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əziz həmkarlar,

Neft mühəndisləri Cəmiyyəti və konfransın icraçı və texniki komitələri

adından 2019-cu ilin 16-18 oktyabr tarixlə rində Azərbaycanın Bakı 
şəhərində SPE-nın altıncı illik Xəzər texniki konfrans və sərgisinin 
keçiriləcəyini elan etməkdən məmnunluq duyuruq. “Rəqəmsal

transformasiya: gə ləcəyə qapı açaq” adlanan builki konfrans neft-qaz sə 
nayesinin rəqəmsal texnologiyada istifadəsinin fərqli sahələri və gələcəkdə 
bu texnologiyalardan necə istifadə edəcəyinə fokuslanacaq. Artan əmtəə 
qiymətlərinin göstərdiyi güclü təsir onu göstərir ki, şirkətlər istər daha 
çox neft və qaz tapmaq, istərsə də onu daha ucuz qiymətə hasil etmək 
üçün rəqəmsal texnologiyalardan yararlanmalıdırlar. Kəşfiyyat və hasilat 
sahəsində rəqəmsal transformasiya artıq baş verməkdədir. Şirkətlər onlara 
əlavə dəyər gətirəcək texnologiyaları müəyyənləşdirməkdə maraqlıdırlar. 
Artıq real şəraitdə rəqəmsal dəyər nümayiş etdirən çox sayda innovasiya 
ortaya qoyulub. Ancaq bu dəyəri mənimsəmə qabiliyyətinin artırılması 
həmin texnologiyaların arxasında duran insanları daha yaxşı anlamağı 
tələb edəcək. Neft-qaz sənayesi yeni rəqəmsal reallıq yaratmaq istəyirsə, 
yeni bacarıq və düşüncə tərzlərindən yararlanaraq yeni mədəni fokusa 
uyğunlaşmalı olacaq.

Konfransın mövzusu üç panel sessiyada daha dərindən araşdırılacaq: 
Keçmiş, indi və gələcək; Dayanıqlılıq, artım və gəlir ; Yeni nəsil mütəxəssislər 
və insan amili. Bu sessiyalarda siz hökuməti, əməliyyatçı və xidmət 
şirkətlərini, məsləhətçi şirkətləri və enerji tədqiqat şirkətlərini təmsil edən 
yüksək səviyyəli natiq və panelçiləri dinləyəcəksiniz. Onlar öz təcrübələrini 
bölüşəcək, aşağıdakı suallara cavab verəcəklər: şirkətlər öz gəlirlərini 
maksimallaşdırmaq və bacarıqlarını genişləndirmək üçün mövcud və 
yaranmaqda olan texnologiyaları dizayn və tətbiq etməyə qadirdirlərmi? 
Rəqəmsallaşma hər hansı təhlükə ehtiva edirmi və bu yolda risklər varmı? 
Biz neft və qazın davamlılığına necə nail ola bilərik? Bəlkə biz dayanıqlı ola 
bilmək üçün fərqli düşünməyə qadir olmalıyıq? Biz neft-qaz sənayesinin 
gəlirliliyini necə qoruyub saxlaya bilərik? Biz rəqəmsal texnologiyalar 
daxilində qüsursuz işləməyə qadir olan işçiləri müəyyənləşdirə, cəlb 
edə və inkişaf etdirə bilərikmi? On iki texniki və bir neçə bilik mübadiləsi 
və poster sessiyası müxtəlif mövzularda təqdimatları əhatə edəcək. 
Rəqəmsallaşmanın neft və qaz sənayesinə təsiri, Quyunun daxilində 
sərt şərait: sınaqların öhdəsindən necə gəlməli, Quyuların quraşdırılması 
zamanı avadanlıqların işlənməsi və standartlarda keyfiyyətin yüksəldilməsi 
bu mövzulardan yalnız bir neçəsidir. Bu təqdimatlar açıq və konstruktiv 
mühitdə bilik mübadiləsi üçün imkan yaradacaq. Tədbir sizə köhnə və yeni 
həmkarlarınızla görüşmək və şəbəkələşmək, neft-qaz sahəsində işlədilən 
yeni texnologiyalar və məlumatları kəşf etmək, debatlarda iştirak etmək və 
təcrübənizi bölüşmək üçün gen-bol imkan yaradacaq.

Hörmətlə,

Proqramın həmsədrlərindən salamlama məktubu 2
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Philippe Dupouy
Total E&P Absheron BV
şirkətinin geofizika,
geologiya və yataqlar üzrə
Direktoru

Əli Şeydayev
BP-nin texnologiya 
meneceri
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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.

İcraçı komitənin həmsədrləri

Emmanuel Okugbaye

ACG New Well Delivery Manager, BP

Emmanuel Okugbaye 2017-ci ildə ACG-nin 
yeni quyular üzrə Meneceri vəzifəsinə təyin 
olunub və Azərbaycanın Bakı şəhərində 

çalışır. IBu vəzifədə o, yeni quyuların planlaşdırılması və icrası zamanı 
bütün yeraltı işlərə cavabdehdir. Emmanuel budan əvvəl BP AGT-nin 
tərkibndə bir neçə rəhbər və texniki vəzifə tutub, o cümlədən ACG 
çoxzonalı su inyeksiyası layihəsinin icrasına cavabdeh olub. Emmanuel 
2005-ci ildə BP-də işə başlayıb. Onun neft mədən xidmətləri və 
beynəlxalq neft şirkətləri sektorlarında 20 illik iş təcrübəsi var.  
O bir neçə ölkədə, o cümlədən ı cəzair Gürcüstan, Rusiya, Norveç  
və Britaniyada işləyib. Onun Şotlandiyanın Edinburq şəhərində  
yerləşən Heriot Uatt Universitetindən neft mühəndisliyi üzrə magistr 
dərəcəsi var.

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.

X.Yusifzadə 200-dən artıq elmi işin, o cümlədən 18 monoqrafiya və 8 

ixtiranın müəllifidir.

X.Yusifzadə neft sektorunun inkişafına verdiyi töhfəyə görə iki dəfə 

“Qırmızı m ək Bayrağı” ordeni, (1963 və 1976), “Şərəf medalı” (1971), 

müstəqil Azərbaycanın “İstiglal” (2000), “Şöhrət” (2004), “Şərəf” (2010) 

və “I dərəcəli əmək” (2017) ordenləri ilə təltif edilib. O bundan başqa 

Vyetnam Sosialist Respublikasının “Dostluq” ordeni (2011), Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fəxri diplomu (2015) və bir sıra başqa 

mükafatlara ayiq görülüb. O iki dəfə Azərbaycan Dövlət Mükafatına (1982 

və 1991), “Azərbaycan SSR-in əməkdar Mühəndisi” (1964), “Azərbaycanın 

əməkdar Mühəndisi” (2005), “SSRİ Neft sənayesinin əməkdar neft 

işçisi” (1967), “SSRİ m əkdar Neftçisi” (1970), “Yeraltı sərvətlərin 

əməkdar kəşfiyyatçısı” (1965 və 1985), “İlk yataqğın kəşfiyyatçısı” (1988) 

mükafatlarına layiq görülüb. O, Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq 

Elmlər Akademiyasının Beynəlxalq Qızıl Medalı ilə təltif olunub, “İlin Alimi” 

elan edilib (2008), “Türk dünyasının fəxri alimi” (2011), Avropa Təbiyyat 

Elmləri Akademiyasının “Taclı Ordeni”nə (2014), Rusiya Təbiyyat Elmləri 

Akademiyasının medalına və “Elm və sənət cəngavəri” fəxri adına, eyni 

akademiyanın “Akademik Azad Mirzəcanzadə adına gümüş medalına” 

(2015) AMEA-nın “Nizami Gəncəvi adına Qızıl Medalına” (2018), bir sıra 

başqa medal və fəxri diplomlara layiq görülüb. 2010-cu ildə SOCAR-ın bir 

qrup mütəxəssisi ilə birlikdə nanotexnologiyalar sahəsinin inkişafı və neft 

istehsalına tətbiqinə verdiyi töhfəyə görə UNESCO-nun medalı ilə təltif 

edilib. Onun adı bu beynəlxalq təşkilatın ensiklopediyasına daxil edilib. 

2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Geologiya 

və Kəşfiyyat fakültəsinin əlaçı tələbələri üçün Akademik Xoşbəxt 

Yusifzadə adına xüsusi stipendiya təsis edilib.

İcraçı Komitənin həmsədrləri
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Konfrans haqqında

Tədbir haqqında

Xəzər Texniki Konfransı altıncı illik tədbirini yeni mövzuda keçirir: Rəqəms al Transformasiya - gələcəyə qapı
açaq. O, neft-qaz sənayesi peşəkarlarını, dövlət qurumlarını, yenilikçiləri və tələbələri ayrı-ayrı mövzulara dair
panel diskussiyaları və texniki sessiyalarda bir araya gətirərək onlara zəngin və rəngarəng texniki proqram
ətrafında diskussiya və debat üçün çoxlu imkanlar yaradacaq.
Tədbir Xəzər regionu və bütün dünyada dəyişməkdə olan neft-qaz sənayesi şəraitində Beynəlxlaq neft-qaz
mütəxəssislətinin bilik, bacarıq və ən uğurlu təcrübələrini bir araya gətirəcək. Bu konfrans peşəkar inkişaf,
unikal şəbəkələşmə və bilik mübadiləsi üçün ideal platformadır.

Qeydiyyat açıqdır. Yerinizi qeydiyyatdan keçirmək üçün www.spe.org/go/19ctce saytına daxil olun.

Sahələr

Çoxsahəli

Menecment 
və informasiya

Avadanlıq, texnika və 
layihələr

Qazma və tamamlama

İstehsalat və 
əməliyyat

SOCAR has been heavily involved with this unique and inclusive event where the whole  
Azeri upstream technical oil & gas community can meet, exchange technological ideas 
with an ever growing international list of attendees.

Koshbaxt Yusifzade, SOCAR-ın Birinci Vitse-prezidenti

Kimlər dəvət olunur?

• Neft və qaz mütəxəssisləri, ekspert və

• menecerlər

• Servis, təchizat və konsaltinq şirkətləri

• Hökumət qurumları

• Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit

• mütəxəssisləri və təmsilçiləri

• Yerli, milli və beynəlxalq hökumət

• qurumları

• Qeyri-hökumət təşkilatları

• Peşə cəmiyyətləri

• Universitetlər, tədqiqat mərkəzləri  
və institutları

Yataqların təsviri və 
dinamikası

Organisation Type

Milli neft şirkətləri 29%

Beynəlxalq neft şirkətləri 23%

Servis şirkətləri 19%

Akademik sahə 15%

digər 8%

Hökumət 6%

Kimlərlə görüşəcəksiniz?  
(2017-ci ilin konfrans və srgisinin iştirakçı tərkibinə əsaslanaraq)
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Qeydiyyat açıqdır. Yerinizi qeydiyyatdan keçirmək üçün www.spe.org/go/19ctce saytına daxil olun.

Sponsorlar

Sponsorlarımıza təşəkkür edirik (2019-cu ilin iyunu üçün)

Ev sahibi

Platin sponsor

Qəhvə fasiləsi sponsoru Nahar sponsoru

Burunc sponsorlar

In Participation With

Qeydiyyat və bədc 
sponsoru

Tələbə Konfransının sponsoru

Advancing the World of Petroleum Geosciences

CM

Burunc sponsorlar

Brendinq sponsoru

WORLDWIDE PETROLEUM CONSULTING
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Tədbirlərin cədvəli   

SPE konfrans otağı 1 SPE konfrans otağı 2

Çərşənbə, 16 oktyabr 2019

0830 – 0930 Qeydiyyat

0930 – 1030 Konfransın açılış mərasimi

1030 – 1100 Çay fasiləsi, bilik mübadiləsi və poster sessiyası

1100 – 1230 Panel sessiyası: Keçmiş, indi və gələcək

1230 – 1330 Nahar, bilik mübadiləsi və poster sessiyası

1330 – 1500
 Texniki sessiya 1: 

Yataqların xarakteristikası
Texniki sessiya 2: 

Rəqəmsallaşmanın neft-qaz sənayesinə təsiri

1500 – 1530 Çay fasiləsi, bilik mübadiləsi və poster sessiyası

1530 – 1700
Texniki sessiya 3:  

Quyuətrafı ərazinin xarakteristikası
Technical Session 4: 

Avadanlıqların əməliyyat və standartlarında keyfiyyətin yüksəldilməsi

1700 – 1830 Salamlama içki ziyafəti

Cümə axşamı, 17 oktyabr 2019 

0930 – 0940 Regional mükafatlandırma mərasimi

0940 – 1115 Panel Sessiyası: Dayanıqlılıq, inkişaf və gəlir

1115 – 1145 Çay fasiləsi, bilik mübadiləsi və poster sessiyası

1145 – 1315 
Texniki sessiya 5: 

Yataqların izlənməsi
Texniki sessiya 6:  

Quyu qazılmasında performans və texnologiyanın təkmilləşdirilməsi

1315 – 1415 Nahar, bilik mübadiləsi və poster sessiyası

1415 – 1545 
Texniki sessiya 7:  

Quyunun içərisində sərt şərait: çətinliklərin öhdəsindən gəlmə

Texniki sessiya 8:  
Qazma və qulluq işində yeni texnologiya və alətlərdən istifadə etməklə  

qeyri-müəyyənliyin və xərclərin azaldılması

1545 – 1615 Çay fasiləsi, bilik mübadiləsi və poster Sessiyası

1615 – 1745 
Texniki sessiya 9: 

Quyuların izlənməsi və ölçülməsi
Texniki sessiya 10:  

Strateji texnoloji irəliləyiş vasitəsilə quyuların işlənməsində sıçrayış

Cümə, 18 oktyabr 2019

0930 – 1100 Panel Sessiyası: Yeni nəsil mütəxəssislər və insan amilləri

1100 – 1130 Çay fasiləsi, bilik mübadiləsi və poster sessiyası

1130 – 1300 
Texniki sessiya 11:  

İstehsal sisteminin optimallaşdırılması
Texniki sessiya 12: 

Quyu konstruksiyasının qeyri-ənənəvi üsulları: sərhədləri aşmaq

1300 – 1400 Nahar və konfransın bağlanışı

Sessions Açılış / Plenar sessiya Panel sessiyası Xüsusi sessiya

Technical 
Sessions

Çoxsahəli Yataqların təsviri və dinamikası Qazma və tamamlama Tamamlama

Menecment və informasiya   Avadanlıq, texnika və layihələr  İstehsal və əməliyyat

Tədbiṙləriṅ Gundəliẏi ̇
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Komitə

Komitə

İcraiyyə komitəsi

Həmsədrlər
Xoşbəxt Yusifzadə, SOCAR Emmanuel Okugbaye, BP  Denis Lemarchal, Total

Program Komitəsi

Rauf liyarov, Azərbaycan Dövlət Neft və  

Sənaye Universiteti

Xairul Anvar Nasrudin, 

PETRONAS Azərbaycan

Elçin Bağırov, SOCAR

Eimear Bonner, TCO

Philippe Dupouy, Total

Harun Güzel, TAM International 

Ramiz Həsənov, Azərbaycan Dövlət Neft və  

Sənaye Universiteti

Komitə:
Bəhram Hüseynov, SOCAR

Rinat Iskakov, Satpaev adına Qazaxıstan 

Milli Tədqiqat Texniki Universiteti

Aydın Kərimov, Schlumberger

Darrell Lancaster, Halliburton 

Yaşar Lətifov, SOCAR 

Eldar Məhərrəmov, Oil & Gas Proserv 

Akif Nərimanov, SOCAR

Marat Nuxaev, RESMAN

Favad Qureyşi, Equinor

Gregory Riley, BP

Greig Russell, Baker Hughes

li Şeydayev, BP

Eldar Sultanzadə, DeGolyer & MacNaughton 

Həmsədrlər
li Şeydayev, BP Philippe Dupouy, Total

Nazim Abdullayev, BP/ SEG

Abzatdin Adamov, ADA University

Fərhad liyev, Baker Hughes, a GE Company

Bolat Amanqaliyev, TCO

Xairul Anvar Nasrudin,  

PETRONAS Azerbaijan

Ehtiram Azizov, BP

Elchin Bagirov, SOCAR

Subhan Bashirli, Schlumberger

Marzhan Bissembayeva, TCO

Emmanuel Ellenberg, Schlumberger

Teyrun Gahramanov, Halliburton

Komitə:
Hamlet İsaxanli, Xəzər Universiteti

Endre Ivarrud, Equinor

Arzu Javadova, BP/ EAGE

Atageldi Kakayev, Dragon Oil Türkmənistan

Olzhas Karibayev, NCOC

Bagilya Karsıbayeva, NCOC

Valeri Kuçerov, ERM

Adrian Ledroz, Gyrodata

Timur Munbayev, TCO

li Nağıyev, SPE Baku Section

Emil Nəsirov, JOCAP

Marat Nauryzgaliyev, NCOC

Rizvan Ramazanov, Halliburton

Elşən Rzayev, BP

Diana Şiqapova, Roxar
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Konfransin Proqrami (2019-cu ilin iyunu üçün)

Proqram

Çərşənbə, 16 oktyabr

0800 – 0930 Qeydiyyat

0930 – 1030 Konfransın açılış mərasimi

1030 – 1100 Çay fasiləsi, bilik mübadiləsi və poster sessiyası

1100 – 1230 Açılış Panel Sessiyası: Keçmiş, indi və gələcək
Sessiyanın sədrləri: Darrell Lancaster (Halliburton) və Favad Qurayşi (Equinor)

Son illərdə kəşfiyyat və hasilat sənayesi əməliyyatların keyfiyyətli icrası və iş axınının dəyərləndirilərək
yaxşılaşdırılması vasitəsilə öz ümumi nəticələrini təkmilləşdirməyin yollarını axtarmaqdadır. Bu, tullantıları
ləğv etməyə, dəyər qatmağa və maliyyə nəticələrini yaxşılaşdırmağa imkan verir. Bir çox şirkətlər artıq
məlumatı toplamaq və təhlil edərək keçmiş təcrübədən öyrənməklə, bugünkü təcrübəsinə klaud və süni zəka
kimi rəqəmsal texnologiyaları tətbiq etməklə öz gələcəklərində dəyişik etməyə çalışır.
Keçmişi, bugünü və gələcəyi nəzərə alanda heç nə nəzərdən qaçırılmır. Yaşlanmış mədənlərin istismarı artıq
bugünün reallığıdır. Data təhlili inkişaf etdikcə bu sahə gələcəyin də reallığı olacaq.
Bəs gələcək bizə nə gətirəcək? Səmərəliliyin artmasını və insan müdaxiləsinin azaldılması sayəsində risklərin
azaldılmasınımı? Artıq digər sənaye sahələrində keçmiş və bugünün bir parçası olan avtomatlaşdırma və
robotiksin tətbiqinimi?
Biz keçmişdə yaşamalı, bugünə qane olmalı, yoxsa yenidən gələcəyə qayıtmalıyıq?

1230 – 1330 Nahar 

1330 – 1500 Texniki sessiya 1: Yataqların 
xarakteristikası
Sessiyanın sədrləri: Phillippe Dupouy, (Total) və 
Endre Ivarrud (Equinor)

Texniki sessiya 2: Digitalisation 
Impact in Oil and Gas Industries
Sessiyanın sədrləri: Olzhas Karibayev, (NCOC) və 
Abzetdin Adamov (ADA Universiteti)

 Statik və dinamik yataqların data sintezi 
istismarın müxtəlif mərhələlərində mədənin 
xassələrini anlamaq üçün mühüm addımdır. 
Bu sessiya müxtəlif geofiziki, geoloji və 
monitorinq məlumatlarının inteqrasiyasının 
əsas qeyrimüəyyənlikləri ortaya çıxarmağa, 
yataq haqda anlayışları dəyişməyə, gənc 
və yaşlı mədənlərdə drenaj strategiyasını 
optimallaşdırmağa kömək etməsi ilə bağlı 
təcrübələri nümayiş etdirir. Göstərilən keyslər 
müxtəlif data növlərinin inteqrasiyası, hər bir 
vəziyyətdə tətbiq olunan spesifik statik və 
dinamik yataq modelləşdirmə alətlərinin inkişafını, 
yataqların yenidən işlənməsi, yaxud gənc 
yataqların işlənməsi ilə bağlı konkret qərarları 
göstərmək məqsədi daşıyır.

Rəqəmsallaşma İidən-ilə neft sənayesini zəbt 
etməkdədir. Mədənlər rəqəmsallaşır, maşın 
öyrənməsi, qabaqcıl data analitikası kimi yeni 
yanaşma və metodlar tətbiq olunur, bu isə yeni 
eranın başlanğıcından xəbər verir. Yeni rəqəmsal 
texnologiya bir çox əməliyyat proseslərini 
sadələşdirməyə kömək edir, insanların iş saatlarını 
azaldır, avadanlığın etibarlılıq və təhlükəsizliyini 
artırmağa kömək edir. m əliyyat xərclərinə qənaət 
rəqəmsallaşmanın şirkətlərə göstərdiyi əsas 
təsirlərdən biridir. Bu sessiyada istər mədən,  
istərsə də domeyn müstəvisində prosesi 
optimallaşdıran və vizuallaşdıran rəqəmsal 
tətbiqlərdən söz açılacaq.

1500 – 1530 Coffee Break and Knowledge Sharing Poster Session
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Proqram

1530 – 1700 Texniki sessiya 3: 
Quyuətrafı ərazinin 
xarakteristikası
Sessiyanın sədrləri: Nurbolat 
Tiepbergenov, (TCO) və  
Aydın Kələntərli (Equinor)

 Quyuətrafı ərazinin xarakteristikası 
bizə yatağın xassələrinin təyin etmək 
baxımından vacib məlumatı verir. 
Yatağın xassələrini bilməksə onun 
məhsuldarlığını anlamaq və hasilat zamanı 
gözlənilməz hadisələri azaltmaq üçün 
lazımdır. Bu sessiya yataqların optimal 
idarə və istismarı üçün mürəkkəb yataq 
və maye sistemlərini dəyərləndirərək 
xarakterizə etmək məqsədilə qabaqcıl 
logginq sisteminin tətbiqini və quyuların 
yoxlanmasını nəzərdən keçirir.

1700 – 1830 Welcome Drinks Reception

Konfransin Proqrami (2019-cu ilin iyunu üçün)

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. 

Texniki sessiya 4: Raising the Bar in Facility 
Operations and Standards
Sessiyanın sədrləri: li Həsənli, (SOCAR AQS) və Matteo Çe (Equinor)

Neft-qaz sənayesi ən çətin sahələrdən biri olmasına və son illərdə az 
sayda texnoloji yeniliyə imza atmasına rəğmən dünya iqtisadiyyatına 
ən böyük töhfə verən sahələrdən biridir. Tədqiqatlar göstərir 
ki, yaxın 20 il ərzində tələbatı ödəmək üçün lazım olan hasilat 
qabiliyyəti son onillikdə reallaşdırılan qabiliyyətdən iki dəfədən 
çox artıqdır. Artmaqda olan tələbatı ödəmək üçün bir sıra amillər 
nəzərə alınmalıdır. Bunların arasında hasilat qabiliyyətinin artırılması, 
layihələrin iqtisadi baxımdan məhsuldar hala gətirilməsi, neft-qaz 
sənayesində təhlükəsizlik və keyfiyyətin yaxşılaşdırılması, karbon 
izinin azaldılması (enerji səmərəliliyi) kimi amillər var. Bu tələblər daha 
analitik, datayönlü, müasir yanaşma tələb edir. Bu sessiya ənənəvi 
hasilat strategiyalarına alternativ təşkil edən strategiyalar, yeni dəniz 
təki texnologiyaları, habelə materialların xassələri ilə bağlı ətraf mühit 
problemlərinin həllinə yeni yanaşma ətrafında qurulub.

Quyudan boruya qədər
davamlı innovasiya.

1927-ci ildə Konrad və Marsel Şlümberje Fransanın Elzas 
regionunda Peşelbronn neft mədənindəki süxurları təyin 
etmək üçün neft-qaz sənayesində ilk dəfə yeni elektrik 
quyu qoşma üsulunu tətbiq ediblər. Bu gün “Schlumberger” 
onillərin təcrübəsindən qaynaqlanan texniki ustalıqla pioner 
texnologiyalar təqdim etməklə innovasiyalar yaratmaqda 
davam edir. Biz hidrokarbon ehtiyatlarının bərpası və 
müştəriləmizə hasilatı maksimallaşdırmaq məqsədilə 
yataqların xarakteristikası və qazmadan hasilat və emaladək 
bir çox sahəyə aid məhsul və xidmətləri birləşdiririk.
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Proqram

Cümə axşamı, 17 oktyabr

0930 – 0940 Regional mükafatlandırma mərasimmi

0940 - 1115 Panel Sessiyası: Dayanıqlılıq, artım və gə lir
Sessiyanın sədrləri: Denis Lemarchal, (Total) və Yaşar Lət ifov (SOCAR)

Enerji şirkətinin missiyası enerji təhlükəsizliyinə töhfə vermək və artmaqda olan dünya əhalisi üçün enerji
resurslarını uyğun qiymətlərlə əlçatan etməkdir. Bu məqsədə dayanıqlı yanaşma ilə həyata keçirilməli, yəni
“gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını qarşılmaq imkanını təhlükə altına atmadan bugünün ehtiyaclarını
qarşılamaqla” nail olunmalıdır (BMT-nin Brundtland Komissiyası, 1987).
Bəs iqlim məsələsini enerji strategiyasına necə inteqrasiya etməli? Enerji təchizatı baxımından ehtiyaclar və
ekoloji məhdudiyyətlər nədən ibarətdir? Uyğunlaşdırılmış enerji qarışığı nə deməkdir? Neft-qaz sənayesi necə
dayanıqlılığın 3 əsas sütununa (iqtisadi, ekoloji və ictimai) cavab verən layihələr hazırlaya bilər?
Bu sessiya enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən innovativ nümunələri paylaşmaq üçün platforma təklif edir. Bu
platformada bütün oyunçular öz uğur meyarlarını müəyyənləşdirə, dayanıqlı və gəlirli həll yolları tapa bilərlər.

11:15 - 11:45 Coffee Break and Knowledge Sharing Poster Session

1145 - 1315 Texniki sessiya 5: 
Yataqların izlənməsi
Sessiyanın sədrləri: Bolat Amangaliyev (TCO) və 
Marat Naurızgaliyev (NCOC)

Texniki sessiya 6: Quyuların 
tikilməsində məhsuldarlıq və 
texnologiyanın təkmilləşdirilməsi
Sessiyanın sədrləri: Asif Zəngi (SOCAR AQS) və 
İlkam Muhamestşin (RESMAN)

Understanding dynamic behaviour of increasingly 
complex reservoirs is a key puzzle to build 
technically robust field development plans. This 
session will showcase fine industry examples of 
integrating temperature data in water injection 
conformance control and value of Pressure Transient 
Analysis in reservoir pressure estimation, reservoir 
surveillance and production optimization.

Bu sessiyada ən son texnoloji yeniliklərdən 
yararlanaraq quyuların tikilməsi və məhsuldarlığın 
artırılması, quyunun məhsuldarlıq standartlarının 
yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif üsulların tətbiqi ilə 
bağlı nümunələr nəzərdən keçiriləcək.

1315 - 1415 Nahar

Konfransin Proqrami (2019-cu ilin iyunu üçün)
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1415 - 1545 Texniki sessiya 7:  
Quyunun içərisində sərt şərait: 
çətinliklərin aradan qaldırılması
Sessiyanın sədrləri: Emil Nəsirov (JOCAP) və 
David Barj (TCO)

Neft və qaz yataqlarında hasilat tez-tez ciddi 
əməliyyat sınaqları ilə üzləşir. Onların aradan 
qaldırılması və quyunun optimal məhsuldarlığının 
təmin edilməsi innovativ texnologiyalardan 
istifadəni tələb edir. m əliyyatçılara real həll yolları 
lazım olur və onlar bu həlləri axtarırlar. Bu sessiya 
hasilat əməliyyatları zamanı üzə ıan üç ən yayğın və 
çətin problemlərdən biri olan qum və su istehsalının 
öhdəsindən gəlmək üçün texnologiyaların tətbiqi, 
hazırlanması və yerləşdirilməsinə dair ayrı-ayrı 
nümunələri təqdim edəcək.

Texniki sessiya 8: Qazma və qulluq 
işində yeni üsul və alətlərdən istifadə 
yolu ilə qeyrimüəyyənliklərin və 
xərclərin azaldılması
Sessiyanın sədrləri: Emmanuel Ellenberg 
(Schlumberger) və Teyrun Qəhrəmanov 
(Halliburton)

Yeni qazma və tamamlama texnologiyaları qiymət 
baxımından səmərəli və etibarlı quyu qazma 
layihələrinin hazırlanmasında mühüm rol oynayır. 
Bu sessiya sənayesinin qazma və tamamlama 
işini və bəzi çətin quyuları genişləndirmək 
üçüninnovativ metodlardan istifadəsinə həsr 
olunub. Avadanlığın etibarlılığını artırmaq və ona 
qulluq üçün süni zəkadan istifadədən tutmuş, 
quyuların məkanının seçilməsi üçün ultradərin 
xəritə texnologiyalarından istifadəyə qədər.

1545 - 1615 Çay fasiləsi, bilik mübadiləsi və poster sessiyası

1615 - 1745 Texniki sessiya9: 
Well Surveillance
Sessiyanın sədrləri: Fərhad liyev (Baker Hughes, a 
GE Company) və Ehtiram zizov (BP)

Texniki sessiya 10: 
Breakthrough Wells Operation 
through Strategic Technology 
Advancement
Sessiyanın sədrləri: Xayrul Anuar (Petronas 
Azərbaycan) və Bagilya Karsıbayeva (NCOC)

Quyunun izlənməzi onun və deməli həm də 
yatağın özünün xarakterizə edilməsinin əsasını 
təşkil edir. Bu fəaliyyət quyunun üzləşə bildiyi hər 
hansı probləmləri üzə çıxarmağa kömək edir, onun 
istismarı ərzində hasilat haqda həyati məlumatı 
çatdırır. Bu sessiya quyuların real vaxtda ölçülməsi 
və izlənməsi sahəsində irəliləyişlərin, xüsusən də 
hasilatın qeydiyyatı zamanı yeni üsul və rəqəmsal 
cihazlardan istifadənin nümayiş etdirilməsinə 
həsr olunub. Son zamanlar neft-qaz nəhəngləri 
tərəfindən geniş istifadə olunan yeni çoxfazalı ölçü 
cihazları da diqqət mərkəzində olacaq.

 Qazma və tamamlama işində texnoloji və strateji 
inkişaf əməliyyatın uğuru istiqamətində katalizator 
rolunu oynayır. Bu xüsusilə də dərin qazma quyuları 
(ERD), yüksək təzyiqli və yüksək temperaturlu 
(HPHT) və dərin özüllü və digər mürəkkəb 
quyulara aiddir. Bu sessiyada mürəkkəb yataqlarda 
qazma və tamamlama daxilində potensial 
hidrokarbon ehtiyatlarının üzə çıxarılması üçün ən 
son texnologiya və strategiyaların uğurlu tətbiqi 
müzakirə olunacaq. m əliyyatın uğuru onunyatağın 
məhsuldarlığı və hasilatına təsir göstərmədən 
layihənin ümumi CAPEX və iş cədvəlini nə 
dərəcədə optimallaşdıra bilməsindən asılıdır.

Proqram

Konfransin Proqrami (2019-cu ilin iyunu üçün)
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Proqram

 Cümə, 18 oktyabr

0930 - 1100 Panel Sessiyası: Yeni nəsil mütəxəssislər və insan amili
Sessiyanın həmsədrləri: Bəhram Hüseynov (SOCAR) və Emmanuel Okugbaye (BP)

 Neft-qaz və enerji sənayesi demoqrafik dəyişiklik yaşamaqda davam edir. Bu proses son illərdə qismən neft 
qiymətlərinin aşağı olması sayəsində artıb. Alternativ enerji sektorunun sürətli inkişafı da buna təsir göstərib. İş 
bazarında milleniallar nəslinin çəkisi artmaqdadır. Bu şəraitdə iş mühitinin onların gözlənti və bacarıqlarına, habelə 
daim dəyişən rəqəmsal landşafta uyğunlaşdırılmasına ehtiyac əvvəlkindən də güclü olacaq. İnformasiya və datanın 
həndəsi silsilə ilə artmaqda olduğu mühitdə biliyin səmərəli ötürülməsi daha çox əhəmiyyət kəsb edəcək. Bu 
panel sessiyası nda uğurlu sahələrin bu dəyişikliyə necə uyğunlaşması, neft-qaz sahəsində bu baxımdan nələrə 
nail olunması, yeni nəsil mütəxəssislərin tam potensialının üzə çıxarılması üçün daha hansı dəyişikliklərə ehtiyacın 
olması araşdırılacaq.

1100 - 11:30 Çay fasiləsi, bilik mübadiləsi və poster sessiyası

1130 - 1300 Texniki sessiya 11:  
Production System Optimization
Sessiyanın sədrləri: Ata Kakayev (Schlumberger)

Hasilatın optimallaşdırlması bir sıra amilə görə çətin 
ola bilər. Bu amillər quyunun şərtlərindən neftin 
xassələrinə qədər dəyişə bilər. Texnoloji yeniliklər 
bu amillərin çoxuna cavab versə də, çətinliklərin 
bəzilərini asanlaşdırsa da, ənənəvi həll yollarının 
unikal tətbiqi diqqətdən qaçırılmamalıdır. Bu 
texniki sessiyada üç nümunə təqdim olunacaq. Bu 
nümunələrdə süni lift, quyu simulyasiyası metodu 
və qazın qarşısının alınması əməliyyatlarının üç 
müxtəlif mədəndə yataqların məhsuldarlığını 
artırdığı nümayiş etdirilir.

Texniki sessiya 12:  
Quyu tikilməsinin qeyri-ənənəvi 
üsulları: sərhədlərin aşılması
Sessiyanın sədrləri: Sübhan Bəşirli (Schlumberger)

Quyu tikilməsi həmişə çox çətin olub və 
mühəndislər davamlı olaraq qazma və tamamlama 
üsullarını optimallaşdırmaq və proses gedişində 
quyuların məhsuldarlığını artırmaq üçün yeni 
ideyalar axtarışında olublar. Bu sessiyada quyu 
tamamlama işinin qeyri-ənənəvi üsullarından 
söz açılacaq. Bu üsullar quyu konstruksiyasında 
hazırkı imkanların sərhədlərini sorğulayan yeni 
üfüqlər açır. Sessiyanın əsas mövzuları üfüqi 
quyu tamamlaması, yüksək təzyiqli yataqlarda 
qazmanın optimallaşdırılması və yeni sementləmə 
texnologiyaları olacaq.

1300 - 1400 Nahar və konfransın bağlanışı

Konfransin Proqrami (2019-cu ilin iyunu üçün)
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TƏLƏBƏ eİNKİŞAF SAMMİTİ 

tələbə i̇nki̇şaf sammi̇ti̇ 13

Suallarınız varsa, yaxud iştirak etmək istəirsinizsə, 

Yaroslava Orlova (yorlova@spe.org)  
ilə əlaqə saxlamağnız xahiş olunur.

Ev sahibi Platin sponsor

Gumuş sponsorlar:

Bu dəfə gə Xəzər Texniki Konfransı ilə birlikdə  
SPE-nin Regional Tələbə İnkişaf Sammiti keçirləcək. 
Bu il onun altıncı, Bakıda keçirilən üçüncü illik 
tədbiri baş tutacaq.

Rusiya və Xəzər regionu universitetlərindən əlli 
tələbə okyabrın 14-ü və 15-i texniki mühazirələr, 
debat və müsabiqələr, xüsusi eskpert sessiyaları, 
intellektual oyunlar və qrup layihələrində iştirak 
etmək üçün iki günlük bir araya gələcəklər. SPE-nin 
ayrıca tədbiri kimi Sammit tələbələrə mütəxəssislərlə 
əməkdaşlıq etmək, öz bilik və vacarıqlarını təlim 
və layihələr vasitəsilə tətbiq etmək, bir-biri ilə tanış 
olmaq və öz peşəkar şəbəkələrini genişləndirmək 
imkanı verəcək. Sammit Komitəsi bu ilki tədbir  
üçün əlavə şeylər də hazırlayır. Bu barədə əlavə 
məlumat veriləcək.
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Ümumi məlumat

Qeydiyyatdan keçmək üçün SPE-nin tədbir səhifəsinə 
daxil olun: www.spe.org/go/19ctce
SPE Visa və Mastercard kredit kartlarını qəbul edir. Suallarınız varsa, 
London ofisi ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur:

SPE Avropa, Rusiya, Xəzər və Tropik Afrika şöbəsi 
Fourth Floor, West America House, 2 America Square 
London EC3N 2LU 
Tel: +44 20 7299 3300 
Email: formslondon@spe.org 

Konfrans məkanı
Fairmont Hotel, Alov qüllələri, Mehdi Hüseyn küçəsi 1A
Bakı AZ1006, Azərbaycan

Qalmağa yer
SPE Fairmont otelində xüsusi qiymətə məhdud sayda otaq bron edib. 
Təkadamlıq delüks otaqların qiyməti 135 dollardır (üstəgəl vergi).  
Buqiymətə otaqda bir gecəlik qalamaq və səhər yeməyi daxildir.  
Bron etmək üçün tədbirin saytına daxil omağınız xahiş olunur.

Konfransın salamlama ziyafəti
Bütün konfrans iştirakçıları çərşənbə günü, oktyabrın 16-sı, saat 
17:00-dan 18:30-dək Fairmont Hoteldə keçiriləcək ziyafətə dəvət 
olunur. Ziyafət nümayəndələr, müəlliflər, sərgi iştirakçıları və neft-qaz 
sahəsində çalışan mütəxəssislərlə şəbəkələşmək üçün geniş imkanlar 
verəcək.

Çay və nahar fasilələri

Çay fasilələrinin sponsoru:     

Naharların sponsoru:

Tədbir boyu bütün çay və nahar fasilələri Bilik mübadiləsi və poster 
məkanında olacaq. Onların qiyməti bütün iştirakçılar üçün qeydiyyat 
qiymətinə daxildir.

Konfrans məkanına necə gəlməli
Fairmont Hotel, Alov qüllələri İçəri şəhərin yaxınlığında yerləşir. 
Heydər liyev adına Beynəlxalq Hava Limanı buradan 25-30 dəqiqəlik 
məsafədədir və buradan bir çox beynəlxalq məkanlara getmək 
mümkündür. Daha ətraflı məlumat üçün səhifəyə daxil olun.

Posterlər
Konfrans gedişində müxtəlif poster təqdimatları nümayiş etdiriləcək. 
Bütün iştirakçıları sessiyalararası fasilələrdə müvafiq sahələri əhatə 
edən bu posterlərə baxmağa çağırırıq. 

Ümumi məlumat

Texniki məqalələrin toplusu
İştirakçıların hər birinə (tələbələr istisna olmaqla) konfransa təqdim 
olunan texniki məqalələr toplusunun bir rəqəmsal nüsxəsi veriləcək. 
Məqalələr toplusunun sponsoru:

Vizalar
Zəhmət olmasa, sizə viza lazım olub-olmadığını yoxlamaq üçün 
Azərbaycan Hava Yollarının saytına baxın. Viza müraciətlərinə 
dəstək, yaxud dəstək məktubu almaq üçün SPE-nin ofisinə müraciət 
eməyiniz xahiş olunur..

Bədclərin verilməsi 
Tədbirin bədcləri və materialları əvvəlcədən poçtla göndərilməyəcək.
Tədbir bədcləri və qeydiyyat materialları (konfrans məqalələrinin 
rəqəmsal toplusu da daxil olmaqla) çərşənbə günü, okyabrın 16-sı, 
saat 8:00-dan 9:30-dək qeydiyyat masasından götürülməlidir. 
Qeydiyyat masası bütün tədbir ərzində konfrans və qeydiyyatla bağlı 
hər hansı müraciətlər üçün açıq olacaq.
Qeydiyyat və bədc sponsoru:

Audio-vizual kopirayt
SPE-nin texniki sessiyaları kopirayt qanunları ilə qorunur. İştirakçıların 
telefon, kamera, yaxud həra hansı başqa qeydiyyat cihazı ilə konfrans 
zamanı edilən təqdimatları yazmasına icazə verilmir. 

Tədbirə qeydiyyatın qiyməti
Qeydiyyat haqqı və qeydiyyat qaydaları haqda ətraflı məlumat üçün 
www.spe.org/go/19ctce səhifəsinə daxil olmağınız xahiş olunur. 
Qeydiyyat haqqına bunlar daxildir: konfransın bütün sessiyalarında, 
poster nümayişlərində iştirak, konfransın texniki məqalələr 
toplusunun rəqəmsal nüsxəsi, çay fasilələri və naharlar, oktyabrın 16-sı 
keçiriləcək salamlama ziyafəti

Kompensasiya
Qeydiyyatın ləğvi haqda müraciətlər yazılı qaydada SPE-nin 
Londondakı ofisinə göndərilməlidir. 2011-ci il avqustun 21-dək 
müraciət olunduğu təqdirdə qeydiyyat haqqı geri qaytarılacaq, 
lakin bu məbləğdən 75 ABŞ dolları məbləğində inzibati xərc 
tutulacaq. Avqustun 21-i də daxil olmaqla sentyabrın 18-dək 
müraciət ediləcəyi təqdirdə ödənilən məbləğin 50%-i geri 
qaytarılacaq. 18 sentyabrdan sonra müraciət ediləcəyi təqdirdə heç 
bir kompensasiya ödənməyəcək, ancaq bunun əvəzində müəyyən 
təkliflər edilə bilər.

Tədbirin təxirə salınması
Tədbirin SPE tərəfindən ləğv edilməsi ehtimalı son dərəcə aşağıdır. 
Ancaq bunun baş verəcəyi təqdirdə SPE bunun nəticəsində 
yarananitkilərə, o cümlədən nəqliyyat və otel xərclərinə görə 
kompensasiya ödəməyə məsuliyyət daşımayacaq. SPE iştirakçıları 
səyahət və otel hazırlıqları görən zaman sığorta xidmətlərindən 
yararlanmağa çağırır
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Regional mükafatin qaliḃləri ̇ 
SPE-nin regional mükafatları müstəsna texniki töhfə verən, peşəkar keyfiyyətlər, peşə nailiyyəti, həmkarlarına 
xidmət, peşə liderliyi və ictimai xidmət nümayiş etdirən üzvlərə təqdim olunur. SPE məmnuniyyətlə 2019-cu ilin 
Rusiya və Xəzər regionu mükafatlarının qaliblərini elan edir: 

Tamamlamaların optimallaşdırılması və texnologiyası 
Kirill Ovçinnikov

Qazma mühəndisliyi 
Kirill Boqaçov

Süxurların dəyərləndirilməsi 
Aleksandr Belousov

Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit 
İlyas Sarıbekov

Menecment və İnformasiya 
Aleksey Pustovskix

İstehsal və əməliyyatlar 
İldar Fayzullin

Layihələr, avadanlıq və tikinti 
Mırzakuat Karabalin

Yataqların təsviri və dinamikası 
Kok-Thye Lim

Neft-qaz sənayesində dayanıqlılıq və and idarəçilik 
Riçard Hou

Neft mühəndisliyinin tədrisində nailiyyətlərə görə  
fərqlənmə mükafatı 
Aleksandr Salnikov

Regional dövlət xidməti 
Marat Nurpeissov

Keyfiyyətli xidmət göstərən gənc üzv 
İlnur Sayfullin

Keyfiyyətli xidmət göstərən gənc üzv 
Aleksandra Xramtseva

Regional xidmət 
David Barge

Regional xidmət 
Duncan Mcdougall

Regional xidmət 
Dmitriy Serdyukov

Regional xidmət 
Zhibek Shaimardan

Korporativ dəstəyə görə fərqlənməmükafatı 
TATNEFT

regional mükafatin qali̇bləri̇
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Dayanıqlılıq
SPE tədbirlərinin ətraf mühitə təsirinin minimal olmasını təmin etməyə çalışır. Bizim məqsədimiz enerji istifadəsini azaltmaq, ekoloji mobilliyi 
təbliğ etmək, su istismarını azaltmaq, tullantıların həcmini məhdudlaşdırmaq yolu ilə, eyni zamanda neft-qaz sənayesinin əsas dəyərlərinə 
sadiq qalmaqla dayanıqlılıq sahəsində inkişafa nail olmaqdır. 

Neft Mühəndisləri Cəmiyyəti (SPE) haqda
Neft Mühəndisləri Cəmiyyəti (SPE) dünyanın 143 ölkəsində, neft və qaz kəşfiyyatı və hasilatı sahəsində çalışan 158000-dən çox üzvü lan  
qeyri-kommersiya peşə birliyidir. www.spe.org saytında nəşrlər, tədbirlər, təlim kursları və onlayn vəsaitlər təklif edən SPE əhəmiyyətli  
texniki bilik resursudur. 
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Sponsorluq imkanları 

SPE-nin illik Xəzər texniki konfransında sponsorluq şirkətlərə neft-qaz ictimaiyyəti arasında yüksək kalibrli 
auditoriyaya çıxmaq üçün unikal brendinq və marketinq imkanı verir. Sponsorluq sizin şirkətinizi Xəzər regionu 
neft-qaz sənayesinin aparıcı şirkətləri ilə bir cərgəyə qoyaraq sizə əsas qərar qəbul edicilər arasında onun 
profilini yüksəltmək imkanı verəcək.

Hazırda bir sıra sponsorluq imkanları mövcuddur. 
Lütfən, dguest@spe.org elektron ünvanında Dean Guest-ə müraciət edin. 

Media tərəfdaşlarımıza təşəkkür edirik: 

Oil & Gas 
INNOVATION

World ils

Media tərəfaşı olmaq istəyirsiniz?
SPE-nin 2019-ci il Xəzər texniki konfransının media tərəfdaşı olmaq üçün kdunn@spe.org elektron ünvanında  
Katie Dunn-la əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Sponsorlq imkanları / Media tərəfdaşları



GET 
INVOLVED. 
GET 
CONNECTED. 
GET 
INFORMED.

JOIN TODAY!
Join our worldwide membership today and receive member 
registration rates for SPE events. Visit go.spe.org/join.

Who We Are?
SPE is a not-for-profit member 
association supporting more  
than 156,000 E&P professionals  
in 154 countries.

Why Join?
Connect with the E&P industry’s 
brightest minds through SPE’s 
global network of knowledge 
for every stage of your career.

What You Get?
Access to SPE’s vast collection  
of technical resources and 
networking channels to assist  
with your E&P challenges.

Biz kimik?
SPE 154 ölkədə 156000-dən  
çox üzvü dəstəkləyən 
qeyrikommersiya peşə birliyidir.

Üzvlük sizə nə verir?
Karyeranızın bütün mərhələlərində 
SPE-nin qlobal bilik şəbəkəsi 
vasitəsilə kəşfiyyat və hasilat 
sahəsinin ən parlaq zəkaları ilə 
əlaqə qurun.

Nə əldə edirsiniz?
Kəşfiyyat və hasilat sahəsində 
üzləşdiyiniz çətinliklərin həllinə 
kömək üçün SPE-nin geniş texniki 
resurs kolleksiyası və şəbəkələşmə 
kanallarına çıxış əldə edin.

BU GÜN ÜZV OLUN !
Bu gün dünyanın hər yerindən olan üzvlərimizə qoşulun və SPE 
tədbirlərinə üzvlər üçün xüsusi qiymətlərlə qeydiyyatdan keçin: 
go.spe.org/join.

Bu gün dünyanın hər yerindən olan üzvlərimizə qoşulun 
və SPE tədbirlərinə üzvlər üçün xüsusi qiymətlərlə 
qeydiyyatdan keçin: go.spe.org/join.
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Qeydlər

Qeydlər
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Qeydlər

Qeydlər



Azəri-Çiraq-Günəşli

25 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına
əsas töhfə verənlər arasındayıq

Ətraflı məlumat üçün: www.bp.com/caspian




