı əhatə edir.

Gökhan Orta Şərq, Avropa və Asiyada sahə əməliyyatları və idarəetmə 
üzrə bir çox vəzifədə çalışıb. Hazırkı vəzifəsindən əvvəl ən son vəzifələri 
Schlumberger şirkəti (Fransanın paytaxtı Paris şəhərindəki baş ofis) 
üçün strateji marketinqin vitse-prezidenti və Malayziyanın paytaxtı Kuala 
Lumpur şəhərində Şərqi Asiya üzrə vitse-prezident olub.

Gökhan çətin kəşfiyyat qazma layihəsi zamanı göstərdiyi xidmətlərə 

görə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən Dostluq 
medalına layiq görülüb. O, Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Yaxın 
Şərq Texniki Universitetindən neft mühəndisliyi dərəcəsinə malikdir.

Con Stefonson, AGT regionu üzrə hasilatın 
vitse-prezidenti, BP şirkət

Con Stefonson hal-hazırda Bakı şəhərində 
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə regionu üzrə 
hasilatın vitse-prezidenti vəzifəsində çalışır. Bu 
vəzifəyə 2017-ci ildə təyin olunan Con Stefonson

nəhəng AÇG və Şahdəniz yataqları üçün təkmilləşdirilmiş qısa və uzun 
müddətli hasilat, vurulma və istixana qazlarının atılmaları xidmətində 
çarpaz funksional inteqrasiyaya görə cavabdehlik daşıyır.

Con 2006-cı ildə BP şirkətinə qoşulub və Şimal dənizi, Anqola, Alyaskada 
və ən son Azərbaycanda müxtəlif texniki və rəhbər vəzifələri icra edib. 
Bu vəzifələrin əksəriyyəti təkmilləşdirilmiş nəzarət və proqnozlaşdırma 
tətbiqləri üçün mürəkkəb məlumat inteqrasiyası və analitikanın innovativ 
rəqəmsal həll variantları ilə təmin olunmasını ehtiva edib.

O, neft və lay mühəndisliyi sahəsində texniki təhsilə malikdir və Londonun 
İmperial Kollecindən fizika üzrə magistr, statistika üzrə fəlsəfə doktoru 
dərəcəsi alıb.
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33Ümumi məlumatlar

Qeydiyyat
Tədbir üçün qeydiyyat konfrans salonunda yerləşir və 16 oktyabr 
çərşənbə günü saat 08.00-dan etibarən açıqdır. Qeydiyyat masası 
ümumi sorğular üçün konfrans ərzində açıq olur.
Tam konfrans nümayəndələri (tələbələr istisna olmaqla) konfrans 
materiallarının bir nüsxəsini alır; bütün konfrans sessiyalarına, stend 
məruzəsinin nümayişlərinə giriş; qəhvə fasiləsi və qəlyanaltılar və 16 
oktyabr tarixində təntənəli qəbulda iştirak.
Beyclər həmişə taxılmalıdır. Xahiş olunur, beycləri götürmək üçün 
şəkilli şəxsiyyət vəsiqələrinizi göstərin. Tələblər cari,  
əyani təhsil üzrə tələbə kartlarını  
göstərməlidir.

SPE-nin beyc siyasəti
Bütün iştirakçılardan həmişə onların adlarının yazıldığı beycləri və beyc 
tutqaclarını taxmaları tələb olunur. Adı beycin üzərində yazılmayan 
şəxsin beyci müsadirə edilir. Konfrans beycinizi itirərsinizsə, yenisini 
almaq üçün qeydiyyat masasına yaxınlaşmağınız xahiş olunur. Yaşı 
15-dən az olan şəxslər rəsmi tədbir saatları ərzində konfrans ərazisinə 
buraxılmır.

Qəhvə fasilələri
Qəhvə fasilələri bütün iştirakçılar üçün  
açıqdır və dəhlizdə həyata keçirilir.

Qəlyanaltılar
Qəlyanaltı qeydiyyat haqqına daxildir  
və aşağıdakı vaxtlarda qonaq zonasında  
təqdim edilir: 
16 oktyabr çərşənbə: 1230-1330
17 oktyabr cümə axşamı: 1315–1415
18 oktyabr cümə: 1300–1400
Bütün qəhvə və qəlyanaltı fasilələri biliklərin paylaşıldığı stend 
məruzələrinin yerləşdirildiyi yerdə həyata keçiriləcək və bütün 
nümayəndələr üçün qeydiyyat haqqına daxil edilir.

Təntənəli qəbul
Konfransın bütün iştirakçıları 16 oktyabr Çərşənbə günü 17:00 - 
18:30 aralığında Fairmont otelində təntənəli qəbul üçün komitələrə 
dəvət olunur. Qəbul nümayəndələr, müəlliflər, sponsorlar və sənaye 
əlaqələri ilə şəbəkə qurmaq üçün geniş imkanlar yaradacaq.

Konfransın dili
Konfrans üç dilli tədbirdir. Bütün sessiyalar ingilis dilində təqdim 
ediləcək və azərbaycan və rus dillərinə tərcümə olunacaq. 
Nümayəndələrdən qulaqcıq almaq üçün şəxsiyyət vəsiqələrini və ya 
pasportlarını texniki işçinin yanında qoymaları xahiş olunur.

Ümumi məlumatlar

Biliklərin paylaşıldığı stend məruzələrinin 
yerləşdirildiyi yer 
Konfransın bütün müddətində qəhvə fasiləsi bölgəsində stend 
məruzələrinin müxtəlif təqdimatları göstərilir. Bütün iştirakçılara 
sessiya fasilələri zamanı bu stend məruzələrini görmək və 
müəlliflərinin hazırladıqları qısa təqdimatları dinləmək üçün vaxt 
ayırmağı tövsiyə edirik.

Rəqəmsal materiallar
Bütün nümayəndələrə Materialların bir nüsxəsi təqdim edilir. Materiallar 
qeydiyyat masasında yerləşir və OnePetro, neft və qazın kəşfiyyatı və 
hasilatı sənayesi üzrə texniki ədəbiyyatın onlayn kitabxanası vasitəsilə 
çatdırılır. 

Müəllifin qeydiyyat otağı
Görüş yerinə gəldikdən sonra müəlliflər və məruzəçilər təqdimatlarını 
yükləmək üçün müəllif otağında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Müəllif 
otağı İclas zalı 1-də yerləşir. Xahiş olunur, sessiyanı cəld gözdən 
keçirmək və hər hansı son sorğuları qabaqcadan nəzərə almaq 
üçün sessiyadan 15 dəqiqə əvvəl sessiya otağında sessiya sədrləri ilə 
görüşün. Müəlliflərdən müəllif otağına gəldikdən sonra qeydiyyatdan 
keçmək tələb olunur və konfrans gəlməyən hər hansı müəlliflərin 
sənədləri OnePetro sistemindən silinəcək.

Mətbuat ərazisi
Mətbuat ərazisi İclas zalı 1-də yerləşir.

İnternet
Xidmətdən istifadə etmək üçün xahiş Fairmont Meetings-ə (Meetings 
İclasları) qoşulun. Heç bir parol tələb edilir.

Mobil telefon siyasəti
Məruzəçilərə və həmkar iştirakçılara nəzakət əlaməti olaraq iclaslar və 
sessiyalar zamanı bütün mobil telefonları söndürməyiniz xahiş olunur.

Fotoqrafiya siyasəti
Bütün SPE sessiyaları müəlliflik hüququna dair beynəlxalq qanunlar 
ilə qorunur. Sessiyalarda və stend məruzələrinin yerləşdirildiyi 
yerdə hər hansı növ fotoqrafiya və video/audi qeyd ciddi şəkildə 
qadağan edilir. Təyin olunmuş tədbir fotoqrafının olacağını və 
fotoşəkillərin qarşıda gələn reklam materiallarında, habelə SPE-nin 
veb-saytında istifadə olunacağını diqqətdə saxlamağınız xahiş 
olunur. Hər hansı bir sorğularınız varsa və ya şəklinizin çəkilməsini 
istəmirsinizsə, bunu heyət üzvlərindən birinə bildirməyiniz xahiş 
olunur. Həmçinin auditoriyada media mənsublarının olacağı 
ehtimalını diqqətdə saxlayın.

Sponsor:

Sponsor:

Sponsor:
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Spirtli içki siyasəti
Biz spirtli içkilərin qanuni olaraq işgüzar və sosial fəaliyyətlərin 
aparılması prosesində təqdim olunmasını təsdiq edirik. Biz 
həmçinin təsdiq edirik ki, bütün iştirakçılar spirtli içkiləri məsul 
şəkildə və peşəkar davranış kodeksimizə uyğun olaraq istifadə və 
istehlak etməlidir. Biz qətiyyətlə spirtli içkilərdən qeyri-düzgün 
istifadə və sui-istifadə hallarına qarşı çıxırıq.

Siqaretçəkmə siyasəti
Siqaretçəkməyə yalnız binanın təyin olunmuş yerlərində icazə 
verilir

Təhlükəsizlik
SPE İllik Xəzər Texniki Konfransının uğurunun əsas 
komponentlərindən biri iştirakçıların və təqdimatçıların 
təhlükəsizliyidir. Bəzi sessiya mövzularının məşhurluğu səbəbindən 
bir sessiya və ya iclas otağında izdihamın olması mümkündür. Belə 
hallarda otağın tutumuna dair siyasətə riayət etməli və dolu otağı 
girişi məhdudlaşdırmalıyıq. Güclü iştirak marağınız olan sessiyalara 
erkən gəlməyi planlaşdırmağınız xahiş 
olunur. Fövqəladə vəziyyət halında SPE 
heyəti və /ya konvensiya mərkəzinin 
işçiləri konfrans iştirakçılarını hər hansı 
lazımi məlumat və təlimatlarla təmin 
edəcəklər.

Alov Qüllələrində 
Fairmont Baku oteli

Qeydiyyat

BÖYÜK 
BANKET 
ZALI C 

QƏLYANALTI

SPE sessiyası
Otaq 1

SPE Texniki
Sessiyalar

SPE sessiyası
Otaq 2

SPE Texniki
Sessiyalar

Poster 
sahəsi EAGE

Sessiyalar

VİP zal

SEG 
Seminar

Kiçik banket zalı

Qonaq zonası

Rəşid Behbudov 
(İclas zalı 1)
Müəllif və 

Mətbuat otağı 

Fairmont dəhlizindən 
konfrans qeydiyyatına 

giriş Poster sahəsi Poster sahəsi

Qəza/təhlükəsizlik prosedurları 
Təhlükəsizlik təlimatları konfrans zamanı elan ediləcək. Yanğın 
siqnalizasiyası davamlı olaraq səslənərsə, binanı ən yaxın çıxış 
yolundan tərk etməyiniz xahiş olunur. Xahiş olunur, bütün qəza 
çıxışları ilə tanış olduğunuzdan əmin olun; oteldən çıxarkən 
Prospekt küçəsində toplanma məntəqəsinə getməyiniz xahiş 
olunur. Təhlükəsiz olmayana qədər təkrarən binaya daxil olmayın.

Davamlılıq
SPE tədbirlərimizin ətraf mühitə təsirinin minimum saxlanılmasını 
təmin etmək əzmindədir. Biz enerji istifadəsinin azaldılması, 
ekoloji təmiz hərəkətliliyin təşviqi, su istehlakının azaldılması və 
tullantıların məhdudlaşdırılması, habelə bütün əsas dəyərlərin 
neft və qaz sənayesinin dəyərlərinə uyğunlaşdırılması vasitəsilə 
davamlılıq sahəsində irəliləməyi hədəfləyirik.

Sli.do
 Biz suallarınızı cavablandırdığımızdan əmin olmaq üçün SPE Xəzər 
Texniki Konfransında əsas panel sessiyalarına Sli.do təqdim edirik. 
Slido sizə suallarınızı təqdim etməklə yanaşı, digər iştirakçıların 
suallarını bəyənmək imkanı verir. Qoşulmaq üçün:

1.  Fairmont vayfayına qoşulun və brauzerinizi  
www.slido.com veb-saytına açın.

2. Tədbirin kodunu daxil edin 19CTCE
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Tələbə inkişaf sammiti 

SPE regional tələbələrin inkişafı sammiti SPE İllik Xəzər Texniki 
Konfransı ilə birlikdə keçiriləcək.

Bu il bu sammitin ardıcıl olaraq altıncı illik tədbiri (Bakıda 
üçüncü) keçiriləcək. Rusiya və Xəzər Universitetlərinin əlli 
tələbəsi 13-16 oktyabr tarixində peşə və karyera inkişafında bilik 
əldə etmək məqsədi ilə bir araya gələcək. Sammit bir tanışlıq 
səfəri və keyslər ilə başlayaraq, iki gün boyunca karyera və 
peşəkar keyslər, debatlar və təqdimatlarla davam edir.

Sammit iştirakçıları CTCE-nin ilk günündə iştirak etmək 
imtiyazına malikdirlər.

Ayrıca SPE tədbir sammiti olaraq biz tələbələrə mütəxəssislərlə 
əməkdaşlıq etmək, təlim və layihələr vasitəsilə bilik və 
bacarıqlarını tətbiq etmək, bir-birilə tanış olmaq və peşəkar 
şəbəkələrini genişləndirmək imkanı veririk.

Tələbələrin inkişafı üzrə sammit komitəsinin üzvlərinə 
minnətdarlığımızı bildiririk:

Eleonora Belova  Qubkin Universiteti 
Aliya Toleqenova  Karatau Consulting 
Aleksandra Xramtseva BHGE
Aleksandra Kuznetsova BHGE
Aynurə İsmayılova Schlumberger
Aygül Şadrina  Petrokitchen layihəsi
Reqina Nafikova  RN-UfaNIPIneft

Tələbə inkişaf sammiti 

Əgər hər hansı suallarınız olarsa,  
yorlova@spe.org e-poçtu vasitəsilə Yaroslava 

Orlova ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Ev sahibi Platin sponsor                

Gümüş sponsorlar
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Regional mükafat qalibləri 

SPE-nin regional mükafatları müstəsna texniki töhfə verən, peşə mükəmməlliyinə malik, karyerada uğurlar əldə 
edən, həmkarlarına xidmət göstərən, sənayedə liderlik bacarıqlarına malik və ictimai xidmətdə iştirak edən üzvlərə 
verilir. SPE 2019 Rusiya və Xəzər regional mükafatlarının aşağıdakı qaliblərini elan etməkdən məmnundur:

Tamamlamaların optimallaşdırılması və texnologiya 
Kiril Ovçinnikov
 
Qazma mühəndisliyi 
Kiril Boqatçev
 
Süxurun (formasiyanın) qiymətləndirilməsi  
Aleksandr Belousov 
 
Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik 
İlyas Saribekov
 
İdarəetmə və informasiya  
Aleksey Pustovskix 
 
Hasilat və əməliyyatlar  
İldar Fayzulin 
 
Layihələr, təsisatlar və tikinti  
Mirzakuat Karabalin
 
Layın təsviri və dinamikası  
Kok-Thye Lim 
 
“Neft-qaz sənayesində davamlılıq və idarəetmə” mükafatı 
Riçard Houe

Neft mühəndisliyi fakültəsi üzrə mühüm nailiyyət mükafatı  
Aleksandr Salnikov 
 
Regional ictimai xidmət  
Marat Nurpeissov 
 
Gənc üzvlərin mükəmməl xidməti  
İlnur Sayfullin 
 
Gənc üzvlərin mükəmməl xidməti  
Aleksandra Xramtseva 
 

Regional xidmət  
David Barge 
 
Regional xidmət  
Duncan Makdouqall 
 
Regional xidmət  
Dmitriy Serdyukov 
 
Regional xidmət  
Jibek Şaymardan
 
Mühüm korporativ dəstək mükafatı

TATNEFT 

Regional mükafat qalibləri 
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We’ve come a long way since 1919. What started with a single 
product in a small town is now a global organization with more 
than 60,000 employees. For 100 years, we have earned our 
reputation as “the execution company,” delivering unparalleled 
customer service and innovative solutions to the oil and gas 
industry. Our inspiration comes from our people—past and 
present—and the values we stand for. Together, we will continue 
our legacy as one of the most well-respected energy services 
companies in the world as we prepare to lead into the future.

hal100.com

Inspired by the past. 
Leading into the future.
INNOVATION. COLLABORATION. EXECUTION.

EST.1919
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Media tərəfdaşları

Media tərəfdaşlarımıza təşəkkür edirik 

Oil & Gas 
INNOVATION

World ils
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We’ve come a long way since 1919. What started with a single 
product in a small town is now a global organization with more 
than 60,000 employees. For 100 years, we have earned our 
reputation as “the execution company,” delivering unparalleled 
customer service and innovative solutions to the oil and gas 
industry. Our inspiration comes from our people—past and 
present—and the values we stand for. Together, we will continue 
our legacy as one of the most well-respected energy services 
companies in the world as we prepare to lead into the future.

hal100.com

Inspired by the past. 
Leading into the future.
INNOVATION. COLLABORATION. EXECUTION.

EST.1919
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