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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
XVII BEYNƏLXALQ “XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI – 2010”
SƏRGİSİ VƏ KONFRANSININ İŞTİRAKÇILARINA
Hörmətli sərgi və konfrans iştirakçıları!
Sizi XVII Beynəlxalq “Xəzər, neft, qaz, neftayırma və neft kimyası – 2010” sərgisi və konfransının açılışı
münasibətilə səmimi qəlbdən salamlayıram.
On yeddi il bundan əvvəl Bakıda ilk dəfə belə sərginin keçirilməsi ölkəmizin enerji potensialının dünyaya təqdimatı
kimi qiymətləndirilmişdi. Məhz həmin dövrdə Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın yeni
neft strategiyası elan edildikdən sonra bu tədbir respublikanın neft-qaz sektorunun inkişafında, inteqrasiya
proseslərinin sürətləndirilməsində və genişmiqyaslı investisiyaların cəlb edilməsində mühüm rol oynamışdır.
İndiyədək sərgi və konfransda 70-dən artıq ölkənin 5700-dən çox şirkəti təmsil olunmuşdur.
Ötən müddət ərzində dünyanın tanınmış neft şirkətləri ilə imzalanmış sazişlər çərçivəsində respublikaya 40
milyard dollar xarici sərmayə yatırılmışdır. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi, habelə güclü enerji və nəqliyyat
infrastrukturuna malik olması həm iqtisadi maraqlarımızı təmin edir, həm də regionun enerji təhlükəsizliyinin
möhkəmləndirilməsinə böyük töhfələr verir.
Neft-qaz əməliyyatlarından əldə edilən gəlirlərin saxlanılması və səmərəli idarə olunması üçün uzun illərdir ki,
ölkəmizdə müasir beynəlxalq normalara uyğun Dövlət Neft Fondu tam şəffaf şəkildə fəaliyyət göstərir.
Neft siyasətinin məntiqi davamı olaraq, bu gün əsas məqsəd – respublikada güclü qeyri-neft sektoru yaratmaq,
sosial məsələlərin həllinə nail olmaq və beləliklə, Azərbaycanı ən inkişaf etmiş ölkələr sırasına çıxarmaqdan
ibarətdir.
Eyni zamanda təcrübə göstərir ki, sənayenin, xüsusən neft-qaz sahəsinin inkişafı bəzi hallarda təbiətə ağır ziyan
vurulması ilə müşayiət edilir. 2010-cu il Azərbaycanda “Ekologiya ili” elan olunmuşdur və bununla bağlı ətraf
mühitin qorunmasını nəzərdə tutan irimiqyaslı ekoloji layihələr həyata keçirilməkdədir.
Əminəm ki, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı davam etdirməklə biz gələcəkdə də ölkələrimizin iqtisadi inkişafı
istiqamətində birgə uğurlu addımlar atacağıq.
Hamınıza işlərinizdə müvəffəqiyyətlər diləyir, xalqlarınıza firavanlıq, əmin-amanlıq və yeni nailiyyətlər arzu
edirəm.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
TO THE PARTICIPANTS
OF THE 17th CASPIAN INTERNATIONAL OIL AND GAS, REFINING AND
PETROCHEMICALS EXHIBITION AND CONFERENCE 2010
Dear Exhibition and Conference Participants,
I would like to take this opportunity to warmly welcome you to the opening of the 17th Caspian International
Oil and Gas, Refining and Petrochemicals Exhibition and Conference 2010.
The first exhibition, held 17 years ago in Baku, was a clear demonstration of our country’s energy potential to the
world. At the time, the national leader Heydar Aliyev announced Azerbaijan’s new oil strategy and, ever since,
the event has played a tremendous role in developing the oil and gas sector, accelerating integration processes
and attracting large-scale investments. So far, approximately 5,700 companies from over 70 countries have taken
part in the exhibition and conference.
Over the past few years, $40 billion in investments have been made in Azerbaijan as a result of contracts signed by
leading international oil companies. Our favourable geographic position and strong energy and transportation
infrastructure assure our economic interests, while making significant contributions to strengthening regional
energy security.
The State Oil Fund of the Azerbaijan Republic has worked transparently for many years, meeting modern
international requirements to manage profits from oil and gas operations effectively.
As a logical continuation of our oil strategy, our primary objective today is to build a strong non-oil sector, to
succeed in solving social problems and, consequently, to place Azerbaijan among the world’s most developed
countries.
However, the development of industry, specifically the oil and gas sector, can sometimes cause great damage to
the environment. Therefore, Azerbaijan has declared 2010 the ‘Year of Ecology’. We are implementing large-scale
ecological projects in an effort to protect the environment.
I am confident that we will continue our mutually-beneficial cooperation and take solid steps towards economic
development in the future.
Once again, I would like to wish you every success in your work, as well as peace, serenity and new achievements
to your respective nations.

Ilham Aliyev
President of the Republic of Azerbaijan
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Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Mən Sizi ürəkdən salamlayır, 17-ci Beynəlxalq «Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft kimyası» sərgi və konfransının
açılışı münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. «Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft kimyası» Beynəlxalq sərgi və
konfransının ardıcıl olaraq 17-ci dəfə keçirilməsi və ilbəil iştirakçıların sayının artması ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyasının, beynəlxalq qurumlarla əlaqələrinin və səmərəli əməkdaşlığının daha da güclənməsinin, ən başlıcası
isə dünyada artan nüfuzunun real nümunəsidir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının banisi, xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 1994-cü ildə əsası
qoyulmuş yeni Neft Strategiyası Azərbaycanın qədim neft ölkəsi kimi keçmiş şöhrətini bir daha özünə qaytardı. Bu gün
Azərbaycan özünün çox əlverişli coğrafi mövqeyinə, dünya miqyaslı strateji əhəmiyyətə malik olan təbii ehtiyatlarına
və potensialına uyğun olaraq, bir çox dövlətlərlə, dünyanın nüfuzlu iqtisadi və maliyyə strukturları və şirkətləri ilə
müxtəlif istiqamətlərdə geniş əməkdaşlıq edir. Hal-hazırda onların fəal iştirakı ilə 120-dən artıq milli və transregional
layihələrin, o cümlədən Xəzər hövzəsinin karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsi və dünya bazarlarına nəql edilməsi
kimi mühüm layihələrin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Bu gün Azərbaycanın yeni neft strategiyası çərçivəsində
hasil olunan neftin və qazın dünya bazarlarına ixrac edilməsi məqsədi ilə Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa, Bakı-TbilisiCeyhan, təbii qaz isə Cənubi Qafqaz boru kəmərləri kimi etibarlı və uzunmüddətli neft-qaz nəql layihələri sistemi
yaradılmışdır.
Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən yeni Neft Strategiyasının daha
geniş miqyasda həyata keçirilməsi ölkəmizin dünyada və regionda lider mövqeyini daha da möhkəmləndirmiş və
Azərbaycan Avropa İttifaqının önəmli tərəfdaşı olmaqla enerji təhlükəsizliyinin təminatçısına çevrilmişdir. Ölkə
rəhbərliyinin Respublikamızın neft-kimya kompleksinin qarşısında qoyduğu vəzifələrə uyğun olaraq yerli xammal
bazası əsasında ən mütərəqqi texnologiyalara əsaslanan yeni neft-kimya kompleksinin yaradılması üzrə işlər
müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.
Neft hasilatı sahəsində əlamətdar hadisələrdən biri də 2008-ci ildə dərin su qatlarında yerləşən «Azəri-Çıraq-Günəşli»
(ACG) yatağının 3-cü fazası çərçivəsində ilk neftin alınmasıdır. Görülən işlərin nəticəsi olaraq ACG yatağından hasil
edilən neftin gündəlik həcmi 1 milyon barelə çatdırılmışdır. Son illər ölkəmizin enerji müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi
istiqamətində atılan mühüm addımlardan biri də məhz «Şahdəniz» yatağının xarici sərmayədarlarla birgə işlənməsidir.
Qaz ehtiyatları 1 trilyon 200 milyard kubmetrdən çox olan bu yataq Avropanın və eyni zamanda regionun enerji
təhlükəsizliyində böyük əhəmiyyətə malikdir və 2009-cu ildən «Şahdəniz» yatağından ildə 9 milyard kubmetr qaz və
gündə 40 min barel kondensat çıxarılır.
14 noyabr 2008-ci il tarixində Bakı şəhərində keçirilmiş Enerji Sammitində qəbul edilmiş Deklarasiya Azərbaycanın,
ümumiyyətlə Xəzər regionunun, dünyanın, xüsusi ilə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol
oynadığını bir daha vurğulamışdır. Bu istiqamətdə ölkəmiz Avro-Asiya Neft Nəqliyyat dəhlizinin, o cümlədən OdessaBrodı neft kəmərinin bu sistemdə işlənməsinə dəstək vermişdir. Təbii qazın Gürcüstan, Türkiyə ərazisindən İTGİ və
Nabukko qaz kəmərləri vasitəsi ilə nəql edilməsi üçün bütün maraqlı tərəflərin səylərini birləşdirməyə çağırmışdır.

Dear Ladies and Gentlemen, Dear Friends!
I heartily greet you all on the occasion of the opening of the 17th International Caspian Oil, Gas, Refining and
Petrochemicals exhibition and conference. The exhibition hosts an increasing number of participants from year to year
which illustrates our country’s growing reputation and integration into the world economy, as well as our enhanced
relations and cooperation with international organisations.
The new oil strategy initiated in 1994 by the late President Heydar Aliyev, founder of independent Azerbaijan, and the
national leader of our people, rejuvenated our status as an ancient oil country.
Today, Azerbaijan cooperates extensively in with a number of countries, reputable economic and financial institutions
and international firms, with its very favourable geographical position, natural resources and strategic importance.
Over 120 national and transregional projects are being implemented today, including significant hydrocarbon
development projects from the Caspian basin and their transportation to world markets.
Tremendous success has been achieved under the new oil strategy. Our reliable, long-term oil and gas pipelines
system was established to transport our oil and gas to world markets. Azerbaijani oil is delivered to the world through
Baku-Novorossiysk, Baku-Supsa, and Baku-Tbilisi-Ceyhan pipelines, and natural gas is transported via the South
Caucasus Pipeline.
Activities to establish a new petrochemical complex using a local raw material base continue successfully today in
accordance with the directives of President Ilham Aliyev.
A remarkable event in the sphere of oil production was the first production of oil in 2008 under Phase 3 of AzeriChirag-Gunashli (ACG) Field located in the deep water portion. The daily volume of the oil produced from ACG has
subsequently reached 1 million barrels.
One of the important steps taken in recent years to enhance our country’s energy independence was the development
of Shah Deniz together with foreign investors. The field, which has over 1.2 trillion cubic meters of gas, is of great
importance for European and regional energy security. Nine billion cubic meters of gas and 40,000 barrels of
condensate have been produced from Shah Deniz since 2009.
A declaration adopted at the energy summit in Baku on 14 November 2008 once again proved that Azerbaijan plays
a significant role in the energy security of the Caspian region, the world and specifically Europe.
In this direction, our country supported the operation of the EurAsia Oil Transportation Corridor, as well as the
Odessa-Brody oil pipeline.
Our country called all interested parties to join their efforts to transport natural gas through Georgia and Turkey via
the ITGI and Nabucco gas pipelines.
Today, Azerbaijan is the main partner country in the Caspian region and contributes highly to Europe’s energy
security.
I believe that this exhibition will contribute to creating more efficient cooperation and stronger relations between our
countries and companies.
Taking this opportunity, I extend my thanks to the organisers, and wish good health to all participants and great
success in your future activities.

İnanıram ki, bu sərgi və konfrans ölkələrimiz və
şirkətlərimiz arasında bütün istiqamətlər üzrə
səmərəli əməkdaşlığın yeni aspektlərinin açılmasına,
əlaqələrin möhkəmlənməsinə bundan sonra da öz
töhfəsini verəcəkdir.
Fürsətdən istifadə edərək, bir daha bu sərgi və
konfransın təşkilatçılarına təşəkkürümü bildirir,
iştirakçılara cansağlığı və gələcək işlərində daha
böyük uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,

Natiq Əliyev
Azərbaycan Respublikasının
Sənaye və Energetika Naziri

Yours respectfully,

Natik Aliyev
Minister of Industry and Energy of the Republic of Azerbaijan
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Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi qədim neft diyarı olan Azərbaycanda hərarətlə salamlayır, “Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft kimyası - 2010”
beynəlxalq sərgi-konfransının açılışı münasibəti ilə təbrik edirəm.
Sevindirici haldır ki, artıq 17-ci dəfə Bakı şəhərində keçirilən bu ənənəvi tədbirə beynəlxalq diqqət ildən-ilə artır.
Bütün dünyada daim böyük maraqla izlənən bu sərgi-konfrans ölkəmizin ictimai həyatında özünəməxsus yer tutur.
Hər il nüfuzlu neft və qaz şirkətlərinin təmsilçiləri Bakıya toplaşır, bu sektorda tətbiq edilən yeniliklərlə tanış olur,
aktual məsələləri müzakirə edir, ətraflı fikir mübadiləsi aparırlar. Bu isə, heç şübhəsiz, dünya neft, qaz, neftayırma
və neft kimyası sahələrində inkişafa müəyyən impuls verir. Sərgi-konfransın bir xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki,
iştirakçılara Azərbaycanda müşahidə edilən əzəmətli iqtisadi yüksəlişlə yaxından tanış olmaq imkanı yaradır.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi
nəticəsində Azərbaycan inkişaf səviyyəsinə görə regionun lider dövlətinə çevrilmişdir. Böyük müdriklik və uzaqgörənliklə
işlənib hazırlanmış neft strategiyası bu gün də Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında davam
etdirilir. Neçə ildir ki, ölkəmizdə neft və qaz hasilatında rekord göstəricilər qeydə alınır. Qısa müddətdə yaradılmış
etibarlı ixrac-nəql kəmərləri sistemi Azərbaycan nefti və qazının dünya bazarlarına şaxələndirilmiş marşrutlarla nəql
edilməsi üçün əlverişli imkanlar açmışdır.
Azərbaycan indi dünya enerji bazarında həm güclü neft və neft məhsulları, həm də təbii qaz ixracatçısı kimi yaxşı
tanınır. “Şahdəniz” yatağından, eləcə də uğurla istismar olunan digər yataqlarımızdan hasil edilən iri qaz həcmləri
artıq Gürcüstana, Türkiyəyə, İrana və Rusiyaya ixrac olunur. Avropa Birliyi ölkələri də Azərbaycandan təbii qaz idxal
etmək üçün böyük maraq göstərirlər. Respublikamız eyni zamanda, Mərkəzi Asiya enerji daşıyıcılarının Avropaya
çıxarılması istiqamətində etibarlı tranzit dəhlizi kimi dünyanın diqqət mərkəzindədir. Bu, beynəlxalq arenada özünü
etibarlı tərəfdaş kimi tanıtmış Azərbaycana, ölkə rəhbərliyinin apardığı siyasətə bəslənilən dərin etimaddan irəli
gəlir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti bu gün ölkəmizin enerji tələbatlarını tam həcmdə ödəməklə bərabər,
böyüyür, müasirləşir, dinamik surətdə inkişaf edir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Ümid” perspektiv
yatağında daxili imkanlar hesabına, müstəqil olaraq axtarış-kəşfiyyat işlərinə başlanılması bunun bariz təzahürüdür.
İndi ölkəmizin qaz təchizatı sistemi və neft kimyası kompleksi də Şirkətimizin fəaliyyət sferasında öz layiqli yerini
tutur. Artıq beynəlxalq reytinqlərə malik olan ARDNŞ ölkə daxilində, eləcə də xaricdə - Türkiyə, Gürcüstan və
Ukraynada iri maliyyə tutumlu investisiya layihələri həyata keçirir. İsveçrə və Sinqapurda treyder şirkətləri yaratmış,
dünyanın 10 ölkəsində nümayəndəliklər təsis etmişik. Beləliklə, demək olar ki, ARDNŞ-nin beynəlxalq səviyyəli
şirkət kimi gələcək davamlı inkişafının təməli qoyulmuşdur. Əminəm ki, bu inkişaf bizi dünya enerji şirkətləri ilə
bərabərhüquqlu əməkdaşlığın yeni, daha yüksək mərhələsinə çıxaracaqdır.
Əziz dostlar!
Sizi bir daha “Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və
Neft kimyası - 2010” 17-ci beynəlxalq sərgikonfransının açılışı münasibətilə təbrik edir,
tədbirin işinə uğurlar arzulayıram.
Dear Ladies and Gentlemen,

Rövnəq Abdullayev
ARDNŞ-nin Prezidenti

Konfrans Materiallarının Sponsoru
Conference Handbook Sponsor

Please accept my warm welcome from the ancient oil lands of Azerbaijan on the opening of the Caspian Oil, Gas,
Refining and Petrochemicals International Exhibition and Conference 2010.
It is very encouraging that international interest in this event, which has been held in Baku 17 times, grows with each
and every year. The exhibition and conference are followed with immense interest on an international level, and play
a special role in the social and commercial life of our country.
Each year, representatives of prominent oil and gas companies gather in Baku to get acquainted with new sector
developments, discuss common issues, and exchange opinions. Undoubtedly, this contributes to energising
international oil, gas, refining and petrochemical sector development. Another feature of the exhibition and
conference is that participants get the opportunity to see first-hand the significant economic growth in Azerbaijan.
As a result of our late President and national leader Heydar Aliyev’s successful oil strategy, Azerbaijan has become
the leading state in the region. His wise and long-sighted oil strategy has been continued by President Ilham Aliyev.
For several years, we have achieved new records in oil and gas production in Azerbaijan. Reliable export pipeline
systems developed in short timeframes have provided alternative routes for oil and gas transport from Azerbaijan
to world markets.
Today, Azerbaijan is well known to the world energy market as a strong oil and petroleum product, and gas exporter.
Large volumes of gas have been produced on the Shah Deniz Field, as well as due to successful operations on other
fields. This gas is currently exported to Georgia, Turkey, Iran and Russia. EU member-states also demonstrate a high
level of interest in natural gas imports from Azerbaijan. Our country is also a centre of international interest as a
reliable corridor for energy transit from Central Asia to Europe. This is based on a high level of trust in Azerbaijan,
which has been achieved thanks to our proven reputation as a reliable partner supported by policies implemented
by our state management.
The State Oil Company of the Azerbaijan Republic, along with fully covering our own country’s energy needs,
is growing, advancing and dynamically developing. Exploration, which is currently funded and implemented
independently on the Umid structure in the Azerbaijani sector of the Caspian Sea, clearly demonstrates this fact.
Our current gas supply system and petrochemicals sector takes a deserved place in company operations. SOCAR
holds international ratings and is currently involved in significant investment projects domestically, as well as in
Turkey, Georgia and Ukraine. Trading companies have also been established in Switzerland and Singapore, and their
representative offices have been established in 10 countries worldwide. Thus, we can state that their foundation was
established for SOCARs future sustainable development as a world-class company. I am sure that this development
will take us to new and higher levels of cooperation based on equal rights with energy companies worldwide.
Dear friends, once more, I would like to express my greetings to you all on the opening of the 17th Caspian Oil,
Gas, Refining and Petrochemical International Exhibition and Conference, and express my best wishes to you for a
successful event.

Rovnag Abdullayev
President of SOCAR
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Hörmətli sərgi və konfrans iştirakçıları!
Təşkilatçılar adından 17-ci Beynəlxalq “Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft kimyası 2010” Sərgi və Konfransının bütün
iştirakçı, nümayəndə və qonaqlarını salamlamaqdan məmnunluq duyuruq.
“Xəzər Neft və Qaz” sərgisinin yaranması və inkişafı Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasəti ilə bir ahəng təşkil etmiş
və qurulduğu gündən bu günədək inkişaf etməyə davam etmişdir.
Azərbaycanda keçirildiyi uzun müddət ərzində “Xəzər Neft və Qaz” sərgi və konfransı neft, qaz və enerji sahəsinin
aparıcı və mühüm hadisəsinə çevrilmişdir. Beynəlxalq “Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft kimyası” sərgisi MDB
ölkələrində ən iri sərgilərdən biridir və 2005-ci ildən etibarən bu sərgi Ümumdünya Sərgi Sənayesi Assosiasiyasının
(UFI) keyfiyyət nişanını daşıyır.
“Xəzər Neft və Qaz” sərgisi, Azərbaycanın dünyada və regionda mühüm neft və qaz istehsalçısı və ixracatçısı olaraq
lider mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə və Avropa İttifaqının önəmli tərəfdaşı olmaqla, enerji təhlükəsizliyinin
təminatçısına çevrilməsinə köməklik etmişdir.
“Xəzər Neft və Qaz” sərgisi eyni zamanda, qlobal layihələrdə iştirak edən aparıcı dünya şirkətlərini bir araya gətirməkdə
və bu da öz növbəsində beynəlxalq aləmin diqqətini cəlb etməkdə bir vasitə olmuşdur. Sərgi regiona xarici iş adamları
və investorları cəlb etməyə köməklik etmiş və bununla neft və qaz sahəsinin inkişafına mühüm təsir göstərmişdir.
Ölkəmizin və regionun qabaqcıl neft və qaz şirkətləri bu sərginin daimi iştirakçıları olmuş və bu gün Azərbaycanda neft
və qaz sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər bu sərgi vasitəsi ilə yeni bazarlara çıxmaq imkanını əldə etmişlər.
Bu əlamətdar bir hadisədir ki, regionun ən mühüm və nüfuzlu tədbiri olan Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz” sərgisi ilk
dəfə olaraq yeni istifadəyə verilən Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilir. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə
nüfuzunun artmasını və yeni sərgi kompleksinin bütün dünya standartlarına cavab verməsini nəzərə alaraq, qeyd edə
bilərik ki, dünya miqyaslı neft-qaz şirkətlərinin bu tədbirə diqqət və marağı bir qədər də artmış və gələcəkdə daha da
artacaqdır.
Təşkilat komitəsi “Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft kimyası 2010” sərgisinin təşkili və keçirilməsində mühüm dəstək
göstərən Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə
minnətdarlığını bildirir.
Sərgi və konfrans iştirakçılarına məhsuldar iş, müvəffəqiyyətlər və gələcək nailiyyətlər arzulayırıq!
Təşkilat komitəsi

Dear Participants of the Exhibition and Conference,
On behalf of the organisers, we are pleased to welcome all participants, representatives and guests to the 17th Caspian
Oil & Gas, Refining and Petrochemical International Exhibition and Conference.
Caspian Oil & Gas was established and developed in line with the policy of the Azerbaijani national leader, former
President Heydar Aliyev, and since its inception the exhibition has moved from strength to strength.
With a longstanding history in Azerbaijan, Caspian Oil & Gas has become a leading event in the oil, gas and energy
sector. The exhibition is a major marketplace in the CIS and has been recognised and approved by the Global
Association of the Exhibition Industry (UFI) since 2005.
Caspian Oil & Gas has helped to cement Azerbaijan’s leading position as a key oil and gas producer and exporter in
the world and the region and turned the country into a guarantor of energy security and a principal partner of the
EU in the region.
Caspian Oil & Gas has also helped to bring together key players from leading projects which have become the focus
of international attention. Caspian Oil & Gas also attracts foreign business and investment into the region which has
significantly influenced the industry’s development.
Leading Azerbaijani and regional oil and gas companies are regular exhibitors, and a number of Azerbaijani petroleum
companies have gained access to markets as a result of their participation at this exhibition.
It is an honour that in 2010, Caspian Oil & Gas will be the first major international exhibition to be held at the newly
built Baku Expo Center. The new venue conforms to international standards and reflects the country’s increasing status
in the global economy. With better facilities and more space available, it is likely that events such as Caspian Oil & Gas
will attract exhibitors in greater numbers for many years to come.
Additionally, we would like to express our sincere thanks to the Ministry of Industry and Energy of the Azerbaijan
Republic and the State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) for their continued active support for the
event.
I sincerely hope that all participants of the exhibition and conference have a very productive and successful week!
Yours Sincerely,

Organising Committee

Konfrans Materiallarının Sponsoru
Conference Handbook Sponsor

10

11

Sponsorlar / Sponsors •
PLATINUM SPONSOR

INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN
67 Nizami str.
Baku, AZ1005, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4930091
Fax:
+994 12 4934091
E-mail: ibar@ibar.az
www.ibar.az

GOLD SPONSOR

STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN
REPUBLIC (SOCAR)
73, Neftchilar ave.
Baku, AZ1000, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 5210282
Fax:
+994 12 5210383
E-mail: info@socar.az
www.socar.az

SILVER SPONSORS

EDISON
Foro Buonaparte
Milan, 31–20121, Italy
Tel.:
+39 02 62221
Fax:
+39 02 62227379
www.edison.it

EGL GROUP
10 Lerzenstrasse
Dietikon, CH-8953, Switzerland
Tel.:
+41 44 7494141
Fax:
+41 44 7494130
E-mail: naturalgas@egl.eu
www.egl.eu

NOBEL OIL LTD
89, Neftchilar ave.
Baku, AZ1004, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4372620/21
Fax:
+994 12 4372619
E-mail: office@nobeloil.com
www.nobeloil.com

OMV GAS & POWER GMBH
Trabrennstrasse 6-8
Vienna, 1020, Austria
Tel.:
+43 1 40440-0
E-mail: info.gp@omv.com
www.omv.com
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RWE Dea AG
Überseering 40
Hamburg, 22297, Germany
Tel.:
+49 (0) 406375 0
Fax:
+49 (0) 406375/3175
E-mail: info@rwedea.com
www.rwedea.com

RWE Supply & Trading GmbH
Altenessener Straße 27
Essen, 45141, Germany
Tel.:
+49 (0) 20112-09
Fax:
+49(0) 20112-17900
E-mail: info@rwe.com
www.rwesupplyandtrading.com

STATOIL ASA
50, Forusbeen
Stavanger, 4035, Norway
Tel.:
+47 51990000
www.statoil.com

BRONZE SPONSORS

ALTEN GROUP
14 Shikhaliyev str.
Baku, AZ1008, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4802048
Fax:
+994 12 4961256
www.alten-group.net

BP AZERBAIJAN
2, Neftchilar ave.
Baku, AZ1003, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4979000
Fax:
+994 12 4979602
E-mail: cea@bp.com
www.bp.com

CASPIAN GEOPHYSICAL JV LLC
37, Asaf Zeynalli str., Icheri Sheher
Baku, AZ1004, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4970481
Fax:
+994 12 4970463
etaghi-zada@slb.com

CONOCOPHILLIPS
6/1 Kabanbai batyr ave., Business Center “Kaskad”, office 132
Astana, 010000, Kazakhstan
Tel.:
+7 7172 925660
Fax:
+7 7172 926001
E-mail: Tamar.Di.Franco@conocophillips.com
www.conocophillips.com
13
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CROSS CASPIAN OIL AND GAS LOGISTICS LLC
16A Neftchilar ave.
Baku, AZ1003, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4480204
+994 12 4480206
Fax:
+994 12 4480209
E-mail: info@crosscaspian.com
www.crosscaspian.com

E.ON RUHRGAS AG
Huttropstrasse 60
Essen, 45138, Germany
E-mail: Info@eon-ruhrgas.com
www.eon-ruhrgas.com

GDF SUEZ
1, place Samuel de Champlain
La Défense, 92930, France
Tel.:
+33157040000
Fax:
+01 56655720
E-mail: katia.luccin@gdfsuez.com
www.gdfsuez.com

PUBLIC GAS CORPORATION OF GREECE (DEPA) S.A
92, Marinou Antipa ave.
Heraklion Attikis, GR 141 21, Greece
Tel.:
+30 210 2701187
Fax:
+30 210 2701036
E-mail: pr@depa.gr
www.depa.gr

SALANS
Hyatt International Centre, Hyatt Tower 2, 1033 Izmir street
Baku, AZ1065, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4907565
Fax:
+994 12 4971057
E-mail:
jhogan@salans.com
www.salans.com

TOTAL E&P AZERBAIJAN
69, Nizami str., ISR Plaza, 7th floor
Baku, AZ1005, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4978387
Fax:
+99412 4971335
E-mail:
Rassim.akhundov@total.com
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TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) AG
2, Lindenstrasse
Baar, 6340, Switzerland
Tel:
+41 41 7473400
Fax:
+41 41 7473401
E-mail: enquiries@tap-ag.com
www.trans-adriatic-pipeline.com

VBM-GROUP, JSC
39/7, Leningradskoye Highway
Moscow, 125212, Russia
Tel.:
+7 495 6420546
Fax:
+7 495 6420970
E-mail: info@vbm.ru
www.vbm.ru
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ALTEN GROUP
Şıxəliyev küç. 14
Bakı, AZ1008, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4802048
Faks:
+994 12 4961256
www.alten-group.net
ALTEN GROUP şirkətinin ən başlıca fəaliyyəti alternativ enerji sahəsidir.
Şirkət bioqaz reaktorları, Günəş su qızdırıcıları, Günəş elektrik panelləri,
Günəşlə işləyən küçə və bağ işıq fənərləri və külək turbinlərinin
istehsalını, satışını, quraşdırılmasını və texniki xidmətini həyata keçirir.
Bizim proyektləşdirib istehsal etdiyimiz xüsusi örtüklü istixanalar
enerjiyə 40 faizədək qənaət etməyə imkan verir. ALTEN GROUP firması
həmçinin 6 meqavatlıq hibrid Günəş-külək elektrik stansiyasının
proyektləşdirilməsi və tikintisi üzərində işləyir. Şirkət həmçinin bir sıra
xarici firmaların Azərbaycan nümayəndəsidir.

AMERİKA-AZƏRBAYCAN TİCARƏT PALATASI
(USACC)

AZERFON MMC öz kommersiya fəaliyyətinə 21 mart 2007-ci il tarixində
başlamışdır. AZERFON şəbəkəsi Azərbaycan Respublikasının 80% əhatə
edir. Hal-hazırda AZERFON şəbəkəsindən 1 600 000 artıq abunəçi
istifadə edir. 2009-cu ildə Azerfon MMC və Vodafone şirkəti arasında
qeyri-səhmdar tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Nəticədə AzerfonVodafone brendi öz fəaliyyətinə başlamışdır. 02.12.2009-cu il tarixində
isə innovasiyalı və dinamik inkişaf edən AZERFON MMC ölkədə 3G
texnologiyaları xidmətlərinin göstərilməsinə lisenziya əldə etmişdir və
Azərbaycanda uğurla onun tətbiqinə başlamışdır.
Əlavə məlumatı www.azerfon-vodafone.com saytında əldə edə
bilərsiniz.

AZƏRBAYCAN (BTC) LİMİTED
8-ci km, Şirin Mirzəyev küç. 32-A
Bakı, AZ1096, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4224861
Faks:
+994 12 4225349
E-mail:
Office@azbtc.com
www.azbtc.com

Potomak küçəsi 1212
Vaşinqton, 20007, ABŞ
Tel.:
+1 202 3338702
Faks:
+1 202 3338703
E-mail: chamber@usacc.org
www.usacc.org

Əsası 2002-ci ildə qoyulan AzBTC limited şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhan
layihəsində 25% mülkiyyət hüququna malik olub, layihənin korporativ
idarəsində iştirak edir. Səhmdarları Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkəti və Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi olmaqla,
şirkət Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsində dövlətin maraqlarını təmsil edir.

1995-ci ildə əsası qoyulduqdan bəri ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatası
(USACC) Azərbaycanda uzunmüddətli biznes əlaqələri axtaran Amerikan
şirkətləri üçün mühüm resurs olmuşdur. Böyük sayda üzvləri olan bu
təşkilatımda iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edən, o cümlədən
Fortune 500 şirkətləri təmsil olunur. Washington Post tərəfindən
“Azərbaycanda ABŞ investisiyası üçün Vaşinqtonda ən güclü vəkil”
adlandırılan USACC iki ölkə arasında biznes və ticarət əlaqələri üçün
aparıcı keçid rolunu oynayır.

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI

ANTARES STRATEGY MMC
Washington Blvd. 3515, Suite 505
Arlinqton, VA, 22201, ABŞ
Tel.:
+1 703 2585594
E-mail: info@antaresstrategy.com
www.antaresstrategy.com
“ANTARES STRATEGY MMC” məsləhət şirkəti ABŞ-ın Virciniya ştatında
yerləşir. “ANTARES STRATEGY MMC” şirkəti beynəlxalq səviyyəli neft,
investisiya və servis şirkətlərinə Xəzər regionu və Rusiyada investisiya
qərarlarının qəbul edilməsi üçün son dərəcə mühüm sayılan siyasi,
iqtisadi, qanunvericilik və kommersiya məsələlərin analizi kimi sahələrdə
peşəkar xidmətlər təqdim edir.
Bizim dünya səviyyəli peşəkar ekspertlər regionda geniş iş təcrübəsinə
malikdirlər və bugünkü aktiv bazar şəraitində qarşıya qoyulan məqsədlərə
nail olmaqda sizə kömək edəcək müvafiq analiz və tövsiyələr təqdim
etməyə həmişə hazırdırlar.

AZERFON MMC

Nizami küç. 67
Bakı, AZ1005, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4930091
Faks:
+994 12 4934091
E-mail: ibar@ibar.az
www.ibar.az
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı regionun bank məhsullarının ən geniş
çeşidini təklif edən ən iri maliyyə-kredit təşkilatıdır. Bankın müştəri
bazası 26641 hüquqi və 924902 fərdi şəxsləri əhatə edir. Bankın
müvəfəqiyyət və nailiyyətləri bir sıra nüfuzlu beynəlxalq institutları və
nəşrləri tərəfindən tanınmış və qeyd olunmuşdur, o cümlədən: “The
Banker” jurnalı («Azərbaycanda İlin bankı»), “Global Finance” jurnalı
(Mərkəzi Qafqaz regionu üzrə «İnkişaf Etməkdə Olan Bazarlarının Ən
Yaxşı Bankı»), emeafinance jurnalı («Azərbaycanda ən Yaxşı Bank»),
“Euromoney” jurnalı («Azərbaycanda ən Yaxşı Bank») və s. Fitch
İBCA beynəlxalq reytinq agentliyi tərəfindən Bankın uzunmüddətli
əməliyyatlara görə reytingi «BB+» səviyyəsində müəyyənləşdirilmişdir.
Beynəlxalq reytinq agentliyi Moody’s Investors Service Azərbaycan
Beynəlxalq Bankının reytinqini qiymətləndirmişdir. ABB-nin yerli
valyutada uzunmüddətli reytinqi Baa3 səviyyəsində, qısamüddətli
reytinqi isə Prime-3 səviyyəsində qiymətləndirilmişdir.
Bu gün Bank «Azərbaycan Beynəlxalq Bankı – Moskva», «Azərbaycan
Beynəlxalq Bankı – Gürcüstan», Beynəlxalq Sığorta Şirkəti və «AzəriKard»
prosessinq şirkətləri daxil olduğu ABB maliyyə qrupunun sistemyaradıcı
həlgəsidir. 37 filial, 40-a yaxın xidmət şöbələrindən, 600-ə yaxın
bankomatdan ibarət ABB-nin xidmət şəbəkəsi ölkənin 60-dan çox şəhər
və rayonu əhatə edir.

Nobel pr. 1240, Bina 20C
Bakı, AZ1025, Azərbaycan
Теl.:
+994 12 4440730
Faks:
+994 12 4440730
E-mail: faq@azerfon.az
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT AKADEMİYASI,
NEFTİN, QAZIN GEOTEXNOLOJİ PROBLEMLƏRİ
VƏ KİMYA ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU
Azadlıq prosp., 20
Bakı, AZ1010, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4930180
Faks:
+994 12 4934378
E-mail: e.ramazan@gpogc.az
info@gpogc.az
www.gpogc.az
İnstitutun əsas istiqamətləri:
• Neft hasilatının texnika və texnologiyası;
• Neftçıxarmada nanotexnologiyaların işlənməsi;
• Dəniz neft yataqlarının işlənməsi;
• Maili və horizontal quyuların qazılmasının texnika və texnologiyası;
• Neft-qaz hasilatı və nəqli;
• Quruda və dənizdə işləyən neft avadanlıqlarının işinin etibarlığı və
səmərəliliyi;
• Lay-karbohidrogen sistemlərinin qazotermodinamiki tədqiqatı;
• Enerji ehtiyatlarının qorunması, texnologiyalarının işlənməsi;
• Neft emalında kataliz;
• Analitik kimya, Kimyəvi sensorlar və reagentlər;
• Qoruyucu yağlar və plastik örtüklər;
• Hallogen üzvi birləşmələr;
• Ətraf mühitin mühafizəsi;
• Standartlaşma, sertifikasiya və metrologiya;
• Alternativ enerji mənbələri.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT
ŞİRKƏTİ
Neftçilər prospekti 73
Bakı, AZ1000, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 5210282
Faks:
+994 12 5210383
E-mail: info@socar.az
www.socar.az
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azərbaycan
ərazisindəki neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsi, neftin,
qazın və qaz kondensatının hasilatı, emalı və nəqli, neft məhsullarının,
qazın daxili və xarici bazarlarda satışı, habelə ölkə ərazisində sənayenin
və əhalinin təbii qazla təchizatı ilə məşğul olur. ARDNŞ-nin tərkibində
hüquqi şəxs statusuna malik 3 istehsalat birliyi, 2 neft, 1 qaz emalı
zavodu, Neft Donanması, Dərin Özüllər Zavodu, 2 trest, 1 institut daxil
olmaqla 22 struktur bölməsi var. ARDNŞ-nin iştirakı ilə yaradılmış birgə
müəssisələr (o cümlədən Gürcüstan və Türkiyədə), alyanslar, Əməliyyat
Şirkətləri neft-qaz sənayesinin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərir.
ARDNŞ-nin Gürcüstan, Türkiyə, Rumıniya, Avstriya, İsveçrə, Qazaxıstan,
Böyük Britaniya, İran, Almaniya və Ukraynada nümayəndəlikləri, İsveçrə
və Sinqapurda treydinq şirkətləri təsis olunmuşdur.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI EKOLOGİYA VƏ
TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ
Bəhram Ağayev küç. 100A
Bakı, AZ1073, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4414205
Faks:
+994 12 4925907
E-mail: ekologiya.nazirliyi@gmail.com
www.eco.gov.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏNAYE VƏ
ENERGETİKA NAZİRLİYİ
Ü.Hacıbəyov 40,
«Hökumət evi» 5-ci qapı
Tel.:
+994 12 4981675
Faks:
+994 12 4981678
www.mie.gov.az

AZƏRBAYCANDAKI AMERİKA TİCARƏT PALATASI
(AMCHAM)
Nizami küç., 96, Landmark
Bakı, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4971333
Faks:
+994 12 4971091
E-mail: amcham@amchamaz.org
chamber@amchamaz.org
www.amchamaz.org
Azərbaycandakı Amerika Ticarət Palatası (AmCham) ölkədə işgüzar
əlaqələrin qurulma imkanlarını təmin edən aparıcı biznes assosiasiyasıdır.
1996-cı ildə təsis edilmiş AmCham Azərbaycan iqtisadiyyatının hər bir
sektorunda fəaliyyət göstərən 195-dən artıq üzvdən ibarətdir. Biz
Azərbaycandakı bütün xarici sərmayənin 80%-ni və yerli sərmayənin
əhəmiyyətli hissəsini təmsil edirik. Sənaye sektoru üzrə komitәlәrimiz
vasitəsilə üzvlərimiz informasiya ilə bölüşmək, ümumi narahatlığa
səbəb olan məsələləri qaldırmaq və mümkün həll yollarını təklif etmək
iqtidarındadır.

AZƏRİ EM-AY QAZMA MƏHLULLARI MMC
M.Muxtarov küç., 201, Karat Plaza 5-ci mər.
Bakı, AZ1005, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4974213
+994 12 4974219
Faks:
+994 12 4972221
E-mail: office@miswaco.com
www.miswaco.com
«Azəri Mİ Drilling Fluids Müəssisəsi 31 yanvar 1997-ci ildə iki ortaq təşkilat;
ARDNŞ (51%-pay ilə) və Mİ LLC (49 % pay ilə) tərəfindən yaradılmışdır.
Bu günlərdə Birgə müəssisənin işçilərinin 99%-ni yerli kadrlar təşkil
edir. Biz yüksək səviyyədə xidmət göstərməyi, qazma məhlullarının
şlamdan təmizlənməsi üzrə yüksək texnologiya avadanlığından geniş
spektorda istifadəni, tullantıların minimuma çatdırılmasını və şlamın
laya vurulması avadanlığının istifadəsini təklif edirik. İstismarda və
ümumilikdə quyunun təmizlənməsi üçün istifadə olunan kimyəvi
maddələr. Quyunun mexaniki təmizlənməsi və qazmada həmçinin
quyunun tamamlanmasında tətbiq olunan kompleks məhlullar.

BANA GOSTAR KARANEH (B.G.K)
27, Orfi Shirazi alley, North Shykhbahaye St, Mollasadra ave.
Tehran, 993653931, Iran
Tel.:
+98 21 88062408-11
Faks:
+98 21 88050155
E-mail: B.Zendehdel@bgk-bunkers.com
www.bgk-bunkers.com
• Fars körfəzinin şimal hissəsində gəmi yanacağı üzrə İranın ən iri
təchizatçısı sayılır.
• Bizim şirkət Bəndər Abbas əyalətində yerləşən Şəhid Rəcai limanında
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inşa edilmiş neft məhsullarının saxlanılması üçün çənlər, 84.000 kub
metr istehsal gücünə malik birləşdirici boru kəmərləri və pirslərdən
(yanalma körpülərindən) ibarət neft terminalına (artıq istismara verilib)
malikdir.
• Bizim təchiz etdiyimiz yüksək keyfiyyətli duru neft yanacağı ən
etibarlı neft emalı zavodlarından əldə edilir. Bizim şirkət Milli İran
Neft Məhsullarının Satışı Şirkəti (NIOPDC) ilə uzun müddətli alqı-satqı
müqaviləsi imzalamağa müvəffəq olub.
• Biz 3 ildən çoxdur ki, kredit qabiliyyətinə malik müştərilərimizi gəmi
yanacağı ilə təchiz edirik.
• Regionda gəmi yanacağının təchiz edilməsi bazarının təxminən 15
faizi bizim şirkətin payına düşür.
• 6 bunker gəmisindən ibarət olan gəmi donanmamız Ormuz boğazının
beynəlxalq sularında, Ormuz boğazının yaxınlığındakı Larak adasının
cənub-şərqində yerləşən yeni inşa edilmiş ərazidə və Bəndər Abbas
əyalətindəki Şəhid Rəcai limanında 24 saat fasiləsiz olaraq gəmi
yanacağının təchizatı ilə məşğul olur.

BAYERNGAS GMBH
Poccistrasse 9
Münhen, 80336, Almaniya
Tel.:
+49 89 7200339
Faks:
+49 89 7200448
E-mail: dirk.barz@bayerngas.de
www.bayerngas.de
Almaniya qaz bazarı ildə 900 milyard kilovatsaat istifadə edərək
Avropada ikinci yer tutur və çox dinamikdir. Bayerngas bu bazarın
fəal iştirakçılarından biridir və keçmiş 40 ildə özünün rəqibləri ilə
müqayisədə güclü bir mövqeyə nail olmuşdur.
Biz Gas-Trading, Exploration & Produktion, boru kəmərləri və anbarlar
istismarı və həmçinin texniki xidmətlər üzrə İnteqrallaşdırılmış qaz
şirkəti olaraq beynəlxalq qaz təchizatı bazarlarında müştərilərimizi
qazla təmin edirik (2009-cu ildə: təqribən 7 milyard kub metr). Bu
səbəbə görə biz Almaniyaya qazın idxalında sizin üçün lazımi partnyor
ola bilərik.

BASF SE
EUM/SC, Mərkəzi Asiyada Biznesin idarə olunması üzrə mərkəz
Ludwigshafen , 67056, Almaniya
Tel.:
+49 62160 76460
Faks:
+49 62160 76115
E-mail: Hanns-joerg.krautschneider@basf.com
www.basf.com
“BASF” – dünyanın ən aparıcı kimya müəssisələrindən biridir. Sözügedən
şirkət neft kimyası məhsulları, intermediatlar (qaz emalı üçün
yarımfabrikatlar), polimer məhsulları, dispersiya sistemləri, piqment
məhsulları, katalizatorlar, inşaat kimyası məhsulları və kənd təsərrüfatı
məhsullarının mühafizəsi üzrə məhsullar kimi müxtəlif sahələrdə
intellektual sistem həlləri və yüksək əhəmiyyətə malik məhsullar
təqdim edir. 2008-ci ildə şirkətin satışlar üzrə dövriyyəsi 62.304 milyon
avro təşkil etmişdir. Bundan əlavə, şirkət kimyəvi turşular, aminləri,
aqrosənaye üçün diollar, əczaçılıq məhsulları, həlledicilər, dezinfeksiya
vasitələri, lak-boya məhsulları, eləcə də qaz emalı üçün ən geniş çeşiddə
aminlərin istehsalı ilə məşğul olur.
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BP AZƏRBAYCAN
Neftşilər prospekti 2
Bakı, AZ1003, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4979000
Faks:
+994 12 4979602
E-mail: cea@bp.com
www.bp.com
BP Azərbaycan Strateji İcra Bölümü BP-nin Azərbaycanda, Gürcüstanda
və Türkiyədə bir sıra mühüm midstrim və apstrim layihələrini həyata
keçirən təşkilati strukturudur.
Layihələrə Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşli (AÇG) neft yatağı, Şahdəniz
qaz və kondensat yatağı və üç ixrac boru kəməri – Bakı-Tbilisi-Ceyhan
(neft), Cənubi Qafqaz Boru kəməri (qaz) və Qərb İxrac Boru Kəməri
Marşrutu (neft) daxildir.
Hal-hazırda AÇG yatağında beş platformadan neft və Şah Dəniz
yatağından qaz hasil olunur.
Bu iki yataqdan hasil edilən neft və qaz Bakıdan cənubda yerləşən
və dünyanın ən böyük terminallarından biri hesab edilən Səngəçal
terminalına nəql edilir. Neft və qaz buradan üç əsas ixrac marşrutu –
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Cənubi Qafqaz və Qərb Marşrutu boru kəmərləri
vasitəsilə ixrac olunur.
Bundan əlavə, Səngəçal terminalında AÇG, BTC və Şahdəniz layihələrində
işləyən yerli işçi heyətin texniki və peşə hazırlığı üçün yaradılmış Xəzər
Texniki Təlim Mərkəzi (XTTM) fəaliyyət göstərir.
BP Azərbaycan SİB 2000 nəfərdən artıq işçisi olan bir təşkilatdır və
işçilərin bir çoxu yüksək vəzifələrdə olmaqla 84 faizini Azərbaycan
vətəndaşları təşkil edir.

BLACK SEA TERMİNAL LTD
Kulevi
Xobi rayonu, 5800, Gürcüstan
Tel.:
+995 32 243838
Faks:
+995 32 243839
E-mail: info@bst.socar.az
www.kulevioilterminal.com
Kulevi Neft Terminalı və limanı neft və neft məhsullarının qəbulu,
saxlanması və tankerlərə yükləməsi üçün nəzərdə tutulub.
Terminal:
- funksional təyinatına görə - yük aşırma
- nəqliyyat əlaqələrinə görə - dəmir yol-dəniz
- illik yük dövriyyəsinə görə - 1-ci dərəcəli
- rezervuar parkının ümumi tutum həcminə görə - 1-ci kateqoriyaya
aid edilir.

BRUNEL ENERGY
BC “Grand Nur Plaza”, 29A mkr., office 52
Aktau, 130000, Qazaxıstan
Tel.:
+7 7292 405650
Faks:
+7 7292 405662
E-mail: zshukanova@brunel.net
www.brunelenergy.net
www.brunel.kz
“Brunel International N.V” şirkəti çərçivəsində fəaliyyət göstərən ən
aparıcı bölmələrdən biri kimi, “Brunel Energy” bütün dünya üzrə otuz
dörd ölkədə çoxsaylı ofislərə malik olmaqla enerji sektorunda fəaliyyət
göstərən şirkətlərə xidmət göstərir.
Biz neft və qaz, neft kimyası, elektrik enerjisinin istehsalı və inşaat
sənayeləri üzrə peşəkar mütəxəssis biliklərinin təchizatçısı kimi kifayət
qədər nüfuz qazanmağa müvəffəq olmuşuq. Məhz bu səbəbdən də
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bizim hal-hazırda qarşımıza qoyduğumuz məqsəd Xəzər dənizi regionu
çərçivəsində neft və qaz yataqlarının işlənməsi üzrə ən iri şirkətlərdən
birinə çevrilməkdən ibarətdir və biz bunun üçün əlimizdən gələni
əsirgəmirik.
Dünyada ən iri işəgötürmə agentliklərindən biri kimi, biz əminik ki,
keyfiyyətli xidmətləri qoruyub saxlamaq üçün insan resurslarının
(kadrların) inkişaf etdirilməsi son dərəcə mühüm bir məsələdir.

EGL şirkəti öz təbii qaz layihə vəzifələrini özü idarə edir ki, bu da
əsasən istehsalçılarla bağlanan uzunmüddətli təchizat kontraktlarından
ibarətdir. Şirkət qazdan istifadə edərək öz enerji stansiyalarını işlədir və
onu həmçinin beynəlxalq bazarlarda satışa çıxarır. EGL həmçinin Trans
Adriatik Boru Kəməri layihəsini işləyib hazırlayan şirkətdir.

CASPEL

Biblioteksgatan 11
Stokholm, 111 46, İsveç
Tel.:
+ 7 495 6295503
Faks:
+ 7 495 6296105
E-mail: Seppo.remes@kiuru.ru; oxana.borisova@kiuru.ru

S. Rüstəm küç. 47
Bakı, AZ1022, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4981565
Help Desk:+994 12 4407676
Faks:
+994 12 4989309
E-mail: info@caspel.com
www.caspel.com
«CASPEL» şirkəti Azərbaycan Respublikası bazarında İT və
telekommunikasiya sahəsində kompleks xidmətləri təqdim edən iri
şirkətlərdən biridir.
Şirkət sistemli inteqratordur və məlumatların ötürülməsi, qabaqcıl
şəbəkə xidmətlərinin göstərilməsi, proqram təminatının işlənib
hazırlanması, aparıcı dünya istehsalçılarından müasir avadanlığın təchiz
edilməsi, eləcə də İnternet-xidmətlərin göstərilməsi ilə məşğul olur.

DELOYT PETROLEUM SERVİSİZ
Lesnaya küç. 5, Tikili B
Moskva, 125947, Rusiya
Tel.:
+7 495 7870600
Faks:
+7 495 7870601
E-mail: tkalashnikova@deloitte.ru
www.psg.deloitte.com
“Deliotte” Neft və Qaz Sənayesi Xidmətləri Şirkətlər Qrupu neft və qaz
sənayesinin vacib sahələri üzrə qərarların qəbul edilməsinə dəstək verən
hədəf vasitələrin işlənib hazırlanması və təchizatı ilə məşğul olur. Abunə
üzrə inteqrasiya edilmiş informasiya sistemləri sənayenin hərtərəfli
icmalını təmin etməklə bizim müştərilərə neft və qaz sektorunun
məlumatlarını ərazi, maliyyə məsələlərinin həlli və hesabatların təqdim
edilməsi nöqteyi-nəzərindən müşahidə etmək imkanını verir. Bu gün
bütün dünya üzrə 150-dən çox təşkilat qərarların qəbul edilməsi
və iqtisadi göstəricilərin analizi üzrə unikal dəstək vasitələrimizin
üstünlüklərindən yararlanırlar.

EGL GROUP
Lerzenstrasse 10
Dietikon, CH-8953, İsveçrə
Tel.:
+41 44 7494141
Faks:
+41 44 7494130
E-mail: naturalgas@egl.eu
www.egl.eu
EGL şirkəti Avropa üzrə şəxsi obyektlərə və filiallara sahib olan enerji
resurslarının satın-alınması ilə məşğul olan aparıcı şirkətdir.
Şirkətin satın-alma əməliyyatları uğurla bazarların və əmtəə mallarının
hüdudlarını aşıb keçir. EGL şirkəti mübadilə əsaslı enerji satın-alınması
və strukturlaşdırılmış mal və xidmətlərin inkişaf etdirilməsi sahəsində
çalışan lider şirkətdir.
Şəxsi obyektlərin sayəsində – enerji hasilatı həcmi, nəqliyyat
infrastrukturu və uzunmüddətli təchizat kontraktları – EGL cəlbedici
bazarlarda öz güclü və davamlı mövqeyini tutub.

EOS RUSSIA

“EOS Russia” – Rusiyanın elektrik enerjisi sektoruna sərmayə qoyan
investisiya şirkətidir. Sözügedən şirkət Stokholm Fond Birjası tərəfindən
idarə edilən “First North” ticarət mərkəzində qeydiyyata alınıb. Şirkətin
əsas məqsədi Rusiya elektrik enerjisi sektorunda aparılan islahatlar
sayəsində yaranmış investisiya imkanlarından əlverişli şəkildə istifadə
etmək və bu proses ərzində sərmayədarları likvid aktivlər ilə təmin
etməkdir. Şirkət Rusiyanın elektrik enerjisi üzrə qiymətli kağızlar portfeli
və təcrübəli idarəetmə heyətindən istifadə etməklə Rusiyanın elektrik
enerjisi sektorunda təkrar qiymətləndirmə potensialından yararlanmaq
üçün ən əlverişli mövqedə yerləşir.

GDF SUEZ
1, place Samuel de Champlain
La Defense, 92930, Fransa
Tel.:
+33157040000
Faks:
+33157040000; 01 56655720
E-mail: katia.luccin@gdfsuez.com
www.gdfsuez.com
GDF SUEZ şirkəti enerji təchizatı sahəsində dünyanın aparıcı
şirkətlərindən biri olaraq elektrik enerjisi və təbii qazın kəşfiyyatı,
istehsalı və hasilatından başlayaraq onların satışı və paylanmasına qədər
enerji dəyər zəncirinin bütün mərhələlərində öz fəaliyyətini göstərir.
Enerji ehtiyaclarına cavab vermək, iqlim dəyişməsinə qarşı mübarizə və
ehtiyatların maksimum dərəcədə istifadəsini təmin etmək kimi böyük
tapşırıqların icrasını üzərinə götürmək məqsədilə Qrupumuz fəaliyyət
sahələrini (enerji, enerji xidmətlər) məsuliyyət-inkişaf modeli ətrafında
inkişaf etdirir.

ITE GROUP PLC
Salusbury Road 105
London, NW6 6RG, Böyük Britaniya
Tel.:
+44 207 5965000
Faks:
+44 207 5965111
E-mail: enquiry@ite-exhibitions.com
www.ite-exhibitions.com
www.oilgas-events.com

İTESA KASPİAN MMC
Ak. Həsən Əliyev küç. 63
Bakı, AZ1110, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4474774
Faks:
+994 12 4478998
E-mail: office@iteca.az
www.iteca.az; www.caspianworld.com
www.oilgasconference.az
Konfrans Materiallarının Sponsoru
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KASPİAN GEOFİZİKAL MMMM
A.Zeynallı küçəsi 37
Bakı, AZ1004, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4970481
Faks:
+994 12 4970463
etaghi-zada@slb.com
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və WesternGeco arasında
birgə müəssisə olan “Kaspian Geofizikal” MMMM 1994-cü ildən
etibarən bütün dərin hövzələrdə 2D, 3D, 4D və 4C daxil olmaqla tam
həcmli dəniz məlumatlarının toplanması üzrə xidmətlər təqdim edir.
Şirkət 6 yedək qəbuledicisi və WesternGeco tərəfindən təmin olunmuş
toplama texnologiyası ilə təchiz olunmuş Gilavar seysmik gəmisinə
malikdir və iş aparır.
Kaspian Geofizikalın Bakıdakı ofisində Seysmik Məlumatların Emalı
Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəz ən son INTEL® əsaslı kompyuter
sistemi ilə təchiz olunmuşdur və Omega-2® Seysmik Emal Sistemi ilə
işləyir.
Kaspian Geofizikal Azərbaycanın dəniz sularında 2D və 3D qeyrieksklüziv məlumatlarının əldə olunması, emalı və lisenziyalaşdırılması
üzrə ARDNŞ ilə ekskluziv hüquqa malikdir. Hal-hazırda qeyri ekskluziv
məlumatlar portfeli bütün Azərbaycan sularını əhatə edən 49 000 kmlik 2D seysmik məlumatlarından ibarətdir.
Endyu Cenniqs
Baş Direktor
Kaspian Geofizikal

“KASPİAN PİPE COATİNGS” MMC
Nobel prospekti 36
Bakı, AZ1025, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4965162/64
Faks:
+994 12 4965163
E-mail: aisayev@cpc.az
office@cpc.az
www.cpc.az
www.caspianpipecoatings.com
“Caspian Pipe Coatings” MMC 2002-ci ildən etibarən BP/ABŞ, ARDNŞ
üçün 2100 km uzunluğunda 42” diametrədək quru və dəniz neft, qaz,
su borukəmərlərini örtükləmişdir.
3-qat polietilen/polipropilen, epoksid qatı, daxili təmizləmə, beton
örtüyü xidmətlərini təklif edir.
Əlavə xidmətlər: avtomobil/dəmiryolu daşımaları, dəniz fraxtı, ofis/
qaldırıcı
mexanizmlərin icarəsi, anbar logistikası, sahədə boruların saxlanılması
və qeydiyyatı.
İSO 9001, 14001, OHSAS 18001 sertifikatlarına layiq görülmüşdür.

KROS KASPİAN NEFT VƏ QAZ LOGİSTİKS MMC
Neftçilər Prospekti 16A
Bakı, AZ1003, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4480204
+994 12 4480206
Faks:
+994 12 4480209
E-mail: info@crosscaspian.com
www.crosscaspian.com
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə birgə
müəssisə kimi yaradlılan Kros Kaspian Neft və Qaz Logistiks MMC,
dəniz daşımaları, neft kəməri və dəmiryol daşımaları vasitəsilə Xəzər
Dənizindən Qara Dənizə və Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttinin giriş
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nöqtəsinədək birləşdirilmiş hidrokarbon daşımalarını təmin edir və
əlaqələndirir.
Təhlükəsizlik və ətraf mühit qaydalarına əməl edərək, şirkət fəaliyyətdə
mükəmməlliyə nail olur.
Əsas məqamlar:
• Xəzər-Qara Dəniz hidrokarbon nəqli dəhlizində Birgə Baxış
• Xəzər Regionu boyunca bütün nəql müəssisələrinin şəbəkələşdirilməsi
• Hər ay 1,2 milyon tondan çox xam neft nəql qabiliyyəti
• Xam neft və neft məhsulları üçün çoxmodelli daşıma seçənəkləri
• Təcrübəli idarəedici komandasının rəhbərlik etdiyi yüksək peşəkar
işçi heyəti
• Bütün beynəlxalq standartlara əməl etmə

КONOKOFİLLİPS
6/1 Kabanbay Batır prospekti, “Kaskad” Biznes mərkəzi, ofis 132
Astana, 010000, Qazaxıstan
Tel.:
+7 7172 925660
Faks:
+7 7172 926001
E-mail: Tamar.Di.Franco@conocophillips.com
www.conocophillips.com
Bazar kapitallaşmasının, neft və təbii qaz ehtiyatlarının göstəricilərinə
görə АBŞ-da üçüncü birləşmiş iri neft-qaz şirkəti оlaraq, “КonokoFillips”
şirkəti öz enerji еhtiyatlarını екoloji cəhətdən daha təhlükəsiz və
sosial məsuliyyətli üsulla çatdırılması öhdəliyini bаşa düşür. Şirkət öz
fəaliyyətində bu məsuliyyəti bütün dünya üzrə həyata keçirir və dünyada
dördüncü iri neft еmalı şirkəti və özəl şirkətlər аrasında sübut еdilmiş
neft və qaz еhtiyatlarının həcmi üzrə yeddinci iri şirkət hesab edilir.
KonokoFillips yataqlarının işlənməsində, üçqat seysmokəşfiyyat, yüksək
növlü neft koksunun və dеsulfurizаsiyаnın keyfiyyətinin artırılmasındakı
texnologiya və təcrübəsilə bütün dünyada məşhurdur.
КоnокоFillipsin bütün dünya üzrə 30,000 əməkdaşı vardır ki, onlar dа
şirkətin ən yüksək göstəricilərinə nail оlmağa çalışır və dünya bazarında
şirkətin pozisiyasını dəstəkləyir.
Öz fəaliyyətini 30 ölkədə həyata keçirərək, КоnокоFillipsin sosial,
iqtisadi sahənin, еləcə də, öz fəaliyyətinin bütün sahələrində ətraf
mühitin yaxşılaşdırılmasına yardım üzrə öhdəlikləri vardir. Hal-hazırdа
şirkət çoxsaylı sosial layihələrə, habelə, ətraf mühit və səhiyyə layihələinə
maliyyə dəstəyi göstərir.
КоnокоFillipsin Baş оfisi Хyuston ş., Техаs ştatındа yerləşir, аktivləri isə
143 mlrd. dollar təşkil еdir. “КоnокоFillips”in səhmləri Nyu-Yоrк fоnd
birjasında “COP” simvolu аltında qiymətləndirilir.

QAFQAZ POİNT
Yasamal Rayonu, K. Kazımzadə küç. 118, 560-cı məhəllə
Bakı, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 5107878
Faks:
+994 12 5370802
E-mail: info@qafqazpointhotel.com
www.qafqazpointhotel.com
www.caucaspointhotel.net
5 ulduzlu Qafqaz Point Oteli müasir dekorasiyası, texniki imkanları və
yaxşı yetişdirilmiş işçi heyəti ilə beynəlxalq otel standartlarına cavab
verən xidmətlər təklif edir.
Otel 74 ədəd əla dekore edilmiş otaqdan ibarətdir. Konfrans zalı, spa
mərkəzi, Nakhchivan açıq bufet restoranı və Panorama a la carte
restoranı müştərilərini bütün zəruri xidmətlərlə təmin edəcək şəkildə
dizayn edilmişdir. Bundan əlavə Qafqaz Point Oteli hava limanı transferi,
həkim, ekskursiya, uşaq baxıcılığı, bilet satışı, 24 saat otaq xidməti və
pulsuz kabelsiz internet xidməti göstərir.
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NOBEL OIL LTD
Neftçilər prospekti 89
Bakı, AZ1004, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4372620/21
Faks:
+994 12 4372619
E-mail: office@nobeloil.com
www.nobeloil.com
“Nobel Oil”, 1 iyun 2005-ci il tarixindən etibarən neft və qaz bazarında
kompleks xidmətlər göstərən şirkətdir.
Müəssisə öz müştərilərinə göstərdiyi mühəndis-layihə və texniki
xidmətlər çeşidini artıraraq, öz bacarıqlarını və fəaliyyət sahəsini
genişləndirərək uğurla inkişaf edir.
Fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində topladığı texniki və sənaye
təcrübəsini səmərəli şəkildə tətbiq edərək Nobel Oil şirkəti geniş çeşidli
texniki layihələndirmə, maddi-texniki təchizat və tikinti xidmətlərini
göstərir.
Mütəxəssislərin yüksək peşəkarlığı, müasir texnologiyalar, daxili texniki
imkanların gerçəkləşdirilməsi və aparıcı şirkətlər ilə uğurlu əməkdaşlıq
– bütün bunlar şirkət tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin
artırılmasına öz töhfəsini verir.
Bizim məqsədimiz, müştərilərimizə iqtisadi cəhətdən sərfəli qiymətlərlə
və beynəlxalq standartlara tam cavab verən xidmətlər göstərməkdir.
Müştərilərimizə əlavə üstünüklərdən faydalanmaq imkanını təmin
etmək məqsədi ilə onların istismar ehtiyaclarını başa düşərək, ən
yeni texniki həll yollarını işləyib hazırlamaq və tətbiq etmək üçün öz
geniş təcrübəmizdən istifadə edir və korporativ mədəniyyətimizə
arxalanırıq.

OMV GAS & POWER GMBH
Trabrennstrasse 6-8
Vena, 1020, Avstriya
Tel.:
+43 1 40440-0
E-mail: info.gp@omv.com
www.omv.com
OMV Gas & Power təbii qaz və elektrik enerjisi ilə bağlı biznes həyata
keçirmək məqsədilə yaradılmış holdinqdir və Təchizat, Marketinq və
ticarət, Qaz logistikası və Elektrik enerjisi bölmələrindən ibarətdir.
Onun inkişaf strategiyasının əsasını OMV-nin təbii qaz portfelinin
optimallaşdırılması, logistika biznesinin genişləndirilməsi, qaz ticarətinin
gücləndirilməsi və çeşidləndirilməsi, eləcə də elektrik enerjisi biznesinin
potensialını artırmaqla, dəyər zəncirinin genişləndirilməsi təşkil edir.
Beləliklə. təbii qazın dəyər zənciri boyu bütün proseslər - kəşfiyyat
və hasilat, nəqliyyat, saxlanc, marketinq, elektrik istehsalı - bir qrup
ətrafında birləşdirilir.

PAŞA SIĞORTA ŞİRKƏTİ
Paşa Center
Tolstoy küç. 170
Bakı, AZ1000, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 5981803
Faks:
+994 12 5981807
E-mail: office@pasha-insurance.az
www.pasha-insurance.az

sığorta yığımlarının (10.4 mln manat) həcminə görə isə ilk onluğuna
daxildir. 2008-ci ildən Paşa Sığorta BP şirkətinin Azərbaycanda strateji
neft-qaz layihələrinin risklərinin sığortalanması üzrə milli tərəfdaşıdır.
Şirkətin sığorta məhsulları və xidmətlərinin keyfiyyəti Moody agentliyi
tərəfindən ISO 9001:2000 standartı üzrə təsdiqlənmişdir. Paşa Sığorta
insan haqlarının müdafiəsi, ətraf mühitin mühafizəsi və korrupsiyaya
qarşı mübarizə üzrə BMT-nin Qlobal Saziş Təşəbbüsünün (UN Global
Compact Initiative) iştirakçısıdır.

PLATTS
Vozdvijenka küç., 4/7, «Moxovaya» Biznes mərkəzi, 7-ci mərtəbə
Moskva, 125009, Rusiya
Tel.:
+7 495 7834141/48/46
Faks:
+7 495 7834142
E-mail: info_ru@platts.com
www.platts.com
The McGraw-Hill Companies (NYSE:MHP) şirkətlər qrupunun bölməsi
olan “Platts” energetika sahəsində aparıcı dünya agentliyidir. Energetika
biznesində yüzillik təcrübəyə malik olan “Platts” şirkəti qlobal energetika
bazarlarında şәffaflığın bərqərar olmasına yardım etməkdə davam edir.
“Platts” dünyanın 150 ölkəsində neft və neft məhsulları, təbii qaz,
elektrik enerjisi, atom enerjisi, kömür, neft kimyası və metal bazarlarında
müştərilərə gündəlik çatdırılan müstəqil və etibarlı informasiya
mənbəyidir. Sənaye treyder, analitik və peşəkarları ticarət və sərmayə
qoyuluşuna dair daha əlverişli qərar qəbul etdikdə Platts şirkətinin
verdiyi məlumatlara, yəni real zaman rejimində verilən xəbərlərə, bazar
şərhlərinə və müstəqil qiymətlər təhlilinə istinad edir.
www.platts.com vebsaytında daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.

RWE Dea AG
Überseering 40
Hamburq, 22297, Almaniya
Tel.:
+49 (0) 406375 0
Faks:
+49 (0) 406375/3175
E-mail: info@rwedea.com
www.rwedea.com

RWE Supply & Trading GmbH
Altenessener Straße 27
Essen, 45141, Almaniya
Tel.:
+49 (0) 20112-09
Faks:
+49 (0) 20112-17900
E-mail: info@rwe.com
www.rwesupplyandtrading.com
RWE Dea AG təbii qaz və xam neftin hasilatı və istehsalı sahəsində
ən yüksək səviyyəli beynəlxalq şirkətdir. RWE Təchizat və Satış GmbH
şirkəti RWE-nin uğurlu satış fəaliyyətini uzun müddətli qaz satınalmaları,
strukturlaşdırma və optimizasiya biznesi ilə əlaqələndirir. Hər iki şirkət
Avropanın ən iri enerji korporasiyalarından biri olan RWE Qrupunun bir
hissəsidir.

Paşa Sığorta Şirkəti 9 mln. manat nizamnamə kapitalına malik olan Açıq
Tipli Səhmdar Cəmiyyətdir və universal sığorta şirkəti kimi fəaliyyət
göstərir. Şirkət öz fəaliyyətini həm korporativ, həm də fərdi müştərilərlə
qurmaqla 30 növ üzrə icbari və könüllü sığorta xidmətləri göstərir. 2010cu ilin yanvar ayına şirkət kapitallaşma göstəriciləri üzrə ölkənin aparıcı
sığortaçılarının ilk beşliyinə (məcmu aktivlərin dəyəri 20 mln manat) və
Konfrans Materiallarının Sponsoru
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SALANS
«Hyatt» Beynəlxalq Mərkəzi, Hyatt Tower 2, İzmir küç., 1033
Bakı, AZ1065, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4907565
Faks:
+994 12 4971057
E-mail: jhogan@salans.com
www.salans.com
Salans, 750 nəfərdən hüquqşünası ilə hüququn bütün sahələri üzrə
xidmətlər təqdim edən, 17 ölkədə yerləşən 22 idarəsi: Almatı/Atırau,
Bakı, Barselona, Berlin, Bratislava, Brüssel, Budapeşt, Buxarest, Frankfurt,
Honk-Konq, İstanbul, Kiyev, London, Madrid, Moskva, Nyu York, Paris,
Pekində, Praqa, Sankt-Peterburq, Şanxay və Varşavada ofisləri olan bir
beynəlxalq hüquq şirkətdir.
1970-ci ildən başlayaraq, Salans regionda çalışan şirkətlərə hüquq
və qanunvericilik üzrə məsləhətlərin verilməsi işi ilə məşğul olmuş
və, hazırda, şirkətin çalışdığı ölkələr sırasında başlıca yerlərdən birini
tutan bu region üzrə böyük təcrübə qazanmışdır. Bizim hüquqşünaslar
Azərbaycana dair hüquq məsələlərinin geniş spektri, o cümlədən
xarici investisiyalar, hüquqi şəxslərin birləşməsi və satın alınması, enerji
sektoru və təbii ehtiyatlar, infrastruktur layihələri, vergiqoyma, bank işi
və maliyyə məsələləri üzrə məsləhətlər təqdim edirlər. Bunlara əlavə
olaraq, bizim özəlləşdirmə, məhkəmə çəkişmələri, daşınmaz əmlak,
əmək münasibətləri, rəqabət, habelə əqli mülkiyyət ilə əlaqədar
qanunvericilik üzrə kifayət qədər geniş təcrübəmiz var.
Salans şirkətinin Bakı ofisi 1999-cu ildə açılmışdır və Azərbaycanda
11 nəfərdən ibarət hüquqşünası ilə fəaliyyət göstərən xarici hüquqi
şirkətləri arasında ən böyük və ən təcrübəlilərindən biridir.

SIAR RESEARCH AND CONSULTING QRUPU
Qafqaz
Məhərrəmov küç. 4 A, 3-cü mərtəbə
Bakı, AZ1111, Azərbaycan
Tel./Faks: +994 12 4472934; 4482934
Mob.:
+99450 2207903
E-mail: Ashraf.Hajiyev@siar.az
www.siar.az
Mərkəzi Asiya
Muqimiy küç. 33
Daşkənd, 700100, Özbəkistan
Tel./Faks: +998 71 1292934; 2531901
Mob.:
+998 97 7002934; 7182934
E-mail: office@siar.uz
www.siar.uz
SİAR Research and Consulting Qrupu 1993-cü ildə təsis olunub.
SİAR Social and Marketing Research Center, SİAR Media və SİAR
Consulting onun tərkib hissələridir. 2007-ci ilin axırında SİAR öz Orta
Asiya nümayəndəliyini təsis edib və nəticədə xaricdə fəaliyyət göstərən
ilk Azərbaycan araşdırma agentliyi olub. Məhz buna görə bu gün SİAR
(ESOMARın (Dünya Araşdırma Peşəkarları Assosiasiyası) üzvü olan ilk
Azərbaycan şirkəti) Qafqaz və Orta Asiyada aşağıdakı fəaliyyətləri həyata
keçirir: 1) İqtisadi və Marketinq Araşdırmaları; 2) Media və Reklam üzrə
Araşdırmalar; 3) Sosial və Siyasi Araşdırmalar; 4) Konsaltinq.

STATOIL ASA
Forusbeen 50
Stavanger, 4035, Norveç
Tel.:
+47 51990000
www.statoil.com
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Statoil 40 ölkədə əməliyyatlar aparan beynəlxalq enerji şirkətidir.
Norveç kontinental şelfində neft və qaz hasilatından əldə edilmiş 35
illik təcrübə əsasında qurulan Statoil Şirkəti, texnologiya tətbiq etməklə
və biznes məsələlərinin perspektiv həlli yollarını işləyib-hazırlamaqla,
dünyanın enerji ehtiyaclarının etibarlı şəkildə təmin edilməsini öhdəsinə
götürür. Dünyanın müxtəlif ölkələrində 30,000 işçisinin çalışdığı Statoilun baş ofisi Norveçdə yerləşir, və bu şirkət Nyu York və Oslo fond
birjasında ticarət əməliyyatlarına qiymətli kağızlar buraxır. Daha ətraflı
məlumat üçün, www.statoil.com saytına baxa bilərsiniz.

TOTAL E&P AZƏRBAYCAN
Nizami küç. 69
İSR Plaza, 7-ci mərtəbə
Bakı, AZ1005, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4978387
Faks:
+99412 4971335
E-mail: Rassim.akhundov@total.com
Total, qlobal çoxşaxəli enerji təchizatçısı, Hazırlıq və Yekunlaşdırıcı
əməliyyatları daxil olmaqla 130-dan çox ölkədə neft sənayesinin
bütün sahələrində çalışan dünyanın dördüncü ən iri beynəlxalq neftqaz şirkətidir. Total Azərbaycanda Kəşfiyyat və Hasilat sahələrində
fəaliyyətə 1996-cı ildən qatılmışdır. Total hasilatı 2006-cı ildə başlamış
Şah Dəniz yatağında olduqca mühüm qaz və kondensat ehtiyatlarını
kəşf etmiş konsorsiumun üzvüdür. Total Şah Dəniz yatağında hasil
olunan qazın Azərbaycanda satışından sonra artıq qalan hissəsini
ixrac etmək ücün nəzərdə tutulan qaz boru kəmərini idarə edən SCP
Şirkətində pay sahibidir. Total regionda xam neft hasilatının ixracat
imkanlarını təmin edən BTC Şirkətinin payçısıdır. BTC neft boru kəməri
Bakını Türkiyənin Ceyhan terminalı ilə birləşdirir.
2009-cu ildə Total ARDNŞ ilə Abşeron blokuna dair KİHPBSni imzalamışdır və kəşfiyyat dövrü ərzində əməliyyat şirkəti rolunu
daşıyarag ilk kəsfiyyat quyusunun qazılmasını 2010-2011 illərdə
nəzərdə tutur.
Özünün Şah Dəniz, SCP, BTC proqramları və Abşeron layihəsi vasitəsilə
verdiyi töhvəsi ilə yanaşı, Total səhiyyə, təhsil və ictimayi həmrəylik
proqramlarında birbaşa iştirak edərək, davamlı inkişaf və yerli icmalara
yardımlar istiqamətində uzunmüddətli perspektivləri nəzərdə tutur.

TPAO
Nizami küç. 69
İSR Plaza, 4-cü mərtəbə
Bakı, AZ1005, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4989526; 4931498; 4930520
Faks:
+994 12 4981435
E-mail: info@tpao-az.com
www.tpao.gov.tr
TPAO, 1954-cü ildə milli neft şirkəti olaraq hidrokarbon axtarış/arama,
qazma, istehsal, neftayırma zavodu və satışa çıxarma fəaliyyətlərini
icra etmək məqsədiylə qurulmuşdur. TPAO, bu gün isə sektorun
yalnız upstream sahəsində (axtarış/arama, qazma və istehsal) fəaliyyət
göstərən milli bir neft şirkətidir. TPAO baş ofisi Ankarada Batman, Treys,
Adıyamanda ise 4000 çox işçi 3 Rayon (Dairə) İdarəetməsində və xarici
filiallarda strukturlaşdırıldı.
Ölkənin enerji təhlükəsizliyi təchizatına zəmanət vermək (təmin etmək),
TPAO Xəzər Regionunda, Şimalı Afrikasında və Yaxın Şərqində onun
beynəlxalq fəaliyyətlərini xüsusilə aparır (rəhbərlik edir). Azərbaycanda,
TPAO hal-hazırda 3 araşdırmanın, inkişafın və istehsalat layihəsinin
iştirakçısıdır. Azəri-Çıraq-Günəşli (6,75 %), Şah dəniz (9 %) və Alov (10
%) Layihələri daxil olmaqla. Bundan başqa, TPAO BTC Kompaniyasında
6,53 %-in payına (aksiyasına) malikdir. və Cənubi Qafqaz Təbii Qazı Boru
kəmərində 9 % payı (aksiyası).
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TRANS-ADRİATİK BORU KƏMƏRİ (TAP)
Lindenstrasse 2
Baar, 6340, İsveçrə
Tel.:
+41 41 7473400
Faks:
+41 41 7473401
Email:
enquiries@tap-ag.com
www.trans-adriatic-pipeline.com
Trans-Adriatik boru kəməri (TAP) qazın Xəzərdən başlayaraq Yaxın Şərq
ərazisindən keçməklə Avropaya nəqli üçün yeni tranzit dəhlizi (“Cənubi
Qaz Dəhlizi”) açacaq mühüm bir layihədir. Ümumi uzunluğu 520 km
olan bu boru kəməri Xəzərdən hasil edilən qazı Yunanıstan, Albaniya
və Adriatik dənizindən İtaliyanın cənub bölgəsi olan Apuliyaya, oradan
isə Avropaya nəql edəcək. Yunanıstanın mövcud boru kəməri sisteminə
birləşdirildikdən sonra, TAP boru kəməri şərqdə Türkiyənin boru
sistemlərinə qoşulacaq. Trans-Adriatik boru kəmərinin ötürücülük
qabiliyyəti il ərzində 10 mlrd m3 təşkil edir (bu həcmi ildə 20 mlrd m3-ə
qədər artırmaq mümkün olacaq). Real və kommersiya baxımından
əlverişli variant sayılan bu boru kəməri qazın Avropaya yeni marşrut
üzrə nəql olunmasına imkan yaradacaq. Avropa İttifaqının Trans-Avropa
Enerji Şəbəkəsi üzrə direktivlərinə uyğun olaraq, TAP layihəsi Avropa
İttifaqı tərəfindən “Ümumi Maraq Layihəsi” kimi dəstəklənir.

VBM QRUP
Leninqrad şossesi, 39/7
Moskva, 125212, Rusiya
Tel.:
+7 495 6420546
Faks:
+7 495 6420970
E-mail: info@vbm.ru
www.vbm.ru
VBM Qrup – neft və qaz sənayeləri üçün buruq avadanlığı və buruq
ucluqlarının aparıcı istehsalçısıdır.
VBM Qrupa beş maşınqayırma zavodu daxildir: Volqaburmaş SC,
Uralburmaş SC, Sarapul Maşzavod SC, Droqobiç Daş Buruq Zavodu SC,
və Samara Rezervuar Zavodu SC.
VBM Qrupunun Buruq Ucluqları Bölməsi aşağıdakıları istehsal edir:
PDC buruq ucluqları, PDC kolonkalı buruq baltaları, PDC stabilizatorları,
konusvari şaroşkalı baltalar (diametri 74.6 mm-dən 660.4 mm qədər)
volfram karbidi və poladdan hazırlanmış kəsici struktur ilə; stabilizatorlar
– bərk metal ilə qorunan uzunlamasına və ya spiral bıçaqlar ilə.

NORTH DRILLING COMPANY (NDCO)
No. 8, 35th St., Alvand Ave., Argentina Sq.
Tehran, 15166, Iran
Tel:
+98 (0) 21-88781191
Faks:
+98 (0) 21-88779814
E-mail: mkh50mkh@yahoo.com
m.khaghani@northdrilling.com
www.ndco.ir
“North Drilling Company” (NDCO) 2009-cu ilə qədər İran Milli Neft
Şirkətinin (NIOC) törəmə şirkətlərindən biri kimi, Xəzər dənizi boyu
İranın neft və qaz sektorunda fəaliyyət göstərmişdir.
“North Drilling Company” şirkəti İranın ilk geologiya və hasilat şirkətidir
ki, onun səhmləri 2009-cu ilin avqust ayında Tehran şəhərində yerləşən
Tehran Fond Birjasında geniş ictimaiyyət üçün açıq elan edildi.
2003-cü ildən etibarən, NDCO şirkəti “İran Xəzər” özüqalxan qazma
qurğusu ilə Xəzər dənizinin Türkmənistan hissəsində yüksək keyfiyyətli
peşəkar qazma xidmətlərini həyata keçirir. Hal-hazırda, NDCO şirkəti
İran Milli Neft Şirkətinə (NDCO şirkətinin əsas səhm sahibi) məxsus olan,
yeni inşa edilmiş və Xəzər dənizinin təxminən 700-800 metr dərinliyində

yerləşən yarımdalma “Əmir Kəbir” qazma qurğusunda əməliyyatların
həyata keçirilməsi üzrə İranın yeganə qazma şirkəti sayılır.
NDCO şirkətinə məxsus 9 ədəd sahil (quruda əməliyyatlar üçün
nəzərdə tutulmuş) qazma qurğusu İranın şərq, qərb, cənub və mərkəzi
regionlarında İran Milli Neft Şirkəti, habelə onun törəmə neft-qaz
şirkətlərinin yataqlarında qazma işlərini həyata keçirir.

E.ON RUHRGAS AG
Huttropstrasse 60
Essen, 45138, Almaniya
E-mail: Info@eon-ruhrgas.com
www.eon-ruhrgas.com
• E.ON Ruhrgas Avropanın ən aparıcı qaz şirkətlərindən biridir. 2009-cu
ildə dövriyyəsi 21 milyard Avro, ümumi gəliri (EBİTDA) 2,3 milyard Avro
olmuşdur.
• 2009-cu ildə qaz satışı 609 milyon Kilovat/saat olmuşdur
• Norveç 27%, Rusiya 26%, Almaniya 22% və Niderlanddan15% olmaqla
əsas qaz istehsalçılarını cəlb etməklə qaz tədarükünün diversifikasiya və
uzun müddətli təchizatının təmin olunması
• İstehsalçılar və müştərilərlə sıx əməkdaşlıq və qaz marketinqi sahəsində
geniş təcrübə
• Norveç və Britaniyanın Şimal Dənizində yerləşən qaz yataqlarında
payçı və əməliyyatda iştirak
• Avropanın mərkəzindəki coğrafi mövqelərdə əsaslı inkişaf etdirilmiş və
səmərəli boru xəttləri şəbəkəsi (11.611 km)
• Qaz kəmərləri əməliyyatlarında know-how və böyük təcrübə
Qaz tələbatında mövsümi dəyişikliyi tənzimləmək və qaz təchizatını
optimallaşdımaq üçün 5.2 milyard m³ həcmində təbii qaz üçün yeraltı
anbarlar

ENEL SPA
Viale Regina Margherita 137
Roma, 00198, İtaliya
www.enel.com
“Enel” özünün istehsal qüvvəsinə görə İtaliyanın ən iri energetika
şirkəti, Avropanın isə ikinci ən iri müəssisəsi sayılır. Sözügedən şirkəti
elektrik enerjisi və qaz istehsalı, paylanması və satışı üzrə bazarın ən iri
iştirakçılarından biridir.
İspaniyanın “Endesa” şirkətini əldə etdikdən sonra, “Enel” şirkəti hazırda
dünyanın 23 ölkəsində ümumilikdə təxminən 95.000 vatt gücündə enerji
istehsal etməklə və 60.8 milyona yaxın enerji və qaz istehlakçılarına
xidmət göstərməklə öz fəaliyyətini davam etdirir.
Milan Fond Birjasında 1999-cu ildən etibarən qeydiyyata alınmış “Enel”
şirkəti ən çox sayda səhm sahiblərinə malik olan şirkətdir. Belə ki, 2008ci ilin göstəricilərinə əsasən, şirkət 1.2 milyon fərdi və institusional
sərmayədarlara malikdir.
“Enel” şirkəti həmçinin İtaliyanın təbii qaz bazarında ikinci ən iri
şirkət sayılır. 2009-cu ilin 31 dekabr tarixinə olan göstəricilərə əsasən,
təxminən 2.7 milyon müştəriyə malik olan bu şirkətin bazardakı iştirakı
həcm baxımından 10 faiz təşkil etmişdir.

“INPEX” KORPORASİYASI
Akasaka Biz Tower, 5-3-1 Akasaka, Minato-ku
Tokyo, 107-6332, Yaponiya
Tel.:
+81 3 5572-0200
Faks:
+81 3 5572-0205
E-mail: public-relations@inpex.co.jp
www.inpex.co.jp
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“INPEX” neft-qaz tədqiqatı və hasilatı üzrə qlobal səviyyəli şirkətlərdən
biri sayılır. Şirkətin baş ofisi Yaponiyada yerləşir və onun adı dünya üzrə
ən iri müstəqil neft və qaz şirkətləri ilə bir sırada çəkilir.
Hal-hazırda, “INPEX” şirkəti İndoneziya, Sakit Okean, Yaxın Şərq, Xəzər
dənizi regionu, Şimali və Cənubi Amerika, Afrika, Rusiya və Yaponiya da
daxil olmaqla, dünyanın 26 ölkəsini əhatə edən şirkətlər qrupu ilə neft
və təbii qaz layihələrini həyata keçirir.

OCCIDENTAL MIDDLE EAST DEVELOPMENT
COMPANY

YUNANISTAN DÖVLƏT QAZ KORPORASİYASI (DEPA)

“Occidental” Neft və Qaz Korporasiyası

92, Marinou Antipa ave.
Heraklion Attikis, GR 141 21, Yunanıstan
Tel.:
+30 210 2701187
Faks:
+30 210 2701036
E-mail: pr@depa.gr
www.depa.gr

Əsas fəaliyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaxın Şərq, Şimali Afrika və
Latın Amerikası ölkələrində neft və qaz əməliyyatları ilə bağlı olan
“Occidental” Neft Korporasiyası (OXY) dünyada enerjiyə olan tələbatın
ödənilməsində yaxından iştirak edir. “Oxy” şirkəti qiymətli kağızlar
bazarının kapitallaşdırılması əsasında Amerika Birləşmiş Ştatlarında
dördüncü ən iri şirkət sayılır.
“Oxy” şirkəti yaxın şərqin Oman, Qatar, Yəmən, Bəhreyn, İraq və
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi dövlətlərində, 2005-ci ildən etibarən
isə Liviyada fəaliyyət göstərir. “Oxy” şirkəti həmçinin təbii qazın Qatar
Respublikasından Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bazarlarına təchiz
edilməsi üzrə beynəlxalq “Delfin” layihəsinin tərəfdaşı qismində də
çıxış edir.
“Oxy” şirkəti ABŞ-ın Texas ştatında ən iri neft istehsalçısı, Kaliforniya
ştatında isə ən iri qaz istehsalçısı sayılmaqla yanaşı, Kanzas, Oklahoma,
Nyu Mexiko və Kolorado ştatlarında da neft-qaz hasilatı ilə məşğul
olur.
“Oxy” şirkətinin Latın Amerikası dövlətlərində həyata keçirdiyi
əməliyyatlar Kolumbiya və Argentina kimi dövlətləri əhatə edir.
“Oxy” şirkətinin tam sahiblik etdiyi “OxyChem” törəmə şirkəti qələvixlor və vinil-xlor məhsullarının istehsalı və satışı ilə məşğul olur.
“Oxy” şirkəti dünya üzrə həyata keçirdiyi bütün əməliyyatlarda ətraf
mühitin mühafizəsi, habelə öz işçilərinin, eləcə də ətraf bölgələrdə
yaşayan insanların sağlamlığı və təhlükəsizliyi kimi məsələlərə son
dərəcə məsuliyyətlə yanaşmaqla bərabər, daim sosial məsuliyyətin ən
yüksək standartlarının qorunub saxlanılmasına da çalışır.

Yunanıstan Dövlət Qaz Korporasiyası (DEPA) 1988-ci ildə təsis edilmişdir.
Şirkətin yaradılmasında əsas məqsəd Yunanıstan üzrə təbii qazın idxalı,
daşınması və paylanması olmuşdur. Bu gün sözügedən şirkətin 65 faizi
dövlətə məxsusdur, yerdə qalan 35 % isə “Hellenic Petroleum SA” şirkəti
tərəfindən özəlləşdirilib.
Son illərdə, DEPA ölkənin enerji balansında təbii qazın iştirakını radikal
şəkildə artırmağa müvəffəq olmuşdur. Əsas diqqəti təbii qazın yeni,
daha səmərəli, ucuz və ətraf mühit baxımından daha təmiz yanacaq
olmasına yönəltməklə, habelə şirkətin geniş ötürücü və paylama
infrastrukturunu sürətli inkişaf strategiyası ilə bir araya gətirməklə bu
uğura imza atmaq mümkün olmuşdur.
Hal-hazırda, həyata keçirilən inşaat proqramlarına əhəmiyyətli dərəcədə
sərmayə qoyuluşları Milli Təbii Qaz Sisteminin yeni ərazilərdə davamlı
olaraq inkişafını təmin edir. Eyni zamanda, biznes ideologiyası və DEPA
strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi şirkətin davamlı olaraq inkişaf
etməsini təmin etməklə yanaşı, onun əhəmiyyətini də artırır.
DEPA kommersiya və qazın nəqli üzrə fəaliyyətlərinin qanun çərçivəsində
bölünməsini uğurla tamamlayaraq və rəqabətədavamlı mühitdə effektiv
şəkildə fəaliyyət göstərməklə, habelə Yunanıstan istehlakçılarının
tələblərinə cavab verərək Yunanıstan iqtisadiyyatına dəyərli töhfə
verməklə yeni, tənzimlənməsi mümkün olmayan qaz bazarında malik
olduğu aparıcı rolunu qoruyub saxlamağa səy göstərir.

SBM OFFSHORE
24 Avenue de Fontvieille
Monte-Karlo, 98000, Monako
Tel.:
+377 92 051500
Faks:
+377 92 051779
E-mail:
srdjan.cenic@sbmoffshore.com
www.sbmoffshore.com
“SBM Offshore N.V.” şirkəti dəniz neft və qaz sənayesində ilk şirkətlərdən
biridir. Bizim şirkətin bütün dünya üzrə 47 müxtəlif milliyyətli, 15 ölkəni
təmsil edən 5.000 nəfərdən çox işçimiz var. Bizim əsas fəaliyyətlərə
“ofşor” (dəniz) terminalları və müvafiq avadanlıqların əksər növlərinin
layihələndirilməsi, çatdırılması və dənizdə quraşdırılması daxildir.
Bundan əlavə, “SBM Offshore” şirkəti üzən (hasilat) anbar və boşaltma
obyektləri və gəmilərdən ibarət olan və hal-hazırda fəaliyyət göstərən
özəl parka malikdir.
“SBM Offshore” şirkəti öz müştərilərinin daim dəyişən tələblərinə cavab
verən innovasiyalı və sərfəli həll variantlarının işlənib hazırlanması üzrə
böyük iş təcrübəsinə malikdir. Sözügedən şirkətlər qrupuna daxil olan
hər bir şirkət öz peşəkar texniki biliklərini bölüşməklə “SBM Offshore”
şirkətini bazarın liderinə çevirir.

Occidental Towers, 4th street, Muroor
Abu Dabi, BƏƏ
Tel:
+971 2 691 7200
Faks:
+971 2 691 7300
E-mail: nicola_mansour@oxy.com

EDİSON
Foro Buonaparte
Milan, 31–20121, Italiya
Tel.:
+39 02 62221
Faks:
+39 02 62227379
www.edison.it
1883 ildə yaranan Edison şirkəti Avropanın ən qədim enerji sahəsində
fəaliyyət göstərən şirkətlərdən biridir. 2008 ilin sonuna qədər 12.000
MV-dan çox gücə malik olan enerji qurğusu quraşdırılmışdır və son
5 ildə Avropanın ən vacib kapital investisiya planlarından birini başa
çatdırmışdır. Karbohidrogen biznesi sahəsində Edison şirkəti İtaliyada
ikinci ən böyük operatorlardan sayılır və ümumilikdə biznesi aşağıda
qeyd olunanları əhatə edir: Geologiya, istehsal, idxal, çatdırılma və satış.
2008 ildə Edison şirkətinin ümumi gəliri 11 milyard Avrodan çox təşkil
etmiş və qazanılan ümumi mənfəət isə 346 milyon Avro təşkil etmişdir.

ENERGY STREAM CMG
Sofokleous küç. 7-9
Afina, 105 59, Yunanıstan
Tel.:
+30 210 7297101
Faks:
+30 210 7297102
E-mail: info@energystreamcmg.com
www.energystreamcmc.com
“Energy Stream Caspian, Gulf and Mediterranean (CMG)” şirkəti neft

34

Konfrans Materiallarının Sponsoru

• İştirakçıların

Siyahısı

və qaz sektorunda fəaliyyət göstərən beynəlxalq məsləhət şirkətidir.
Bizi Körfəz, Aralıq dənizi və Xəzər dənizi regionlarında cari bazar
məlumatlarının toplanması üzrə strategiyalar işləyib hazırlayır və bu
strategiyaların həyata keçirilməsini təmin edirik. Biz ölkə bazarlarının
genişləndirilməsi, yeni investisiya imkanlarının müəyyənləşdirilməsi və
qiymətləndirilməsi üzrə milli və beynəlxalq neft və qaz şirkətləri, habelə
hökumətlər ilə sıx əməkdaşlıq edirik.
Ümumilikdə, “Energy Stream” şirkəti neft və qaz təchizatı şəbəkəsi
ilə əməkdaşlıq edir. Sözügedən şirkət bu regionlar daxilində etibarlı
mənbələrdən məlumatlar toplamaqla regional strateji analizin və enerji
təhlükəsizliyi ilə bağlı geosiyasi məsələlərin analitik təhlilinin təmin
edilməsini həyata keçirir.

GÜRCÜSTANIN ENERGETİKA NAZİRLİYİ
Lermontov küç. 10
Tbilisi, 01015, Gürcüstan
Tel:
+995 32 988529
E-mail: np@minenergy.gov.ge
www.minenergy.gov.ge
Nazirliyin əsas missiyasına aşağıdakılar daxildir: Ölkədə mövcud olan
enerji resurslarının maksimum istismar edilməsi və idxal edilən enerji
təchizatının diversifikasiyası; ölkədə yerli su elektrik stansiyaları vasitəsi
ilə elektrik enerjisinə olan tələbatın ödənilməsi;
Enerji təhlükəsizliyinin sığortalanması, xüsusilə də enerji sektorunda
köhnə texniki bazaların bütünlükdə bərpa-yenilənmə işləri və
yeni güc yarımstansiyaları, elektrik stansiyaları və təbii qazın nəqli
infrastrukturunun inşası; idxal edilən enerji resurslarının (təbii qaz, neft
və elektrik enerjisi) diversifikasiyası, kommersiya baxımından səmərəli
sektor modelinin yaradılması;
Alternativ enerji mənbələrinin işlənilməsi; qərb, şərq, şimal və cənub
bölgələrin arasında enerji nəqli üzrə infrastrukturun təkmilləşdirilməsinə
dəstək, bu baxımdan yerli enerji sektorunun cəlb edilməsi, enerji
sektorunun kommersiyalaşdırılması və iqtisadiyyatın ümumilikdə
yüksəldilməsi.

WINTERSHALL HOLDING AG
Friedrich Ebert küç. 160
Kassel, 34119, Almaniya
Tel.:
+49 561 3013331
Faks:
+49 561 3011188
E-mail: arzu.javadova@wintershall.com
www.wintershall.com
“Wintershall” şirkəti enerji sahəsində ixtisaslaşmışdır və Ludviqshafendə
yerləşən BASF SE şirkətininin tam sahib olduğu törəmə şirkətdir.
“Wintershall” şirkəti dünyanın müxtəlif regionlarında xam neft və təbii
qazın kəşfiyyatı və hasilatı sahəsində fəaliyyət göstərir və Avropada
təbii qaz satışını həyata keçirir. Şirkət neft və qazın saxlanılması, qazın
nəql edilməsi, habelə fiber optik sistemlərin təmin edilməsi imkanlarına
malikdir.
“Wintershall” şirkəti artıq 75 ildən çoxdur ki, neft və qaz kəşfiyyatı və
hasilatı sahəsində fəaliyyət göstərir. Mərkəzi ofisi Kasseldə yerləşən
şirkət hazırda Almaniyanın xam neft və təbii qaz hasil edən ən iri
şirkətidir. Kəşfiyyat və hasilat fəaliyyəti çərçivəsində “Wintershall” şirkəti
əsas diqqətini şirkətin geniş regional və texnoloji təcrübəyə malik
olduğu seçilmiş əsas regionlara yönəldir. Həmin regionlara Avropa,
Şimali Afrika və Cənubi Amerika, habelə Rusiya və Xəzər dənizi hövzəsi
aiddir. “Wintershall” şirkəti hasilat layihələrinin 60 faizindən çoxunda
əməliyyatçı şirkət qismində çıxış edir.

TEXNİP
Nizami küç. 96, Landmark
Bakı, AZ1010, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4972310
Faks:
+994 12 4976540
E-mail: slynch@technip.com
sgadjiyeva@technip.com
www.technip.com
Texnip şirkəti müasir həll yolları və texnologiyaları təklif etməklə Neft
və Qaz sənayesində layihələrin idarə olunması, layihələndirmə və tikinti
işləri sahəsində dünyada liderdir.
Texnip şirkəti 23,000 işçisi, Sualtı işlərdə, Dənizdə və Sahildə birləşdirilmiş
imkanları və sübut olunmuş iş bilikləri ilə dayanıqlı həll yollarının işlənib
hazırlanmasında əsas iştirakçılardan biridir.
46 ölkədə olmaqla Texnip iş mərkəzlərinə və sənaye aktivlərinə
malikdir və boru kəmərlərinin quraşdırılması və sualtı tikinti işlərində öz
ixtisaslaşmış donanmasından istifadə edir.

TMK
Pokrovka küç., 40/2a
Moskva, 105062, Rusiya
Tel.:
+7 495 7757600
Faks:
+7 495 7757601
E-mail: posohov@tmk-group.com
www.tmk-group.com
“TMK” şirkətinin istehsal etdiyi əsas məhsullar bunlardır: neft və qaz
sənayeləri üçün qaynaqsız və müqavimət metodu ilə qaynaq edilmiş
borular, yüksək keyfiyyətli bəndləmə (birləşdirmə) detalları; qaynaqsız
boru kəmərləri; müqavimət metodu və flüs ilə ikiqat qövsvarı qaynaq
edilmiş boru kəmərləri; texnoloji borular; yüksək davamlılığa malik
borular; qazanxana boruları; içiboş profillər; daxili və xarici örtüklər.

HƏŞTƏRXAN REGİONU SƏNAYE, NƏQLİYYAT VƏ
TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ
Sverdlova küç. 57a
Həştərxan, 414000, Rusiya
Tel.:
+7 8512 391682
Faks:
+7 8512 392948
E-mail: YMakhoshvili@astrobl.ru
Həştərxan regionunun Sənaye, Nəqliyyat və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu
regionda dövlətin icraedici orqanı sayılır. Sözügedən qurum Həştərxan
regionunun yanacaq və enerji kompleksi, eləcə də təbii sərvətləri daxil
olmaqla müxtəlif sənaye sahələrində dövlət siyasətinin və qanunvericilik
aktlarının yerinə yetirilməsini təmin edir.

BORU İZOLYASİYA ZAVODU
Promyşlennaya küç., 3, Timaşevsk
Krasnodar regionu, 352700, Rusiya
Tel.:
+7 861 3093141
Faks:
+7 861 2552211
E-mail: zit_timash@mail.ru
www.zitt.ru
Neft və qaz boru kəmərlərinin inşasında polad boruların üzərinə çəkilən
korroziyaya davamlı örtüklərin (daxili və xarici) istehsalı;
- Dehidrasiya sistemləri üçün vintşəkilli boruların istehsalı;
- Qaz və su magistrallarının tikintisi üçün polietilen boruların istehsalı;
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- Penopoliuretan materialı ilə izolyasiya edilmiş termik boruların
istehsalı;
- Payaların istehsalı.

ENERJİ XARTİYASI KATİBLİYİ
Boulevard de la Woluwe, 56
WSL
Brüssel, 1200, Belçika
Tel:
+32 2 775 98 59
Faks:
+32 2 775 98 42
E-mail: cal@encharter.org
www.encharter.org
Enerji Xartiyası Katibliyi (EXK) 1994-cü ildə imzalanmış və 1998-ci
ildə qüvvəyə minmiş beynəlxalq sazişə (Enerji Xartiyası Sazişi) uyğun
olaraq yaradılmış beynəlxalq ictimai təşkilatdır. Sözügedən saziş bütöv
enerji istehsal-satış prosesini, o cümlədən xüsusən də enerji sektoruna
sərmayə yatırılması, ticarət və tranziti əhatə edən geniş diapazonlu
enerji məsələlərini tənzimləyən yeganə və nadir beynəlxalq sənəddir.
EXK xartiya prosesinin səmərəli fəaliyyətini təmin etmək həvalə olunmuş
bir təşkilatdır. Sazişin ən əlamətdar müddəası sərmayələr ilə əlaqədar və
digər mübahisələr üçün beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə müraciət
olunmasının nəzərdə tutulmasıdır və bunların arasında sərmayədarın
dövlət arbitraj məhkəməsinə müraciəti ən səmərəli mexanizmdir. Bunu
bir sıra mövcud işlər (həllini gözləyən təxminən 20 iş) sübut edir. EXK
enerji sərmayələrinin artırılmasına kömək etmək üçün bərabər şərtlər
yaradır və beynəlxalq arenada ölkələr arasında qeyri-siyasi enerji
əlaqəsinin qurulmasını təmin edir.
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ALTEN GROUP
14 Shikhaliyev str.
Baku, AZ1008, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4802048
Fax:
+994 12 4961256
www.alten-group.net
ALTEN GROUP is a company totally dedicated to alternative energy
solutions. We produce, sell, install and service alternative energy
equipments such as biogas reactors, solar water heaters, solar
photovoltaic panels, solar powered street and garden lamps and wind
turbines. ALTEN GROUP also pioneered in constructing green houses
with a special cover. This cover saves up to 40 percent energy. Besides,
ALTEN GROUP designs a hybrid wind-solar power house of 6 MgW.
We are also local dealers of a number of foreign companies of the
alternative energy equipment production.

Established in 2002, AzBTC holds 25% ownership in the Baku-TbilisiCeyhan project and participates in corporate governance of the project.
The company, being owned by SOCAR and the Ministry of Economic
Development, represents the state interests in the project.

AZERBAIJAN STATE OIL ACADEMY, SCIENTIFIC
RESEARCH INSTITUTE OF GEOTECHNOLOGICAL
PROBLEMS OF OIL, GAS AND CHEMISTRY
20, Azadliq ave.
Baku, AZ1010, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4930180
Fax:
+994 12 4934378
E-mail: e.ramazan@gpogc.az
info@gpogc.az
www.gpogc.az

The American Chamber of Commerce in Azerbaijan is a private, nonprofit business association supporting and promoting the interests
of business in Azerbaijan. Established in 1996, AmCham is composed
of over 195 members and associates active in every sector of the
Azerbaijani economy. We represent 80% of all foreign investment, as
well as a significant portion of local investment, in Azerbaijan. Through
our industry sector committees, our members are able to share
information, raise issues of common concern and propose possible
solutions.

The Scientific Institute “Geotechnological problems of oil, gas and
chemistry” was the aim of conducting fundamental and applied
research in the fields of oil and gas production and oil refining.
• Development and Operation of Offshore Oil Fields;
• Development nanotechnology in oil Output;
• Oil and Gas Well Drilling;
• Oil and Gas Transportation and Storage;
• Reliability and Effectiveness of Off-shore and On-store Oil
Equipment;
• Gas Thermodynamic Research into Hydro-carbon Formation
Systems;
• Development energy conserve technology;
• Thermodynamic of critical Phenomena;
• Catalysis in Oil Refining;
• Analytical Chemistry, chemical sensors and reagents;
• Protective Lubricants and Plastic Coating Technology;
• Halogen-organic compounds;
• Environment security;
• Standardization Inspection certification;
• Sources of alternative energy.

ANTARES STRATEGY LLC

AZERFON LLC

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN
AZERBAIJAN (AMCHAM)
96, Nizami str., Landmark
Baku, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4971333
Fax:
+994 12 4971091
E-mail: amcham@amchamaz.org
chamber@amchamaz.org
www.amchamaz.org

3515 Washington Blvd., Suite 505
Arlington, VA, 22201, USA
Tel.:
+1 703 2585594
E-mail: info@antaresstrategy.com
www.antaresstrategy.com

1240, Nobel ave., Building 20C
Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4440730
Fax:
+994 12 4440730
E-mail: faq@azerfon.az

ANTARES STRATEGY LLC is a consulting company based in Virginia, the
U.S. We provide strategic consulting for international hydrocarbon,
investment and service companies through analysis of political,
economic, regulatory and commercial issues crucial to investment
decisions in the Caspian region and Russia.
Our internationally-recognized experts, with unmatched experience in
the region, stand ready to provide crucial analysis and recommendations
that will deliver the upper hand in today’s market environment.

AZERFON LLC launched its commercial activities in 21st of March, 2007.
Today the network coverage of Azerfon reaches 80% of territory of the
Republic of Azerbaijan. Currently, over 1.600 000 of subscribers use the
network of Azerfon. In 2009 an agreement on non-equity partnership
was signed between AZERFON LLC and Vodafone Company. As result,
new Azerfon-Vodafone brand was launched. On 02.12.2009 AZERFON
LLC being innovative and dynamically growing mobile operator,
obtained the license for rendering 3G technologies and successfully
introduced the technology in Azerbaijan.
For additional information enter web site: www.azerfon-vodafone.com

AZERBAIJAN (BTC) LIMITED
32-A Shirin Mirzayev str., 8th km
Baku, AZ1096, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4224861
Fax:
+994 12 4225349
E-mail: Office@azbtc.com
www.azbtc.com
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AZERI MI DRILLING FLUIDS LTD
201, M.Mukhtarov str., Carat Plaza, 5th fl.
Baku, AZ1005, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4974213
+994 12 4974219
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Fax:
+994 12 4972221
E-mail: office@miswaco.com
www.miswaco.com
JV “Azeri M-I Drilling Fluids LTD” is a joint venture formed on 31st of
January 1997 between SOCAR (51% owner), and M-I LLC (49% owner).
Today more than 99% of the Azeri M-I Drilling Fluids employees is
Azerbaijanis. We offer the highest quality services and products for
drilling and completion fluids as well as waste management services
that include offshore cuttings handling, cuttings re-injection and solids
control equipment.
Production and well bore chemicals Mechanical Clean up and Integrated
Fluids Engineering.

BANA GOSTAR KARANEH (B.G.K)
27, Orfi Shirazi alley, North Shykhbahaye St, Mollasadra ave.
Tehran, 1993653931, Iran
Tel.:
+98 21 88062408-11
Fax:
+98 21 88050155
E-mail: B.Zendehdel@bgk-bunkers.com
www.bgk-bunkers.com
• The largest Iranian physical supplier of marine fuel oil in Northern
Part of Persian Gulf.
• Owning Oil Terminal consisting of storage tanks, connecting pipe lines
and jetties with capacity of 84,000 CBM constructed in Shahid Rajaie
Port, Bandar Abbas (already in operation).
• We procure our high quality fuel oil directly from the most reliable
refineries. We have concluded long term fuel oil Sales/Purchase
Agreement (SPA) with National Iranian Oil Products Distribution
Company (NIOPDC).
• We have been delivering bunkers to our creditworthy customers since
3 years.
• Have proudly captured nearly 15 percent of the bunkering market in
the region.
• Our shipping fleet comprising of 6 bunker vessels are actively supplying
bunkers in International waters in Strait of Hormuz, newly established
location at Souteast of Larak Island close to Strait of Hormuz and round
the clock bunker supply at Shahid Rajaie Port at Bandar Abbas.

BASF SE
EUM/SC, Business Management Central Asia
Ludwigshafen, 67056, Germany
Tel.:
+49 62160 76460
Fax:
+49 62160 76115
E-mail: Hanns-joerg.krautschneider@basf.com
www.basf.com
BASF – The world’s leading chemical Company. offers intelligent
system solutions and high value products in various segments, such as
Petrochemicals, Intermediates ( Gas Treatment ), Polymers, dispersions,
pigments, catalysts, construction chemicals and crop protection. Sales
2008 € 62,304 million. Offers acids, amines, diols for agro, pharma,
solvents, detergents, coatings. Offers a very wide range of Amines for
Gas Treatment.

BAYERNGAS GMBH
9, Poccistrasse
München, 80336, Germany
Tel.:
+49 89 7200339
Fax:
+49 89 7200448
E-mail: dirk.barz@bayerngas.de
www.bayerngas.de
The German gas market is worth 900 billion kilowatt-hours and is
extremely dynamic. An active participant in this market, Bayerngas has
developed a strong position in the last 40 years.
As an integrated company providing gas trading, storage, exploration
& production, pipeline operation and technical services, we procure
natural gas on the international markets for our customers (2009:
approximately 7bcm). This makes us the right partner for importing
gas to Germany

BP AZERBAIJAN
2, Neftchilar ave.
Baku, AZ1003, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4979000
Fax:
+994 12 4979602
E-mail: cea@bp.com
www.bp.com
BP Azerbaijan operates a number of major projects in Azerbaijan,
Georgia, and Turkey.
These projects the Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli (ACG) oil field,
the Shah Deniz gas and condensate field, and three export pipelines:
Baku-Tbilisi-Ceyhan, South Caucasus Pipeline and Western Route
Export Pipeline.
Oil at ACG field is being produced from five platforms: Chirag, Central
Azeri, West Azeri, East Azeri and Deepwater Gunashli. Gas is produced
from Shah Deniz field.
Oil and gas are transported to the Sangachal terminal and from there
through three main export routes: Baku-Tbilisi-Ceyhan, South Caucasus
and Western Route pipelines.
In addition, Sangachal Terminal hosts a world-class Caspian Technical
Training Centre (CTTC) developed for the technical and professional
training of the national staff working for ACG, BTC and Shah Deniz
projects.
BP Azerbaijan SPU is an organisation employing some 2000 workers,
and 84 per cent of BP’s permanent professionals in Azerbaijan are
nationals with many of them being in very senior leadership positions.

BLACK SEA TERMINAL LTD
Village of Kulevi
Khobi region, 5800, Georgia
Tel.:
+995 32 243838
Fax:
+995 32 243839
E-mail: info@bst.socar.az
www.kulevioilterminal.com
Kulevi Oil and Oil Products’ Transshipment Marine Terminal and Port
are designated for receiving and storage of oil and oil products’ with
its further loading to vessels.
The Terminal from the respect of it’s:
Functionality - is a transhipment point;
Transport measures - refers to railway and marine;
Annual freight turnover - 1st Class Terminal;
Overall storage capacity - 1st Class Warehouse.
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BRUNEL ENERGY

CASPIAN PIPE COATINGS LLC

29A mcrd. BC “Grand Nur Plaza”, office 52
Aktau, 130000, Kazakhstan
Tel.:
+7 7292 405650
Fax:
+7 7292 405662
E-mail: zshukanova@brunel.net
www.brunelenergy.net
www.brunel.kz

36, Nobel ave.
Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4965162/64
Fax:
+994 12 4965163
E-mail: aisayev@cpc.az
office@cpc.az
www.cpc.az
www.caspianpipecoatings.com

Brunel Energy is the leading division within Brunel International N.V.
and is a globally integrated Consultancy and Resourcing organisation,
dedicated to the energy businesses throughout the world with offices
in thirty four countries.
We have gained a reputation as a provider of specialist knowledge in the
O&G, petrochemical, power generation and construction industries. As
such we are committed to what we envisage to be a major development
of Oil & Gas reserves within the Caspian Sea region.
As a major recruiter we believe that human resource development is
critical to sustaining quality service.

CASPEL
47, S. Rustam str.
Baku, AZ1022, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4981565
Help desk:+994 12 4407676
Fax:
+994 12 4989309
E-mail: info@caspel.com
www.caspel.com
“CASPEL” is one of the largest companies in the Azerbaijan Republic
providing complex solutions in IT and telecommunications.
Company is a system integrator and provides solutions on data
transmission, advanced network solutions, software development,
supply of modern equipment from world’s leading manufacturers, as
well as provision of Internet services.

CASPIAN GEOPHYSICAL JV LLC
37, Asaf Zeynalli str., Icheri Sheher
Baku, AZ1004, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4970481
Fax:
+994 12 4970463
etaghi-zada@slb.com
Caspian Geophysical JV LLC, a Joint Venture between State Oil Company
of Azerbaijan Republic and WesternGeco, provides since 1994 a full
range of marine acquisition services including 2D, 3D, 4D and 4C in all
water depths. The company owns and operates the m/v Gilavar seismic
vessel equipped with 6 towed-streamers and acquisition technology
supplied by WesternGeco.
In its office in Baku, Caspian Geophysical operates a Seismic Data
Processing Center. The center is equipped with the latest INTEL® based
PC clusters, operating Omega-2® Seismic Processing System.
Caspian Geophysical has exclusive rights with SOCAR to acquire,
process and license Multiclient 2D and 3D seismic data from offshore
Azerbaijan. The Multiclient portfolio currently contains 49,000 km of 2D
seismic data covering all Azerbaijan waters.
Andrew Jennings
General Director
Caspian Geophysical JV LLC
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Since 2002 “Caspian Pipe Coatings” LLC has coated about 2100 km
offshore and onshore oil, gas, water pipelines up to 42” diameters for
BP/AIOC, SOCAR.
CPC offers pipe coatings: three-layer polyethylene/polypropylene, FBE,
internal lining, CWC. Provides the services: road/railway transportation,
sea freight, rent of office/lifting mechanisms, warehouse logistics,
yard storage, pipe tracking. Was certified on ISO 9001, 14001, OHSAS
18001.

СAUCAS POINT HOTEL
118, K. Kazimzade str., court 560, Yasamal district
Baku, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 5107878
Fax:
+994 12 5370802
E-mail: info@qafqazpointhotel.com
www.qafqazpointhotel.com
www.caucaspointhotel.net
Сaucas Point Hotel classified as a five-star hotel in Baku. Hotel offers
services corresponding to international hotel standards with its special
architectural plan, well trained staff, modern decoration and technical
opportunities.
Hotel contains 74 well decorated rooms which 44 single, 26 superior, 3
junior suites and 1 deluxe suite. Conference hall, Spa Center, Nakhchivan
open Buffet Restaurant and Panorama A La Carte Restaurant are
designated to supply with all the necessary amenities. Furthermore,
additional services of Сaucas Point Hotel are that airport transfer,
excursion, baby sitting service, ticketing, 24 hours room service and
free of charge wireless internet connection.

CONOCOPHILLIPS
6/1 Kabanbai batyr ave., Business Center “Kaskad”, office 132
Astana, 010000, Kazakhstan
Tel.:
+7 7172 925660
Fax:
+7 7172 926001
E-mail: Tamar.Di.Franco@conocophillips.com
www.conocophillips.com
As the third-largest integrated energy company in the United States,
based on market capitalization, oil and natural gas reserves, the
company understands its responsibility to deliver energy in a safe,
environmentally and socially responsible manner. The company
upholds this responsibility in its worldwide operations, where it is
the fourth-largest refiner and the seventh-largest reserves holder
of nongovernment-controlled companies. ConocoPhillips is known
worldwide for its technological expertise in reservoir management
and exploration, 3-D Seismic technology, high-grade petroleum coke
upgrading and sulfur removal.
More than 30,000 ConocoPhillips employees work worldwide to
consistently deliver top performance and value and to maintain the
company’s global market position.
With operations in more than 30 countries, ConocoPhillips is committed
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to contributing to social, economic and environmental improvements
in all the communities in which it operates. The company is currently
funding numerous environmental, social, health and education
programs around the world.
Headquartered in Houston, Texas, the company has assets of $143
billion. ConocoPhillips stock is listed on the New York Stock Exchange
under the symbol “COP.”

CROSS CASPIAN OIL AND GAS LOGISTICS LLC
16A Neftchilar ave.
Baku, AZ1003, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4480204
+994 12 4480206
Fax:
+994 12 4480209
E-mail: info@crosscaspian.com
www.crosscaspian.com
Established as a joint venture with the State Oil Company of the
Azerbaijan Republic (SOCAR), Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC
coordinates and provides integrated hydrocarbons transportation
services across the Caspian Sea to the Black Sea and the Baku-TbilisiCeyhan (BTC) pipeline entry point through marine, pipeline and railway
shipments. The company is committed to operational excellence acting
in a safe and environmentally responsible manner and adhering to all
international standards.
Highlights:
• Unified Vision of the Caspian Black Sea hydrocarbons transportation
corridor
• Networking all transhipment facilities across the Caspian Region
• Over 1.2 million tons of crude and oil products transhipment capability
per month
• Multimodal transportation solutions for crude and oil products
• Highly professional staff steered by an experienced management
team
• Adherence to all international standards.

PETROLEUM SERVICES AT DELOITTE
Lesnaya St.5, Building B
Moscow, 125947, Russia
Tel.:
+7 495 7870600
Fax:
+7 495 7870601
E-mail: tkalashnikova@deloitte.ru
www.psg.deloitte.com
The Petroleum Services Group at Deloitte design and supply focused
decision support tools for the key areas of oil and gas activity. Our
integrated suite of subscription-based Information Solutions enables
our clients to visualise oil and gas information from spatial, financial
and reporting perspectives, providing an unparalleled view of the
industry. Today, over 150 organisations around the globe benefit form
our unique decision support tools and business intelligence.

EGL GROUP
10 Lerzenstrasse
Dietikon, CH-8953, Switzerland
Tel.:
+41 44 7494141
Fax:
+41 44 7494130
E-mail: naturalgas@egl.eu
www.egl.eu

EGL is an energy trading company with its own assets and subsidiaries
throughout Europe.
It’s trading activity successfully transcends the boundaries of markets
and commodities. EGL is one of the leading players in exchange-based
energy trading and in the development of structured products and
services.
Thanks to its own assets – power-generating capacity, transport
infrastructure and long-term procurement contracts – EGL has
established a strong and sustainable position in attractive markets.
EGL administers its own natural gas portfolio, which is largely based on
long-term procurement contracts with producers. It uses gas to fire its
power plants and also sells it on the international markets. EGL is also a
developer of the Trans Adriatic Pipeline.

EOS RUSSIA
11 Biblioteksgatan
Stockholm, 111 46, Sweden
Tel.:
+ 7 495 6295503
Fax:
+ 7 495 6296105
E-mail: Seppo.remes@kiuru.ru
Oxana.borisova@kiuru.ru
EOS Russia is an investment company that invests in Russian electricity
assets. EOS Russia is listed on First North, a marketplace operated by
the Stockholm Stock Exchange. The purpose of the company is to take
advantage of the investment opportunities offered by the Russian
electricity reform and to provide investors with a liquid exposure
throughout the process. It is positioned to benefit from the revaluation
potential in the Russian power sector through the Russian electricity
portfolio and experienced management team.

GDF SUEZ
1, place Samuel de Champlain
La Défense, 92930, France
Tel.:
+33157040000
Fax:
+01 56655720
E-mail: katia.luccin@gdfsuez.com
www.gdfsuez.com
One of the leading energy providers in the world, GDF SUEZ is active
across the entire energy value chain, in electricity and natural gas,
upstream to downstream.
The Group develops its businesses (energy, energy services and
environment) around a responsible-growth model to take up the
great challenges: responding to energy needs, fighting against climate
change and maximizing the use of resources.

INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN
67 Nizami str.
Baku, AZ1005, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4930091
Fax:
+994 12 4934091
E-mail: ibar@ibar.az
www.ibar.az
The International bank of Azerbaijan is Azerbaijan’s leading financial
institution which offers the widest range of products and services.
The IBA’s customer base includes over 924902 individuals and over
26641 legal entities. The achievements of IBA have been recognized by
esteemed international institutes and publications such as “The Banker”
magazine (“Bank of the Year in Azerbaijan”), “Global Finance” (“Best
Conference Handbook Sponsor
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Emerging Market Bank” in the Central Caucasus region), emeafinance
(“Best Bank in Azerbaijan”), Euromoney (“Best Bank in Azerbaijan”)
etc. Bank is the only financial institution in the country to which
International Rating Agency Fitch IBCA gave “BB+” rate on long-term
operations. The Moody’s Investors Service international ratings agency
has assessed the rating of the International Bank of Azerbaijan. The
long-term IBA rating in local currency is assessed at the level of Baa3,
and short-term at Prime-3.
Today, the Bank is a key part of IBA financial group including: “The
International Bank of Azerbaijan - Moscow”, “The International Bank
of Azerbaijan - Georgia”, International Insurance Company and
processing company “Azericard”. The Bank’s service network consists of
37 branches, over 40 service outlets, around 600 ATMs and covers over
40 cities in the republic.

ITE GROUP PLC
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel.:
+44 207 5965000
Fax:
+44 207 5965111
E-mail: enquiry@ite-exhibitions.com
www.ite-exhibitions.com; www.oilgas-events.com

ITECA CASPIAN LLC
63, Ac. H. Aliyev str.
Baku, AZ1110, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4474774
Fax:
+994 12 4478998
E-mail: office@iteca.az
www.iteca.az; www.caspianworld.com
www.oilgasconference.az

MINISTRY OF ECOLOGY AND NATURAL
RESOURCES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Nobel Oil is an integrated Service Company existing in the Oil & Gas
market since June 1, 2005.
The enterprise is developing successfully, constantly enlarging the
spectrum of engineering - technical service provided to the client
companies, expanding capabilities and widening the geography area
of activities.
Applying accumulated technical and industrial experience effectively,
Nobel Oil offers a wide spectrum of Engineering, Procurement and
Construction services.
High professionalism of specialists, up-to-date technologies, realization
of in-house engineering capabilities and successful cooperation
with leading companies – all contribute to the Company’s increased
services.
Our goal – performing services to full international standards at cost
effective prices for our Customers. We rely on our corporate culture,
understanding of Customer operating needs and extensive experience
in designing and adoption of innovative technical solutions to insure
high added value to our Clients.

OMV GAS & POWER GMBH
Trabrennstrasse 6-8
Vienna, 1020, Austria
Tel.:
+43 1 40440-0
E-mail: info.gp@omv.com
www.omv.com
OMV Gas & Power is OMVs holding for the gas- and power business
and comprises the business units Supply, Marketing & Trading, Gas
Logistics and Power. Its growth strategy focuses on optimising OMVs
natural gas portfolio, expanding the logistics business, strengthening
the gas trading and distribution and extending the value chain by
embarking on the power business. Thus all processes along the gas
value chain – from exploration and production, transport, storage and
marketing to power generation – are integrated into the group.

PASHA INSURANCE COMPANY

100A, Bahram Aghayev str.
Baku, AZ1073, Azerbaijan
Tel:
+994 12 4414205
Fax:
+994 12 4925907
E-mail: ekologiya.nazirliyi@gmail.com
www.eco.gov.az

Pasha Center
170, Tolstoy str.
Baku, AZ1000, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 5981803
Fax:
+994 12 5981807
E-mail: office@pasha-insurance.az
www.pasha-insurance.az

MINISTRY OF INDUSTRY AND ENERGY OF THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Pasha Insurance is an Open Joint Stock company with a capital of 9 mln
manat and it operates as a universal insurance services company. The
Company provides 30 classes of mandatory and voluntary insurance
to both corporate and individual clientele. As of January 2009, Pasha
Insurance is rated among top five leading Azeri insurers by capital (total
value of assets 20 mln manat) and placed among top ten market leaders
by premiums written (10.4 mln). Since 2008 Pasha Insurance has been
operating as BP’s national partner in providing insurance coverage
for the oil and gas project related risks in Azerbaijan. The Company
operates ISO 9001:2000 based Quality Management System certified
by Moody. Pasha Insurance is an active member of the UN Global
Compact toward defending human rights, protecting environment and
supporting anti-corruption measures.

40 U.Hajibayov str.
Government House, gate 5
Tel.:
+994 12 4981675
Fax:
+994 12 4981678
www.mie.gov.az

NOBEL OIL LTD
89, Neftchilar ave.
Baku, AZ1004, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4372620/21
Fax:
+994 12 4372619
E-mail: office@nobeloil.com
www.nobeloil.com
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PLATTS
20, Canada Square, Canary Wharf
London, E14 5 LH, UK
Tel.:
+44 207 1766111
Fax:
+44 207 1766635
E-mail: info_ru@platts.com
www.platts.com
Platts, a division of the The McGraw-Hill Companies (NYSE:MHP), is a
leading global provider of energy and commodities information. For
nearly a century, Platts has helped global energy markets, operate
with transparency and efficiency. Platts is a trusted, reliable and
independent provider of comprehensive energy and commodities
information serving customers across more than 150 countries. Traders,
risk managers, analysts, and industry leaders depend upon Platts’
real-time news, prices, market commentary and analytics to help them
make better trading and investment decisions. Additional information
is available at www.platts.com

RWE Dea AG
Überseering 40
Hamburg, 22297, Germany
Tel.:
+49 (0) 406375 0
Fax:
+49 (0) 406375/3175
E-mail: info@rwedea.com
www.rwedea.com

RWE Supply & Trading GmbH
Altenessener Straße 27
Essen, 45141, Germany
Tel.:
+49 (0) 20112-09
Fax:
+49(0) 20112-17900
E-mail: info@rwe.com
www.rwesupplyandtrading.com
RWE Dea AG is a top-performing company for the exploration and
production of natural gas and crude oil, operating on an international
scale.
RWE Supply & Trading GmbH unites RWE’s successful wholesale
trading activities with the long-term gas procurement, structuring and
optimisation business. Both companies are part of the RWE Group - one
of Europe‘s biggest energy corporations.

SALANS
Hyatt International Centre, Hyatt Tower 2, 1033 Izmir street
Baku, AZ1065, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4907565
Faks:
+994 12 4971057
E-mail: jhogan@salans.com
www.salans.com
Salans is a full service international law firm of over 750 lawyers globally,
operating from its 22 offices across 17 countries in Almaty/Atyrau, Baku,
Barcelona, Beijing, Berlin, Bratislava, Brussels, Bucharest, Budapest,
Frankfurt, Hong Kong, Istanbul, Kyiv, London, Madrid, Moscow, New
York, Paris, Prague, Shanghai, St. Petersburg and Warsaw.
The firm has been providing legal advice to companies doing business
in the CIS since the 1970s and has a wealth of experience in this key
region of its global practice. Salans’ lawyers advise on the whole
spectrum of legal issues in Azerbaijan, including foreign investment,
M&A, energy/natural resources, banking & finance, infrastructure and

taxation. The firm has substantial
expertise in privatisation, litigation, property, employment, competition,
and IP law.
The Baku office of Salans was opened in 1999. With 11 lawyers based
in its Baku office, Salans is one of the largest and most experienced
foreign law firms in Azerbaijan.

SIAR RESEARCH AND CONSULTING GROUP
Caucasus
4 A, Maharramov str., fl. 3
Baku. AZ1111, Azerbaijan
Tel./Fax: +994 12 4472934; 4482934
Mob.:
+99450 2207903
E-mail: Ashraf.Hajiyev@siar.az
www.siar.az
Central Asia
33, Muqimiy str.
Tashkent, 700100, Uzbekistan
Tel./Fax: +998 71 1292934; 2531901
Mob.:
+998 97 7002934; 7182934
E-mail: office@siar.uz
www.siar.uz
SIAR Research and Consulting Group was established in 1993. It
includes SIAR Social and Marketing Research Center, SIAR Media and
SIAR Consulting. In the end of 2007 SIAR established its Central Asian
representative office and as a result has become the first Azerbaijani
research agency to go beyond the boundaries of Azerbaijan. And thus
today SIAR (the first Azerbaijani research entity to have membership
in ESOMAR (The World Association of Research Professionals)) is
engaged in the following activities in both Caucasus and Central Asia:
1) Economic and Marketing Researches; 2) Media and Advertisement
Researches; 3) Social and Political Researches; 4) Consulting.

STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC
(SOCAR)
73, Neftchilar ave.
Baku, AZ1000, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 5210282
Fax:
+994 12 5210383
E-mail: info@socar.az
www.socar.az
The State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) is the largest
in the country oil company engaged in search, investigation and
development of oil and gas deposits on the territory of Azerbaijan,
as well as in production, processing and transportation of oil, gas
and gas condensate, sale of oil products on domestic and foreign
markets, and natural gas supply of the country population and industry.
SOCAR has 3 Production Unions, 2 oil and 1 gas refineries, Oil Fleet,
Deep Water Jacket Plant, 2 Trusts, 22 structure sections, including
1 Institution possessing juridical person status under SOCAR. Joint
ventures (including in Georgia and Turkey), alliances, and Operation
Companies established with participation of SOCAR operate in various
spheres of oil and gas industry.
The Company has representative offices in Georgia, Turkey, Romania,
Austria, Switzerland, Kazakhstan, Great Britain, Iran, Germany, and
Ukraine, and trading companies – in Switzerland and Singapore.
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STATOIL ASA
50, Forusbeen
Stavanger, 4035, Norway
Tel.:
+47 51990000
www.statoil.com
Statoil is an international energy company with operations in 40
countries. Building on more than 35 years of experience from oil and
gas production on the Norwegian continental shelf, Statoil is committed
to accommodating the world’s energy needs in a responsible manner,
applying technology and creating innovative business solutions. Statoil
is headquartered in Norway with 30,000 employees worldwide, and is
listed on the New York and Oslo Stock Exchange. For more information,
please visit www.statoil.com.

TOTAL E&P AZERBAIJAN
69, Nizami str., ISR Plaza, 7th floor
Baku, AZ1005, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4978387
Fax:
+994 12 4971335
E-mail: Rassim.akhundov@total.com
Total, a global multi-energy provider, is the world’s fourth-largest
international oil & gas company with operations in more than 130
countries worldwide spanning all the aspects of the petroleum industry,
including Upstream and Downstream operations.
Total has been involved in Exploration & Production activities in
Azerbaijan since 1996. Total is a member of the consortium that has
discovered very significant gas & condensate reserves on the Shah
Deniz which production started in 2006. Total is shareholder in the SCP
Company which operates the gas transportation pipeline designed to
export all of Shah Deniz gas production not sold in Azerbaijan. Total
is shareholder of the BTC Company, securing export capacity of the
crude oil production in the region. BTC pipeline links Baku to Ceyhan
in Turkey.
Total has signed in 2009 an EDPSA on the Absheron bloc with SOCAR
& will be operator for the exploration phase with the drilling of the first
well in 2010-2011.
In addition to its contribution through Shah Deniz, SCP, BTC programs
& Absheron project Total directly participates in health education &
solidarity programs & takes a long term perspective in sustainable
development & local communities’ investment.

TPAO
69, Nizami str, ISR Plaza, 4th floor
Baku, AZ1005, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4989526; 4931498; 4930520
Fax:
+994 12 4981435
E-mail: info@tpao-az.com
www.tpao.gov.tr
TPAO was founded in 1954 with the responsibility of being involved in
hydrocarbon exploration, drilling, production, refinery and marketing
activities as Turkey’s national company. Today, TPAO is a national oil
company involved in merely upstream sector. TPAO was structured as
having its Headquarter in Ankara and also 3 District Managements in
Batman, Thrace and Adıyaman with over 4.000 employee throughout
Turkey and its branch offices abroad. To ensure energy security supply
of the country, TPAO conducts its international activities especially in
Caspian Region, North Africa and Middle East. In Azerbaijan, TPAO is
currently a participant of 3 exploration,development and production
projects. including Azeri-Chirag-Guneshli (6,75 %), Shah Deniz (9 %)
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and Alov (10 %) Projects. Furthermore, TPAO has a share of 6,53 % in
the BTC Co. and 9 % share in South Caucasus Natural Gas Pipeline.

TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) AG
2, Lindenstrasse
Baar, 6340, Switzerland
Tel:
+41 41 7473400
Fax:
+41 41 7473401
Email:
enquiries@tap-ag.com
www.trans-adriatic-pipeline.com
The Trans Adriatic Pipeline (TAP) is a groundbreaking project that will
open up a new gas transit corridor from the Caspian and Middle East
to Europe: the Southern Gas Corridor. The 520-kilometre-long pipeline
will transport gas via Greece and Albania and across the Adriatic Sea to
Italy’s southern Puglia region and then on to Europe. Upstream, TAP will
interconnect with Greece’s existing pipeline system that is linked further
to the east with systems in Turkey. The pipeline, with a transportation
capacity of 10 bcm per annum (expandable to 20 bcm per annum), is
considered a realistic and commercially viable option which will enable
gas to flow to Europe via a new route. The TAP project is supported by
the European Union as a “Project of Common Interest” under its TransEuropean Energy Networks (TEN-E) guidelines.

UNITED STATES-AZERBAIJAN CHAMBER OF
COMMERCE (USACC)
1212, Potomac street
Washington, 20007, USA
Tel. :
+1 202 3338702
Fax:
+1 202 3338703
E-mail: chamber@usacc.org
www.usacc.org
Since its inception in 1995, the United States - Azerbaijan Chamber of
Commerce (USACC) has been a vital resource for American companies
seeking to establish long-term business ties with Azerbaijan. Its deep
membership pool consists of a diverse group of businesses from all
sectors of the economy, including Fortune 500 companies. Called by
the Washington Post “the most forceful advocate in Washington for
U.S. investment” in Azerbaijan, the USACC is the premier conduit for
improved business and commercial ties between the two countries.

VBM-GROUP, JSC
39/7, Leningradskoye Highway
Moscow, 125212, Russia
Tel.:
+7 495 6420546
Fax:
+7 495 6420970
E-mail: info@vbm.ru
www.vbm.ru
VBM-group is a leading manufacturer of drill bits and drilling equipment
for oil and gas industries.
VBM-group includes five machine-building plants: Volgaburmash,
JSC, Uralburmash, JSC, Sarapul Mashzavod, JSC, Drogobych Rock Bit
Plant, JSC, Samara Reservoir Plant, JSC. VBM- group Drill Bit Division
manufactures: PDC drill bits, PDC core bits, PDC stabilizers, roller cone
bits ranging in the diameter from 74.6 mm to 660.4 mm with tungsten
carbide and steel tooth cutting structure; stabilizers with longitudinal
or spiral blades, protected by hard metal.
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NORTH DRILLING COMPANY (NDCO)
No. 8, 35th St., Alvand Ave., Argentina Sq.
Tehran, 15166, Iran
Tel:
+98 (0) 21-88781191
Fax:
+98 (0) 21-88779814
E-mail: mkh50mkh@yahoo.com
m.khaghani@northdrilling.com
www.ndco.ir
North Drilling Company (NDCO) until 2009 was a subsidiary of National
Iranian Oil Company (NIOC) and has operated in Caspian Sea and
throughout Iranian oil and gas industry.
NDCO the first Iranian upstream company which its shares offered to
public at Tehran Stock Exchange in August 2009 is located in Tehran.
Since 2003 NDCO with its Iran Khazar jack up drilling rig offers best
professional offshore drilling services in Turkmenistan. NDCO currently
is the only Iranian drilling company which is trusted by NIOC (still
NDCO’s major share holder) for operating it’s newly built Amir Kabir
Semisubmersible Drilling Rig in the Caspian Sea at a depth of around
700 to 800 meters.
NDCO’s nine land rig fleets are providing drilling services for NIOC and
its subsidiary oil and gas companies’ fields in north east, west, south
and central regions in Iran.

E.ON RUHRGAS AG
Huttropstrasse 60
Essen, 45138, Germany
E-mail: Info@eon-ruhrgas.com
www.eon-ruhrgas.com
• E.ON Ruhrgas AG is one of the leading European gas companies with
a turnover of 21 bn. € and an EBITDA of 2,3 bn. € in 2009
• Gas sales of 609 bn. kWh in 2009
• Diversified, long-term gas supply portfolio with large gas producers
especially in Norway 27%, Russia 26%, Germany 22% and The
Netherlands 15%
• Close partnership with producers and customers and extensive
experience in gas marketing
• Shareholding in and operation of gas fields in the Norwegian and
British North Sea
• Well established and efficient natural gas grid in central European
geographical position (11.611 km)
• Strong competence and know-how in pipeline operations
Underground storage facilities with a capacity of 5.2 bcm working gas
to balance seasonal demand fluctuations and for optimisation of gas
supply

ENEL SPA
Viale Regina Margherita 137
Rome, 00198, Italy
www.enel.com
Enel is Italy’s largest power company, and Europe’s second listed
utility by installed capacity. It is an integrated player which produces,
distributes and sells electricity and gas.
After the acquisition of the Spanish utility Endesa, Enel is now present
in 23 countries with a generating capacity of approximately 95,000 MW,
serving 60.8 million power and gas customers.
Listed on the Milan stock exchange since 1999, Enel is the Italian
company with the highest number of shareholders, some 1.2 million
retail and institutional investors in 2008.
Enel is also the second-largest Italian operator in the natural gas

market, with approximately 2.7 million customers and a 10% market
share in terms of volumes (on December 31, 2009).

INPEX CORPORATION
Akasaka Biz Tower, 5-3-1 Akasaka, Minato-ku
Tokyo, 107-6332, Japan
Tel.:
+81 3 5572-0200
Fax:
+81 3 5572-0205
E-mail: public-relations@inpex.co.jp
www.inpex.co.jp
INPEX is a worldwide oil & gas exploration and production company
based in Japan that ranks high among global Independent companies
next to Super Majors.
INPEX is currently carrying out oil and natural gas projects through its
group companies in 26 countries covering the areas such as Indonesia,
Oceania, the Middle East, the Caspian Sea Area, the Americas, Africa,
Russia and Japan.

PUBLIC GAS CORPORATION OF GREECE (DEPA) S.A
92, Marinou Antipa ave.
Heraklion Attikis, GR 141 21, Greece
Tel.:
+30 210 2701187
Fax:
+30 210 2701036
E-mail: pr@depa.gr
www.depa.gr
The Public Gas Corporation SA (DEPA) was founded in September 1988
to import, transport and distribute natural gas throughout Greece.
Today, the Company is 65% State-owned, while the remaining 35% is
owned by ¨Hellenic Petroleum¨ SA.
Over recent years DEPA has succeeded to increase drastically the
participation of natural gas in the country’s energy balance. This
success has been achieved by virtue of the Company’s extensive
transmission and distribution infrastructure combined with a strategy
of rapid expansion, focusing on natural gas’s advantages as a new, more
efficient, inexpensive and environmentally friendly fuel.
Substantial investments in an ongoing construction program are
creating continuous expansion of the National Natural Gas System to
new areas, whilst at the same time the business philosophy and the
successful implementation of DEPA’s strategy are creating continuous
growth and are broadening the Company’s role.
DEPA, having completed legal unbundling of its commercial and gas
transmission activities, aspires to a leading role in a new, deregulated
natural gas market operating efficiently within a competitive
environment, continuing to satisfy the needs of Greek consumers and
valuably contributing to the Greek economy.

SBM OFFSHORE
24 Avenue de Fontvieille
Monte-Carlo, 98000, Monaco
Tel.:
+377 92 051500
Fax:
+377 92 051779
E-mail: srdjan.cenic@sbmoffshore.com
www.sbmoffshore.com
SBM Offshore N.V. is a pioneer in the offshore oil and gas industry.
Worldwide, we have over 5,000 employees representing 47 nationalities,
and are present in 15 countries. Our activities include the engineering,
supply, and offshore installation of most types of offshore terminals or
related equipment. In addition, SBM Offshore owns and operates its
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own fleet of Floating (Production) Storage and Offloading units. SBM
Offshore has a track record of developing innovative, cost-effective
solutions for the ever-changing needs of its Clients. Each company of
the group contributes its technical expertise, making SBM Offshore a
market leader.

worldwide the leading sealing specialist for market specific solutions
in the oil & gas industry, general industry, process technology, medical
technology and the automotive industry .
TOO Freudenberg Oil & Gas Kazakhstan has been launched on February
23, 2010 in Atyrau and Aktau!

OCCIDENTAL MIDDLE EAST DEVELOPMENT
COMPANY

MINISTRY OF ENERGY OF GEORGIA

Occidental Towers, 4th street, Muroor
Abu Dhabi, UAE
Tel:
+971 2 691 7200
Fax:
+971 2 691 7300
Email:
nicola_mansour@oxy.com
Occidental Oil and Gas Corporation
With its core oil and gas operations in the United States, Middle East,
North Africa and Latin America, Occidental Petroleum Corporation (OXY)
is helping to meet the world’s energy needs. Oxy is the fourth largest
U.S. oil and gas company, based on equity market capitalization.
In the Middle East, Oxy has assets in Oman, Qatar, Yemen, Bahrain, Iraq
and UAE and in 2005, returned to Libya. Oxy is also a partner in the
transborder Dolphin Project that will supply natural gas from Qatar to
markets in the United Arab Emirates.
In the U.S., Oxy is the largest oil producer in Texas and the largest
natural gas producer in California, and also has production in Kansas,
Oklahoma, New Mexico and Colorado.
Oxy’s Latin American operations include producing assets in Colombia
and Argentina.
Oxy’s wholly owned subsidiary, OxyChem, manufactures and markets
chlor-alkali products and vinyl’s.
Occidental is committed to safeguarding the environment, protecting
the safety and health of employees and neighboring communities and
upholding high standards of social responsibility in all of the company’s
worldwide operations.

FREUDENBERG OIL & GAS
2, Dosmukhambetov str.
Atyrau, 060000, Kazakhstan
Tel.:
+ 7 7122 321958
Fax:
+ 7 7122 321959
E-mail: Peter.krieger@freudenberg-oilandgas.com
www.freudenberg-oilandgas.com
www.freudenberg-ds.com
www.vestpak.no www.simrit.ru
Freudenberg Oil & Gas/ Фройденберг Ойл&Газ LLP – Sealing
Technology for the Industry! Your market specialist from upstream to
downstream!
Solutions at a glance:
- On and Offshore applications
- Petrochemical Processing
- Pumps, Compressors, Valves and Power Generators
- Well Services and Flanges
- Cementing, downhole tools and BOP/pressure control
- Pipelines and LNG
The Freudenberg Group is a family owned, international technology
concern with over 34.000 employees worldwide and 434 companies
in 53 countries, which sets technological milestones for over 160
years! With Freudenberg DS, Eagle Burgmann Industries as well as
shareholdings in NOK in Japan and FNGP in the US, our group is
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10 Lermontov str.,
Tbilisi, 01015, Georgia
Tel:
+995 32 988529
E-mail: np@minenergy.gov.ge
www.minenergy.gov.ge
Ministry’s mission. Maximal exploitation of the existing energy resources
in the country and diversification of imported energy supply; To meet
the entire demand on electricity by local hydro resources in the
country.
The insurance of energy safety, in particular, renovation of the whole
technically out-dated technical base in the sector and construction
of new power stations and electricity and natural gas transportation
infrastructure; diversification of imported energy sources (natural gas,
oil. Electricity); establishment of commercially profitable model of the
sector.
Development of alternative energy sources. Support in improvement
of the infrastructure for energy transportation between West, East,
North and South; involvement of our energy sector in this regard.
Commercialization of energy sector and economical recovery.

ENERGY STREAM CMG
7-9, Sofokleous str.
Athens, 105 59, Greece
Tel.:
+30 210 7297101
Fax:
+30 210 7297102
E-mail: info@energystreamcmg.com
www.energystreamcmc.com
Energy Stream Caspian, Gulf and Mediterranean (CMG) is an
international advisory firm in the oil and gas industry. We develop
and implement growth strategies to provide market intelligence in the
Gulf, Mediterranean and Caspian regions. We work with National Oil
& Gas Companies (NOCs), International Oil & Gas Companies (IOCs),
and governments to expand their markets, identify and evaluate
new investment opportunities. Energy Stream works with the entire
oil & gas supply chain. The company provides a regional strategic
and analytical interpretation of geopolitical issues relating to energy
security, gathered from reliable sources inside these regions.

EDISON
Foro Buonaparte
Milan, 31–20121, Italy
Tel.:
+39 02 62221
Fax:
+39 02 62227379
www.edison.it
Founded in 1883, Edison is Europe’s oldest energy company. At the end
of 2008, it had an installed capacity of more than 12.000 MW and during
the last five years, Edison completed one of Europe’s most ambitious
capital investment plans. In the natural hydrocarbons business, Edison
is Italy’s second largest operator with activities covering the entire
value chain of the business: from exploration to production, import,
distribution and sales. In 2008, Edison had revenues of more than 11
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billion Euros and earned a net profit of 346 million Euros.

WINTERSHALL HOLDING AG
Friedrich Ebert str 160
Kassel, 34119, Germany
Tel.:
+49 561 3013331
Fax:
+49 561 3011188
E-mail: arzu.javadova@wintershall.com
www.wintershall.com
Wintershall specializes in energy and is a wholly owned subsidiary of
BASF SE, based in Ludwigshafen. Wintershall is active in various regions
of the world in the exploration and production of crude oil and natural
gas, and trades natural gas in Europe. The company markets storage
capacities for oil and gas, transportation capacities for gas as well as
optical fiber capacities.
Wintershall has been active in the exploration and production of oil and
gas for more than 75 years. The company has its headquarters in Kassel
and is now Germany’s largest producer of crude oil and natural gas.
In its exploration and production activities, Wintershall is deliberately
focusing on selected core regions where the company possesses a
wealth of regional and technological expertise. These regions include
Europe, North Africa and South America, as well as Russia and the
Caspian area. Wintershall is the operating company in more than 60
percent of production.

ING
Amstelveenseweg 500
Amsterdam, 1081 KL, Netherlands
Tel:
+31 20 5415411
www.ing.com
ING is a global financial institution of Dutch origin offering banking,
investments, life insurance and retirement services to over 85 million
private, corporate and institutional clients in more than 40 countries.
With a diverse workforce of about 107,000 people, ING is dedicated
to setting the standard in helping our clients manage their financial
future.

TECHNIP MARITIME OVERSEAS LTD
96 Nizami str, The Landmark
Baku, AZ1010, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4972310
Fax:
+994 12 4976540
E-mail: slynch@technip.com
sgadjiyeva@technip.com
www.technip.com
Technip is a world leader in project management, engineering &
construction for the O&G industry, offering innovative solutions &
technologies.
With 23,000 employees worldwide, integrated capabilities & proven
expertise in Subsea, Offshore & Onshore, Technip is a key contributor
to the development of sustainable solutions.
Present in 46 countries, Technip has operating centers & industrial
assets, & operates its own fleet of specialised vessels for pipeline
installation and subsea construction.

KUWAIT ENERGY
Salem Al-Mubarak st., Laila Tower
Block 4, Bldg # 35, Floors 8, 13, and 15
PO Box 5614, Salmiya, 22067, Kuwait
Tel.:
+965 25755657
Fax:
+965 25755679
www.kec.com.kw
Kuwait Energy (K.S.C.C.) was established in 2005 and is one of the
fastest growing independent oil and gas exploration and production
companies in the Middle East.
Kuwait Energy has a high quality and diverse portfolio of oil and gas
assets, and is focused on exploration, production and development of
oil and gas reserves in the MENA and Eurasia regions.
Headquartered in Kuwait, the Company’s regional offices include Cairo,
Sana’a, Baghdad Moscow and Kiev overseeing operations in seven
countries namely Egypt, Yemen, Oman, Ukraine, Latvia, Russia and
Pakistan. Our participation interests range from 15% to 100% across
our exploration and producing assets, providing a balance of risk
diversification with significant upside exploration potential.

PIPE INSULATION PLANT
3, Promyshlennaya str., Timashevsk
Krasnodar region, 352700, Russia
Tel.:
+7 861 3093141
Fax:
+7 861 2552211
E-mail: zit_timash@mail.ru
www.zitt.ru
Corrosion-resistant coating drawing (outside, internal) on steel pipes
for building of petro-gas pipelines;
- Production of pipes helicoid for water removal systems;
- Production of polyethylene pipes for building of gas pipelines,
waterpipes;
- Production of a thermal pipe in PPU-ISOLATION;
- Pile production.

TMK
40/2a, Pokrovka str.
Moscow, 105062, Russia
Tel.:
+7 495 7757600
Fax:
+7 495 7757601
E-mail: posohov@tmk-group.com
www.tmk-group.com
The main TMK products are: Seamless and ERW OCTG; Premium
Connections; Seamless Line Pipe; ERW and DSAW Line Pipe; Industrial
pipes; Mechanical Tubes; Boiler Tubes; Hollow Sections; Internal and
External Coatings.

MINISTRY OF INDUSTRY, TRANSPORT AND
NATURAL RESOURCES OF ASTRAKHAN REGION
57a,Sverdlova str.
Astrakhan, 414000, Russia
Tel.:
+7 8512 391682
Fax:
+7 8512 392948
E-mail: YMakhoshvili@astrobl.ru
Ministry of industry, transport and natural resources of Astrakhan region
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is the executive organ of state power of the Astrakhan region, ensuring
the implementation of public policies and regulator frameworks in
the fields of industry, including fuel and energy complex, and natural
resources of the Astrakhan region.

ENERGY CHARTER SECRETARIAT
Boulevard de la Woluwe, 56
WSL
Brussels, 1200, Belgium
Tel:
+32 2 775 98 59
Fax:
+32 2 775 98 42
Email:
cal@encharter.org
www.encharter.org
Energy Charter Secretariat (ECS) is an international public organization
established under an international treaty (Energy Charter Treaty)
which was signed in 1994 and entered into force in 1998. The treaty
is the only and unique international governance on a wide range of
energy matters covering the whole energy value chain, including,
inter alia, investment, trade and transit in energy sector. The ECS is the
organization which is entrusted with efficient functioning of the Charter
process. The most notable provision of the Treaty is having recourse
to international arbitration for investment-related or other disputes,
among which investor-to-state arbitration is the most effective one as
evidenced by the number of existing cases (about 20 cases pending).
The ECT ensures a level playing field to boost energy investments and
secure a non-politicized cross-boundary energy relationship in the
international fora.

BSP BLACK SEA PRODUCT - SUPSA PORT
6, Marjanishvili Str., Green Building
Tbilisi, 102, Georgia
Tel.:
+ 995 32 550414
Fax:
+ 995 32 550412
Black Sea Product Ltd. Is dedicated to providing you with a modern,
multipurpose port located in Supsa. With construction starting in June
2010, the port is set to be operational in 2013 with maximum annual
capacity of up to 40 million tonnes. The port shall feature 8 berths
which will service all cargo categories including oil and petroleum
products, dry bulk cargo and containers with a potential for LPG, LNG
or CNG facility. SUPSA PORT shall be unique in Georgia due to its
natural draft of 16.5 meters and its ability to handle the largest vessels
that can navigate through the Bosphorus (150,000 DWT).

JSC NATIONAL COMPANY “KAZMUNAYGAS”
22 Kabanbai Batyr ave.
Astana, 010000, Republic of Kazakhstan
Fax:
+7 7172 976000; 976001
E-mail: info@kmg.kz, astana@kmg.kz
www.kmg.kz
National Company “KazMunayGas” JSC
Joint-Stock Company “National Company “KazMunayGas” (KMG) was
established on February 20, 2002, by the Decree of the President of
the Republic of Kazakhstan through the merger of national companies
“Kazakhoil” and “Transport Oil and Gas.

- represents the interests of the Republic of Kazakhstan in the contracts
with investors;
- implements the full range of operations and services in the oil and
gas sector including exploration, development, production, processing,
transportation and marketing of oil, gas, and oil products;
- implements design, construction, and operation of oil and gas
pipelines and the production infrastructure both in Kazakhstan and
abroad.
KazMunayGas is the owner and holds interest in 33 companies, the
largest of which include:
- JSC “KazMunaiGas” Exploration-Production” (oil and gas exploration
and production)
- KazTransOil (oil transportation)
- KazTransGas (gas transportation)
- KazMunayTeniz (offshore oil operations)
- KazMorTransFlot (tanker transportation)
- Trade House “KazMunayGas” (marketing of crude oil and oil products
on domestic and international markets)
- Tengizchevroil Joint Venture (oil and gas production)
- PetroKazakhstan (oil and gas production, oil processing)
National Company “KazMunayGas” takes the leading position in the
oil-and-gas sector of Kazakhstan. Since the foundation of the company,
the volumes of crude oil and gas condensate production have grown
from 10.6 million (2002) up to 16.7 million tons (2007) - today it more
than the quarter of the total volume of crude oil and gas condensate
production in the country. KazMunayGas also provides transportation
by mains of 80 % of oil and practically 100 % of gas in the republic.
The national company accounts for half the volume of refined oil in
Kazakhstan: in 2007, the company refined 5.7 million tons of oil.
Due to an active investment policy, capital investments in 2007
made 256 billion tenge. According to the updated information, the
consolidated incomes of the company reached 1.3 billion tenge in
2007. KazMunayGas remains one of the stable largest taxpayer in
Kazakhstan –in 2007, the total sum of taxes and payments into the
republic’s budget of the group of companies made 283 billion tenge.
KazMunayGas’s goal is not only to protect Kazakhstan’s economic
and political interests but also to actively help in solving the problems
of social the country’s development. Highlighting the increasing
social focus of Kazakhstan’s business, the president of Kazakhstan
called KazMunayGas one of the leaders that set an example of social
responsibility in the republic. The annual volume of the means directed
by KMG to the social sphere exceeds 100 million dollars. Under the
program of social partnership of the regions, KazMunayGas for the last
five years has constructed more than 40 social objects for the sum of
more than 60 billion tenge. From 2008, the company plans to direct for
social purposes more than 160 million dollars.
Among the priorities of strategic development of the national company
are protection of the population’s and the personnel’s health, decrease
in the impact of production on the environment and rational use
of natural resources. KazMunayGas directs significant means for
implementation of these measures and the volumes of financing
grow from year to year. In 2007, 3.2 billion were directed for these
purposes. In 2008, 8.5 billion tenge will be invested in implementation
of environmental measures.

National Company “KazMunayGas”:
- participates in developing and implementing of the Kazakhstan
Government policy and strategy in the oil and gas industry;
56
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ARQUS MEDİA
Krivokolennıy döngəsi, 12/1
Moskva, 101990, Rusiya
Tel.:
+7 495 933 7571
Faks:
+7 495 933 7572
E-mail: moscowsales@argusmedia.com
www.argus.ru
Arqus – neft, təbii qaz, kömür, istilik, elektrik enerji və hətta nəqliyyat
sektorları ilə bağlı enerji məsələlərini işıqlandıran və dünyanın ən iri
müstəqil nəşriyyat firmasıdır. Arqus nağd mal bazarlarını işıqlandırır,
sənaye tendensiyalarını təfərrüatı ilə təhlil edir və müntəzəm xəbərlər,
məlumat bazarı və internetdə yerləşdirilən məlumat şəklində eksklüziv
xəbərlər çatdırır. Arqusun təmin etdiyi məlumat strateji və taktiki qərarlar
vermək üçün idarəedici heyət (baş rəhbərlik, analitiklər və sərmayə
məbləğlərini ayıran şəxslər daxil olmaqla) tərəfindən istifadə olunur.
Arqusun təmin etdiyi məlumat həmçinin müqavilələrin tərtibatı üçün
iri şirkətlərin ticarət əməliyyatlara, risklərin idarə olunması və maliyyə
məsələlərinə görə cavabdeh işçiləri tərəfindən istifadə olunur. Nəşrlərin
tam siyahısı www.argusmediagroup.com saytımızda verilmişdir.

AZƏRBAYCAN NEFT TƏSƏRRÜFATI JURNALI
H.Zərdabi prospekti, 88
Bakı, AZ1000, Azərbaycan
Tel./Faks: +994 12 4338995
E-mail: office.aoi@socar.az
10 yanvar 1899-cu ildən ayda iki dəfə Bakı neft sənayeçiləri qurultayının
Şurası tərəfindən təsis edilmiş «Neftyanoye delo» («Neft işi») qəzetjurnalı dərc olunmağa başlamışdır. Sonralar, 1920-ci il may ayından bu
nəşr «Azərbaycan neft təsərrüfatı» jurnalı adlandırılmışdır.
Hazırda jurnalda Azərbaycan və ingilis dillərində materiallar çap olunur.
Jurnal digər dövri sahə nəşrləri arasında öz böyük və layiqli yeri ilə seçilən
nəinki respublikada, həmçinin onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda
tanınan, oxucularına aktual elmi-texniki və istehsalat yeniliklərini yüksək
peşəkarlıqla çatdıran qocaman sahə mətbu orqanıdır.

THE CASPIAN BUSINESS JURNALI
Vaşinqton, D.C., 20005, ABŞ
Tel.:
+1 571 2422597
E-mail: mdruckman@caspibiz.com
www.caspibiz.com
“The Caspian Business Journal” (qısaca “CBJ” – www.caspibiz.com)
kiçik və orta biznes müəssisələrinin məsul işçiləri, habelə sahibkarlar,
peşəkarlar, dövlət məmurları, sərmayədarlar, rəhbər işçilər, eləcə də
Böyük Xəzər dənizi regionunda marağı olan digər şəxsləri eksklüziv,
orijinal və praktiki baxımdan tətbiq edilə bilən biznes məlumatları ilə
təmin edən “onlayn” elektron dərgi və biznes platformadır.
“CBJ” jurnalı Mərkəzi Asiya və Qafqazda geniş iş təcrübəsinə və Xəzər
dənizi regionunda inkişaf edən biznes mühitində marağa malik olan,
ABŞ-da fəaliyyət göstərən sahibkarlar tərəfindən yaradılmış 100 % özəl
və müstəqil bir qurumdur.

ENERJİ JURNALI
İnönü Caddesi, Yıldırım Apt., 11/1, Çeliktepe, Kağıthane
İstanbul, 34413, Türkiyə
Tel.:
+90 212 2835565
Faks:
+90 212 2823618
E-mail: cemk@esmyayincilik.com.tr
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“ENERGY” (Enerji) – 15 il ərzində hər ay nəşr olunmuş beynəlxalq
jurnaldır. “ENERGY” – bu sahəyə aid və iki dildə nəşr olunan ilk jurnaldır.
“ENERGY” Jurnalı Türkiyədə enerji sektorunun səsi olaraq bütün altsektorlarına əlavə olaraq, enerji hasilatı, paylaşdırılması və istifadəsini
əhatə edir. “ENERGY” jurnalının diqqət mərkəzində olan əsas məsələlər
yanacaq və qaz hasilatı, boru kəmərləri, enerji hasilatı qurğuları,
alternativ enerji mənbələri və elektromexaniki sənayedir.

THE EXHIBITOR JURNALI
Tel.:
Faks:
E-mail:

+44 207 5965141
+44 207 5965231
sales@theexhibitormagazine.com

KASPİAN ENERJİ BEYNƏLXALQ MEDİA QRUPU
H. Əliyev pros., 95, Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi
Bakı, AZ1033, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4472187
+994 12 4472186
Tel./Faks: +994 12 4472271
E-mail: arg@caspenergy.com
pr@caspenergy.com
www.caspenergy.com
CASPIAN ENERGY 1999-cu ildən etibarən SOCAR və Xəzər Avropa
İnteqrasiya İşgüzar Klubunun dəstəyi ilə nəşr olunur. CASPIAN ENERGY
jurnalı rus və ingilis dillərində 10 000 nüsxə tirajla çap olunur. Jurnalın
dövriyyəsi ildə 6-8 nömrə təşkil edir. Əhatə coğrafiyası 33 dövlətdən
ibarətdir. Jurnalda dərc olunan əsas mövzular MDB və Baltikyanı
ölkələrdə energetika layihələrinin həyata keçirilməsi, həmçinin nəqliyyat,
metallurgiya və maşınqayırma sənayeləri ilə bağlıdır.
Caspian Energy IMG çərçivəsində CIBCNEWS informasiya agentliyi,
həftəlik Caspian Energy Investor jurnalı, Caspian Energy Telecom,
Caspian Energy Construction, Caspian Energy Finance, Business Class
jurnalları və Oil&Gas Azerbaijan portalı fəaliyyət göstərir.
Caspian Energy hər il keçirilən beynəlxalq Caspian Energy Integration
Award və Brand Award Azerbaijan mükafatının təqdimat mərasiminin
təşkilatçısı kimi çıxış edir.

KASPİAN NƏŞRİYYAT EVİ
Bakı, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4970922
Faks:
+994 12 4974324
E-mail: caspian_magazine@azintex.com
London, Böyük Britaniya
Tel.:
+44 207 2370537
Faks:
+44 207 2372661
Almata, Qazaxıstan
Tel./Faks: +7 7272 503504
E-mail: caspian@ducatmail.kz
Caspian World Research analitik nəşrdir. İldə dörd dəfə çıxır. Ümumi
tirajı
10 000 nüsxədir. Müstəqil ekspertlərin eksklüziv müsabiqələrini dərk
edir,
regiona məxsus olan spesifik problemlərin təşkilini verir. İqtisadiyyatın
müxtəlif seqmentlərinin inkişaf göstəricilərini ümumiləşdirir.
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KAZAKHSTAN NEWSLINE DAYCESTI

NEFT VƏ KAPİTAL AYLIQ ANALİTİK JURNALI

Kairbekov küç., 61
Almata, 050010, Qazaxıstan
Tel.:
+7 727 2599494
Faks:
+7 727 2598893
E-mail: newsline@checkpoint.kz
www.newsline.kz

Profsoyuznaya küç., 57
Moskva, 117420, Rusiya
Tel.:
+7 495 9336693
Faks:
+7 495 9336694
E-mail: info@indpg.ru
www.indpg.ru

“Kazakhstan Newsline” dərgisi müxtəlif növ informasiya xidmətlərinin
təmin edilməsi ilə məşğul olur:
“Kazakhstan Newsline” – Qazaxıstan və Mərkəzi Asiya üzrə gündəlik
xəbər icmalları
Seçdiyiniz mövzu üzrə media monitorinq xidmətləri (kütləvi informasiya
vasitələrinin yoxlanılması)
Şirkət üçün xəbərlər xidməti – şirkətiniz haqqında məqalələrin tərtib
edilməsi və bu məqalələrin bizim internet səhifəmizdə yerləşdirilməsi
və xəbər icmalları.
Müştərilərimiz bizim peşəkarlığımıza bütünlükdə etibar edir və asanlıqla
oxunan məqalələrdən zövq alırlar.

“Neft i Kapital” aylıq analitik jurnalı 1994-cü ildən etibarən nəşr edilir.
Sözügedən jurnalda Rusiya və digər keçmiş SSR dövlətlərinin yanacaq
və enerji komplekslərində həyata keçirilən tədbirlər, əsas tendensiyalar
və proseslərə dair keyfiyyətli təhlillər öz əksini tapır. Jurnalın əsas oxucu
auditoriyasına adi abunəçilərdən neft və qaz komplekslərinin müxtəlif
bölmələrində fəaliyyət göstərən şirkətlərin yüksək və orta idarəetmə
işçilərinə qədər çoxsaylı abunəçilər daxildir.

MEES - YAXIN ŞƏRQ İQTİSADİ TƏDQİQATLAR
MƏRKƏZİ
Politia Business Center, Office 501/502
Alkeos küç., 23, Engomi 2404
A/q 24940
Nicosia, 1355, Kipr
Tel.:
+357 22 665431(ext. 109)
Birbaşa: +357 22 675162
Faks:
+357 22 671988
E-mail: gary@mees.com
www.mees.com
“Middle East Economic Survey” (qısaca “MEES” – Yaxın şərqin iqtisadi
icmalı) 1957-ci təsis edilmiş, abunə əsaslı həftəlik informasiya
bülletenidir. Sözügedən bülleten öz diqqətinin əsas etibarı ilə regionun
enerji istehlakı strategiyaları, habelə iqtisadi və siyasi kontekstdə
layihələrin gerçəkləşdirilməsinə yönəldib. “MEES” dərgisi neft və qaz,
eləcə də əlaqəli sektorların etibar etdiyi tendensiya diaqramları işləyib
hazırlayır. “MEES” informasiya bülletenini həm kağız, həm də elektron
formatda əldə etmək mümkündür. Bizim vebsayt: www.mees.com

MENAS ASSOCIATES
Southampton Place, 16/19
London, WC1A 2AJ, Böyük Britaniya
Tel.:
+44 (0)20 77457190
Faks:
+44 (0)20 77457101
E-mail: judy.hubbard@menas.co.uk
www.menas.co.uk
“Menas Associates” Mətbuat Evi Xəzər regionunda, xüsusilə də neft və
qaz sektorunda baş verən hadisələrə həsr edilmiş “Caspian Focus” adlı
aylıq elektron hesabat dərc edir. Bu hesabat neft şirkətlərinin rəhbər
vəzifəli şəxsləri üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, belə ki, onlar daim
neft ticarəti, boru kəməri layihələri, “upstream” (geoloji kəşfiyyat və
neft hasilatı - neft-qaz sektorunun seqmenti) məsələlərinə dair ən son
və ən düzgün məlumatlardan, həmçinin siyasi müstəvidə baş verən ən
son hadisələrin təhlilinə dair müasir rəy və mülahizələrdən xəbərdar
olmalıdırlar. Biz hər ay Xəzərin London, Nyu-York və Toronto Fond
Birjalarının siyahılarına daxil edilmiş operatorlarının fəaliyyətlərinə dair
ən son yenilikləri oxucularımızın diqqətinə çatdırırıq.
Pulsuz nümunə əldə etmək üçün judy.hubbard@menas.co.uk elektron
poçtuna məktub göndərməniz xahiş olunur.

NEWSBASE
Sentrum Haus, Dundas küç., 108-114
Edinburq, EH3 5DQ, Şotlanidya, Böyük Britaniya
Tel.:
+44 (0)131 4787000
Faks:
+44 (0)131 4787001
E-mail: news@newsbase.com
www.newsbase.com
Bu gün Sizin ətrafda nələrin və nə üçün baş verdiyini bilməniz çox
vacibdir. Bu məqsəd ilə “NewsBase” xəbər agentliyi 1995-ci ildən etibarən
yeni formalaşan bazarlar haqqında operativ və dəqiq biznes və iqtisadi
xəbərlər, təhlil və analitik məlumatları işıqlandırmaqla məşğuldur. Bizim
həftəlik regional “Oil & Gas”, “LNG”, “Power”, “Renewable Energy” və
“Carbon Emissions Monitors” kimi dərgilərimiz Sizi Afrika, Asiya, AsiyaSakit Okean regionu, Avropa, Latın Amerikası, Çin, Yaxın Şərq, Şimali
Amerika, Rusiya və MDB ölkələri, habelə Qərbi, Mərkəzi və Şərqi Avropa
üzrə şərhli və ətraflı xəbərlər, həmçinin analitik məlumatlar ilə təmin
edir. Yadda saxlayın ki, informasiya olmadan hər hansı qərarın verilməsi
çox riskli bir addım sayılır!

OIL & GAS TECHNOLOGY JURNALI
Commonwealth House, New Oxford küç., 1-19
London, WC1A 1NU, Böyük Britaniya
Tel.:
+44 (0)203 077 8700
Faks:
+44 (0)203 077 8769
E-mail: admin@cavendishgroup.co.uk
www.oilandgastechnology.net
“Cavendish Group” – Braziliya, Rusiya, Hindistan və Çində formalaşan
bazar iqtisadiyyatı üzrə aparıcı media şirkəti sayılır.
Biz yerli neft və qaz peşəkarları üçün neft və qaz sektoru üzrə
tədbirlər, qapalı və peşəkar yığıncaqların təşkil etməklə yanaşı, öz
diqqətini bütünlükdə qərb texnologiyaları, innovasiyalar və ən yaxşı
praktik nümunələrin tətbiqinə cəmləşdirən, iki dildə çıxan “Oil &
Gas Technology” jurnalının Braziliya, Rusiya, Çin və Hindistan üzrə
buraxılışlarını nəşr edirik.

OIL AND GAS VERTICAL JURNALI
Leninskiy prospekti, 72/2
Moskva, 117632, Rusiya
Tel./faks: +7 495 5105724
+7 499 1319663
E-mail: com@ngv.ru
www.ngv.ru
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“Oil and Gas Vertical” analitik jurnalı 1996-cı ildə etibarən nəşr edilir
və ildə ümumi sayı 15.000 tiraj olmaqla 28 buraxılışla yayılır. “Oil
and Gas Vertical” jurnalını digər oxşar dərgilərdən fərqləndirən əsas
xüsusiyyətlərdən biri onun neft və qaz sənayesində makroiqtisadi
durumun inkişaf etdirilməsi üçün ənənəvi surətdə layihələr ilə çıxış
etməsidir. Neft və qaz sektorunda aparılan yüksək keyfiyyətli təhlillər
Rusiya və xarici ölkələrinin enerji bazarının minlərlə iştirakçısı üçün
sözügedən jurnalın müstəqil məsləhətçi rolunu oynamasına əlverişli
zəmin yaradır.

THE OIL & GAS YEAR İLLİK KİTABLARI
Ömer Avni Mah., Saray Arkası, 10, Gümüşsuyu Beşiktaş
İstanbul, 34427, Türkiyə
Tel.:
+90 212 2510640
Faks:
+90 212 2510641
E-mail: asli@theoilandgasyear.com
www.theoilandgasyear.com
“Wildcat Publishing Inc.,” şirkəti tərəfindən nəşr olunan “The Oil &
Gas Year” (TOGY) – neft və qaz hasil edən ölkələr üzrə beynəlxalq
enerji sənayesinin əsas oyunçuları ilə müsahibələri bir yerə cəm edən
və özündə dünya neft və qaz sənayeləri və əlaqəli sektorların cari
durumunu təsvir edən geniş məqalələr, analitiki və texniki məlumatları
əks etdirən, illik nəşr olunan geniş və eksklüziv silsilə kitablardır.
Hər bir şirkətin inkişaf yolu, hər bir vacib layihənin və hər bir möhtəşəm
tərəfdaşlığın fonunda ideyalar, görüntülər və ümidlər durur. Bütün
bunları aşılayan və onlara nail olmağa çalışanlar, bank işi və neft və
qazın daşınması, emalı və pərakəndə satışı kimi əlaqəli sektorların
inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı neft və qaz sektorunun qlobal və milli
səviyyədə genişlənməsini təmin edən uzaqgörən icraçılar, aparıcı layihə
iştirakçılar, məqsədyönlü müəssisə rəhbərləri və ya istedadlı diplomatlar
kimi insanlar enerji sektorunun uğurlu fəaliyyət göstərməsini təmin
edən insanlardır. “The Oil & Gas Year” bu aparıcı qüvvələr arasında
əlaqələr yaratmaq əzmində olan dünya səviyyəli “zəncirdir”. Sözügedən
dərginin əsas məqsədi insanlara gündəlikdə duran məsələlər və planları
açıqlamaq, strategiyaları açıqlamaq, qlobal enerji sektorunun qarşısında
duran problemləri qabartmaqdır.
Hər bir hesabat ilinin sonunda “The Oil & Gas Year” dərgisi qlobal neft
və qaz sektorunun “kübar” təbəqəsinin aparıcı qüvvələri və rəhbər
nümayəndələrini təqdim edir. İllər keçdikcə rəhbər işçilər də dəyişir,
lakin “The Oil & Gas Year” dərgisi qlobal neft və qaz sənayesinin ən
tanınmış simalarından biri kimi qalmaqda davam edir.

PIPELINE JURNALI
A/q 500643
Dubai Media City
Dubay, BƏƏ
Tel.:
+971 4 3910830
Faks:
+971 4 3904570
E-mail: info@reflexpublishingme.com
www.pipelinedubai.com
“Pipeline Magazine” – regionun enerji sektorunda ən böyük tirajla
çap edilən və Yaxın Şərq, Şimali Afrika, eləcə də dünya bazarlarını
qabaqcıl məqalələri ilə etibarlı və maraqlı məqalələr dərc edən jurnal
sayılır. Sözügedən sektorda fəaliyyət göstərən 30 mindən çox işçi
bizim həftəlik enerji bülletenlərinin abunəçisi sayılır və biz fəxrlə deyə
bilərik ki, bizim internet səhifəmizə bütün dünya üzrə təxminən yarım
istifadəçi daxil olur.
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REPORT BUYER JURNALI
Maltings Place, 54, Tower Bridge Road, 169
London, SE1 3LJ, Böyük Britanya
Tel.:
+44 (0)20 7060 7474
Faks:
+44 (0)20 7378 8711
E-mail: service@reportbuyer.com
www.reportbuyer.com
“Report Buyer” bazar konyunkturasının internet vasitəsi ilə öyrənilməsi
üçün ən münasib yoldur. Sənaye və bazarın bir çox sektorlarını əhatə
edən aparıcı nəşriyyatın internet səhifəsinə daxil olmaqla cari duruma
dair ən geniş, peşəkar və operativ xəbərlər ilə tanış ola bilərsiniz.
Bütün dünyada informasiya peşəkarlarının etibarını qazanmış “Report
Buyer” informasiya agentliyinin əsas məqsədi işgüzar kommersiya
araşdırmaları aparmağınız üçün sizə yardım etməkdir.
Sənaye xəbərlərindən ən birinci siz xəbər tutun !
“Report Buyer” informasiya agentliyinin aylıq “Redline” elektron
informasiya bülleteni sizə dair ən son xəbərlər, hadisələr və əlaqəli
nəşrlərə dair icmallar təqdim edir. İnformasiya bülleteninə abunə
olmaq üçün sadəcə www.reportbuyer.com/redline daxil olmaq və
qeydiyyatdan keçmək kifayətdir.
“Report Buyer” informasiya agentliyinin internet səhifəsində hal hazırda
bir çox sənaye sektorlarını əhatə edən 85,000-dən çox hesabat və
məqalələr var.
Bizim www.reportbuyer.com internet səhifəmizə siz də daxil olun!

ROGTEC JURNALI
Ofis 4, 10-cu mərt., ICC
Gibraltar, Böyük Britanya
Tel.:
+350 21624000
Faks:
+350 21624001
E-mail: paul.seed@rogtecmagazine.com
www.rogtecmagazine.com
“ROGTEC” jurnalı Rusiya və Xəzər regionunun neft hasilatı və boru
kəmərləri üzrə aparıcı dərgisi olmaqla yanaşı, regionun peşəkar
texnologiya alıcıları və dünyanın ən aparıcı texnologiya təchizatçılarını
bir araya gətirir. Sözügedən jurnal özündə Rusiya və Xəzər regionunun
neft və qaz bazarlarını əhatə edən ən son xəbərlər, layihələr, şirkət
tendensiyaları, məhsul və texnologiyalara dair icmalları əks etdirir.

SCANDINAVIAN OIL-GAS JURNALI
A/q 6865
St. Olavs Plass
Oslo, 0130, Norveç
Tel.:
+47 21 693033
Faks:
+47 22 447287
E-mail: js@scandoil.com
www.scandoil.com
Neft və qaz sənayesində baş verən hadisələrə dair ətraflı məlumatları
əks etdirən ən operativ və etibarlı məlumat mənbəyi. “Scandinavian OilGas” (Skandinaviyanın neft və qaz sektoru) aparıcı nəşriyyat evlərindən
biri kimi, daimi dəyişikliklər və yüksək inkişaf etmiş texnologiyalar
dövründə öz oxucularına neft və qaz biznesinin Şimal dənizində və
bütün dünyada təkmilləşdirilməsi üzrə unikal imkanlar təqdim edir.
Jurnalın pulsuz nömrələrini Şotlandiyanın Aberdin şəhərində keçirilən
“Offshore Europe” sərgisində əldə etmək mümkündür.
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TOUCH OIL AND GAS JURNALI

VIŞKA QƏZETİ

Touch Briefings, Saffron House, Kirby küç., 6-10
London, EC1N 8TS, Böyük Britaniya
Tel.:
+44 (0)20 74525360
E-mail: Louise.monrose@touchbriefings.com
www.touchoilandgas.com

Mətbuat prospekti, 529-cü məhəllə
Bakı, AZ1073, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4399697
+994 12 4397410
Faks:
+994 12 4399697
E-mail: vishka@azeurotel.com
www.vyshka.com

“Touch Oil and Gas” nəşriyyat evi “Exploration and Production: Oil and
Gas Review” və “Hydrocarbon World” kimi geologiya və hasilat, habelə
emal və satış üzrə jurnallar nəşr edir.
Jurnalların hər bir buraxılışında “ExxonMobil”, “Royal Dutch Shell”,
“Chevron”, “ConocoPhilips”, “BP”, “Saudi Aramco”, “Total”, “StatoilHydro”,
“Schlumberger”, “Tullow Oil”, “Halliburton” və “Baker Hughes” kimi
nəhəng neft şirkətlərinin aparıcı mütəxəssisləri də daxil olmaqla,
Norveçin Stavanger Universiteti, Austin şəhərində yerləşən Texas Dövlət
Universiteti, Çin Dövlət Neft Universiteti və Stanford Universitetinin
akademiklərinin məqalələri dərc edilir. Bizim jurnalın ən aparıcı
məqalələri enerji siyasəti və regional analizlər, geologiya, neft və qaz
yataqları, intensiv neft hasilatı, dənizdə yerləşən qazma quyular və
boru kəmərləri, qazma əməliyyatları və qazma quyularında istifadə
edilən texnologiyalar, neft ilə bərabər hasil edilən lay suları, mühəndis
işi və layihələndirmə, maddi sərvətlərin istifadəsi, istismardan çıxarılan
qurğulardan bəhs edir, korroziya, təbii qaz və informasiya texnologiyaları
sistemi kimi mövzulara həsr edilir.
“Touchoilandgas.com” internet saytında sözügedən sektorun xəbərləri
və hadisələri ilə yanaşı, işlər və neft və qaz sektorunda fəaliyyət
göstərən 20.000-dən şirkətin daxil olduğu kataloqla da pulsuz tanış
olmaq mümkündür.

UPSTREAM
A/q 1182
Grev Wedels plass, 5, Sentrum
Oslo, N- 0107, Norveç
Tel.:
+47 22001300
Faks:
+47 22001310
E-mail: sales@upstreamonline.com
www.upstreamonline.com
Təsis edildiyi vaxtdan cəmi on il sonra “Upstream” qəzeti öz mövqeyini
beynəlxalq neft və qaz sənayesində aparıcı xəbər mənbəyi kimi
möhkəmləndirməyə nail olmuşdur. Bizim əsas məqsədimiz yer kürəsinin
hər bir nöqtəsində mövcud olan neft-qaz sənayesi üzrə dəqiq, eksklüziv
xəbərlər çatdırmaq və müstəqil jurnalistika siyasəti yürütməkdir. Bizim
əsas hədəfimiz neft və qaz biznesi, neft və qaz biznesi üzrə siyasət və
bu siyasətin aparıcı iştirakçılarıdır. Hər həftə hazırladığımız xəbərlərin
məzmunu neft və qaz sənayesində baş verən hadisələr, həmçinin
bu sahədə fərqli işlər görən insanların nöqteyi-nəzərləri ilə daha da
dərindən tanış olmağa vadar edən mәqalә və oçerklər ilə yenilənir.
Digər nüfuzlu qəzet və jurnallar artıq bizim barədə qeydlər ediblər,
məsələn məşhur “Los Angeles Times” qəzeti bunları yazır: “Parlaq və
rəngarəng ticarət həftəliyi olan “Upstream” qəzeti özünə arxayın və
cəsarətli stili, həm də genişmiqyaslı hadisələri işıqlandırdığına görə
oxunaqlı qəzetlərdən birinə çevrilib”. Bunun ardınca isə “New York
Times” qəzetindən bizim ünvana tərif də gəldi: “Aid olduqları sahələrdə
ən oxunaqlı qəzetlər kimi tanınan “Advertising Age”, “Variety” və ya
“American Lawyer” kimi, “Upstream” qəzeti də enerji sektorunun
rəhbərləri üçün maraqlı qəzetdir”
“Usptream” qəzeti şübhəsiz ki, özlərini bu kateqoriyaya aid edən şirkət
və müəssisələrin idarəetmə rəhbərlərinin 96%-i tərəfindən, şirkətlərin
strateji inkişafına təsir göstərən insanların isə 68%-i tərəfindən sevilərək
bəyənilən bir dərgidir. Bu gün, “Upstream” qəzeti hər həftə 100-dən çox
ölkədə 35.000 nüfuzlu sənaye rəhbəri tərəfindən oxunur.

Fəaliyyət: “Vışka” həftəlik müstəqil ictimai-siyasi qəzetinin nəşri.
Qəzet 80 il ərzində daima neft mövzusunu işıqlandırır.
Yaranma tarixi: 1928 il.
Yuxarı təşkilatı: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti.

WORLDOILS PTE LTD İNTERNET PORTALI
Shenton House, #11-07, Shenton Way, 3
Sinqapur, 068805, Sinqapur
Tel.:
+65 62276457
Faks:
+65 62346505
E-mail: mail@worldoils.com
www.worldoils.com
“Worldoils.com” internet saytı özündə neft və qaz, “ofşor” (dəniz)
sektorlarına dair ən geniş məlumatlar, o cümlədən xəbərlər, mətbuat
açıqlamaları, elmi-tədqiqat şirkətləri, təchizatçılar və xidmətlər
kataloqu və s. əks etdirən, dünyada ən iri internet portallarından
biridir. Sözügedən internet portalında həmçinin iş axtaranlar və alışveriş etmək üçün xüsusi bölümlər var. “Worldoils.com” internet portalı
quruda və dənizdə aparılan qazma əməliyyatları üçün qazma qurğuları,
barj tipli üzən qazma qurğuları və neft-qaz yataqları üçün düşərgələr və
avadanlıqlar tapmaq mümkündür.

WTE ŞİRKƏTİ – THOMSON REUTERS ŞİRKƏTİNİN
BÖLÜMÜ
Main, Suite 100/2250
Konkord, 01742, ABŞ
Tel.:
+1 978 2870301
Faks:
+1 978 2870302
E-mail: Jon.martel@thomsonreuters.com
www.wtexecutive.com
Rusiya / Avrasiya Neft və Qaz Bazarlarının peşəkar səviyyədə
işıqlandırılması və analiz edilməsi
Qlobal tələbat və neftin çatdırılmasında mövcud olan azalmalar neft-qaz
hasilatı ilə məşğul olan kiçik və iri şirkətləri üçün kompleks problemlər
yaradır. Belə ki, əgər sizin şirkətin mövcudluğu Rusiya və Avrasiyanın
enerji bazarlarından asılıdırsa, qlobal səviyyəli qəzet və jurnal başlıqları
bu unikal problemlərindən öhdəsindən gəlmək üçün ətraflı analizlər ilə
təmin edə bilməz. Yalnız “Russian Petroleum Investor” (RPI) jurnalı bu
başlıqlar ilə münasibətdə çox-çox dərinlərə gedir və bu günün dinamik
inkişaf edən bazarında regional səviyyəli ixtiraların sizin biznesinizə təsir
etmə yollarını yaxından tanımağınıza yardım göstərir.

Konfrans Materiallarının Sponsoru

65

69

Media •

ARGUS MEDIA
Krivokolenny lane, 12/1
Moscow, 101990, Russia
Tel.:
+7 495 933 7571
Fax:
+7 495 933 7572
E-mail: moscowsales@argusmedia.com
www.argus.ru
Argus is the world’s largest independent energy publishing firm,
covering the petroleum, natural gas, coal, emissions, and electricity and
transportation sectors. Argus provides full coverage of spot markets,
detailed analysis of industry trends and exclusive news in a series of
regular reports, databases and web feeds. Argus reports are used by
key staff including senior executives, analysts and those responsible for
allocating investment funds to inform strategic and tactical decisions.
Argus data is used as a reference price and in contracts by trading,
operations, risk management, finance and other personnel within
major companies.
A full list of publications can be found at www.argusmediagroup.com

AZERBAIJAN OIL INDUSTRY JOURNAL
H. Zərdabi Ave., 88
Baku, AZ1000, Azerbaijan
Tel./Fax: +994 12 4338995
E-mail: office.aoi@socar.az
Since 10 January, 1899 Council of the Congress of Baku petroleum
producers began publishing in Baku newspaper-journal “Petroleum
Business”. Later, in May, 1920 this publication was renamed as
“Azerbaijan Oil Industry”.
Today, the journal publishes papers in three languages: Azerbaijan,
Russian and English. Our journal, the oldest in the industry occupies
advantageous position among printed publications of the industry, it
has well-deserved authority and is well known both in our Republic
and outside it, as the source of the latest actual, highly professional
scientific-engineering and proprietary information.

THE CASPIAN BUSINESS JOURNAL
Washington, D.C., 20005, USA
Tel.:
+1 571 2422597
E-mail: mdruckman@caspibiz.com
www.caspibiz.com
The Caspian Business Journal (CBJ), at www.caspibiz.com, is an
online publication and business platform that provides exclusive,
original, actionable business information to decision makers in small
and medium-sized businesses, and to entrepreneurs, professionals,
government officials, investors, managers, and everyone else with an
active interest in the greater Caspian Sea region.
The CBJ is completely independent and 100% privately owned by U.S.based entrepreneurs with extensive experience in Central Asia and the
Caucasus and an active interest in developing business in the Caspian
Sea region.

CASPIAN ENERGY INTERNATIONAL MEDIA
GROUP
95, H.Aliyev ave., International Trade Centre
Baku, AZ1033, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4472187
+994 12 4472186
72

Tel./Fax: +994 12 4472271
E-mail: arg@caspenergy.com
pr@caspenergy.com
www.caspenergy.com
CASPIAN ENERGY has being published under support of the SOCAR and
Caspian European Integration Business Club since 1999. Circulation of
the CASPIAN ENERGY - 10000 copies in Russian and English languages.
Periodicity – 6-8 issues a year. Geography – 33 countries. The main
topics the journal covers are connected with development of energy
projects and also transport, metallurgy and machinery in CIS and Baltic
countries.
The CIBCNEWS agency, Caspian Energy Investor weekly magazine,
Caspian Energy Telecom, Caspian Energy Finance, Caspian Energy
Construction, Business Class and Oil&Gas portal also work within of
Caspian Energy IMG.
Caspian Energy is an organizer of annual international ceremony
CASPIAN ENERGY INTEGRATION AWARD and Brand Award Azerbaijan
ceremony.

CASPIAN PUBLISHING HOUSE
Baku, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4970922
Fax:
+994 12 4974324
E-mail: caspian_magazine@azintex.com
London, United Kingdom
Tel.:
+44 207 2370537
Fax:
+44 207 2372661
Almaty, Kazakhstan
Tel./Fax: +7 7272 503504
E-mail: caspian@ducatmail.kz
The magazine Caspian World Research is a quarterly analytical
publication, with a print run of 10000 copies, present the views of
independent expert and recounts of the problems of the region as well
as the ongoing development process in the various segments of the
economy.

ENERGY MAGAZINE
11/1, Inonu Caddesi, Yıldırım Apt., Çeliktepe, Kagıthane
Istanbul, 34413, Turkey
Tel.:
+90 212 2835565
Fax:
+90 212 2823618
E-mail: cemk@esmyayincilik.com.tr
ENERJI is an international magazine that has been published monthly for
15 years. ENERJI is the first and only sectoral magazine that is bilingual.
ENERJI Magazine is the voice of the energy sector in Turkey covering,
besides all subsectors power production, distribution and usage. The
basic issues mostly handled by ENERJI Magazine are petroleum, gas
production, pipelines, equipments of renewable energy, cogeneration
equipments, alternative energy and electromechanical industry.

THE EXHIBITOR MAGAZINE
Tel.:
Fax:
E-mail:

+44 207 5965141
+44 207 5965231
sales@theexhibitormagazine.com
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KAZAKHSTAN NEWSLINE
61, Kairbekov str.
Almaty, 050010, Kazakhstan
Tel.:
+7 727 2599494
Fax:
+7 727 2598893
E-mail: newsline@checkpoint.kz
www.newsline.kz
Kazakhstan Newsline provides various types of Information Services:
• Kazakhstan Newsline – daily news digest on Kazakhstan and Central
Asia,
• Media Monitoring Services on a subject of your choice,
• Company News Service – compiling and publishing articles about
your company on our web-site and news digest.
Our clients rely on and enjoy our professionalism and easy-to-read
presentation.

MEES - MIDDLE EAST ECONOMIC SURVEY
Politia Business Center, Office 501/502
23, Alkeos str, 2404, Engomi
P.O.Box 24940
Nicosia, 1355, Cyprus
Tel.:
+357 22 665431 (ext. 109)
Direct: +357 22 675162
Fax:
+357 22 671988
E-mail: gary@mees.com
www.mees.com
Middle East Economic Survey (MEES), founded in 1957, is a subscriptionbased weekly newsletter focusing on the region’s energy strategies and
developments within their economic and political contexts. MEES
charts trends in oil and gas and the industries that rely on them. MEES
is available in both print and electronic edition. Visit us at www.mees.
com

MENAS ASSOCIATES
16/19, Southampton Place
London, WC1A 2AJ, United Kingdom
Tel.:
+44 (0)20 77457190
Fax:
+44 (0)20 77457101
E-mail: judy.hubbard@menas.co.uk
www.menas.co.uk
Menas Associates publishes Caspian Focus, a monthly electronic report
on events in the Caspian region, especially regarding the oil and gas
industry. It is ideally suited for oil company executives who require
accurate information and cutting-edge insights covering: oil trading,
pipeline projects, upstream deals, as well as analysis of the latest
political developments. There are monthly updates on the activities of
Caspian operators listed on the London, New York, and Toronto Stock
Exchanges.
Email judy.hubbard@menas.co.uk for a free sample.

NEFT I KAPITAL PUBLISHING HOUSE, CJSC
57, Profsoyuznaya str.
Moscow, 117420, Russia
Tel.:
+7 495 9336693
Fax:
+7 495 9336694
E-mail: info@indpg.ru
www.indpg.ru

Neft i Kapital Monthly Analytical Magazine has been published since
1994. It offers a qualitative analysis of events, trends and processes
of the fuel and energy complex of Russia and other former USSR
countries. The primary audience includes regular subscribers – top and
middle management of the companies of different oil and gas complex
segments.

NEWSBASE
Centrum House, 108-114 Dundas str.
Edinburgh, EH3 5DQ, Scotland, United Kingdom
Tel.:
+44 (0)131 4787000
Fax:
+44 (0)131 4787001
E-mail: news@newsbase.com
www.newsbase.com
Because you need to know what’s going on and why, NewsBase has
been delivering timely and accurate business and economic news,
analysis and intelligence from emerging markets since 1995. Our
weekly regional Oil & Gas, LNG, Power, Renewable Energy and Carbon
Emissions Monitors provide commentary news and analysis on Africa,
Asia, Asia Pacific, Europe, Latin America, China, the Middle East, North
America, Russia and the CIS, and Western, Central & Eastern Europe.
Remember, a decision without information is a gamble!

OIL & GAS TECHNOLOGY, RUSSIA/CIS
Commonwealth House, 1-19, New Oxford str.
London, WC1A 1NU, United Kingdom
Tel.:
+44 (0)203 077 8700
Fax:
+44 (0)203 077 8769
E-mail: admin@cavendishgroup.co.uk
www.oilandgastechnology.net
Cavendish Group is the leading media company for the emerging
economies of Brazil, Russia, India and China (BRIC).
We arrange events and screened and qualified meetings and publish
technical journals, Oil & Gas Technology Brazil, Russia, China and India
editions - bilingual and 100% concentrating on bringing the latest
information on Western technologies, innovation and best practice to
the local oil and gas professionals.

OIL & GAS VERTICAL JOURNAL
72/2, Leninskiy Avenue
Moscow, 117632, Russia
Tel./fax: +7 495 5105724
+7 499 1319663
E-mail: com@ngv.ru
www.ngv.ru
The analytical journal Oil and Gas Vertical has been in print since 1996
and distributed in 28 publications-per-year form with a circulation of
15,000. Vertical differs from other such publications as it traditionally
lobbies for the improvement of macroeconomic conditions for the oil
and gas industry. The high level of oil and gas analysis has propelled
the journal into the position of independent consultant for thousands
of participants in the Russian energy market and foreign countries.
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THE OIL & GAS YEAR
Omer Avni Mah, Saray Arkasi, 10, Gumussuyu Besiktas
Istanbul, 34427, Turkey
Tel.:
+90 212 2510640
Fax:
+90 212 2510641
E-mail: asli@theoilandgasyear.com
www.theoilandgasyear.com
Published by Wildcat Publishing Inc., The Oil & Gas Year (TOGY) is a
series of comprehensive and exclusive yearly books gathering interviews
with the key stakeholders of the international energy industry, country
by country, and featuring in-depth articles, analyses and resources to
present a clear picture of worldwide oil and gas industries and their
associated sectors.
Behind every company growth path, every major project and every
outstanding partnership, there are ideas, visions and hopes. Nurturing
and pursuing them are people who provide the true energy of success:
visionary executives, driven stakeholders, focused managers or talented
diplomats make up the oil and gas industry’s global and local expansion
alongside the development of its affiliated sectors, from banking and
finance to transportation, refining and retail. The Oil & Gas Year is the
global link between these leaders. It introduces the people, exposes the
agendas and the plans, decrypts the policies and explains the issues at
stake to the global energy industry.
Because each year counts, The Oil & Gas Year introduces the movers
and shakers to the global Oil and Gas elite. From the leaders to the
leaders, The Oil & Gas Year is the Who’s Who of the global energy
industry.

PIPELINE MAGAZINE
P.O.Box 500643
Dubai Media City
Dubai, UAE
Tel.:
+971 4 3910830
Fax:
+971 4 3904570
E-mail: info@reflexpublishingme.com
www.pipelinedubai.com
Pipeline Magazine has the largest circulation in the energy industry for
this region and provides credible and newsworthy editorial covering
the Middle East, North Africa and world markets. Over 30,000 industry
personnel subscribe to our weekly energy newsletter and our website
also boasts a staggering half a million hits per month from across the
globe.

REPORT BUYER
54, Maltings Place, 169 Tower Bridge Road
London, SE1 3LJ, United Kingdom
Tel.:
+44 (0)20 7060 7474
Fax:
+44 (0)20 7378 8711
E-mail: service@reportbuyer.com
www.reportbuyer.com
Report Buyer is the intelligent way to buy market research online.
Browse and choose from a current and comprehensive range of
specialized intelligence from leading publishers covering most industry
and market sectors. Trusted by information professionals across the
world, Report Buyer’s mission is to help you find the right business
intelligence.
Don’t be the last to find out about industry news!
Report Buyer’s monthly Redline e-newsletter brings you the latest news,
events and overviews of featured publications. Visit www.reportbuyer.
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com/redline to sign up now!
Report Buyer now has over 85,000 reports covering most industry
sectors, visit our website at www.reportbuyer.com

ROGTEC MAGAZINE
Suite 4, 10th Floor, ICC
Gibraltar, United Kingdom
Tel.:
+350 21624000
Fax:
+350 21624001
E-mail: paul.seed@rogtecmagazine.com
www.rogtecmagazine.com
ROGTEC Magazine is Russia and the Caspian’s leading upstream
and pipeline publication, bringing together the regions qualified
technology purchasers, with technology suppliers from around the
world. It combines the latest news, projects, company trends, product
and technology reviews covering Russia and the Caspian Oil & Gas
markets.

SCANDINAVIAN OIL-GAS MAGAZINE
P.O.Box 6865
St. Olavs Plass
Oslo, 0130, Norway
Tel.:
+47 21 693033
Fax:
+47 22 447287
E-mail: js@scandoil.com
www.scandoil.com
Premier source for in - depth information on developments in the oil
and gas industry. As a leading publisher, Scandinavian Oil-Gas provides
a unique opportunity on the North Sea and global petroleum sector in
an era of continuing change and maturity. Free copies of the magazine
will be available at Offshore Europe Aberdeen.

TOUCH OIL AND GAS
Touch Briefings, Saffron House, 6-10 Kirby Street
London, EC1N 8TS, United Kingdom
Tel.:
+44 (0)20 74525360
E-mail: Louise.monrose@touchbriefings.com
www.touchoilandgas.com
Touch Oil and Gas publishes upstream and downstream journals
Exploration and Production: Oil and Gas Review and Hydrocarbon
World. Each edition features articles from leading individuals at
major companies including ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron,
ConocoPhillips, BP, Saudi Aramco, Total, Statoil Hydro, Schlumberger,
Tullow Oil, Halliburton and Baker Hughes, as well as academics
from the University of Stavanger, The University of Texas at Austin,
China University of Petroleum, and Stanford University. Our editorial
agenda covers energy policy and regional analysis, geology, reservoir
access, enhanced oil recovery, subsea and pipelines, drilling and well
technology, produced water, engineering and construction, asset
management, decommissioning, corrosion, natural gas and IT systems.
Touchoilandgas.com presents all content free of charge along with
news, events, jobs and a directory of over 20,000 companies involved
in the sector.
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UPSTREAM

WTE – A PART OF THOMSON REUTERS

5, Grev Wedels plass, Sentrum
P.O.Box 1182
Oslo, N- 0107, Norway
Tel.:
+47 22001300
Fax:
+47 22001310
E-mail: sales@upstreamonline.com
www.upstreamonline.com

2250 Main, Suite 100
Concord, 01742, USA
Tel.:
+1 978 2870301
Fax:
+1 978 2870302
E-mail: Jon.martel@thomsonreuters.com
www.wtexecutive.com

Upstream has, in just over ten years since its launch, firmly established it
self as the leading news source in the international oil and gas industry.
Our policy is to relentlessly pursue accurate, exclusive and independent
news coverage of the entire upstream oil and gas industry in every
corner of the globe. The focus is on business, policy and the key players.
The daring news content is supported each week by features and
profiles offering an inside view of the issues and the people that make
a difference in the industry. Other respected publications have also
taken notice, with the Los Angeles Times stating: “The flamboyant trade
weekly Upstream has become a must-read both for its bold irreverent
style and its thorough coverage”. This was followed by praise from
the New York Times: “For energy executives, Upstream has become a
must-read, like Advertising Age or Variety or American Lawyer in their
respective fields”.
Upstream is clearly a publication favored by management with 96% of
its readers classing themselves in this category and 68% influencing the
strategic development of their company. Little wonder, therefore, that
Upstream has received the acclaim it has. Today, Upstream is read by
over 35,000 influential industry executives in more than 100 countries
every week.

Insider Coverage and Analysis of the Russian/Eurasian Oil and Gas
Markets
Decreases in global demand and delivery of oil create complex
challenges for small and large production companies alike. And, if
your company’s livelihood depends on the turbulent Russian/ Eurasian
energy markets, global headlines alone can’t provide you with the
insight and analysis you need to meet these unique challenges. Only
Russian Petroleum Investor (RPI) goes beyond the headlines to help
you understand how regional developments will impact your business
in this dynamic market.

VYSHKA, NEWSPAPER
529, Metbuat ave.
Baku, AZ1073, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4399697
+994 12 4397410
Fax:
+994 12 4399697
E-mail: vishka@azeurotel.com
www.vyshka.com
Activity: Publishing of VYSHKA weekly independent public and political
newspaper.
For 80 years the newspaper has been highlighting problems in the oil
industry.
Established: 1928.
Higher Body: Azerbaijan State Oil Company.

WORLDOILS PTE LTD
#11-07, Shenton House, 3 Shenton Way
Singapore, 068805, Singapore
Tel.:
+65 62276457
Fax:
+65 62346505
E-mail: mail@worldoils.com
www.worldoils.com
Worldoils.com is the world’s central portal for all information for the Oil,
Gas and the Offshore Industry containing news, press releases, research
companies, suppliers & services Directory, etc. It also has a jobs portal
and a marketplace. Worldoils.com is also a central place for finding land
rigs, Offshore rigs, barge rigs and Oilfield camps and equipment.
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Tərcümeyi-halları və məruzələri

Speakers` Biographies & Speeches •

NATİQ ƏLİYEV

NATIK ALIYEV

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏNAYE VƏ ENERGETİKA
NAZİRİ

MINISTER OF INDUSTRY AND ENERGY OF THE REPUBLIC OF
AZERBAIJAN

Natiq Ağa Əmi oğlu Əliyev 1947-ci il noyabrın 23-də Azərbaycan
Respublikasının Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1965-ci ildə 148 saylı orta məktəbi, 1970-ci ildə M.Əzizbəyov adına
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunu dağ mühəndis-geoloqu İxtisası
üzrə bitirmişdir.
İnstitutu bitirdikdən sonra “Xəzərdənizneftqazsənaye” Ümumittifaq
İstehsalat Birliyinin “Azdənizneftkəşfiyyat” trestində, Kompleks dəniz
geoloji-kəşfiyyat kontorunda işləmişdir.
1971-ci ildə N.A.Əliyev Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Geologiya
İnstitutuna daxil olmuşdur. 1974-cü ildə geologiya-mineralogiya
elmləri namizədi elmi dərəcəsinə yiyələnərək, Azərbaycan Elmlər
Akademiyasında baş elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.
1979-cu ildə “Xəzərdənizneftqazsənaye” Ümumittifaq İstehsalat
Birliyində istehsal fəaliyyətinə qayıdaraq, Kompleks dəniz geolojikəşfiyyat şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
1984-cü ildə Azərbaycan Respublikası Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin aparatında neft və kimya şöbəsinə təlimatçı vəzifəsinə
təyin olunmuş, 1989-1991-ci illərdə isə sosial-iqtisadi inkişaf şöbəsinin
bölmə müdiri vəzifələrində işləmişdir.
1993-cü ildən 2005-ci ilə qədər N.A.Əliyev Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti və Direktorlar Şurasının sədri idi.
1994-cü ildən Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının işlənməsi üzrə layihənin
Rəhbər Komitəsinin sədri, 2002-ci ildən Bakı-Tbilisi-Ceyhan Şirkətinin
(BTC Ko). Direktorlar Şurasının Sədridir. 2005-ci ildə Azərbaycan
neftçiləri konqresinin prezidenti seçilmişdir.
2005-ci il dekabrın 9-da Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika
Naziri vəzifəsinə təyin olunub.
N.A.Əliyev 100-dən artıq elmi işi, məqaləsi, kitabı dərc olunmuş,
Beynəlxalq Şərq Neft Akademiyasının üzvü seçilmişdir. 2008-ci ildən
iqtisad elmləri doktorudur. N.A.Əliyev 2008-ci ildə Rusiya Beynəlxalq
Mühəndislər Akademiyasının (Rusiya, Moskva) müxbir üzvü seçilmişdir.
Neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası
“Şöhrət” ordeni, Gürcüstanın “Şərəf” ordeni, Fransanın “Milli Fəxri
Legion” Ordeni, Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar mühəndis”
fəxri adı, Beynəlxalq Akademiyaların orden və medalları ilə təltif
olunmuşdur.
N.A.Əliyev evidir, bir oğlu var.

Natik Aga Emi oglu Aliyev was born on November 23rd 1947 in the city
of Baku, Azerbaijan Republic.
He graduated in 1965 from School № 148, Baku.
He graduated in 1970 from the M.Azizbeyov Petro-Chemical Institute
as a mining engineer/geologist.
After graduating from the institute he worked in the Azerbaijan
offshore petroleum exploration trust and the geological exploration
office of the Kaspmorneft production association.
In 1971 N.A.Aliyev entered the Geological Institute of the Academy of
Sciences of Azerbaijan.
He became a candidate of geological and mineralogical sciences in
1974 and worked as a senior researcher in the Academy of Sciences of
Azerbaijan system.
In 1979 he returned to production activity in the Kaspmorneft
production association as head of the geological department of the
offshore geological exploration office.
From 1984 N.A.Aliyev was appointed instructor of the petrochemical
department in the Azerbaijan Communist Party Central Committee
Administration. From 1989 to 1991 he was sector head of the socioeconomic department of the Azerbaijan Communist Party Central
Committee.
From 1993 to 2005 he was president and chairman of the board of
directors of the State Oil Company of the Azerbaijan Republic.
Since 1994 he has led and is chairman of the Steering Committee
for the development of the Azeri-Chiraq-Guneshli fields and he is
the chairman of the board of directors of the Baku-Tbilisi-Ceyhan
Company (BTC Co).
In 2005 he was elected president of the congress of Azerbaijanian
oilworkers.
On December 9th 2005 he was appointed minister of industry and
energy of the Azerbaijan Republic.
N.A.Aliyev has published more than 100 scientific monographs, articles
and books and has been elected member of the International Eastern
Oil Academy, since 2008 he has a degree of doсtor of economiс
scienсes.
N.A.Aliyev has elected (2008) corresponding member of International
Academy of Engineering (Russia Federation, Moscow).
By order of the Presidium of the National Academy of Sciences of
Azerbaijan, dated November 18, 2009, Natik A.Aliyev is a member of
the National Council of the organizational and coordinating research.
For his services to the development of the oil industry he has been
awarded the Order of Honour of the Azerbaijan Republic, the Georgian
Order of Honour, the French Order of the Legion d’Honneur, the Poland
Order of the Great Commanders Cross, the rank of Honorary Engineer
of the Azerbaijan Republic and orders and medals of international
academies.
N.A.Aliyev is married, has a son.
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RÖVNƏQ ABDULLAYEV

ROVNAG ABDULLAYEV

ARDNŞ-NİN PREZİDENTİ

PRESIDENT OF SOCAR

1965-ci il aprel ayının 3-də Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1982-ci
ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun “Sənaye və mülki
tikinti” fakültəsinə daxil olub. 1983-1985-ci illərdə ordu sıralarında
həqiqi hərbi xidmət keçib. 1985-ci ildə köçürmə yolu ilə V.V. Kuybışev
adına Moskva İnşaat Mühəndisləri İnstitutuna göndərilib. 1989-cu ildə
həmin institutu bitirərək “Neft Daşları”nda əmək fəaliyyətinə başlayıb.
1990-cı ildən “28 May” NQÇİ-də Əsaslı tikinti şöbəsində mühəndis
vəzifəsində çalışıb. 1991-ci ildən “Xəzərdənizneftqazinşaat” Trestinin
3 saylı Tikinti Quraşdırma İdarəsinin İstehsalat-texniki şöbəsinin rəisi
vəzifəsində çalışıb. 1994-cü ildən “Xəzərdənizneftqazinşaat” Trestinin
3 saylı Tikinti Quraşdırma İdarəsinin baş mühəndisi vəzifəsində çalışıb.
1997-ci ildən “Xəzərdənizneftqaztikinti” Trestinin müdiri vəzifəsində
işləyib. 2003-cü il mart ayının 31-də Heydər Əliyev adına Bakı Neft
Emalı Zavodunun direktoru təyin olunub. 6 noyabr 2005-ci il tarixdə
Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
seçilib. 9 dekabr 2005-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin prezidenti vəzifəsinə təyin edilib. 14 mart 2008-ci ildə AFFA
(Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası) prezidenti seçilib.
Ailəlidir. Bir oğlu, bir qızı var.

Born in Nakhchivan city on April 3, 1965. Entered the “Industrial and
civil construction engineering” faculty of the Azerbaijan Construction
Engineering Institute. Performed active service in the army in 1983-1985.
In 1985 was transferred to the Construction Engineering Institute named
after V.V.Kuybishev in Moscow. In 1989 graduated from that Institute
and started working at “Neft Dashlari” (Oil Stones). Since 1990 worked
as an engineer in the construction department of the Oil-Gas Mining
Office “28th of May”. Since 1991 worked as the Head of the Production
Technology department of the Construction Mounting Office №3 of
the “Khazardenizneftgasinshaat” (CaspianSeaOilGasConstruction) Trust.
Since 1997 worked as the Head of the “Khazardenizneftgasinshaat”
Trust. On March 31, 2003 was appointed Director of the Baku Oil
Processing Plant named after Heydar Aliyev. On November 6, 2005
was elected Milli Majlis (Parliament) Deputy of Third Convocation. On
December 9, 2005 was appointed President of the State Oil Company
of the Azerbaijan Republic. On March 14, 2008 was appointed President
of AFFA (Azerbaijan Football Federation Association).
Married, has a son and a daughter.
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DR. NACİA BADIKOVA

DR. NAJIA BADYKOVA

ANTARES STRATEGY ŞİRKƏTİNİN DİREKTORU

DIRECTOR, ANTARES STRATEGY

Doktor Nacia Badıkova beynəlxalq maliyyə, ticarət, investisiya, habelə
enerji sektorunun inkişafı kimi sahələrdə yüksək təcrübəyə malik
peşəkar mütəxəssisdir. Türkmənistan Hökumətində uzun illər dövlət
məmuru kimi fəaliyyət göstərmiş xanım Nacia sözügedən sahələrdə
bir sıra məsul vəzifələri icra etmişdir. Dövlət qulluğunun ardınca,
Avropa İttifaqı da daxil olmaqla, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı, Yaponiya Xarici Ticarət Təşkilatı, “Nippon Petroleum Gas”,
“Marubeni Energy”, “Price Waterhouse”, “Louis Berger International”
və bir çox digər iri şirkət və qurumlarda məsləhətçi və layihə üzrə milli
əlaqələndirici vəzifələrində çalışmışdır.
2005-ci ildən etibarən, doktor Badıkova Corc Vaşinqton Universitetinin
nəzdində fəaliyyət göstərən Elliott Beynəlxalq Münasibətlər Məktəbində
mühazirələr ilə çıxış etmiş, Avrasiya Enerji Geosiyasəti və Müasir Orta
Asiya mövzularına dair təkmilləşdirmə kurslarını tədris etmişdir.
Doktor Badıkova iki dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Fulbrayt Təqaüd
Proqramının iştirakçısı kimi Corc Vaşinqton Universitetində (2002 –
2003-cü illər), habelə Cons Hopkins Universitetinin nəzdində fəaliyyət
göstərən Nitse Peşəkar Beynəlxalq Tədqiqatlar Məktəbində (1997
– 1998-ci illər) elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. 1998-ci
ildə doktor Badıkova Tokio şəhərində yerləşən Yaponiya Xarici Ticarət
Təşkilatının İnkişaf Edən İqtisadiyyatlar İnstitutunda xüsusi dəvət
edilmiş professor kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Doktor Badıkova ABŞ-ın Virciniya ştatının Arlinqton şəhərində yerləşən
“Antares Strategy” məsləhətçilik şirkətinin təsisçisi sayılır.

Dr. Najia Badykova is a highly experienced professional in the
areas of international finance, trade and investment, and energy
sector development. As a long-time official of the Government of
Turkmenistan, she held a number of responsible positions in these fields.
Following her governmental service, she worked as a consultant and
as a national coordinator of projects for a range of major institutions,
including the European Union, the European Bank of Reconstruction
and Development, Japanese External Trade Organization, Nippon
Petroleum
Gas, Marubeni Energy, Price Waterhouse, Louis Berger
International and many others.
Since 2005, Dr. Badykova has lectured at the Elliott School of
International Affairs at the George Washington University, teaching
advanced courses on the Geopolitics of Eurasian Energy and on
Contemporary Central Asia.
She is a two-time Fulbright Scholar to the United States, with research
at the George Washington University (2002-2003) and at the Nitze
School of Advanced International Studies at Johns Hopkins University
(1997-1998). In 1998, Dr. Badykova served as a visiting professor at the
Institute of Developing Economies at JETRO in Tokyo.
Dr. Badykova is a Founder of Antares Strategy, a consulting firm based
in Arlington, Virginia.

Məruzənin mövzusu:
Regional qaz ixracı marşrutlarının diversifikasiyası: cari tələb və
imkanlar

Title of Speech:
Diversification of regional gas export routes: challenges and
opportunities
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HÜSEYNQULU BAĞIROV

HUSEYNGULU BAGIROV

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ
SƏRVƏTLƏR NAZİRİ

MINISTER OF ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES OF THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN

1955-ci il təvəllüdlüdür. 1978-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix
fakültəsini bitirib. Təhsil aldığı dövrdə K.Marks təqaüdçüsü olub.
1983-85-ci illərdə Moskva şəhərində elmi fəaliyyətlə məşğul olub.
1996-cı ildə Nyu-York şəhərində Maunt Sent Vinsent kollecinin dil
kurslarını bitirib. 1998-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Fulbrayt
Assosiasiyasının təqaüdü ilə mükafatlandırılıb və İndiana Universitetində
tədqiqatçı-professor vəzifəsində çalışıb, eyni zamanda, Universitetin
Dil Mərkəzində təhsil alıb. 1990-cı ildə keçmiş SSRİ Təhsil Nazirliyinin
Kollegiyasının qərarı ilə professor elmi adını alıb.
1978-1983-cü illərdə Təhsil Nazirliyində, sonra isə komsomol
orqanlarında çalışıb. 1985-1992-ci illərdə Zaqafqaziya Komsomol
və Ali Partiya məktəblərində müəllim vəzifəsində işləyib. 1990-cı
ildən Gənclər İnstitutuna, 1992-ci ildən Qərb Universitetinə rəhbərlik
edib. 2000-2001-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Ticarət Naziri
vəzifəsində işləyib. 2001-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Naziridir. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hava
və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının Prezidenti seçilmişdir.

Born in 1955, he graduated from Baku State University’s History
Faculty in 1978. During his studies, he was a recipient of the Karl
Marx Fellowship. From 1983-1985, he was active in scientific research
in Moscow. In 1996, he successfully completed language courses at
Mount Saint Vincent College in New York. In 1998, he received a U.S.
Fulbright Association Scholarship and worked as a research professor at
Indiana University. He also studied at the university’s Language Centre
at the same time. In 1990, he received a doctorate from the Collegiate
Body of the Ministry of Education. In 1978-1983, he worked at Ministry
of Education and Komsomol Bodies In 1985-1992, he worked as a
teacher at the Komsomol and higher party schools in Transcaucasia.
Since 1990s, he has led the Youth Institute, and since 1992, Western
University. In 2000-2001, he was Azerbaijan’s trade minister. Since 2001,
he has served as Azerbaijan’s ecology and natural resources minister.
In 2005, he was elected president of the Azerbaijani Air and Extreme
Sports Federation.
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VASLAV BARTUŞKA

VÁCLAV BARTUŠKA

ÇEXİYA RESPUBLİKASI XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN
ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ ÜZRƏ XÜSUSİ TAPŞIRIQLI SƏFİRİ

AMBASSADOR AT LARGE FOR ENERGY SECURITY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE CZECH REPUBLIC

Praqada, Xarici İşlər Nazirliyində işləyən Enerji təhlükəsizliyi üzrə
Xüsusi Tapşırıqlı Səfir. Birbaşa Xarici İşlər Nazirinə hesabat verir (2006-cı
ildən). Onun həyatında bu – ikinci ən yaxşı vəzifəsidir. Birincisi 19891990-cı illərdə, 21 yaşı olanda Çexoslovakiyada kommunizmə son
qoymuş inqilabın tələbə liderlərindən biri olarkən baş verdi (Məxfi Polis
tərəfindən son dəfə tutulduqdan cəmi 10 gün sonra həmin Məxfi Polisə
nəzarət üçün Parlament tərəfindən seçilmişdir...).
Praqanın Çarls Universitetini bitirmiş (1992-ci il), Kolumbiya
Universitetinin Qonaq Alimi kimi “Fulbright” proqramının (1994-95) və
sonra “Marshall” (1999) proqramının iştirakçısı olmuşdur.
Məxfi Polisin dağıldığından sonra, 1990-cu ildə ilk “Polojasno” kitabını
çap etmişdir. Kitabın 230 min nüsxəsi satılaraq ona maliyyə müstəqilliyi
verdiyinə görə, 90-cı illəri o, səyahət edərək, daha üç kitab yazaraq və
əsasən hər hansı ciddi işə qoşulmayaraq keçirmişdir.

Czech Ambassador-at-Large for Energy Security, working at the Foreign
Ministry in Prague, directly reporting to the Foreign Minister (since
2006). It is the second best job in his life – the absolute highlight was
in 1989-1990, when at the age of 21 he was one of the student leaders
of the revolution which ended communism in then Czechoslovakia.
(Elected by Parliament to oversee the Secret police only ten days after
his last detention by the same Secret police…)
Graduated from Charles University in Prague (1992), Fulbright Visiting
Scholar at Columbia University (1994-95), Marshall Fellow (1999).
After working on dissolution of the Secret police, he published in 1990
his first book, Polojasno, which sold 230,000 copies and made him
independent enough to spend most of the 1990’s travelling, writing
three more books and basically avoiding any serious work.

Məruzənin mövzusu:
Avropa Azərbaycana nə təklif edə bilər – və nəyi edə bilməz

Title of speech:
What can Europe offer to Azerbaijan - and what it can’t do
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MARKUS BROKHOF

MARKUS BROKHOF

QAZ TƏCHİZATI BÖLMƏSİNİN RƏHBƏRİ VƏ BAŞ MÜHƏNDİS
ELEKTRİK
EGL GROUP

HEAD OF GAS SUPPLY & SEE / MEMBER OF THE EXECUTIVE
MANAGEMENT
EGL GROUP

Markus Brokhof EGL AG şirkətində 2003-cü ildə Yaxın Şərq/Şimali Afrika
Regionunun Meneceri kimi İsveçrədə işləməyə başlamışdır. 2008-ci
ildən etibarən cənab Brokhof Cənubi-Şərqi Avropada şirkətin bütün
qaz əməliyyatlarına, o cümlədən enerji əməliyyatlarına rəhbərlik edir
və EGL şirkətinin idarə heyətinin üzvüdür.
Neft və qaz sənayesində 14 illik iş təcrübəsi dövründə cənab Brokhof
qazma mühəndisi, beynəlxalq marketinq və kontraktlar üzrə rəhbər,
o cümlədən təbii qazın satın-alınması və digər qaz əməliyyatları ilə
bağlı işlərə başçılıq edərək qaz və enerji əməliyyatları sahəsində aparıcı
peşəkar mütəxəssis dərəcəsinə qədər artmışdır.
EGL şirkətində işləyərkən o tam yeni qaz biznesi layihələrini reallığa
çevirmişdir. O, əsasən qaz biznesi strategiyasının icrası, o cümlədən Yaxın
Şərq və Şimali Afrika regionunda beynəlxalq neft və qaz təchizatçıları
ilə uzunmüddətli təbii qaz təchizatı müqavilələrinin müzakirəsi ilə
məşğul idi. O, təbii qaz infrastrukturu layihəsi olan Trans Adriatik Boru
Kəməri (TAP) layihəsinin rəhbər heyətinin aparıcı nümayəndələrindən
biridir.
EGL şirkətinə keçməzdən əvvəl o Almaniyanın Wingas şirkətinin
qaz satın-alması idarəsində işləyirdi. 1998-ci ildən 2001-ci ilədək o,
Almaniyanın Deutsche Tiefbohr International GmbH şirkətində işləyirdi
və 1998-ci ildə həmin şirkətdə təcrübəçi mühəndislər üçün nəzərdə
tutulan təcrübə proqramını bitirmişdir. 1997-ci ildə o Almaniyanın VEBA
Kraftwerke Ruhr AG şirkətində texniki şöbədə layihə planlaşdırma və
idarəetmə işləri sahəsində çalışırdı.
Cənab Brokhof Almaniyanın Klaushal-Sellerfeld şəhərində Klaushal
Texniki Universiteti bitirərək mühəndis diplomunu almışdır. O, həmçinin
Trans Adriatic Pipeline AG şirkətinin idarə heyətinin üzvüdür.

Markus Brokhof joined EGL AG in Switzerland in 2003 as Area Manager
Middle East/North Africa. Since June 2008 Mr. Brokhof is responsible for
the company’s overall gas activities as well as for its power activities in
Southeast Europe and he’s Member of EGL’s Executive Management.
In his 14 years of experience in the oil and natural gas industry,
he emerged as a leading gas and energy professional after having
extensively boosted his field of expertise as a drilling engineer,
international marketing and contracts supervisor as well as natural gas
trader and other gas-related matters.
He has set-up an entire new gas business from the drawing-board in
EGL. He was mainly involved in the implementation of the gas business
strategy as well as in the negotiations of long-term natural gas supply
agreements with international oil and gas suppliers in the Middle
East & North Africa. He is one of the leading characters of the Project
Management Team of the natural gas infrastructure project, Trans
Adriatic Pipeline (TAP).
Prior to joining EGL he worked in the Gas Trading Division of Wingas,
Germany. From 1998 to 2001 he worked at Deutsche Tiefbohr
International GmbH, Germany where he graduated a Trainee pro-gram
for Engineers in 1998. In 1997 he worked in the technical department
for project planning and management of VEBA Kraftwerke Ruhr AG,
Germany.
Mr. Brokhof received a certified Engineer Diploma from the Technical
University Clausthal, Claust-hal-Zellerfeld, Germany. He is also Member
of the Board of Trans Adriatic Pipeline AG.

Məruzənin mövzusu:
Cənub Dəhlizinin Açılmasında mühüm irəliləyişlərin əldə edilməsinə
yardımın göstərilməsi
Məruzənin təsviri:
EGL:
- Biznes fəaliyyəti
- İtaliyada müstəqil enerji zavodları layihələri
- Strateji diqqət mərkəzi
- Avropa aktiv layihələri
• TAP – Trans Adriatik Boru Xətti
- Statusu
- Açılışa yardımın göstərilməsi
• Cənub Dəhlizinin yaradılması
- Mühüm məqamlar

Title of Speech:
Contributing to Achieving Critical Milestones in Opening Up the
Southern Corridor
Summary of Speech:
EGL:
- Business Activities
- IPP’s Italy
- Strategic Focus
- Asset Projects Europe
TAP:
- Status
- Contribution to Opening
Establishing the Southern Corridor:
- Milestones
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ƏL KUK

AL COOK

BP-NİN ŞAH DƏNİZ YATAĞININ İŞLƏNMƏSİ ÜZRƏ VİTSE-PREZİDENT

VICE PRESIDENT FOR BP’S SHAH DENIZ DEVELOPMENT

BP-nin Şah Dəniz yatağının işlənməsi üzrə vitse-prezident kimi, Əl
Kuk dəyəri 20 milyard milyard ABŞ dolları olan bu layihənin bütövlüyü,
o cümlədən Xəzər dənizində dəniz qurğularının inşası, terminalın
genişləndirilməsi, Azərbaycandan Türkiyəyə boru kəməri sisteminin
çəkilməsi və qazın Avropa bazarlarına göndərilməsi üçün məsuliyyət
daşıyır.
Əl BP-yə 1996-cı ildə gəlmiş və Şimal Dənizi və Meksika körfəzində
layihələrin işlənməsi və kommersiya sahələrində bir sıra vəzifələrdə
işləmişdir. 2000-ci ildə Əl Londona getmiş və orada Geoloji-kəşfiyyat
və Hasilatın Planlaşdırılması və İcranın İdarə edilməsi Qrupunda böyük
biznes analitiki kimi çalışmışdır. (
Bundan sonra Əl Şimal Dənizində əməliyyatlara keçmiş və 2002-ci
ildən 2005-ci ilədək Kleeton platformasında Dənizdə Quraşdırma İşləri
üzrə Menecer vəzifəsində işləmişdir.
Əl sonralar Ho Şi Min şəhərinə gələrək orada İGB2 Layihəsinin İcra
Bölümü Rəhbəri, 2007-ci ildə isə Vyetnamda Biznes Bölümü Rəhbərinin
vəzifələrini icra edən şəxs oldu.
Azərbaycandakı indiki vəzifəsinə təyin olunmazdan əvvəl Əl 18 ay BPnin İcra aparatında işləmişdir.
Əl Kembric Universitetində Yer elmləri üzrə magistr dərəcəsi almış ma
və 2005-ci ildə Avropa Biznes Administrasiyası İnstitutunda Beynəlxalq
İdarərəetmə Proqramını qurtarmışdır.
Əl Syusi ilə evlidir və onların Sammi adlı bir oğlu və Bii adlı bir qızı var.

As Vice President for BP’s Shah Deniz Development, Al Cook is
responsible for the integration of this $20bn project, including
construction of offshore facilities in the Caspian Sea, expansion of a
terminal and pipeline system from Azerbaijan to Turkey and marketing
of the gas in Europe.
Al joined BP in 1996, working in a series of project development and
commercial roles in the North Sea and Gulf of Mexico. In 2000, Al
moved to London where he worked as a Senior Business Analyst in the
E&P Planning and Performance Management Team.
Following this, Al moved to work in operations in the North Sea from
2002 to 2005, becoming Offshore Installation Manager for the Cleeton
Platform.
Al subsequently moved to HO Chi Minh City, where he was Performance
Unit Leader for the IGB2 Project and, during 2007, Acting Business Unit
Leader for Vietnam.
Prior to his current role in Azerbaijan, Al worked for 18 months in BP’s
Executive Office.
Al holds an MA in Earth Sciences from Cambridge University and in
2005 completed the International Executive Programme at INSEAD.
Al is married to Susie. They have a son, Sammy, and a daughter, Bee.
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DR. CENIFER KULİC

DR. JENNIFER COOLIDGE

“CMX CASPIAN AND GULF CONSULTANTS LTD.” ŞİRKƏTİNİN
TƏSİSÇİSİ VƏ LONDON VƏ NİKOSİYA ŞƏHƏRLƏRİ ÜZRƏ İCRAÇI
DİREKTORU

FOUNDER AND EXECUTIVE DIRECTOR
CMX CASPIAN AND GULF CONSULTANTS LTD., LONDON AND
NICOSIA

OKSFORD UNİVERSİTETİNİN NƏZDİNDƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN
OKSFORD ENERJİ TƏDQİQATLARI İNSTİTUTUNUN BAŞ ELMİ
MƏSLƏHƏTÇİSİ

SENIOR RESEARCH ADVISOR
OXFORD INSTITUTE FOR ENERGY STUDIES, UNIVERSITY OF
OXFORD

Doktor Cenifer Kulic “CMX Caspian and Gulf Consultants Limited”
məsləhət şirkətinin təsisçisi və şirkətin London və Nikosiya şəhərləri
üzrə Icraçı Direktoru, habelə Oksford Universitetinin nəzdində
fəaliyyət göstərən Oksford Enerji Tədqiqatları İnstitutunun Baş Elmi
Məsləhətçisidir.
Doktor Kulic beynəlxalq neft şirkətləri və transmilli korporasiyalara
Xəzər dənizi üzrə strategiya, siyasi risk, əməliyyatlar və bazara daxil
olma kimi məsələlər üzrə məsləhət xidmətlərini həyata keçirir. Bundan
əlavə, Doktor Kulic əsas diqqəti Avrasiyasını enerji təhlükəsizliyinin
təmin edilməsinə yönəltməklə Türkmənistanda təbii qazın hasilatı üzrə
elmi araşdırmalar ilə də məşğul olur. 2006-2007-ci illərdə Doktor Kulic
Vaşinqtonda yerləşən Vudrou Uilson adına Beynəlxalq Mərkəzdə Xəzər
dənizinin enerji ehtiyatları üzrə Baş peşəkar məsləhətçi vəzifəsində
çalışmışdır. 2005-2006-cı illərdə xanım Kulic Oksford Universitetinin
Siyasət və Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin Beynəlxalq Tədqiqatlar
Mərkəzində beynəlxalq siyasət məsələləri üzrə elmi işçi və Avropa
Birliyinin Xarici Əlaqələr üzrə keçmiş xüsusi səlahiyyətli nümayəndəsi
Lord Kris Pattenin sədrlik etdiyi Birləşmiş Krallıq Enerji Təhlükəsizliyi və
Xarici Siyasət üzrə işçi qrupunda Baş məruzəçi vəzifələrində çalışmışdır.
Bununla paralel olaraq, doktor Kulic ABŞ Dövlət Departamentinin
“Title VIII” qrant proqramı tərəfindən maliyyələşdirilən, Türkmənistanın
karbohidrogen sektorunda neft-qaz yataqları üzrə yeddi aylıq tədqiqat
proqramını həyata keçirmişdir.
Xanım Kulic “Mərkəzi Asiya, İran və Əfqanıstanın Müqayisəli
Politologiyası”, habelə “Enerji Geosiyasəti” fənlərini tədris edir. Doktor
Kulic 2002-ci ildə Oksford Universitetində Mineralogiya və Petrologiya
üzrə elmlər namizədi adına layiq görülüb. Cenifer Kulicin son işlərindən
biri, Oksford Universitetinin Nəşriyyat Evi tərəfindən 2009-cu ilin
fevral ayında nəşr edilmiş “Rusiya və MDB ölkələrinin qaz bazarları
və onların Avropaya təsiri” adlı kitabda Stanislav Jukov ilə birgə
hazırladığı “Türkmənistan: keçid dövrünü yaşayan ixrac ölkəsi” adlı
geniş məqalədir.

Dr Jennifer Coolidge is Founder and Executive Director of CMX Caspian
and Gulf Consultants Limited, London and Nicosia; and Senior Research
Advisor, Oxford Institute for Energy Studies, University of Oxford.
Dr Coolidge advises international oil companies and multinationals
on strategy, political risk, operations and market entry in the Caspian
region. Dr Coolidge researches the development of natural gas in
Turkmenistan with a focus on Eurasian energy security. In 20062007, Dr Coolidge was Senior Expert Advisor on Caspian Energy at
the Woodrow Wilson Center, Washington DC. In 2005-2006 she was
International Policy Fellow in the Centre for International Studies,
Department of Politics and International Relations, University of Oxford,
and Senior Rapporteur for the UK Taskforce on Energy Security and
Foreign Policy chaired by former EU External Relations Commissioner,
Lord Chris Patten. Concurrently, Dr Coolidge carried out seven
months of field research on the hydrocarbon sector of Turkmenistan
funded by the US Department of State Title VIII program. She teaches
“Comparative Politics of Central Asia, Iran, and Afghanistan” and
“Geopolitics of Energy”. Dr Coolidge received a D.Phil. in Mineralogy
and Petrology from the University of Oxford in 2002. She recently
published “Turkmenistan: an exporter in transition” with Stanislav
Zhukov in Russian and CIS Gas Markets and their Impact on Europe,
February 2009, Oxford University Press.
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ZATİ – ALİLƏRİ, ÜLYAHƏZRƏT KRALİÇANIN
MÜŞAVİRİ LORD FREYZER KARMİLLİ

RT HON THE LORD FRASER OF CARMYLLIE QC

Piter Freyzer, orta təhsilini Masselburqda yerləşən Loretto məktəbində
almışdır. Edinburq universitetinə daxil olmazdan əvvəl o, Kembricdə
yerləşən Honvill və Qay Kollecini bakalavr (fərqlənmə diplomu
ilə) və magistr (fərqlənmə diplomu ilə) bitirib. 1969-cu ildə Piter
Freyzer Şotlandiya Barristerlər (Vəkillər) Kollegiyası tərəfindən dəvət
almış və 1972-ci ildən etibarən Heriot – Uott Universitetində 2 il
ərzində əvəzedici müəllim kimi konstitusiya qanunu üzrə mühazirələr
söyləmişdir. 1979-cu ildə Böyük Britaniya Xarici İşlər və Birlik Məsələləri
üzrə Nazirlikdə daimi əsasla kiçik barrister vəzifəsində çalışmış və 1982ci ildə Ülyahəzrət Kraliçanın hüquqi məsələlər üzrə müşaviri vəzifəsinə
təyin edilmişdir.
Piter Freyzer 1979-cu ildə Anqus qraflığının parlamentində
konservatorlar partiyasının üzvü seçilmiş və 1987-ci ilə qədər icmalar
palatasında qalaraq fəaliyyət göstərmişdir. Piter Freyzer Şotlandiyanın
dövlət katibi Corc Yanqerin yanında şəxsi parlament katibi vəzifəsində
də çalışıb. 1982-ci ildə baş nazir Marqaret Tetçer tərəfindən Şotlandiya
Ədliyyə Nazirinin müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və 1989-cu ildə
Şotlandiyanın işləri üzrə baş prokuror vəzifəsinə seçilmişdir. Həmin
ildə o, ömürlük olaraq per (zadəgan) tituluna layiq görülmüş və Gizli
Şuranın üzvü seçilmişdir. Baş prokuror vəzifəsində fəaliyyət göstərən
zaman o, “Pan American World Airways” aviaşirkətinin 103 saylı
hava reysinin Şotlandiyanın Lokerbi əyalətində qəzaya uğramasının
araşdırmalarında son qərarı verəcək məsul şəxs sayılıb. Cənab Freyzer
həm Lüksemburqda yerləşən Avropa Məhkəməsi, həm də Strasburqda
yerləşən İnsan Hüquqları Məhkəməsində Birləşmiş Krallığın maraqlarını
təmsil etmişdir.
1992-ci ildən 1995-ci ilə qədər cənab Freyzer Şotlandiya İşlər
Nazirliyində Daxili İşlər və Səhiyyə üzrə dövlət naziri vəzifəsində çalışıb.
Bundan əlavə, Piter Freyzer Ticarət və Sənaye Nazirliyində dövlət naziri
vəzifəsində də çalışıb. Burada o, diqqəti əsasən neft və qaz sənayesinə
yönəldərək ixracın təşviqi və xarici investisiya məsələləri ilə məşğul
olub. 1996-cı ildə Energetika Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
2003-cü ilin iyun ayında Piter Freyzer Şotlandiya İcra Hakimiyyətinin
Birinci Naziri tərəfindən Holirud sarayında Şotlandiyanın yeni
Parlamentinin yerləşdirilməsi üçün ümumi xərclərin hesablanması üzrə
araşdırmanın aparılmasına cəlb edilib. Yeni işin bünövrəsini qoymaqla,
bütün işlərin televiziya vasitəsi ilə işıqlandırılmasına və araşdırmaya
dair bütün sənədlərin (məhdud təhlükəsizlik məsələləri istisna
olmaqla) araşdırmanın xüsusi internet səhifəsində dərc olunmasına
icazə verilmişdi. Büdcə məsrəflərini özündə bütünlükdə əks etdirən
hesabat planlaşdırılmış vaxtda - 2004-cü ilin sentyabr ayında təqdim
edilmişdir.

Peter Fraser, educated at Loretto School, Musselburgh and graduated
BA (Hons) and LLM (Hons), Gonville & Caius College, Cambridge,
before going to Edinburgh University. He was called to the Scottish
Bar in 1969 and in 1972 he lectured part-time in constitutional law at
Heriot-Watt University for 2 years. In 1979 he was appointed Standing
Junior Counsel for the Foreign and Commonwealth Office and
became a Queen’s Counsel in 1982.
Peter was elected as a Conservative MP for Angus in 1979, where
he remained in the House of Commons until June 1987. He was
Parliamentary Private Secretary to George Younger, Secretary of State
for Scotland. In 1982 he was appointed Solicitor-General for Scotland
by Margaret Thatcher and became Lord Advocate in 1989, when he
was made a life peer and a member of the Privy Council. During his
time as Lord Advocate, he had ultimate responsibility for the Pan Am
103 Lockerbie investigation. He has appeared for the United Kingdom
in both the European Court of Justice in Luxembourg and the Court
of Human Rights in Strasbourg.
From 1992 to 1995 he was Minister of State at the Scottish Office
covering Home Affairs and Health. He was then Minister of State at
the Department of Trade and Industry with a responsibility for export
promotion and overseas investment with particular emphasis on the
oil and gas industry. In 1996 he became Minister for Energy.
In June 2003 he was invited by the First Minister of the Scottish
Executive to head an Inquiry into the cost over-run of the new
Scottish Parliament at Holyrood. Breaking new ground all the
proceedings were allowed to be televised and all documentation
before the Inquiry (except for limited security matters) was published
on the Inquiry website. The Report was delivered in September 2004
within time and under budget.
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LÜKA DELLA QATTA

LUCA DELLA GATTA

OMV GAS & POWER ŞİRKƏTİNİN QLOBAL QAZ TƏCHİZATI
BÖLMƏSİNİN RƏHBƏRİ

HEAD OF GLOBAL GAS SOURCING
OMV GAS & POWER

Lüka Della Qatta 20 ilə yaxındır ki, təbii qaz sektorunda müxtəlif rol və
vəzifələri yerinə yetirir.
O, 1992-ci ildə Eni şirkətində Marketinq meneceri kimi işə başlamış,
sonrakı illərdə isə M&A Layihə meneceri (Braziliya), Transgas (Portuqaliya)
şirkətində Marketinq direktoru, Gasversorgung Süddeutschland
(Ştutqart, Almaniya) şirkətində Qaz təchizatı və marketinq bölməsinin
rəhbəri və daha sonra Beynəlxalq biznesin inkişafı üzrə vitse-prezident
vəzifələrində işləmişdir.
2008-ci ildə o, qərargahı Vyanada (Avstriya) yerləşən və OMV şirkətlər
qrupu tərkibində Avstriyanın ən böyük qaz şirkəti olan EconGas GmbHın Baş direktoru vəzifəsinə keçmişdir.
2009-cu ilin sentyabrında o, OMV Gas & Power şirkətində Qlobal qaz
təchizatı bölməsinin rəhbəri təyin olunmuşdur.

Luca Della Gatta has been working in the gas sector for about 20
years covering different roles and responsibilities along the “gas value
chain”.
He joined Eni in 1992 as Marketing Manager and in the following
years he was appointed M&A Project Manager in Brazil, Marketing
Director at Portugal’s Transgas, Head of the Gas Supply and Marketing
department of Stuttgart based Gasversorgung Süddeutschland and ultimately - Vice President International Business Development.
2008 he moved to Vienna as Managing Director of EconGas GmbH, the
largest Austrian gas company fully consolidated in OMV.
In September 2009 he was appointed to the Head of Global Gas
Sourcing in OMV Gas & Power.
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CEREMİ ELLİS

JEREMY ELLIS

“RWE SUPPLY & TRADING GMBH” ŞİRKƏTİNDƏ BİZNESİN İNKİŞAFI
ŞÖBƏSİNİN RƏHBƏRİ

HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
RWE SUPPLY & TRADING GMBH

Cənab Ellis “RWE Supply & Trading GmbH” şirkətində biznesin inkişafı
şöbəsinin rəhbəridir. Sözügedən şirkət “RWE AG.RWE Supply &
Trading” şirkətinin 100 faiz iştirak payı ilə törəmə şirkətidir və “RWE
Group” şirkətlər qrupu ilə enerji resursları, habelə enerji resursları
üzrə xammalların qlobal topdansatış bazarları arasında əlaqələndirici
funksiyasını həyata keçirir.
Şirkət “RWE” şirkətləri qrupunun uzunmüddətli qaz təchizatı, onun
strukturlaşdırılması və optimallaşdırması fəaliyyətləri ilə yanaşı uğurlu
topdansatış fəaliyyətlərini bir araya gətirir. Bununla da, “RWE Supply &
Trading GmbH” şirkəti təchizat, daşıma və saxlama işləri ilə bağlı “RWE”
şirkətlər qrupunun bütünlükdə məişət qazı üzrə fəaliyyətinin iqtisadi
baxımdan optimallaşdırılmasına görə cavabdehlik daşıyır. “ RWE Supply
& Trading” şirkəti bu gün Avropanın enerji bazarında aparıcı mövqeyə
malik olmaqla 6-cı yeri tutur.
Cənab Ellis əsas diqqəti Afrika, Xəzər regionu və Yaxın Şərq ölkələrinə
yönəltməklə, şirkətin qlobal qaz biznesinin inkişafı fəaliyyətləri üzrə
məsul şəxs sayılır. Biznesin inkişafı üzrə departamentin üzvləri milli neft
şirkətləri və hökumətlər ilə müvafiq aktiv regionlarda uzunmüddətli və
uğurlu qaz əməkdaşlığına nail olmuşdur. Cənab Ellis həmçinin “RWE”
şirkətlər qrupunun “Nabucco” qaz boru kəməri layihəsində iştirakı üzrə
məsul nümayəndəsi sayılır.

Mr. Ellis is the Head of the Business Development of RWE Supply &
Trading GmbH, a wholly owned subsidiary of RWE AG.RWE Supply &
Trading is the interface between the RWE Group of companies and the
global wholesale markets for energy and energy-related raw materials.
The company unites RWE’s successful wholesale trading activities with
the long-term gas procurement, structuring and optimisation business.
Thus RWE Supply & Trading GmbH is responsible for the economic
optimisation of the entire non-regulated gas business of RWE Group
with respect to procurement, transport and storage. RWE Supply &
Trading is a leading European energy trader and No. 6 on the European
gas market.
Mr. Ellis is responsible for the global gas business development
activities of the company, with a particular focus on Africa, the Caspian
and the Middle East. The business development team successfully
builds long term gas partnerships with the National Oil Companies and
Governments in the respective core regions. He is also responsible for
RWE’s participation in the Nabucco gas pipeline project.
Title of Speech:
Turning potential into the reality: Caspian gas reserves for the
Nabucco.

Məruzənin mövzusu:
Potensialın gerçəkliyə çevrilməsi: Nabucco layihəsi üçün Xəzərin qaz
ehtiyatları.
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CEYMS HOQAN

JAMES HOGAN

SALANS BEYNƏLXALQ HÜQUQ ŞİRKƏTİNİN BAKI OFİSİNDƏ
İDARƏEDİCİ ORTAQ

MANAGING PARTNER / BAKU
SALANS

1984-cü ildə hüquqşünas kimi fəaliyyətə başlamış cənab Hoqan, 1988ci ildən etibarən müstəsna olaraq keçmiş SSRİ və Şərqi Avropa ölkələri
üzrə korporativ hüquq, kommersiya hüququ və təbii ehtiyatlara aid
olan qanunvericilik üzrə çalışmışdır. Cənab Hoqanın fəaliyyətində xüsusi
yeri Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya Federasiyası, Ukrayna və MDB-nin
digər ölkələrində neft-qaz, dağ-mədən işləri və təbii ehtiyatların
işlənməsi ilə əlaqədar layihələrin strukturunun işlənib hazırlanması,
müvafiq danışıqların aparılması və bu kimi layihələrin icrası ilə əlaqədar
hüquq üzrə məsləhətlərin təqdim olunması tutur. Onun təcrübəsi
sırasına müxtəlif hasilatın pay bölgüsü sazişləri, xidmət müqavilələri,
təbii ehtiyatlar yataqlarının ayrılması haqqında müqavilələr, neft
yataqları üzrə xidmət və qazıma işləri müqavilələri, lisenziyalaşdırma,
boru kəmərlərinin çəkilməsi və istismarı, habelə dəniz ilə daşımaçılıq, o
cümlədən maye təbii qazın daşınması və satışı, məsələləri ilə əlaqədar
hüquq üzrə məsləhətlərin verilməsi daxildir.
O, həmçinin, aparıcı xarici şirkətlərə investisiya qoyuluşu strategiyası,
habelə birgə müəssisələrin yaradılması və birgə iş birliyi üçün
strukturlarının işlənib hazırlanması, layihələrin maliyyələşdirilməsi,
infrastruktur layihələrinin icrası, özəlləşdirmə, lisenziyalaşdırma, və
aidiyyatı vergi, gömrük, ekologiya, korporativ idarəetmə məsələləri, və
digər müvafiq məqamlar üzrə məsləhətlər vermişdir. Deyilənlərə əlavə
olaraq, o, beynəlxalq maliyyə təşkilatları, inkişaf bankları, və investisiya
fondlarına investisiyalar və təminatlı kreditləşdirmə məsələləri ilə
əlaqədar tez-tez hüquq üzrə məsləhətlər təqdim edir.
Cənab Hoqan təhsilini Miçiqan Universiteti (Rusiya və Şərqi
Avropaşunasılıq fakültəsi, fərqlənmə ilə bakalavr dərəcəsi, 1979-cu
il), Moskvada yerləşən Puşkin adına İnstitut (1980 1981) və Texas
Universitetində (fərqlənmə ilə hüquq üzrə magistr dərəcəsi, 1984cü il) almışdır. 1984-cü ildə o, ABŞ-ın Kolumbiya Dairəsinin Vəkillər
Kollegiyasına qəbul edilmiş, 1991-ci ildə Fransada hüquqşünas kimi
fəaliyyət göstərməyə icazə almış, 1992-ci ildə isə Paris şəhəri Vəkillər
Kollegiyasına üzv qəbul edilmişdir. Cənab Hoqan ingilis, fransız və rus
dillərini sərbəst bilir.
O, Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya və Ukraynada xarici investisiyalar
və energetika sektorları üzrə bir çox məqalələrin müәllifidir və bir sıra
beynəlxalq konfranslarda məruzələr ilə çıxış etmişdir. Cənab Hoqan
Beynəlxalq Vergi və İnvestisiya Mərkəzinin (BVİM), habelə FransaAzərbaycan Ticarət Palatasının İdarə Heyətinin Üzvüdür. «Who’s Who
Legal – Oil & Gas» nəşri cənab Hoqanı tövsiyə edilən hüquqşünasların
sırasında qeyd etmişdir.

Active in international practice since 1984, Mr. Hogan has concentrated
exclusively on corporate, commercial and natural resource matters
relating to the CIS and Eastern Europe since 1988. He is particularly
active in structuring, negotiating and implementing petroleum, mining
and other natural resource projects in Azerbaijan, Kazakhstan, Russia,
Ukraine and elsewhere in the CIS. His experience includes providing
advice on PSAs, service agreements, concessions, oil-field service and
drilling contracts, licensing, pipeline and marine transportation issues,
including the sale and transportation of LNG.
He has advised major international companies on investment strategies,
the establishment of joint ventures and cooperation structures, project
finance, infrastructure development, privatization, licensing and related
tax, currency, customs, environmental, governance and other matters.
He also frequently advises financial institutions, development banks
and investment funds in the areas of investment and secured lending.
Mr. Hogan graduated from the University of Michigan (A.B. with
distinction, in Russian and East European Studies, 1979), the Pushkin
Institute, Moscow (1980 1981) and the University of Texas (J.D., with
honors, 1984). He was admitted to the District of Columbia bar in 1984,
qualified to practice in France as conseil juridique in 1991 and became
a member of the Paris bar in 1992. Mr. Hogan speaks English, French
and Russian.
He has published numerous articles on foreign investment and energy
in Azerbaijan, Kazakhstan, Russia and Ukraine and is a frequent speaker
at international conferences. Mr. Hogan is a Member of the Boards of
the International Tax & Investment Center (ITIC) and La Chambre de
commerce France-Azerbaïdjan (CCFAz ) and is listed in Who’s Who
Legal – Oil & Gas.
Title of speech:
Legal Developments in Exploration & Production Sector

Məruzənin mövzusu:
Neft və qaz ehtiyyatlarının kəşfiyyatı və hasilatına aid qanunvericilikdə
yer alan dəyişikliklər
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MAHMUD XƏQANİ

MAHMOOD KHAGHANI

“NORTH DRILLING COMPANY” (NDCO) ŞİRKƏTNİNİN BİZNESİN
İNKİŞAFI VƏ BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR DEPARTAMENTİNİN
DİREKTORU

DIRECTOR FOR BUSINESS DEVELOPMENT & INTERNATIONAL
RELATIONS
NORTH DRILLING COMPANY (NDCO)

“North Drilling Company” (NDCO) şirkətinin Biznesin inkişafı və
Beynəlxalq münasibətlər departamentinin direktoru Birləşmiş Krallıq
Surrey Universitetinin məzunudur və enerji mühəndisliyi fakültəsini
magistr dərəcəsi ilə bitirib. Cənab Mahmud Xəqani 31 ildən artıqdır ki,
İranın neftçıxarma sənayesində çalışır. Mahmud Xəqani 1996 – 2000-ci
illərdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (ECO) Baş Katibliyindә Enerji,
Minerallar və Ətraf Mühit şöbəsinin direktoru vəzifəsində də çalışmışdır.
Mahmud Xəqani müntəzəm olaraq İran Dövlət “Elmi və Karbordi”
Universitetində məruzələr ilə çıxış edir. Cənab Xəqani həmçinin “NDCO”
şirkətinin Marketinq və Beynəlxalq Əlaqələr üzrə məsul nümayəndəsi
sayılır və bir çox beynəlxalq səviyyəli konfrans və seminarlarda iştirak
edərək məruzələr ilə çıxış etmişdir.

Director for Business Development & International Relations of North
Drilling Company (NDCO) is a graduate of Surrey University in the UK
with an MSc in Energy Engineering.
He has over 31 years of services in Iran’s Petroleum Industry. He also
held the position of the Director for Energy, Minerals and Environment
at the Secretariat of the Economic Cooperation Organization (ECO)
during 1996- 2000. He lectures at Iran’s University of Elmi and
Karbordi. Mr. Khaghani is also responsible for NDCO’s Marketing and
International Affairs and has participated and presented papers in
many international conferences and seminars.

Əlaqə üçün məlumat:
No. 8, 35th St., Alvand Ave., Argentina Sq.
Tehran, 15166, İran
Tel.:
+98(0)21-88781191
Faks:
+98(0)21-88779814
Mobil: +98(0)912-1153991
E-mail: mkh50mkh@yahoo.com
m.khaghani@northdrilling.com
www.ndco.ir

Contact information:
No. 8, 35th St., Alvand Ave., Argentina Sq.
Tehran, 15166, Iran
Tel:
+98(0)21-88781191
Fax:
+98(0)21-88779814
Mobile: +98(0)912-1153991
E-mail: mkh50mkh@yahoo.com
m.khaghani@northdrilling.com
www.ndco.ir
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Summary of Speech:
Global Energy Security will be best served by enhancing Economic Cooperation amongst Caspian States.
• In 1998 when I was Director at Economic Cooperation Organization (ECO) the idea of establishing an ECO Drilling Company originally developed
by two founder member of ECO was supported by all other member states. This idea as ECO member countries neighboring Caspian Sea need
to develop their energy resources in more environmentally sensitive area and at deeper waters seems to be very important to be pursued today
than before.
• Azerbaijan Diplomatic Academy kindly invited me to participate at its Summer School program titled Energy Politics and Economics during
July 3-12 last year. I shared my views with many academics and students during that course and I learnt whenever politic conflicts with economic
interests it is the politics that fails and economics will prevail.
• Iran energy diplomacy in the Caspian Sea region since 1990’s based on providing access for the Caspian Sea and Central Asian land locked
countries the most favorable and cost-effective routes for the world consumer markets through the Persian Gulf.
• This would benefit all energy producers and consumers economically and would also help the region to establish closer economic and trade ties.
• Thus, a combination of oil and gas exploration, production, export, transit, and trade routes could provide the region with an opportunity to
play a greater role in the world affairs.
• With Iran’s domestically built Semisubmersible Drilling Rig “AmirKabir” becoming operational by North Drilling company (NDCO) the ground
for more solid economic cooperation amongst Southern Caspian Sea neighboring countries ,which all are member of ECO , is well prepared.
• In my presentation I will explain that it would be beneficial both to east and west interest to provide better environment for Caspian Sea energy
cooperation with its neighbors and I will talk about the possibility of establishing a regional Drilling Cooperation or ECO Drilling Company on
asset based financing.
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NAİLƏ MEHRABOVA

NAILA MEHRABOVA

KROS KASPİAN NEFT VƏ QAZ LOGİSTİKS MMC ŞİRKƏTİNİN BAŞ
DİREKTORU

GENERAL DIRECTOR, CROSS CASPIAN OIL AND GAS LOGISTICS LLC

Nailə Mehrabova, Xəzər Qara dəniz aşırma koridorunda birləşdirilmiş
karbohidrogen daşıma xidmətləri göstərən və koordinasiya edən Kros
Kaspian Neft və Qaz Logistiks MMC şirkətinin Baş Direktorudur.
2006-cı ilin mayında Kros Kaspianda indiki vəzifəsinə başlamazdan
əvvəl o, KonokoFilips-in Bakıda Azərbaycan Nümayəndəliyinin rəhbəri
vəzifəsində çalışıb. Nailə KonokoFilips-də ilk olaraq 2000-ci ilin
Sentyabrında Xarici Məsələlər üzrə Məsləhətçi kimi işə başlayıb.
Nailə Mehrabova Beynəlxalq Neft Vasitəçiləri Cəmiyyəti (Association of
International Petroleum Negotiatiors) də daxil olmaqla bir çox peşəkar
təşkilatın üzvüdür.
Nailə 2008-ci ildə Stanford Universiteti Biznes məktəbində idarə etmə
üzrə Magistr dərəcəsinə yiyələnib. O, həmçinin Azərbaycan Dövlət
Neft Akademiyasında Biznes mühəndisliyi üzrə Magistr və Bakı Dövlət
Universitetində Şərq elmləri üzrə Magistr dərəcələri almışdır.

Naila Mehrabova is General Director of Cross Caspian Oil and Gas
Logistics LLC, which coordinates and provides integrated hydrocarbons
transportation services along the Caspian-Black Sea transshipment
corridor.
Before taking her current role at Cross Caspian in May 2006, she
served as Head of the Representative Office of ConocoPhillips in Baku,
Azerbaijan.
Naila Mehrabova is a member of numerous professional organizations,
including Association of International Petroleum Negotiators.
In 2008 Naila graduated from Stanford University School of Business
with a master’s of science degree in Management. She also holds a
master’s degree in Business Engineering from the State Oil Academy of
the Azerbaijan Republic and a master’s degree in Oriental Studies from
Baku State University.
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ELŞAD NƏSİROV

ELSHAD NASIROV

ARDNŞ-NİN SƏRMAYƏLƏR VƏ MARKETİNQ ÜZRƏ VİTSEPREZİDENTİ

VICE PRESIDENT FOR INVESTMENT AND MARKETING
STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC

Nəsirov Elşad Mustafa oğlu 1960-cı il sentyabrın 29-da Bakı şəhərində
hərbi qulluqçu ailəsində anadan olub. 1976-cı ildə 189 saylı orta məktəbi
bitirib, həmin il Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun
(MDBƏİ) beynəlxalq əlaqələr fakültəsinə daxil olub və beynəlxalq
əlaqələr mütəxəssisi ixtisasına yiyələnib.
1980-1981-ci illərdə MDBƏİ-də fars dili müəllimi işləyib. 1981-1982-ci
illərdə SSRİ-nin Əfqanıstandakı səfirliyində, 1982-1985-ci illər ərzində
SSRİ Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda, 1985-1989cu illər ərzində isə SSRİ Xarici İşlər Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə
çalışıb. 1989-1992-ci illər ərzində SSRİ-nin Hindistandakı səfirliyində
3-cü katib və vitse-konsul vəzifələrində işləyib. Azərbaycan müstəqillik
əldə etdikdən sonra isə 1992-1995-ci illər ərzində Azərbaycan
Respublikasının BMT yanındakı Daimi Nümayəndəliyində 1-ci katib,
1995-1997-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin
Beynəlxalq Təşkilatlar İdarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb.
1997-2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
Xarici İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsinin rəisi, 2003-2005-ci illər ərzində
isə Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsinin rəisi vəzifəsində
işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2005-ci il
tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
Sərmayələr və Marketinq üzrə vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin olunub.
Rus, ingilis, fars, hind dillərini bilir. Ailəlidir, üç övladı var.

Elshad Nasirov was born in a military family Sept. 29, 1960 in Baku.
He graduated from Public School No. 189 in 1976. The same year,
Nasirov entered the International Relations Faculty at the Moscow
(CIS) State University of International Relations, with a concentration
in international relations. In 1980-1981, he worked at the CIS State
University of International Relations as a teacher of Persian language. In
1981-1982, Mr. Nasirov worked at the ex-Soviet embassy in Afghanistan.
In 1982-1985, he worked at the Oriental Studies Institute of the exSoviet Academy of Sciences. In 1985-1989, E. Nasirov held various
positions at the ex-Soviet Foreign Ministry. In 1989-1992, he worked at
the ex-Soviet Embassy in India as the third secretary and vice consul.
After Azerbaijan gained independence, Elshad Nasirov served as the
first secretary of the Azerbaijani Permanent Mission to the U.N (19921995). In 1995-1997, he worked as the deputy director of the Foreign
Ministry’s International Organizations Office.
In 1997-2003, Mr. Nasirov worked as the head of the Foreign Economic
Operations Department at SOCAR. He then headed the Marketing
and Economic Operations Department at SOCAR in 2003-2005. Upon
a Presidential Order dated Dec. 28, 2005, he was appointed Vice
President for Investment and Marketing at SOCAR.
He speaks Russian, English, Persian and Hindu. Married, and has three
children.
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CON M. ROBERTS

JOHN ROBERTS

ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS
PLATTS

ENERGY SECURITY SPECIALIST
PLATTS

Con M. Roberts dünyada ən aparıcı müstəqil informasiya mənbəyi olan
“Platts” İnformasiya agentliyində enerji təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssis
vəzifəsində çalışır. “Platts” İnformasiya agentliyi “McGraw Hill” nəşriyyat
qrupunun bir bölməsi sayılır. Onun “Boru Kəməri Siyasəti: Xəzər dənizi
və Qlobal Enerji Təhlükəsizliyi” adlı son elmi işi Böyük Britaniyanın
Kraliça Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu tərəfindən (ABŞ-da bu elmi
iş Brukinqs İnstitutu tərəfindən nəşr edilir) 2010-cu ildə nəşr ediləcək.
BBC televiziya və radiosunda qlobal enerji məsələlərinə dair tez-tez
şərhçi qismində çıxış edən, habelə Xəzər və Avropa boru kəmərləri
üzrə kifayət qədər geniş biliyə malik olan Con M. Roberts Birləşmiş
Krallığın Parlament Komitələrində qlobal enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında Rusiya və Xəzər dənizinin rolu və Fars Körfəzinin
təhlükəsizlik məsələlərinə dair bir sıra bəyanatlar ilə çıxış etmişdir.
Onun sonuncu peşəkar yazı və təqdimatlarına “Boru Kəməri Siyasəti:
Rusiyadan keçən boru kəmərləri və Rusiyaya məxsus boru kəmərləri”
(London, oktyabr 2009-cu il), “Üçbucağın mərkəzində: Ukrayna
Respublikası və Rusiya, Avropa Birliyi və Xəzər dənizi arasında Enerji
Təhlükəsizliyi Münasibətləri” (NATO enerji təhlükəsizliyi seminarı, Kiyev,
oktyabr 2009-cu il), “Türkmənistan İstiqaməti Dəyişir” (MDB ölkələrinin
Neft və Qaz Konfransı, Paris, may 2009-cu il), “Cənubi Qafqaz Enerji
Dəhlizi” (Fransa Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu, Paris. Bu yaxınlarda
dərc ediləcək kitabda fəsil), “Xəzər Qazı və onun Avropanın Enerji
Təhlükəsizliyinin Təmin Edilməsində Rolu” (Amsterdam, sentyabr
2008-ci il), “Uduşlu, yoxsa uduşsuz lotereya? Xəzər dənizi və Avropa
Enerji Təhlükəsizliyi” (İstanbul, iyun 2008), “Enerji təhlükəsizliyi: 2040-cı
il” (Böyük Britaniya Müdafiə Akademiyası, Şrivenham, may 2008) kimi
yazılar daxildir. Con Roberts 1996-cı ildə “Xəzər Boru Kəmərləri”, 1994cü ildə isə “Görüntülər və Xəyallar: Yaxın Şərq Yeni Erada” adlı kitabları
dərc etdirmişdir.

John M. Roberts is Energy Security Specialist with Platts, the world’s
leading independent source of energy information. Platts is part of the
McGraw Hill publishing group. His latest study, Pipeline Politics: The
Caspian and Global Energy Security, is due to be published in 2010 by
the UK’s Royal Institute of International Relations (the US publisher is
the Brookings Institution). A frequent commentator on global energy
issues on BBC television and radio and an acknowledged expert on
Caspian and European pipelines, John M. Roberts has also given
testimony to UK parliamentary committees on the Russian and Caspian
roles in global energy security and on Persian Gulf security issues.
His recent specialist papers and presentations include: Pipeline Politics:
Russian Bypasses and Russia’s Bypasses (London, October 2009); At
the Heart of the Triangle: The Ukraine and Energy Security Relations
between Russia, the EU and the Caspian, (NATO energy security
workshop, Kyiv, October 2009); Turkmenistan Changes Direction (CIS
Oil & Gas Conference, Paris, May 2009). The Southern Caucasus Energy
Corridor, The French Institute of International Relations, Paris. (Chapter
in forthcoming book); Caspian Gas & Its Role in Security of Supply for
Europe (Amsterdam, September 2008); Win-Win or Lose-Lose? The
Caspian and European Energy Security (Istanbul, June 2008); Energy
Security to 2040 (UK Defence Academy, Shrivenham, May 2008. His
books include Caspian Pipelines (1996) and Visions & Mirages: The
Middle East in a New Era (1994).

Əlaqə üçün məlumat:
New Mill Farm, Jedburgh, TD8 6TH
Şotlandiya, Birləşmiş Krallıq
Tel.:
+44-1835-863-725
Mobil: +44-7966-290-354
Faks:
+44-1835-863-757
E-mail 1: john_roberts@platts.com
E-mail 2: john@methinks.demon.co.uk

Contact Details:
New Mill Farm, Jedburgh, TD8 6TH
Scotland, UK
Tel:
+44-1835-863-725
Mobile: +44-7966-290-354
Fax:
+44-1835-863-757
E-mail 1: john_roberts@platts.com
E-mail 2: john@methinks.demon.co.uk
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KAMAL ŞABANOV

KAMAL SHABANOV

ALTEN GROUP ŞİRKƏTİNİN İCRAÇI DİREKTORU

MANAGING DIRECTOR, ALTEN GROUP

Kamal Şabanov Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət Politologiya və
İdarəetmə Universitetini İşgüzar İdarəçilik və Siyasi Elmlər ixtisası üzrə
bitirmişdir. O, uzun müddət idarəçiliklə məşğul olmuşdur və bu sahədə
böyük təcrübəsi var. Bu təcrübə neft, qaz, sənaye təhlükəsizliyi və enerji
satışı sahələrini əhatə edir. Kamal Şabanov 2008-ci ildən ALTEN GROUP
şirkətinin icraçı direktorudur. Onun Azərbaycan dilindən başqa fransız,
rus və ingilis dilində danışması, həmçinin bir çox ölkələri əhatə edən
işgüzar əlaqələri ALTEN GROUP-un işinin irəli aparılmasında böyük rol
oynayır.

Graduated from Azerbaijan State University of Politics and Social
Management and being Bachelor of Business Management and Political
Sciences Kamal Shabanov has an extensive corporate development
profile. He has nine-year experience in Oil and Gas, Industrial Safety
and Energy market sectors.
Since September 2008 he holds a position of Managing Director in
Alten Group Company.
He speaks Russian, French and English and has an extensive business
contacts worldwide that helps promoting alternative energy business
of Alten Group.

Məruzənin mövzusu:
Alternativ enerjinin duyulan səsi

Title of Speech:
Audible call of alternative energy
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Summary of Speech:
Ladies and gentlemen, we are an alternative energy solutions company and there is bold logic to an alternative energy companies’ participating in
an energy conference of this altitude. Because, according to pundits from the fossil energy the easy and cheap oil and gas era seems to be over. As
admitted by DUCHT ROYAL SHELL ex-chief executive Jeroen van der Veer ‘Humanity has never before faced such a challenging outlook for energy
and the planet. This can be summed up in five words: more energy, less carbon dioxide. And it is no wonder that there is a strong trend of forming
alternative energy solutions of oil giants. Alternative energy issue establishes itself in power not only at the cost of its own endeavor. It is gradually
brought to the agenda as a demand of time. Biogas was the source of London city street lightening during the end of the 19th century. Then
the French government undertook its biogas initiative in as early as 1930th. Within the frame of that initiative almost 2000 biogas reactors were
installed throughout the country. But if we further trace the story of the French governments’ program, we see that it was abandoned. Although
a technologically highly advanced country, France still enjoyed as it does now, no less developed farming industry up to the ability to export farm
products such as famous French butter. And a plenty of butter means abundant in quantity cows. So, the governments’ biogas initiative could not
have been abolished due to lack of the substrate for biogas, cow manure. The scholarly audience of this conference can easily guess the why. Oil
drilling companies were demanding just mere 3 dollars for the barrel of oil. Surely, the same volume of water catered would take the same amount.
So there was no reason whatsoever to go on with the program. Not just for the French Government. Would we were they, we would do the same.
After all why one should bother for something very, very cheap, easily available and plentiful?
But world, times and conditions are changing fast. Just on the eve of this event Pentagon experts made a statement a bit frightening. Very serious
not only for the topic and figures uttered, but also for the caliber of the source, the USA’s defense department. According to the authors of the
investigation set in action every second year and called The Joint Operating Environment, just in a few years we are going to experience fuel
shortage. They say it in plain words that by 2012-2015 we can run out of oil. Of course not off the total reserves of oil, but functional ones. It takes
enormous money, equipment and man power to discover and develop new oil reserves. As it was admitted by Mr. Tony Hayward of BP, it will take
1 billion per year till 2030 to develop new oil reserves. The money is there, but as well as the shortage of oil engineers and drilling shelves. Besides,
we are running out of oil at a higher speed than we develop new sources.
As an energy establishment we observe and analyze all trends of world energy problems and see it too well only the arise of need for other-thanfossil, alternative sources.
And, ladies and gentlemen, I would like to speak on biogas.
Nowadays alternative energy equipment is blamed for the unsatisfying productivity and high cost. But it is an open secret that technology takes
time to become fully operational and developed.
But even with these temporary faults experienced now, alternative energy slowly, but surely takes a very firm stand, however conventional, habited
for and conveniently obtained fossils might be. Because fossil energies are exhaustible and environmentally harmful. In big cities, in megalopolises
during daytime Sunrays make their way to us with increasing difficulty. Because of smog from the muffler of our cars, which are adding up in
number every day by 50 000.
Should I recall the recent disaster in the Mexican Gulf? In sounded like an omen to all of us. All of a sudden whole world was thinking and talking
about the side effects oil and oil drilling. This catastrophe served as a culmination to our estimation of use of oil. It had a synergetic impact on us:
it culminated in our differing views for oil business.
ALTEN GROUPs founders were deliberating on these issues in as early as the 1990s, when oil was the only psychologically acceptable energy.
But not now, when alternative sources of energy are in strong interests of states and governments. The Azeri President issued a directive on
development of alternative energy sources in Azerbaijan, even while admitting that Azerbaijan can be a reliable supplier of gas to world markets
for at least 100 years. Probably this term is just enough to bring the alternative energy technology to the level of satisfactory efficiency.
If by alternative energy bioenvironment, the Sun and the wind are meant, then there you go by operating in Azerbaijan.
But there is yet another alternative energy source; which is biogas.
Now more than a century and a half from the London biogas fueled street lamps, and more than half a century after French Governments biogas
initiative, while looking for new sources of fuel and energy biogas is again brought to the agenda as a feasible, cost efficient design. ALTEN GROUPs
studies in the field make us to consider biogas projects very seriously.
I must emphasize that ALTEN GROUP as a part of its business plan have done more research and practical work than all companies engaged in
biogas in Azerbaijan counted together. In our research works took part biogas specialists from Ukraine and Germany.
Having passed through the research and designing phase, we installed our pilot biogas reactor in one of mountainous areas of Azerbaijan. At the
very beginning of our work we encountered with some highly surprising and inspiring conditions offered by local environment. First of all, Azeri
climate demands less energy care for heating biogas reactors, and this sets free a very tangible part of the bioreactors own gas output, lowers
costs on maintenance, thus rendering this energy equipment more competitive. Then we discovered another wonderful feature of local flora, which
is that grasses from the Caucasus foothills render cow manure denser, by the increased quota of hard particles, and thus decrease the demand of
the manure for the bioreactor substrate.
Inspired with the results from our pilot project we installed several more biogas reactors in different parts of Azerbaijan and the results were the
same. And Azeri rural population reacted accordingly, since during wintertime they spend quite a money on wood, which is obtained by the illegal
ways of unauthorized wood falling. So we see how the biogas project is a silver bullet serving several targets simultaneously. A biogas reactor
1. Can supply enough fuel to the household
2. Save trees
3. And utilize cow manure which is a kind of pollution in a highly effective way as a biomethane substrate and turn it into a supremely valuable
fertilizer.
Fertilizers can further be used in the greenhouses to promote production of ecological food plants. Thus Azerbaijan can display itself in a new
capacity of the supplier of ecological foodstuffs to European markets. The biogas reactors and greenhouse projects directly serve the state
programs of rural uplift and non-oil sector development. Definitely, an increased rate of employment is also one of the strongest aspects of ALTEN
GROUPs biogas and green house initiative.
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VOLFQANQ ŞPORRER

WOLFGANG SPORRER

REGİONAL MENECER, XƏZƏR REGİONU
OMV GAS AND POWER

REGIONAL MANAGER, CASPIAN REGION
OMV GAS AND POWER

Cənab Volfqanq Şporrer 1970-ci ildə Vyanada (Avstriya) anadan
olmuşdur. O, Vyana (Avstriya) və Louvain-la-Neuve (Belçika)
universitetlərində, həmçinin London School of Economics-də hüquq
təhsili almış, elə həmin Məktəbdə də müdafiə etmişdir. Cənab Şporrer
Johns Hopkins Universitetinin Ali Beynəlxalq Araşdırmalar Məktəbinin
(SAIS) Beynəlxalq münasibətlər fakültəsini magistr dərəcəsi
ilə bitirmişdir.
Təhsilini başa vurduqdan sonra, o, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Təşkilatında (ATƏT), Avropa Komissiyasının Moskva, Tirana, Sarayevo və
Priştinadakı nümayəndəliklərində siyasi analitika, strateji araşdırmalar
və beynəlxalq danışıqlar sahələrində müxtəlif məsul vəzifələrdə
işləmişdir. 2005-ci ildə cənab Şporrer Avropa Komissiyasının Bakıdakı
(Azərbaycan) nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
2007-ci ildən etibarən o, OMV Gas and Power GmbH şirkətinin Xəzər
regionu üzrə regional meneceri vəzifəsində işləyir.

Mr. Wolfgang Sporrer was born in Vienna, Austria in 1970. He studied
law at the Universities of Vienna, Louvain-la-Neuve (Belgium) and at
the London School of Economics, where he completed his thesis, and
received a Masters Degree in International Relations from the Johns
Hopkins University- School of Advanced International Studies (SAIS).
Subsequesntly, Mr. Sporrer worked in progressively responsible positions
for the Organisation for Security and Cooperation in Europe and for the
European Commission in Moscow, Tirana, Sarajevo and Pristina, in the
fields of political analysis, strategy and international negotiation. In
2005, he was appointed Head of the European Commission’s office in
Baku, Azerbaijan.
Since 2007, he has been Regional Manager for the Caspian Region at
OMV Gas and Power.

Məruzənin mövzusu:
“Cənub dəhlizi”: Şanslar və Təhlükələr

Title of Speech:
The “Southern Corridor”: Chances and Perils
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LUİS VERQARA

LUIS VERGARA

“NİLE DELTA OFFSHORE” ŞİRKƏTİNİN RƏHBƏRİ
RWE Dea Misir

HEAD OF NILE DELTA OFFSHORE
RWE Dea Egypt

Luis geologiya sahəsində birinci dərəcəsini Kolumbiya Dövlət
Universitetində (1988) və elmlər doktoru dərəcəsini Almaniyanın
Giessen Universitetində (1994) almışdır. O, Kolumbiya Geoloji
Tədqiqatlar Təşkilatında, Kolumbiya Dövlət Universitetində, “Deminex
Colombia Petroleum and RWE Dea AG” şirkətində işləmişdir. O,
Kolumbiya, Almaniya, Norveç, Polşa və Misir daxil olmaqla, bir neçə
ölkədə kəşfiyyat işləri ilə bağlı fəaliyyət göstərmişdir. O, kollegial
şəkildə baxılan jurnallarda sənədlər, əsasən də seysmostratiqrafiya,
dərin sularda kəşfiyyat, tabaşirli foraminiferanın üzvi geokimyası və
mikropaleontologiyasına dair məqalələr çap etdirmişdir. O, hazırda
Qahirə şəhərində yerləşən “RWE Dea Misir” şirkətinin dəniz kəşfiyyat
işləri şöbəsinin rəhbəridir.

Luis received his first degree in Geology from the National University
of Colombia (1988) and the PhD degree from the University of
Giessen, Germany (1994). He has worked for the Colombian Geological
Survey, the National University of Colombia, Deminex Colombia
Petroleum and RWE Dea AG. He has been active on Exploration in
a few countries including Colombia, Germany, Norway, Poland and
Egypt. He has published papers in peer reviewed journals mainly on
sequence stratigraphy, deep water exploration, organic geochemistry
and micropaleontology of Cretaceous foraminifera. He is currently
in charge of the offshore exploration of RWE Dea Egypt, based in El
Cairo.

Məruzənin mövzusu:
Misirin Qərbi Nil Çayının Deltasında karbohidrogenlərin kəşfiyyatı,
Xəzər dənizi ilə mümkün analogiyalar (oxşar cəhətlər)
Məruzənin təsviri:
Nil çayının deltası karbohidrogenlərlə zəngin olan dünya səviyyəli
bir rayondur və orada əhəmiyyətli qaz ehtiyatları və hələ aşkara
çıxarılacaq resurslar mövcuddur. Ötən illər ərzində “RWE Dea” şirkəti
özünün həm quruda, həm də dənizdə istismar etdiyi sahələrlə bağlı
layihələr çərçivəsində və ya suyun daha dərin hissəsində yerləşən dəniz
ərazilərində tərəfdaş kimi həyata keçirdiyi kəşfiyyat işləri çərçivəsində
sözügedən deltanın qərb hissəsində kəşfiyyat işləri aparmaqdadır.
Şirkət potensialı müəyyənləşdirmək üçün 3Ö seysmik göstəricilərin
böyük hissəsini almış və ya yenidən işləyib hazırlamışdır. Hazırda diqqət
yetirilməsini tələb edən çoxlu potensial və ya sübut olunmuş neftli və
qazlı laylar vardır. Lay növləri əsasən və xüsusən də, dərinlikdə yerləşən
dəniz kanal sistemləri ilə bağlıdır, belə ki, quru ərazidə dib çöküntüləri
ilə dolaraq kəsilmiş vadilər və delta düzənliyinin paylayıcı kanalları
sübut edilmiş laylardır. Orada son dövr miosenin Messin yarusuna
yığılmış qaz stratiqrafik tutucu (tələ) komponentə malikdir və özündə
nəzərə çarpan birbaşa karbohidrogen əlamətləri nümayiş etdirir. Dəniz
ərazilərində ən çox izlənilən neftli və qazlı laylar ilkin Messin və Pliosen
dövrünün maili kanal sistemləri və əlaqədar süxur növləri (vulkan
püskürməsi nəticəsində yaranmış) ilə bağlıdır. Birbaşa karbohidrogen
əlamətlərinə baxmayaraq, əsas risklər qalıq qazın mövcudluğu, yan
və qırılma qatlarının səmərəliliyi və eyni zamanda layın mövcudluğu
və ya hissələrə bölünməsi ilə əlaqədardır. Nil çayı deltası və Xəzər
dənizi karbohidrogen rayonları arasında oxşar cəhətlər vardır. Misirdə
Pliosen dövrünə aid deltalarda qalın yuyulmuş pazlar əmələ gəlir və
bunlar Orta Xəzər Dənizində klassik seysmostratiqrafik modelin dərs
kitabında verilmiş nümunələrini təmsil edən yuyulmuş pazlara oxşayır.
Dayaz dəniz, çay və göl çöküntülərinin də ümumi süxur növləri olduğu
görünür. Digər heyrətamiz oxşar əlamətlər palçıq vulkanlarının mövcud

Title of Speech:
Hydrocarbon Exploration in the West Nile Delta, Egypt; possible
analogies to the Caspian Sea
Summary of Speech:
The Nile Delta is a world class hydrocarbon province with significant
gas reserves and yet-to-find resources. Over the past years RWE Dea
has been exploring the western portion of the delta in own operated
concessions, both onshore and offshore, or as partner in deeper
offshore areas. The company has acquired or reprocessed a great
amount of 3D seismic data in order to tap the potential. There are
numerous plays, potential or proven, which are demanding attention
at present. Reservoir types are mostly related to deep marine channel
systems, especially in the offshore, whereas in the onshore area incised
valleys filled with terrestrial clastic deposits and distributary channels
of the delta plain are proven reservoirs. There, gas accumulations
in the Messinian have a stratigraphic trap component, and exhibit
conspicuous direct hydrocarbon indicators (DHI). In the offshore
concessions, the mostly pursued plays are related to slope channel
systems and associated facies of pre-Messinian and Pliocene age.
Major risks are the presence of residual gas despite DHIs, plus the
effectiveness of side and fault seals, and also reservoir presence or
compartmentalization. There are similarities between the Nile Delta
and the Caspian Sea hydrocarbon provinces. In Egypt, Pliocene deltas
build up thick prograding wedges analogous to those in the Middle
Caspian Sea, representing textbook examples of the classical sequence
stratigraphic model. Shallow marine, fluvial and lacustrine deposits
appear to be common facies as well. Other shared striking features are
the existence of mud volcanoes. From the operational point of view,
common challenges can be seen in seismic acquisition with OBC, e.g. in
the transition zone, and in drilling activities offshore in several hundred
meters of water depth, and target depths of 6 km or more. In general,
we believe several aspects of RWE Dea’s experience exploring the Nile
Delta can successfully be applied in the Caspian Sea.
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olmasıdır. Operativ baxımdan ümumi çətinlikləri dənizdibi kabel ilə
həyata keçirilən seysmik tədqiqatda da, məs: keçid zonasında və
dənizdə suyun bir neçə yüz metr dərinliyində və 6 km və ya daha çox
hədəf dərinliklərində aparılan qazma işlərində görmək mümkündür.
Ümumiyyətlə, biz Nil çayı deltasını tədqiq edən “RWE Dea” şirkətinin
təcrübəsinin bir neçə aspektinin uğurla Xəzər dənizinə tətbiq oluna
biləcəyinə inanırıq.
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SER ENDRÜ VUD

SIR ANDREW WOOD

ITE GROUP PLC ŞİRKƏTİNİN BAŞ MƏSLƏHƏTÇİSİ

SENIOR ADVISOR, ITE GROUP PLC

Endrü Vud 1961-ci ildən 2000-ci ilədək Britaniya Diplomatik Xidmətinin
üzvü idi. O, 3 xarici paytaxta xidmətə təyin edilmişdir: Moskvada 196466, 1979-82, və 1995-2000 ci illərdə (sonuncu dəfə səfir kimi), iki dəfə
Vaşinqtonda: 1967-70 və 1989-92-ci illərdə (Missiya Başçısının müavini),
və Belqradda 1975-79 və 1985-89-cu illərdə (Səfir vəzifəsində) xidmət
etmişdir. Onun Londonda çalışdığı müxtəlif vəzifələr Katib Müavininin
Köməkçisi kimi diplomatik xidmətin maliyyə və inzibati məsuliyyətini
əhatə etmişdir.
2000-ci ilin əvvəlində Moskvanı tərk edən Endrü Vud mütəmadi olaraq
Rusiyaya qayıdır, o cümlədən Ukrayna, Qazaxıstan, Özbəkistan və
Azərbaycana səfər edir. O, müxtəlif vaxtlarda bir sıra qərb şirkətləri, o
cümlədən Ernst & Young, Unilever, Digeo və GlaxoSmithKline şirkətləri
ilə çalışmışdır. Yaxın müddətdə isə PriceWaterhousCoopers, Toyota
Motor Europe, Citibank və Montrose Associates şirkətlərinə xidmət
etmişdir. O, 2000-2007-ci illərdə Xarici və Kolonial İnvestisiya Trestinin
idarə heyətində, PBN şirkətində (hazırda sədr kimi) və 2000-200-ci
illərdə Rus-Britaniya Ticarət Palatasının (Russo-British Chamber of
Commerce) (sədr kimi də daxil olmaqla) xidmət etmişdir.
Endrü Vud 2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər Nyu-York Fond Birjasının
siyahısında adı olan, kömür və poladəritmə sektorlarında fəaliyyət
göstərən “Meçel” şirkətinin Direktorlar şurasında çalışmışdır. 20032007-ci illərdə o, “Renaissance Capital” şirkətinin Məsləhət şurasının
üzvü, həmçinin “Air Products Inc” şirkətinin məsləhətçisi, “Victor Zorza
Hospice Trust” cəmiyyətinin qəyyumu və “King’s College (Cambridge)
Association” cəmiyyətinin prezidentidir. O, 2008-ci ildən etibarən
“Cratham House” təşkilatının müxbir üzvü kimi fəaliyyət göstərir.
2 yanvar 1940-cı il tarixində Böyük Britaniyanın Hibraltar mülkündə
anadan olmuş Endrü Vud həmçinin Kembric Kral Kollecinin tarix elmləri
üzrə magistridir. O, əslən Masetdən olan Stefani ilə evlidir, onların üç
övladı var, Londonda və Cersidə (İngilis boğazında yerləşən adalar)
yaşayırlar.

Andrew Wood was a member of the British diplomatic service from
1961 to 2000. He was posted to three foreign capitals: Moscow 1964-6,
1979-82 and 1995-2000 (the last as Ambassador); Washington DC,
1967-70 and 1989-92 (as Deputy Head of Mission); and Belgrade,
1975-9 and 1985-89 (as Ambassador). His various London postings
concluded as Deputy Under Secretary in charge of the finance and
administration of the Diplomatic Service.
Since leaving Moscow in early 2000 Sir Andrew has returned regularly to
Russia, as well as to Ukraine, Uzbekistan, Kazakhstan and Azerbaijan. He
has acted at various times on behalf of a number of Western companies,
including Ernst &Young, Unilever, Diageo, and GlaxoSmithKline. More
recently he has assisted PriceWaterhousCoopers, Toyota Motor Europe,
Citibank and Montrose Associates. He served on the Boards of the
Foreign and Colonial Investment Trust (2000-2007), the PBN Company
(now as Chairman), and (2000-2008) the Russo-British Chamber
of Commerce (including as Chairman). He was on the Board of
OAO Mechel (a Russian coal and steel company listed on the NYSE)
between 2004 and 2006. He was a member of the Advisory Council of
Renaissance Capital from 2003-2007 and is a member of the Advisory
Council of Air Products Inc. He is a Special Representative for BP, an
Adviser to ITE Group plc, a Trustee for the Victor Zorza Hospice Trust,
and the President of the King’s College (Cambridge) Association. He
has been an Associate Fellow of Chatham House since 2008.
Andrew Wood was born in Gibraltar on 2 January 1940, and has an MA
in history from King’s College, Cambridge. He is married to Stephanie
(nee Masset). They have three children, and live in London and Jersey
(Channel Islands).
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AKADEMİK XOŞBƏXT YUSİFZADƏ

ACADEMICIAN KHOSHBAKHT YUSIFZADEH

ARDNŞ-NİN BİRİNCİ VİTSE-PREZİDENTİ

THE FIRST VICE PRESIDENT OF SOCAR

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Türk Dünyası Araşdırmaları
Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya Beynəlxalq
Mühəndislər Akademiyasının fəxri akademiki Xoşbəxt Bağı oğlu
Yusifzadə 1930-cu il yanvarın 14-də Bakının Pirşağı kəndində anadan
olmuşdur. 1947-ci ildə orta məktəbi, 1952-ci ildə isə Azərbaycan Sənaye
İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını) “neft və qaz
yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı” ixtisası üzrə bitirmişdir. Əmək
fəaliyyətinə “Neft Daşları” yatağında böyük geoloq kimi başlamışdır.
1970-ci ildən “Xəzərdənizneftqaz” Birliyində Baş direktorun müavini baş
geoloq vəzifəsində çalışmışdır. 1994-cü ildən Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti, 2004-cü ildən birinci vitseprezidentidir. 1961-ci ildə namizədlik, 1987-ci ildə isə Moskvada
doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 170-dək elmi məqalənin,
17 monoqrafiyanın, 6 ixtiranın müəllifidir. Müstəqil Azərbaycanın ali
mükafatları “İstiqlal”, “Şərəf” və “Şöhrət” ordenləri, keçmiş İttifaqın
iki Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və “Şərəf nişanı” ordeni ilə, bir sıra
medallar və fəxri fərmanlarla, eləcə də Türk Dünyası Araşdırmaları
Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının “Qızıl ulduz” medalı ilə təltif edilmiş,
iki dəfə Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatına, “SSRİ-nin Fəxri
neftçisi”, “Yer təkinin fəxri kəşfiyyatçısı” adlarına layiq görülmüşdür.

An active member of the Azerbaijan National Academy of Sciences
and the International Academy of Sciences of Turkish World Research,
as well as an honourable academician of the Russian International
Academy of Engineers, Hoshbaht Baghi Yusifzadeh was born on 14
January 1930 in the Pirshagi village outside Baku.
He graduated from secondary school in 1947, and in 1952 graduated
from the Oil and Gas Field Geology and Exploration Faculty of the
Azerbaijani Industrial Institute (presently, the Azerbaijani State Oil
Academy). He started working as a senior geologist at the Oily Rocks
field. He has been working as the deputy general manager and a
senior geologist at the Khazardanizneftgas Production Association
since 1970.
He has served as the vice president of SOCAR since 1994 and the first
vice president since 2004. He defended his master’s dissertation in
1961 and his PhD in 1987 in Moscow. He is the author of about 170
scientific articles, 17 monographs, and six inventions. He was awarded
the “Istiglal”, “Sharaf” and “Shohrat” orders of independent Azerbaijan,
two Soviet Red Banners of Labour and the Badge of Honour, and a
number of medals and certificates, as well as the Golden Star of the
International Academy of Sciences of Turkish World Research. He has
received two state awards and was awarded the titles of “Honorary Oil
Worker of the USSR”, and “Honorary Prospector”.
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MEHMET UYSAL

MEHMET UYSAL

TÜRK NEFT ŞİRKƏTİNİN (TPAO) SƏDRİ VƏ PREZİDENTİ

CHAIRMAN, PRESIDENT
TURKISH PETROLEUM CORPORATION (TPAO)

Mehmet UYSAL Türk Neft Şirkətinin Sədri və Prezidentidir.
O, İstanbul Texniki Universitetinin Geoloji fakültəsini bitirdikdən sonra
Amerikanın St. Luis Universitetinin Şərq və Elm fakültəsinin magistratura
pilləsində təhsil almışdır.
1990-cı ildə o, Hyustonda Rays universitetinin Wiess məktəbində elmi
əməkdaş idi.
1979-dan 2003-ə, o kiçik və böyük geofizik kimi müxtəlif layihələrdə
işlədi və Türk Neft Korporasiyasının Araşdırma Şöbəsində çoxlu
araşdırma layihəsini apardı. 2003-2006-cı illər ərzində, o Beynəlxalq
Layihələr Şöbəsində Şöbə Meneceri kimi işlədi. O 2006-2007-in arasında
TPAO-nun Vitse-prezidenti kimi xidmət etmişdir. O 2008-dən bəri Türk
Neft Korporasiyasının idarə heyətinin sədri və prezidentidir. O, Geoloji
Mühəndislər Palatası və Geofizik Mühəndislər Palatasının və Türkiyə
Neft Geoloqları Assosiasiyasının üzvüdür.

Mehmet Uysal is the President and Chief Executive Officer of Turkish
Petroleum Corporation (TPAO).
After graduating from the Department of Geology from the Istanbul
Technical University, he had his Master Degree in Geophysics at the
Earth and Science Department, St. Louis University in USA. He was
a Research Assistant at the Wiess School of Natural Sciences, Rice
University, Huston in 1990.
From 1979 to 2003, he worked in various projects as junior and senior
geophysicist and leaded many exploration projects in the Exploration
Department of Turkish Petroleum Corporation. Between 2003-2006,
he worked as a Department Manager in the International Projects
Department. He has served as Vice President of TPAO between 20062007. He is the Chairman of the Board of Directors and the President
of Turkish Petroleum Corporation since 2008. He is a member of the
Chamber of Geological Engineers and the Chamber of Geophysical
Engineers and Turkish Association of Petroleum Geologist (TAPG).

Məruzənin mövzusu:
TPAO-nun Xəzər və Qara dənizdə fəaliyyəti
Məruzənin təsviri:
TPAO-nun Xəzər və Qara dənizdə fəaliyyəti
• TPAO –nun axtarış/arama, qazma, istehsal fəaliyyətlərinə qısa nəzər
• TPAO Xəzər dənizində
• Qara dənizin Qərbində istehsalat
• Qara dənizin Hydrocarbon Potensiyalı
• Petrobras və ExxonMobil ilə konsorsiumlar
• Sinop Blokunda qazma (burğu ilə deşmə, məşq)
• 2012-ci ilə kimi Qara dənizdə araşdırma proqramı

Title of speech:
TPAO activities in Caspian and Black Sea
Summary of speech:
TPAO and Activities in Caspian & Black Sea Basins
• A short look at TPAO’s Investments, drilling activity, production,
licences etc.
• TPAO in Caspian
• Production in Western shallow Black Sea
• Hydrocarbon Potantial of Black Sea
• Consortiums with Petrobras and ExxonMobil
• Drilling in Sinop Block
• Exploration program in Black Sea till 2012
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DR. PİTER KAZNAÇEYEV

DR. PETER KAZNACHEEV

“KHAZNAH STRATEGIES LTD.” ŞİRKƏTİNİN İDARƏEDİCİ
TƏRƏFDAŞI

MANAGING PARTNER
KHAZNAH STRATEGIES LTD.

Pyotr Kaznaçeev “Khaznah Strategies Ltd.” şirkətinin (www.khaznah.
co.uk) idarəedici tərəfdaşı və təsisçisidir. Baş ofisi Londonda yerləşən,
konsaltinq və investisiya məsələləri üzrə məsləhət sahəsində fəaliyyət
göstərən bu şirkət energetika sektorunda çalışan özəl və dövlət
şirkətlərini biznesin inkişafı üzrə məsləhət xidmətləri ilə təmin edir.
“Khaznah Strategies Ltd.” şirkəti karbohidrogen hasil edən ölkələr, o
cümlədən keçmiş Sovetlər Birliyi, Yaxın Şərq və Asiya dövlətlərinin
neft və qaz şirkətləri arasında əlaqələrin yaradılması fəaliyyəti üzrə
ixtisaslaşıb. “Khaznah Strategies Ltd.” şirkəti sözügedən regionlarda
fəaliyyət göstərən şirkətlərə biznes imkanlarının qiymətləndirilməsi, yeni
karbohidrogen yataqlarının mənimsənilməsi və strateji tərəfdaşlıqların
qurulması kimi işlərdə yardım göstərir. 2005-ci ildən etibarən, Doktor
Kaznaçeyev Rusiya Federasiyası Milli İqtisadiyyat Akademiyasının
nəzdində Enerji Tədqiqatları və İqtisadiyyatın İnkişafı Mərkəzində Baş
mühazirəçi qismində fəaliyyət göstərir.
Pyotr Kaznaçeyevin əvvəlki iş təcrübəsinə Kremldə neft və qaz sənayesi
ilə bağlı yüksək vəzifələr də daxildir. O, 2005-ci ildən 2009-cu ilə
qədər BP şirkətində Biznesin İnkişafı üzrə Məsləhətçi vəzifəsində
çalışıb. 2002-2005-ci illərdə cənab Kaznaçeyev Rusiya Prezidentinin
Administrasiyası nəzdində Böyük Səkkizlik (G8) qrupunda iqtisadi
siyasət üzrə Baş məsləhətçi və köməkçi təmsilçi vəzifələrində çalışıb.
1999-2001-ci illərdə Sərmayə Qoyuluşlarına Zəmanət üzrə Çoxtərəfli
Agentlikdə (MIGA) Dünya Bankının məsləhətçisi vəzifəsində, habelə
Rusiya Parlamentində “Avropa Klubu” parlamentar qrupunun xarici
siyasət və iqtisadiyyat məsələləri üzrə məsləhətçisi vəzifəsində çalışıb.
Pyotr Kaznaçeyev Moskva Dövlət Universitetinin Siyasi Fəlsəfə fakültəsini
bakalavr və elmlər namizədi dərəcələri ilə, habelə İtaliyanın Bolonya
şəhərlərində və ABŞ-ın Vaşinqton şəhərindəki Cons Hopkins adına
Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Perspektivli Beynəlxalq
Tədqiqatlar Məktəbində (SAIS) Beynəlxalq İqtisadiyyat fakültəsini
bakalavr dərəcəsi ilə bitirib. Onun doktorluq dissertasiyası 2002-ci ildə
Keçid İqtisadiyyatı üzrə İnstitut tərəfindən dərc edilib.
Məruzənin mövzusu: Xəzər dənizində milli neft şirkətlərinin artan rolu.
Nəqletmənin optimallaşdırılması və karbohidrogen sənayesinə sərmayə
qoyuluşları.

Peter Kaznacheev is the Managing Partner and founder of Khaznah
Strategies Ltd. (www.khaznah.co.uk), a London-based consulting and
investment advisory firm that provides business development advice
to corporate and public sector clients in the energy sector. Khaznah
Strategies specialises in establishing links between oil & gas companies
from hydrocarbon-producing countries, specifically in the former Soviet
Union, the Middle East and Asia. Khaznah Strategies helps companies
in those regions to evaluate business opportunities, access new
hydrocarbon areas, and build strategic partnerships. Dr. Kaznacheev is
also a Senior Lecturer in Energy Studies and Development Economics
at the Academy of the National Economy of the Russian Government
where he has been lecturing since 2005.
Peter Kaznacheev’s previous experience combines both oil&gas industry
experience in senior work in the Kremlin. From 2005 – 2009 he worked
as a Business Development Advisor with BP where he focused on Russia
and Central Asia. In 2002-2005 he was a Senior Advisor working on
economic policies and Assistant Representative at the Group of Eight
(G8) in the Administration of the Russian President. In 1999 - 2001
he was a consultant at the World Bank in the Multilateral Investment
Guarantee Agency (MIGA); and acted as Foreign Policy and Economic
Advisor to the “European Club” parliamentary group in the Russian
Parliament.
Peter Kaznacheev received a BA and PhD in Political Philosophy
from Moscow State University, and a Master’s degree in International
Economics from the Johns Hopkins University School of Advanced
International Studies (SAIS) in Washington, DC and Bologna, Italy.
His doctorate dissertation was published in 2002 by the Institute of
Economics in Transition.

Konfrans Materiallarının Sponsoru
Conference Handbook Sponsor

123

• Məruzəçilərin

Tərcümeyi-halları və məruzələri

Speakers` Biographies & Speeches •

Title of Speech:
The growing role of NOCs in the Caspian. Optimizing transportation and investing in the hydrocarbon industry.
Summary of Speech:
The presentation looks at the role of NOCs from the Middle East and Asia in the implementation of the following transportation projects:
• East. The Turkmenistan - China gas pipeline: how to build and put on stream a pipeline in a record time. There are two other pipelines towards
the East which are currently under construction: the gas pipeline from Kazakhstan to China and the oil Kazakhstan - China pipeline.
• South. The new Turkmenistan - Iran gas pipeline.
This analysis is then applied to the following topics:
• Geopolitics and transportation. Issues of transportation in a landlocked hydrocarbon region. Midstream bottlenecks and various approaches to
their resolution.
• Transportation West-East as an alternative to the traditional East-West approach. Given the aftermath of the financial crisis this could also allow
to attract alternative investment options such as NOCs and governments from gas consuming countries in the Middle East and Asia.
• NOCs and upstream developments. The increased potential of investors from the Middle East and Asia to bring on-stream major hydrocarbon
developments in the Caspian.
• Specific pipeline projects. The prospects of future pipeline projects, such as Nabucco, TAPI, South Stream, the Transcaspian; the role of NOCs and
governments in the implementation of those projects.
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DR. SEDAT ÇAL

DR. SEDAT ÇAL

ENERJİ XARTİYASI KATİBLİYİNİN (ECS) İNVESTİSİYA ÜZRƏ BAŞ
EKSPERTİ

SENIOR EXPERT (INVESTMENT)
ENERGY CHARTER SECRETARIAT (ECS)

Cənab Çal Ankara Universitetinin Hüquq Fakultəsində Magistr və
Doktor dərəcələrini, Amerikanın Vaşınqton Hüquq Kollecində hüquq
üzrə Magistr dərəcəsini almışdır. Təhsilində o, hüquq və iqtisadiyyat
sahələrində, xüsusilə də enerji sektoru, maliyyə və ictimai (inzibati)
hüquq üzrə biliklərə yiyələnmişdir. Türkiyənin Xəzinədarlığında 15 il
işləmiş və son vəzifəsi infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsinə
(xüsusilə enerji sektorunda) görə cavabdeh olan Şöbənin Rəhbəri
olmuşdur. Türkiyənin enerji liberallaşdırılması və islahat proqramında
iştirak etmişdir. O, həmçinin, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Boru kəmər Layihəsi
üzrə danışıqlarda fəal iştirak etmişdir. Dr. Çal 2006-cı ilin mart ayından
Enerji Xartiyası Katibliyində baş ekspert vəzifəsində işləyir və onun
vəzifələri Xartiya çərçivəsində investisiya ilə bağlı məsələləri əhatə
edir.

Mr. Çal holds MA and Ph.d degrees from the Ankara University Law
School and LL.M from the American University Washington College of
Law. His academic studies concentrated on law and economics, with
emphasis on energy sector and finance and public (administrative)
law. He has worked for the Turkish Treasury for fifteen years where
he last served as Head of Department responsible for infrastructure
project financing, mainly in the energy sector, and took part in
energy liberalisation and restructuring reform program in Turkey.
He also actively participated in negotiations for the Baku-TbilisiCeyhan Pipeline Project. Dr. Çal has currently been working as senior
expert at the Energy Charter Secretariat since March 2006, with
responsibilities encompassing investment related issues within the
Charter constituency.

Məruzənin mövzusu:
Enerji Təhlükəsizliyi Strategiyaları, Qafqaz miqyası və Enerji Xartiyası
Konvensiyası arxasında məna.

Title of Speech:
Energy Security Policies, the Caucasus Dimension and Implications
under the Energy Charter Treaty.
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Summary of Speech:
The concept of energy security has been on the agenda of nations for a long time, though its gravity of importance and magnitude have been
escalating time to time. The East-West energy dialog was highlighted in the early 90s as of a prime concern, which indeed led to the establishment
of the Energy Charter Process. In the context of this east-west axis, the Caucasus region plays an important role in terms of energy security. This is
due to the route as well as source diversification purposes.
Energy security calls for timely investments and functional working of energy infrastructure. Investment, trade and transit are the main pillars that
relate to the concerns on energy security. Investment in any sector, but more acutely in the energy field, requires transparency and ability to have
justifiable expectations. All what is said here applies squarely to energy dynamics in the Caucasus region.
The Energy Charter Treaty comes to the frontline as regards concerns on energy security and contributions in this context from the Caucasus. It
is obviously an important issue in this region to ensure that energy investments are in place in an adequate and timely manner, that trading of
energy materials are secured, and a well-functioning and transparent transit regime is established.
The ECT plays an important role under these paradigms. It is the only -and unique- multilateral legal framework specifically designed for energy
sector. All the countries in the Caucasus region are signatories to the ECT. Thus, the Treaty’s extensive provisions would apply in the region and
create a legal platform to ensure energy flows from Caucasus to the world markets. This is best evidenced by the explicit reference to the Energy
Charter Treaty in the Baku-Tbilisi-Ceyhan Petroleum Pipeline Project among the three respective countries in the region (namely, Georgia,
Azerbaijan and Turkey).
This presentation will be highlighting the role of the Charter Treaty in shaping energy policies in the region and its contributions to energy
investments as well as transit issues, not to mention the other noteworthy features indirectly having impacts on the former two pillars.
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JAN PYER MARE

JEAN-PIERRE MARET

TOTAL ŞİRKƏTİNİN KONTİNENTAL AVROPA VƏ ORTA ASİYA ÜZRƏ
GEOFİZİKİ TƏDQİQATLAR ÜZRƏ MƏSLƏHƏTÇİSİ

GEOSCIENCE ADVISOR FOR CONTINENTAL EUROPE AND CENTRAL
ASIA
TOTAL

1978 ildə «Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy, Fransa»
universitetini bitirbmişəm. 1980 ildə TOTAL şirkətində çalışmağa
başlamışam. O zamandan bəri fəaliyyətim geofiziki tədqiqatlara həsr
edilmiş, kəşfiyyat və yataqların işlənməsi sahələri arasında bərabər
olaraq tarazlaşdırılmışdır.
Ilk 25 il ərzində filiallarda (Argentina, Abu Dabi, Myanmar, Venesuela) və
Paris Baş Ofisində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışam. 2003 ildə Amerika
ölkələri üzrə, 2005 ildə isə Şimal dənizi üzrə yataqların istismarı üzrə
koordinator kimi Baş ofisə qayıtmışam. 2008 ildə Kontinental Avropa
və Orta Asiya üzrə bölmədə Geofiziki tədqiqatlar üzrə Məsləhətçi kimi
çalışıram.

Graduated from « Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy,
France » in 1978. Entered in TOTAL in 1980. Since then my activity
was fully dedicated to geosciences and equally balanced between
exploration and field development focuses.
My first 25 years were spent in between various assignments in
subsidiaries (Argentina, Abu Dhabi, Myanmar, Venezuela) and Paris head
office. Back to head office in 2003 as field development coordinator for
Americas, then in 2005 for North Sea. Entered in 2008 the Continental
Europe & Central Asia Business Unit as Geoscience Advisor.

Məruzənin mövzusu:
TOTAL E&P Xəzər dənizində və Xəzər dənizi bölgəsində
Məruzənin təsviri:
• 90-cı illərin əvvəlindən Xəzər dənizində kəşfiyyatın yenidən başlanması
dövründən Total Xəzər layihələrində müntəzəm iştirak edir.
• 20 ildən sonra mühüm məqsədlərdən bəziləri həyata keçirilmiş
(Şah Dəniz), digərləri hasilata keçmək ərəfəsində (Kaşaqan) və yaxud
qiymətləndirmə mərhələsindədirlər (Kalamkas).
• Yaxın keçmişdə 3T tipli sazişlər imzalanmışdır (2009 ildə Kvalinkoye,
2010 ildə Şərqi Karachaganajk və daha bir neçəsinin imzalanması
göslənilir)
• Yeni kəşfiyyat məkanları da tədqiq ediləcəkdir (2009 ildə Zhenis üzrə
HOA – Müqavilələr)
• Xəzər dənizi bölgəsində TOTAL portfelinin artımı gözlənilməkdədir.
• Korporativ İdarəetmə Sisteminin (KİS) nöqteyi-nəzərindən aşağıdakılar
vurğulanmalıdır:
• Müstəqil artım templərinin müəyyən edilməsində Geofiziki tədqiqatlara
və kəşfiyyat biliklərinə verilən əhəmiyyət.
• Geofiziki tədqiqatlar texnologiyalarının qazma və memarlıq sahələrinə
yüksək inteqrasiya səviyyəsi layihələr zamanı və layihələrə hazırlıq
zamanı uğurun əsas faktoru kimi vurğulanacaqdır.

Title of Speech:
TOTAL E&P growth in & around Caspian Sea
Summary of Speech:
• TOTAL has been continuously involved in Caspian projects since the
revival of the exploration in the early 90 ies.
• 20 years later major developments are achieved (Shah Deniz),or about
to produce (Kashagan), or near the end of appraisal phase (Kalamkas).
• 3T type deals were signed recently (Kvalinkoye in 2009, East
Karachaganajk in 2010, and more are expected)
• New exploration themes will be also investigated (HOA for Zhenis
in 2009).
• The Caspian area is still part of the TOTAL portfolio growth
expectation.
• From a CMS (Corporate Management System) point of view, the
following will be underlined:
o The importance given to geosciences and exploration knowledge in
identifying independently growth targets.
The high level of integration of forefront Geosciences technics with
drilling and architecture will be underlined as key success factors in
projects project preparation.
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DR. GREGORY W. RILEY
EXPLORATION MANAGER, BP AZERBAIJAN
Dr. Gregory W. Riley is BP’s Exploration Manager in Azerbaijan. Dr. Riley graduated from Southern Illinois University with degrees in Geology and
Zoology, and a M.Sc. in Geology. He completed a Ph.D. in Geology at Louisiana State University.
Dr. Riley joined BP in 1991 and began his career in Africa and the Middle East. Since 1994 Dr. Riley has worked in the Caspian region in Kazakhstan
and Azerbaijan as an exploration geologist, appraisal geologist and Exploration Manager.
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HARRİ SAÇİNİS

HARRY SACHINIS

YUNANISTAN DÖVLƏT QAZ KORPORASİYASININ (DEPA) SƏDRİ
VƏ BAŞ İCRAÇI DİREKTORU

CHAIRMAN & CEO
PUBLIC GAS CORPORATION OF GREECE (DEPA) S.A

Cənab Saçinis “DEPA” Yunanıstan Dövlət Qaz Korporasiyasının sədri
və baş icraçı direktorudur. Korporasiya boru kəməri ilə həm quru qazı,
həm də maye qazını idxal edərək onu elektrik enerjisi istehsalçıları və
sənaye istehlakçılarına, öz üç törəmə şirkəti vasitəsi ilə isə pərakəndə
müştərilərə satır. DEPA həmçinin Xəzər dənizindəki qaz ehtiyatlarının
Balkan və İtaliya yarımadalarına çatdırılması üçün regional boru
kəmərlərinin inşasını da planlaşdırır.
Hal-hazırda tutduğu vəzifəyə qədər, o, dünyanın aparıcı və ən iri birbaşa
investisiya fondlarından biri olan “Advent International” şirkətində
əməliyyatlar üzrə tərəfdaş vəzifəsində çalışıb. Burada onun vəzifə
öhdəliklərinə qlobal informasiya və media vasitələrində reklam işlərinin
idarə edilməsi daxil olmuşdur.
Bundan əvvəl isə o, “The McGraw-Hill” şirkətlər qrupunun “Platts”,
“McGraw-Hill Construction” və “McGraw-Hill Aerospace & Defense”
kimi informasiya təchizatçılarının daxil olduğu biznes informasiya
qrupunun prezidenti vəzifəsində çalışmışdır. Onun rəhbərliyi altında
sözügedən qrup dünyanın ən aparıcı şirkətlərarası informasiya mənbəyi
və media qruplarından birinə çevrilmişdir.
Bu vəzifədən əvvəl isə, cənab Saçinis “Platts” informasiya agentliyinin
prezidenti vəzifəsində çalışmışdır. O, “Platts” şirkətini istehlak malları
üzrə informasiya xidmətləri və həll variantlarının təchizatçısı kimi
dünyanın ən iri şirkətlərindən birinə çevirdi. Bu isə öz növbəsində “Platts”
şirkətinin elektron ticarət kimi yeni sahələrdə fəaliyyət göstərməsində
səbəb oldu. Hər gün, bütün dünyada aparılan və təxminən 20 milyard
ABŞ dollarına bərabər olan biznes əməliyyatları “Platts” şirkətinin
məlumatlarına əsaslanır.
Cənab Saçinis həmçinin “Standard & Poor’s” şirkətinin Vitse-prezidenti
vəzifəsində də çalışıb. Burada o, sözügedən şirkətin əsas strateji biznes
bölümlərini inkişaf etdirmiş və onlardan birini İnternet məkanında
maliyyə məlumatları цякэ dünyanın ən iri təchizatçısına çevirmişdir.
Cənab Saçinis Yunanıstanın Afina Milli Texniki Universitetini mühəndis
ixtisası, Harvard Biznes Məktəbini isə biznes magistri dərəcəsi ilə
bitirmişdir.

Mr. Sachinis is the Chairman and CEO of DEPA, the Greek Public Gas
Corporation. DEPA imports both pipeline gas and LNG, and distributes
it to electricity producers, industrial users and, through a set of three
subsidiaries, to retail customers. DEPA is also planning to build regional
pipelines to supply Caspian gas to the Balkan and Italian peninsulas.
Most recently he was an Operating Partner for Advent International,
one of the world’s leading global private equity firms, where he was
responsible for the global information and media space.
Prior to that he was President of The McGraw-Hill Companies’ Business
Information Group, comprising Platts, McGraw-Hill Construction, and
McGraw-Hill Aerospace & Defense. Under his leadership, the Group
became one of the top global business-to-business information and
media groups in the world.
Earlier Mr. Sachinis was President of Platts. He built Platts into the world’s
largest commodities information services and solutions provider, and
led Platts into new areas such as electronic trading. Every day, $20
billion worth of transactions were based on Platts information.
Mr. Sachinis was also Group Vice President of Standard & Poor’s, where
he grew key strategic businesses and developed one of them into the
largest global financial quote distributor on the Internet.
He holds an engineering degree from the National Technical University
of Athens, Greece and an MBA from Harvard Business School.

Konfrans Materiallarının Sponsoru
Conference Handbook Sponsor

131

Qeydlər / Notes

132

Konfrans Materiallarının Sponsoru
Conference Handbook Sponsor

• Məruzəçilərin

Tərcümeyi-halları və məruzələri

Speakers` Biographies & Speeches •

TANQAY KOSMAO

TANGUY COSMAO

STATOYL AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTİNİN AÇG VƏ BTC AKTİVLƏRİ
ÜZRƏ MENECERİ

ASSET MANAGER ACG/BTC
STATOIL AZERBAIJAN

Azəri-Çıraq-Günəşli və Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihələrinin aktivlər üzlə
meneceri cənab Tanqay Kosmao neft və qaz sənayesində apstrim və
biznesin inkişafı sahələrində böyük iş təcrübəsinə malikdir. Cənab
Kosmao Statoil şirkətinin Londonda yerləşən beynəlxalq geoloji
kəşfiyyat və hasilat sektorunda işə 2006-cı ildə Şimali Afrika bölgəsində
biznesin inkişafı üzrə məsul işçi kimi başlamışdır. Cənab Kosmao
Statoil şirkətində işə başlamazdan əvvəl Saypem və Byuqz Ofşor
şirkətlərində bir sıra yüksək səviyyəli vəzifələrdə çalışmışdır. O, ABŞda, Çikaqo Nortvestern universitetindən mülki inşaat, geotexnika və
torpaq mexanikası mühəndisliyi üzrə və Fransada Qrenobl Politexnik
İnstitutundan hidromexanika mühəndisliyi üzrə magistr dərəcələri
almışdır.

Mr. Tanguy Cosmao, Asset Manager for Azeri-Chirag-Guneshli and
Baku-Tbilisi-Ceyhan projects has extensive experience of working in
upstream and business development areas in the oil and gas industry.
Based in London, Mr Cosmao joined Statoil E&P International in 2006
in charge of Business Development in the North Africa region. Before
joining Statoil Mr Cosmao hold several high level positions in Saipem
and Bouygues Offshore. Mr Cosmao has his master degrees in Civil
Engineering, Geotechnical and Soil Engineering from the Northwestern
University, Chicago, USA and Fluid Mechanics Engineering from Institut
Polytechnique de Grenoble (INPG), France.
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PİTER MELLBAY

PETER MELLBYE

STATOYL ŞİRKƏTİNİN İCRAÇI VİTSE-PREZİDENTİ, BEYNƏLXALQ
GEOLOJİ KƏŞFİYYAT VƏ HASİLAT SEKTORU

EXECUTIVE VICE PRESIDENT
INTERNATIONAL EXPLORATION & PRODUCTION
STATOIL

Piter Mellbay (20 iyul 1949-cu ildə anadan olmuşdur) Statoyl
şirkətinin beynəlxalq geoloji kəşfiyyat və hasilat sektoru üzrə icraçı
vitse-prezidentidir. O, Statoyl şirkətində bu vəzifəyə 2004-cü ilin
avqust ayında təyin olunmuşdur, 1 oktyabr 2007-ci ildə baş vermiş
birləşmədən sonra StatoilHydro şirkətində eyni vəzifəni daşımışdır və
1 noyabr 2009-cu ildən bəri StatoilHydro şirkətində bu vəzifədə çalışır.
Cənab Mellbay əvvəllər Statoyl şirkətinin Təbii Qaz biznes sahəsi üzrə
icraçı vitse-prezidenti olmuşdur və 1992-ci ildən korporativ icraiyyə
komitəsinin üzvüdür.
Cənab Mellbay Norveç Ticarət Şurasına üzv olmazdan əvvəl 1975ci ildən 1979-cu ilə qədər Ticarət Nazirliyində işləmişdir. O, Statoil
şirkətində 1982-ci ildə işləməyə başlamışdır, öncə səkkiz il qaz
marketinqi sahəsi üzrə vitse-prezident olmuşdur, sonra isə iki il təbii qaz
sahəsi üzrə baş vitse-prezident vəzifəsində çalışmışdır. Cənab Mellbay
korporativ icraiyyə komitəsində əvvəlcə təbii qaz, sənayenin inkişafı,
pərakəndə satış, yüklərin gəmi ilə daşınması və dəniz xidmətləri üçün
məsul şəxs olmuşdur.
Cənab Mellbay Norveç Enerji Siyasəti Fondunun direktorudur. O, Oslo
universitetinin siyasət elmləri üzrə magistr dərəcəsini almışdır.

Peter Mellbye (born 20 July 1949) is executive vice president for
International Exploration & Production in Statoil. He took up this
position in Statoil in August 2004, and has the same role in StatoilHydro
following the merger on 1 October 2007 and from 1. November 2009
in StatoilHydro. Mr. Mellbye was previously executive vice president
for Statoil’s Natural Gas business area, and has been a member of the
corporate executive committee since 1992.
Mr Mellbye worked for the Ministry of Trade from 1975-1979 before
joining the Norwegian Trade Council. He came to Statoil in 1982,
initially as vice president for gas marketing for eight years, and
subsequently spent two years as senior vice president for natural gas.
In the corporate executive committee Mr Mellbye has previously been
responsible for natural gas, industrial development, retail, and shipping
and maritime services.
He is a director of the Energy Policy Foundation of Norway (EPF). Mr
Mellbye has an MSc in political science from the University of Oslo.

Konfrans Materiallarının Sponsoru
Conference Handbook Sponsor

135

Qeydlər / Notes

136

Konfrans Materiallarının Sponsoru
Conference Handbook Sponsor

• Məruzəçilərin

Tərcümeyi-halları və məruzələri

Speakers` Biographies & Speeches •

FİLİP HOÇART

PHILIPPE HOCHART

GDF SUEZ ŞİRKƏTİNİN XƏZƏR REGİONU VƏ İRAN ÜZRƏ
VİTSE-PREZİDENTİ

VICE PRESIDENT CASPIAN, IRAN
GDF SUEZ

Filip Hoçart hal-hazırda GDF Suez şirkətinin Qlobal Qaz və Təbii
Mayeləşmiş Qaz (TMQ) bölməsində Xəzər dənizi ölkələri və İranla bağlı
məsələlərə başçılıq edir.
O 1956-cı ildə anadan olub və Parisdə Ekol Politexnik Universitetini
bitirib və iqtisadiyyat və statistika sahələri üzrə magistr dərəcələrinə
malikdir.
1980-ci ildən o elektrik enerjisi və qazın paylanması sektorunda istismar
vəzifələrində fəaliyyət göstərmiş və 1984-cü ildən isə o Qaz de Frans
şirkətinin Kommersiya Bölməsində qiymət qoyulma sahəsinə başcılıq
etmişdir.
1990-cı ildə o Təchizat Bölməsində vəzifəyə keçmiş və qaz təchizatı
və nəqli sahələrində Rusiya və Hollandiya arasında olan münasibətləri
idarə etmişdir.
1992-ci ildə o Qaz de Frans şirkətinin Moskvadakı nümayəndəsi
vəzifəsinə təyin edildi.
1995-ci ildə isə o Parisdə şirkətin baş ofisində Ötürmə Bölməsində
(dispetçer idarə etməsi), sonra isə Təchizat, Satış və Marketinq
Bölmələrində (satışın və aktivlər portfelinin idarə olunması) müxtəlif
vəzifələrdə çalışmışdır.
2001-ci ildə o Qaz de Frans şirkətinin Şimali Amerika üzrə Baş
Nümayəndəsi və GDF Quebec şirkətinin Prezidenti vəzifələrinə təyin
edilmişdi.
2006-cı ildə isə F. Hoçart Qaz de Frans şirkətinin Qlobal Qaz və Təbii
Mayeləşmiş Qaz (TMQ) bölməsinə hal-hazırda icra etdiyi vəzifəyə təyin
edilmişdi.

Philippe Hochart is presently in charge of Caspian countries and Iran at
GDF Suez Global Gas and LNG division.
He is born in 1956 and is graduated from Ecole Polytechnique, Paris
and has master degrees in economy and statistics.
From 1980 he held operational positions in the power and gas
distribution sector and 1984, he was in charge of pricing in the
Commercial Division of Gaz de France.
In 1990, he was appointed to the Supply Division, where he managed
Russian and Dutch gas supply and transportation contracts.
In 1992, he was appointed as Gaz de France Representative in
Moscow.
Back at the head offices in Paris in 1995 he held different responsibilities
in Transmission Division (dispatching) and then Supply, Trading and
Marketing Division (trading and portfolio management).
In 2001, he was appointed as Gaz de France General Representative for
North America and President of GDF Quebec.
In 2006, P. Hochart joined the Global Gas & LNG division of Gaz de
France in his current position.
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UVE H. FİP

UWE H. FIP

“E.ON RUHRGAS AG” ŞİRKƏTİNİN BAŞ VİTSE – PREZİDENTİ

SENIOR VICE PRESIDENT
E.ON RUHRGAS AG

Doğulduğu tarix / yer: 1960-cı il, Frankfurt-na-Mayne şəhəri

Date/Place of birth: 1960 in Frankfurt/Main

Universitet təhsili: Neft – Qaz Hasilatı Texnologiyası və Biznesin İdarə
Edilməsi üzrə Magistr dərəcələri (Diplom-Kaufmann)
Karyerası:
1987-1991-ci illərdə “Mobil”, “Mobil Oil AG” şirkətinin Hamburq
şəhərində yerləşən filialında təbii qazın hasilatı və təchizatı üzrə
əməliyyatlar departamentində bir sıra vəzifələrdə çalışıb.

University degrees: Master in Petroleum Engineering and Degree in
Business Administration (Diplom-Kaufmann)
Career:
1987 - 1991 Several Positions with the German affiliate of Mobil, Mobil
Oil AG, Hamburg, in Natural Gas Production & Supply Operations

1992-ci il. Almaniyanın Essen şəhərində yerləşən “Ruhrgas AG” şirkətinin
qaz tədarükü departamentində çalışıb.
1992-1997-ci illərdə Mərkəzi Avropa və Rusiya üzrə Şərqi Qaz Tədarükü
Departamentində bölmə rəhbəri vəzifəsində çalışıb.
1997-2001-ci illərdə Şərqi Qaz Təchizatı Departamentinin Vitseprezident vəzifəsində çalışıb.
2002-ci ildən etibarən, “E.ON Ruhrgas AG” şirkətinin Şərqi Qaz Təchizatı
Departamentində Birinci Vitse-prezident vəzifəsində çalışır.

1992 Joined the Gas Purchase Division at Ruhrgas AG, Essen, Germany
1992 - 1997 Eastern Gas Purchase Department Head of Section, Central
Europe & Russia
1997-2001 Vice President, Gas Supply East
since 2002

Senior Vice President,
E.ON Ruhrgas AG,
Gas Supply Division East
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LİANA CERVALİDZE

LIANA JERVALIDZE

GÜRCÜSTAN İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR İNSTİTUTUNUN (GIPA) ENERJİ
VƏ ƏTRAF MÜHİT LAYİHƏSİNİN DİREKTORU

DIRECTOR, ENERGY AND ENVIRONMENT PROJECT,
GEORGIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS (GIPA)

Liana Cervalidze Xəzər regionunun enerji siyasəti, tranzit marşrutlar
və regional tədqiqatlar üzrə tədqiqatçı və ekspert, Böyük Britaniyanın
Ridinq Universitetinin Avrasiya Tədqiqatlar Proqramı, eləcə də
Vaşinqtondandakı Kennan adına Perspektivli Rusiya Tədqiqatları
İnstitutunun məzunudur. L. Cervalidze Gürcüstan Neft və Qaz
Korporasiyasında Xəzərin Enerji Geosiyasəti məsələsi üzrə ekspert və
Gürcüstan İctimai Əlaqələr İnstitutunda dosent vəzifəsində çalışır. O,
Gürcüstanın Rustavi-2 özəl televiziya kanalında, habelə “Mze” televiziya
kanalının “Business Courier” və “The Capital” proqramlarında, habelə
“Radio Free Europe” radiosunda müntəzəm olaraq Gürcüstanın enerji
və regional siyasəti məsələlərinə dair çıxışlar edir.
L. Cervalidze Gürcüstan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi, USAID-in
(ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi) OSC və IRIS kimi podratçıları da
daxil olmaqla, bir sıra yerli dövlət qurumları və xarici institutlarda
fəaliyyət göstərməklə yanaşı, Xəzər Regionunun Enerji Tədqiqatları
Layihəsi və Sosial Təşəbbüslər üzrə Tərəfdaşlıq (PSI) kimi tədqiqat
mərkəzlərində regional enerji siyasətinin siyasi və iqtisadi aspektləri
və inkişaf məsələləri üzərində çalışır. L. Cervalidze Bakıda yerləşən
“Azerbaijan-Georgia Transport and Development Co” beynəlxalq
kommersiya müəssisəndə məsləhətçi vəzifəsində də çalışıb.

Ms. L. Jervalidze is a researcher and analyst on the Caspian area energy
policy, transit routes and regional studies, and alumni of the Reading
University Eurasia Studies Program in UK, and the Kennan Institute of
Advanced Russian Studies in Washington DC. Ms. Jervalidze is Analyst
on Caspian Energy Geopolitics at GOGC and Associated Prof. at the
Georgian Institute of Public Affairs. She comments on a regular basis
on Georgian energy and regional policy at Georgian commercial TV
channel Rustavi 2 and Mze programs - Business Courier, The Capital,
and Radio Free Europe.
Ms. Jervalidze has worked with several Georgian and foreign institutions
including the Ministry of Foreign Affairs of Georgia, USAID contractors
(OSC and IRIS) and research canters working on political and economic
aspects of the regional energy policy and development: The Caspian
Area Energy Studies Project and Partnership for Social Initiatives PSI.
She acted as advisor to international commercial entities “AzerbaijanGeorgia Transport and Development Co” –based in Baku.

Məruzənin mövzusu:
Qaz ixrac marşrutlarının diversifikasiyası strategiyasının gücləndirilməsi:
Gürcüstanda maye / sıxılmış təbii qaz terminalları

Summary of Speech:
Azerbaijani gas needs to have an access to the European market.
Long negotiations between Azerbaijan and Turkey on the transit of
Azerbaijani gas has delayed the decision on the development of Shah
Deniz phase 2. The building of a LNG/CNG export terminal on the black
sea shore of Georgia, near the port of Poti, would offer the Azerbaijani
gas a direct access to European market. Such a possibility has been
considered by the authorities of Azerbaijan, Georgia and Romania
and a preliminary agreement has been reached. This preliminary
agreement, if maintained, would lay grounds to a well structured
gas supply project. This project, unlike other projects of the south
Caucasus corridor (NABUCCO and White Stream), comprises all three
components: producer, consumer and transit countries. Thus, this
project has two important advantages: it provides for a direct access
to European market, and represents a synergy of producer, consumer
and transit countries.

Title of Speech:
Strengthening of gas export routes diversification strategy: LNG/CNG
terminals in Georgia
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ALEKSANDR XETAQURİ

ALEXANDER KHETAGURI

GÜRCÜSTANIN ENERGETİKA NAZİRİ

MINISTER OF ENERGY OF GEORGIA

Təhsili:
Gürcüstan Texniki Universiteti, Energetika fakültəsi, Yanacaq və Enerji
sahəsinin İdarə Edilməsi ixtisası üzrə Magistr dərəcəsi (Fərqlənmə
diplomu), 2000-2002-ci illər, Tbilisi, Gürcüstan;
USAID / AED “Global Training for Development” Proqramı tərəfindən
Portland şəhərində keçirilən Maliyyə və Büdcənin İdarə Edilməsi üzrə
Peşəkar Təkmilləşdirmə Kursu, 28/07 – 12/09/2001-ci il, Meyn, ABŞ.
ABŞ-ın Florida Universitetinin Kommunal Müəssisələr üzrə Tədqiqatlar
Mərkəzinin Dünya Bankı Tərəfindən Kommunal Müəssisələrin İdarə
Edilməsi və Strategiyalar üzrə Təlim Kursu, 12 – 23/06/2000, Qeynsvill,
Florida, ABŞ.
Tbilisi Biznes və Marketinq İnstitutu, İqtisadiyyat Fakültəsi, Mühasibat
uçotu və Audit ixtisası üzrə Magistr diplomu (Fərqlənmə diplomu),
1997-2000-ci illər, Tbilisi, Gürcüstan.
Gürcüstan Texniki Universiteti, Kompüter Sistemləri və Şəbəkələr ixtisası
üzrə Bakalavr dərəcəsi, 1993-1997-ci illər, Tbilisi, Gürcüstan.

Education:
Georgian Technical University, Faculty of Energy, Specialization of
Energy Management, Masters Degree (Diploma with Honors), 20002002, Tbilisi, Georgia;
USAID/AED Global Training for Development Training Course on
Finance and Budget Management in Portland; 28/07-12/09, 2001,
Maine USA;
Public Utility Research Center / World Bank Training Course on Utility
Regulation and Strategy at the University of Florida; 12-23/06, 2000;
Gainesville, Florida USA.
Tbilisi Business and Marketing Institute. Faculty of Economics.
Specialization: Accounting and Audit. Masters Degree (Diploma with
Honors); 1997-2000, Tbilisi, Georgia;
Georgian Technical University. Computer Systems and Networks
(Bachelor’s Degree); 1993-1997, Tbilisi, Georgia.

İş təcrübəsi:
2007-ci ildən hal-hazıra kimi: Gürcüstan Energetika Nazirliyi, Nazir
2006-2007-ci illər:
Gürcüstan Neft və Qaz Korporasiyası,
Baş direktor;
2005-2006-ci illər:
Gürcüstan Energetika Nazirliyi, Nazirin
birinci müavini;
2004-2005-ci illər:
Gürcüstan Energetika Nazirliyi, Nazir
müavini;
2002-2004-cü illər: Gürcüstan Enerji Tənzimlənməsi üzrə Milli
Komissiyasının İnformasiya Təminatı və Statistika şöbəsinin direktoru;
2000-2002-ci illər: Gürcüstan Enerji Tənzimlənməsi üzrə Milli
Komissiyasının İqtisadiyyat şöbəsinin Baş mütəxəssisi; Gürcüstan Enerji
Tənzimlənməsi üzrə Milli Komissiyasının İnformasiya Təminatı və
Statistika Şöbəsinin direktoru;
1999-2000-ci illər: Gürcüstan Enerji Tənzimlənməsi üzrə Milli
Komissiyasının İqtisadiyyat şöbəsinin mütəxəssisi

Working Experience:
2007- Present - Ministry of Energy of Georgia, Minister
2006-2007 - Georgian Oil and Gas Corporation, General Director;
2005-2006 - First Deputy Minister of Energy of Georgia;
2004-2005 - Deputy Minister of Energy of Georgia;
2002-2004 - Director at Data Ware and Analysis Department in
Georgian National Energy
Regulatory Commission;
2000-2002 - Chief Specialist at Economic Department in Georgian
National Energy Regulatory Commission; Director of Data Ware
and Analysis Department in Georgian National Energy Regulatory
Commission;
1999-2000 - Specialist at Economic Department of Georgian National
Energy Regulatory Commission
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ELİO RUCCERİ

ELIO RUGGERI

“EDISON S.P.A.” ŞİRKƏTİNİN İNKİŞAF ÜZRƏ DİREKTORU

DEVELOPMENT DIRECTOR
EDISON S.P.A.

Elio Rucceri İtaliyanın ilk özəl enerji operatoru olan “Edison S.p.A.”
şirkətində layihə rəhbəri vəzifəsində çalışır. 2002-ci ildən etibarən “IGI”
layihəsinin (Yunanıstan və İtaliya arasında birləşdirici qaz boru kəməri)
işlənib hazırlanmasına, eləcə də Toskana şəhərində yerləşən təbii
maye qaz üzrə təkrar qazlaşdırma terminalının (Rosignano təbii maye
qaz layihəsi) istismarına rəhbərlik edir. Qaz idxalı layihələrinin işlənib
hazırlanması layihələrində fəaliyyət göstərənə qədər, cənab Rucceri
Avropa qaz bazarının dinamikasının təhlili, sözügedən şirkətin qaz
sektorunda strategiyasının müəyyən edilməsi, Avropa qaz bazarında
biznes imkanlarının müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi kimi
fəaliyyətlərə cəlb edilmişdi.
Cənab Rucceri əvvəllər “Edison Gas” adlanan, sonradan isə “Edison S.p.A.”
kimi təsis edilmiş şirkətin Yataqların işlənməsi və Yeni texnologiyalar
şöbəsində layihə üzrə baş mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. Burada
o, Misirdə həyata keçirilən geniş qaz hasilatı layihələrinin müəyyən
edilməsi və işlənib hazırlanması fəaliyyətində yaxından iştirak edib.
Cənab Rucceri Maşınqayırma fakültəsinin diplomuna malikdir və
Korporativ Maliyyə fakültəsini magistr dərəcəsi ilə bitirib.

Elio Ruggeri is Project Leader within Edison S.p.A., the first private
Italian energy operator. Since 2002, Mr. Ruggeri has managed the
development of the IGI Project (Gas Interconnection between Greece
and Italy) and the development of an LNG regassification terminal
in Tuscany (the Rosignano LNG Project). Prior to be dedicated to
the development of gas import projects, he has been involved in
the analysis of the European gas market dynamics, in the definition
of the Company strategy in the gas sector, in the identification and
assessment of business opportunities in the European gas market.
Previously, Mr. Ruggeri was a Project Engineer in the Field Development
and New Technologies department of Edison Gas (now incorporated
in Edison S.p.A.), where he has participated to the definition of the
development scheme of large gas production projects both in Egypt.
Mr. Ruggeri holds a degree in Mechanical Engineering and a Master in
Corporate Finance.
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KJETIL TUNGLAND

KJETIL TUNGLAND

İDARƏEDİCİ DİREKTOR
TRANS ADRIATIC PIPELINE AG

MANAGING DIRECTOR
TRANS ADRIATIC PIPELINE AG

Kjetil Tungland (1959-cu il doğumlu) 1985-ci ildə Oslo Universitetinin
İqtisadiyyat İnstitutunun məzunu olmuşdur. O, 1986-cı ildə Statoil
şirkətində makroiqtisadi analitik vəzifəsində işə başlamışdır. 1990-cı
ildə, Tungland Statoil şirkətinin Təbii Qaz Biznesi bölməsinə kemiş
və 1993-cü ildə bazar təhlilləri şöbəsinin müdiri vəzifəsini tutmuşdur.
1999-cu ildən 2003-cü ilə qədər, Tungland təbii qaz müqavilələri üzrə
danışıqlar, Statoil şirkətinin təbii qaz biznesinin Cənubi və Qərbi Avropa
ölkələrində istehlak bazarına daxil edilməsi və inkişafı məsələlərinə
cavabdeh olmaqla Baş Vitse-Prezident vəzifəsini tutmuşdur.
2003-cü ildə, Tungland İstanbula ezam edilmiş və Koç Holdinq şirkəti ilə
əməkdaşlıq çərçivəsində Türkiyədə təbii qaz satışı üzrə hazırlıq işlərinin
aparılmasına cavabdeh olmaqla İşçi Qrupunun Rəhbəri vəzifəsində
çalışmışdır və daha sonra Statoil şirkətinin Türkiyə üzrə ölkə direktoru
vəzifəsini tutmuşdur. 2005-ci ildən 2007-ci ilə qədər İraqda biznesin
inkişaf etdirilməsi üzrə ölkə direktoru vəzifəsini tutmuş və İordaniyanın
Əmman şəhərində yaşayıb fəaliyyət göstərmişdir. Daha sonra Tungland
Sinqapura ezam edilərək StatoilHydro qrupunun Asiya regionunda
təbii qaz biznesinin inkişaf etdirilməsinə cavabdeh olmuş və son bir
neçə il ərzində orada çalışmışdır.
2010-cu ilin aprel ayında Tungland, Statoil və EGL şirkətlərinin 50:50
prinsipi əsasında təşkil etdikləri birgə müəssisənin Trans Adriatic
Pipeline Layihəsi üzrə İcraçı Direktor vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Kjetil Tungland (born 1959) graduated from University of Oslo, Institute
of Econom-ics, in 1985. He joined Statoil in 1986, as macro economic
analyst. In 1990, Tungland joined Statoil’s Natural Gas Business and
became manager of the market analysis department in 1993. From
1999 until 2003 Tungland held the position as Senior Vice President
responsible for natural gas contract negotiations, marketing and
development of Statoil’s natural gas business in the South and Western
Euro-pean Continent.
In 2003 Tungland was posted to Istanbul working as Task Force
Manager responsi-ble for preparations of natural gas marketing in
Turkey in partnership with Koç Holding and later became Statoil’s
country manager for Turkey. From 2005 until 2007 he was Statoil’s
country manager for business development in Iraq, living and working
in Amman, Jordan. Tungland was then posted to Singapore and was
re-sponsible for developing StatoilHydro’s natural gas business in the
Asian region where he has spent the last couple of years.
In April 2010, Tungland was appointed Managing Director for the
Trans Adriatic Pipeline project, a 50:50 Joint Venture project with
Statoil and EGL. He is now based in Baar, Switzerland, the company’s
headquarters.
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ANGUS J B MILLER
CASPIAN ENERGY ADVISER
FOREIGN & COMMONWEALTH OFFICE, GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM
Angus Miller has been the UK Government’s adviser on Caspian energy and climate change issues since the start of 2006. In his role Angus works
between UK Government policy makers in London and UK embassies, national governments, investors, institutions and industry observers in the
Caspian Region. A regular traveler throughout the South Caucasus and Central Asia, Angus also liaises closely on energy policy issues with the EU
and its representatives. Prior to becoming a Government adviser, Angus worked in the international oil and gas industry, latterly in Kazakhstan
although in his career he has worked on overseas projects including spells in Jordan, Kenya, Sudan, Oman, USA, Canada. Focusing on support for
the Foreign & Commonwealth Office and the Department of Energy and Climate Change, Angus is based in Whitehall, London.
Title of speech:
UK Government Perspective on energy developments in Central Asia; how this impacts policy
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ROBERTO POTÌ
EXECUTIVE VICE PRESIDENT – INTERNATIONAL, RENEWABLES AND SPECIAL PROJECTS
EDISON
Roberto Potì has been working in Edison since 2001. At present he is the Executive Vice President for International, Renewables and Special Projects.
Moreover, he represents Edison in the Board of Directors of some other companies within the same Group.
In June 2006 he was nominated Chairman of GALSI S.p.A., the Company participated by Sonatrach, Edison and Enel for the gas pipeline between
Algeria and Italy.
He is also member of the Board of the Poseidon SA, the company developing the gas pipeline linking Greece and Italy and in March 2009 has been
appointed as CEO of ELPEDISON B.V., the holding company co-controlled by Edison and Helpe operating in the Greek market through ELPEDISON
Power and ELPEDISON Trading.
On 1976 he started his professional activity for the Ansaldo Group holding different appointments until 1989 in nuclear, international and national
power markets.
From 1990 to 1997 he assumed the position of General Manager and Managing Director of De Cardenas, an engineering and manufacturing
company operating in the environmental and system components field.
From 1997 to 1998 he worked for the L & C Steinmuller GmbH – Gummersbach (Germany) as Vice President for Latin America and Mediterranean
Areas.
On 1998, within the Techint Group, he has been nominated Vice President for Concessionary Activities, Managing Director of ETR and TTR,
companies in joint-venture with Falck Group for development, engineering and operation of waste-to-energy plants.
On 1999, he joined the Falck Group maintaining the positions in ETR and TTR and becoming also General Codirector of SONDEL, the power
company of the Group, subsequently merged with Edison.
Born in Italy on July 16th, 1951, on March 1975 he got his university degree in Nuclear Engineering at the Polytechnic of Torino and on 1976 he
obtained the “G. Agnelli” specialization certificate (diploma) in Nuclear Technologies.
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KAIRGELDY MAKSUTOVICH KABYLDIN
PRESIDENT (CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD) OF JSC NC “KAZMUNAYGAS”
K.M. Kabyldin was born on 1st January 1953 in Pavlodar oblast.
In 1975, he graduated from the Kazakh Polytechnical Institute (Alma-Ata) in the speciality “Systems Design Engineer”. In 1975-1977, he served in
the ranks of the Soviet Army.
K.M. Kabyldin began his labour activity in 1977.
He worked in the Transneft system of the USSR’s Ministry of Petroleum Industry in a district oil pipeline department, Main Oil Pipelines of
Kazakhstan and Central Asia Production Association, Ministry of Oil and Gas of the Republic of Kazakhstan, as head of a department of the Ministry
of Energy and Fuel Resources of the RK.
In 1997-2002, he held the posts of Vice-President of CJSC “KazTransOil” and First Deputy of General Director of CJSC “Transportation of Oil and
Gas”.
Starting with March 2002, he worked as managing director of CJSC “NC “KazMunayGas”.
Under his immediate guidance, projects of construction of the Kenkiyak-Atyrau and Atasu-Alashankou oil pipelines have been successfully
implemented. Exercising management of the pipeline transport in Kazakhstan, K.M. Kabyldin is making a considerable contribution to development
of the oil transportation branch of the republic.
From 27th June till 20th September 2007, he held the post of Vice-President of JSC NC “KazMunayGas”.
From 21st September 2007 till August 2008, K.M. Kabyldin worked as Vice-President of the Management Board of JSC “Holding Company
“Samruk”.
He was awarded with the Kurmet Order of the Republic of Kazakhstan (1999).
K.M. Kabyldin is a honorary oil worker of the Russian Federation (2001).
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