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GİRİŞ

ÜMUMMİL L İ L İD E R
V Ə Ö L K Ə P R E Z İD E N T İ
G Ə Mİ Ç İL İK B A R Ə D Ə

Bizim Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin
donanması Azərbaycanın çox böyük
sərvətidir. O, böyük işlər görür və gələcəkdə
də görəcəkdir. Bu sahədə işlərin müsbət
istiqamətdə getməsi sevindirici haldır.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri
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GİRİŞ

Çox yaxşı ki, Xəzər Gəmiçiliyinin gəmiləri Qara dənizdə də fəaliyyət göstərir. Gəmiçiliyin gözəl
gələcəyi var. Aparılan islahatlar, struktur islahatları və Gəmiçiliyin fəaliyyəti ilə bağlı atılan
addımlar gözəl nəticələr verir. Daha da böyük nəticələr olacaq.... Əminəm ki, Xəzər Gəmiçiliyi
dünya miqyasında çox gözəl və müasir şirkətə çevriləcəkdir.... Xəzərdə bizim gəmiçiliyimiz
həmişə böyük rola malik olub. Biz bu gün müasir şirkət yaratmaqla həm iqtisadi potensialımızı
möhkəmləndirəcəyik, eyni zamanda, Xəzər Gəmiçiliyi dünya miqyasında müasir, çox səmərəli
şəkildə idarə olunan şəffaf şirkət kimi özünü təqdim edəcək....
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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iki böyük donanmanın – Azərbaycan
Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin Xəzər Dəniz Neft
Donanmasının birləşdirilməsi
barədə, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 22 oktyabr 2013cü il tarixli Sərəncamına əsasən,
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (ASCO)
yaradılmışdır.
Yeni iqtisadi konyukturada
müasir çağırışlara cavab vermək
imkanına malik olan və səmərəli
fəaliyyət göstərən, yüksək
rentabelli kommersiya qurumunun
yaradılması barədə cənab Prezidentin
tapşırıqlarını rəhbər tutaraq,
gəmiçiliyin inkişaf hədəfləri müəyyən
edilmiş, bu hədəflərə çatmaq
üçün Strateji İnkişaf Proqramı
hazırlanmışdır. Gəmiçiliyin fəaliyyəti
təsdiq olunmuş bu Proqrama, eyni
zamanda, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 7 noyabr 2016-cı il
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2016-2020-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında gəmiçiliyin inkişafına
dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq
təşkil olunmuşdur.

S Ə D R İN Ö N S Ö Z Ü
Ümummilli Lider Heydər Əliyev
tərəfindən təməli qoyulmuş və
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
layiqincə davam etdirilən Azərbaycan
Respublikasının sosial-iqtisadi
inkişafı konsepsiyasının əsas
istiqamətlərindən biri də nəqliyyat
sektorunun hərtərəfli inkişafıdır.
Nəqliyyat sektorunun beynəlxalq
əhəmiyyət daşıyan prioritet
sahələrindən biri olan gəmiçiliyə
ölkə rəhbərliyi tərəfindən hər zaman
xüsusi diqqət və qayğı göstərilmiş,
bu sahədə ciddi islahatlar aparılmış
və gəmiçiliyin inkişafı üçün davamlı
olaraq kompleks tədbirlər həyata
keçirilməkdədir.
Beynəlxalq və yerli daşımaların
artırılması, göstərilən xidmət
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması,
ölkəmizin rəqabət qabiliyyətinin və
tranzit potensialının gücləndirilməsi
məqsədilə, respublikada mövcud olan
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Yeni rəhbərliyin qarşısında
duran əsas hədəflər donanmamızın
beynəlxalq tələblərə cavab verən
qənaətcil və rəqabətə davamlı
müasir gəmilərlə yenilənməsi,
Azərbaycan gəmiçiliyinin Xəzər
Dənizində olan lider mövqeyinin
qorunub saxlanılması və daha
da gücləndirilməsi, Azərbaycan
bayrağı altında üzən gəmilərin
Xəzərdən kənar sularda üzməsi ilə
ölkəmizin xidmət ixracı potensialının
artırılması, Gəmiçiliyin əsas
fəaliyyətinə aid olmayan qeyriprofil struktur bölmələrin müvafiq
qurumlara təhvil verilməsi ilə
diqqətin əsas fəaliyyətə yönəldilməsi,
gənclər arasında gəmiçiliyə marağın
artırılması və beynəlxalq sularda
şan-şöhrət qazanmış Azərbaycan
dənizçilərinin layiqli davamçıları ola
biləcək gənc kadrların yetişdirilməsi,
gəmilərin və ümumilikdə gəmiçiliyin

GİRİŞ

daha effektiv və səmərəli idarə
edilməsi üçün beynəlxalq təcrübədə
sınaqdan çıxmış korporativ idarəetmə
sisteminin, eləcə də qabaqcıl
proqram, prosedur və sistemlərin
tətbiqi, əməliyyatların təhlükəsiz
şəkildə və ətraf mühitə zərər
vurmadan aparılması olmuşdur.

başlanmışdır. Gəmiçiliyə təqdim
edilən ISO və ISM sertifikatları üzrə
keçirilən mütəmadi beynəlxalq
auditlər nəticəsində Gəmiçilikdə
Təhlükəsizliyin Keyfiyyətli İdarəetmə
Sisteminin beynəlxalq standartların
tələblərinə uyğunluğu təsdiq
edilmişdir.

Son 5 illik fəaliyyətimiz ərzində,
ASCO-da sağlamlıq və əməyin
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin
mühafizəsi, insan resurslarının idarə
edilməsi, korporativ idarəetmə,
sosial və iqtisadi sahələrdə bir sıra
layihələr həyata keçirilmiş, mühüm
müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Belə
ki, 2014-cü ildən etibarən ASCO-da
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartları tətbiq edilmişdir və hər
il bu standartlara uyğun maliyyə
hesabatları tərtib edilir. Bundan
əlavə, gəmiçilik sahəsində şəffaflığın
təmin edilməsinin davamı olaraq,
2014-cü ildən etibarən Gəmiçilikdə
iki illik dövrü əhatə edən Dayanıqlı
inkişaf haqqında hesabatların
hazırlanmasına başlanılmışdır.
Gəmiçiliyin 2014, 2015, 2016, 2017 və
2018-ci illər üzrə maliyyə hesabatları,
eləcə də 2014-2015-ci illər və 20162017-ci illər üzrə Dayanıqlı inkişaf
haqqında hesabatları beynəlxalq
audit şirkəti “EY” tərəfindən audit
olunmuş, müsbət rəy təqdim edilmiş
və hesabatlar açıq şəkildə Gəmiçiliyin
rəsmi internet səhifəsində dərc
edilmişdir. 2016-cı ildə “Fitch”
beynəlxalq reytinq şirkəti tərəfindən
ASCO-nun biznes modeli təhlil
edilmiş və tarixində ilk dəfə olaraq
Gəmiçiliyə kredit reytinqi verilmişdir.
Korporativ idarəetmə sisteminin
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə, 2016cı ildə beynəlxalq məsləhətçi şirkət
tərəfindən ASCO üçün “Yol Xəritəsi”
hazırlanmış və növbəti illər ərzində
bu xəritədə əksini tapmış layihələr
icra olunaraq tamamlanmışdır.
2016-cı ildə fəaliyyətin nəticələrinə
əsaslanan həvəsləndirmə və
mükafatlandırma sistemi (KPI sistemi)
işlənib hazırlanmış və 2017-ci il yanvar
ayının 1-dən Gəmiçilikdə tətbiqinə

ASCO yaradıldıqdan sonra,
donanmamıza 20 ədəd yeni və
müasir gəmilər alınaraq istismara
verilmişdir. Hal-hazırda ASCO-nun
sifarişinə əsasən Bakı Gəmiqayırma
Zavodunda 6 ədəd gəminin, vaqon-TİR
və sərnişin daşınması üçün nəzərdə
tutulan 2 ədəd yeni nəsil Ro-Pax/
Bərə tipli gəmilərin və 4 ədəd 8,000
ton yükgötürmə imkanına malik
tankerlərin tikintisi həyata keçirilir.
Bundan əlavə, yaxın vaxtlarda həmin
zavodda daha 2-6 ədəd gəminin
tikintisi üzrə sifarişin verilməsi
barədə danışıqlar aparılır.
Eyni zamanda, Gəmiçiliyin bir
bazardan asılılığının azaldılması
və fəaliyyətinin şaxələndirilməsi
barədə cənab Prezidentin verdiyi
tövsiyə və tapşırıqlara uyğun olaraq,
ASCO 2014-cü ildə Xəzərdən kənar
beynəlxalq sularda fəaliyyətini bərpa
etmişdir. Hazırda, ASCO Qara və Aralıq
dənizi hövzələrində, beynəlxalq
yük daşımaları bazarında iştirak
edir və Azərbaycan bayrağı altında
14 ədəd gəmi istismar edir. 2017-ci
ildə ASCO Türkiyədə “Caspdry” və
“Casptankers” adlı iki yeni şirkət
təsis etmişdir. Yeni şirkətlər Xəzərdən
kənar hövzələrdə Azərbaycan
bayrağı altında üzən gəmilərin daha
səmərəli istismarına xidmət edir.
“Caspdry” Xəzərdən kənarda quru yük
gəmilərinin, “Casptankers” isə maye
yük daşıyan tankerlərin istismarını
həyata keçirir. Eyni zamanda,
Gəmiçiliyin beynəlxalq fəaliyyətinin
genişləndirilməsi istiqamətində,
ASCO-nun Yunanıstanda və Rusiyada
ofisləri yaradılmışdır.

Bu gün, regionun aparıcı
gəmiçilik şirkəti olaraq, ASCO
fəaliyyətini Azərbaycanın regionda
nəqliyyat-logistika qovşağına
çevrilməsi, ölkəmizin əlverişli
coğrafi mövqeyinin və onun tranzit
potensialının reallaşdırılması, eləcə
də Trans-Xəzər dəhlizinin inkişaf
etdirilməsi istiqamətində qurur və
bu istiqamətdə ölkəmizin, eləcə də
digər dövlətlərin yükdaşımalarda
iştirak edən müvafiq qurumları ilə sıx
əməkdaşlıq edir.
Qarşıda tanış olacağınız “Beş İllik
Hesabat” ASCO yarandığı gündən
etibarən qarşıya qoyulan hədəfləri
və nailiyyyətləri, növbəti illər üçün
nəzərdə tutulan planları, gəmiçiliyin
tarixi, ASCO-nun strukturu, törəmə
və birgə müəssisələri, beynəlxalq
nümayəndəlikləri, donanmamızın
əsas fəaliyyət sahələri və marşrutları,
missiyamız, strateji hədəflərimiz və
məqsədlərimiz, biznes modelimiz və
prioritetlərimiz, korporativ idarəetmə
sistemi, ətraf mühitin idarə edilməsi,
personalın idarə edilməsi, sağlamlıq
və əməyin təhlükəsizliyi, sosial
fəaliyyət, maliyyə göstəriciləri və bir
sıra digər önəmli məqamları daha
ətraflı əhatə edir.
Yekun olaraq qeyd edim ki,
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi
160 illik yubileyini, eləcə də qapalı
səhmdar cəmiyyəti kimi fəaliyyətinin
5 illiyini qeyd edir. 160 illik zəngin
tarixə malik Gəmiçilik bu müddət
ərzində şanlı yol keçmişdir və
soraqları hər zaman xarici sulardan,
uzaq okeanlardan gələn çox sayda
qəhrəman dənizçilər yetişdirmişdir.
ASCO bu gün bu şanlı tarixin davam
etdirilməsi, dəyərlərin qorunub
saxlanılması və illərin təcrübəsindən
yararlanmaqla, öz inkişafını müasir
gəmiçilik şirkəti kimi davam etdirməsi
istiqamətində əzmlə çalışır.
Rauf Vəliyev
ASCO-nun Sədri
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BİZİM ŞİRKƏT

ASCO
H A Q Q IND A

Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyinin əsası 1858-ci ildə
“Qafqaz və Merkuri” gəmiçilik
cəmiyyətinin yaradılması ilə
qoyulmuşdur. ASCO 160 illik zəngin
tarixə malikdir və bu gün Azərbaycan
gəmiçiliyi özündə illərin təcrübəsini,
eləcə də müasir dövrün tələblərinə
uyğun qurulmuş korporativ idarəetmə
sistemini ehtiva edir.
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında 22
oktyabr 2013-cü il tarixli 6 nömrəli və
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
fəaliyyətinin təşkili haqqında 10
yanvar 2014-cü il tarixli 213 nömrəli
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Sərəncamlarına əsasən, Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi qapalı səhmdar
cəmiyyəti formasında yenidən
təşkil edilmiş və öz inkişafının yeni
mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
Belə ki, həmin sərəncamlara əsasən,
iqtisadiyyatda köklü struktur
islahatlarının davam etdirilməsi,
dəniz gəmiçiliyi sahəsində yerli və
beynəlxalq daşımaların artırılması,
ölkənin rəqabət qabiliyyətinin və
tranzit potensialının gücləndirilməsi
məqsədilə, respublikada mövcud
olan iki böyük donanma – Azərbaycan
Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin Xəzər Dəniz Neft Donanması
birləşdirilərək “Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti (ASCO) yaradılmışdır.

BİZİM ŞİRKƏT

Avropa – Qafqaz – Asiya (TRASEKA) nəqliyyat dəhlizində
bağlayıcı rolunu oynayan ASCO, Transxəzər dəhlizi üzrə
yüklərin və sərnişinlərin daşınması ilə yanaşı, dənizdə
həyata keçirilən neft və qaz əməliyyatlarına müvafiq
ixtisaslaşmış ofşor xidmətləri təqdim edir.

pambıq, taxta-şalban və s. daşıyan gəmilər verilir. 1962-ci
ildə Xəzər Dəniz Nəqliyyatı Layihə-Axtarış Elmi-Tədqiqat
İnstitutu mütəxəssislərinin layihəsi əsasında o dövr üçün
Avropada ən böyük Bakı – Türkmənbaşı gəmi-bərə keçidi
işə salınır.

ASCO-nun tərkibinə nəqliyyat donanması ilə yanaşı,
ixtisaslaşdırılmış donanma və gəmi təmiri zavodları
daxildir. ASCO Xəzər dənizi hövzəsində fəaliyyət göstərən
ən iri və ən qədim gəmiçilik şirkətidir. Hazırda, ASCO-nun
gəmiləri həm Xəzər Dənizində, həm də Xəzərdən kənar
sularda Azərbaycan bayrağı altında fəaliyyət göstərirlər.

1960-cı ildən etibarən Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə məxsus
gəmilər Volqa - Balt kanalı vasitəsilə dünya sularına
çıxmağa başlayır.

TA R İ X İMİ Z
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin əsası 1858-ci il mayın 21-də
“Qafqaz və Merkuri” Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması
ilə qoyulub. Dənizlə daşınan yüklərin həcmi artdıqca
Xəzər dənizinin sahillərində limanların da sayı artmış,
yeni körpülər inşa edilmiş, anbarlar tikilmiş, kranlar
qurulmuşdur. Donanmanın genişlənməsi gəmi təmiri
bazasının yaradılmasını da zərurətə çevirir və 1866-cı
ildə “Qafqaz və Merkuri” Səhmdar Cəmiyyətinin Bakıda
mexaniki zavodunun bünövrəsi qoyulur. İnkişaf etməkdə
olan donanmanın kadrlara tələbatını ödəmək məqsədilə
1881-ci ildə Bakı dənizçilik sinifləri təşkil edilir.

Xəzər Dəniz Neft Donanmasının da 60 ildən artıq bir
dövrü əhatə edən tarixi şanlı səhifələrlə zəngindir. SSRİ
Nazirlər Sovetinin 31 oktyabr 1949-cu il tarixli “Xəzərdə
dəniz neft istehsalının inkişafı haqqında” sərəncamı ilə
“Azərneft” birliyi, onun tərkibində isə SSRİ Neft Sənayesi
Nazirliyinin 4 noyabr 1949-cu il tarixli əmri ilə “Üzən
vasitələr” idarəsi yaradılır. Xəzər Dəniz Neft Donanmasının
inkişafı məhz bu tarixdən başlanır. Həmin dövrdə
“Artyomneft” və “Stalinneft” dəniz qazma trestlərinin
üzmə vasitələri yeni yaradılmış idarənin tərkibinə keçirilir.
Bunlar əsas etibarilə “Transportnik”, “Qəbələ”, “BMK-90”
tipli kiçik həcmli katerlər, özühərəkətetməyən 20 tonluq
üzən kranlar və barjlar idi. SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin
22 yanvar 1953-cü il tarixli əmri ilə “Üzən vasitələr” idarəsi
“Xəzərdənizneftdonanma” idarəsinə çevrilir.
Bu gün ASCO dəniz nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət
göstərən donanmaları vahid bir orqanizmdə birləşdirərək,
qarşıya qoyulan vəzifələri yüksək səviyyədə və operativ
yerinə yetirmək əzmindədir.

Azərbaycanda gəmiçiliyin inkişafı neft sənayesinin
yaranması və tərəqqisi ilə sıx bağlıdır. XIX əsrdə Bakıda
neft hasilatının sürətli artımı Xəzərdə gəmiçiliyin
inkişafına təkan verib. Təbii ki, həmin dövrdə neft və
neft məhsullarının daşınması üçün yeni üzən vasitələr
tələb olunurdu. Təsadüfi deyil ki, dünyada ilk neftdaşıyan
“Aleksandr” barjı 1873-cü ildə Xəzərdə istismar edilib.
Dünyada ilk tanker – “Zərdüşt” də (1878-ci ildə inşa edilib)
Xəzərdə səfərlər edib. İlk daxiliyanma mühərrikli “Vandal”
(1903-cü il), ilk reversivli iki mühərriklə çalışan “Delo”
(1908-ci il) gəmilərində üzmək də Xəzər dənizçilərinin
payına düşüb.
Sonrakı illərdə gəmiçiliyin donanması ölkədə və
xaricdə inşa edilmiş yeni tipli gəmilərlə zənginləşir.
Xəzər dənizçilərinin ixtiyarına “çay-dəniz” tipli tankerlər,
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“Qafqaz və
Merkuri”
Səhmdar
Cəmiyyətinin
yaradılması
ilə Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyinin
əsasının qoyulması

“Qafqaz və
Merkuri” Səhmdar
Cəmiyyətinin Bakıda
mexaniki zavodunun
bünövrəsinin qoyulması

Dünyada ilk neft
daşıyan “Aleksandr”
barjının Xəzərdə
istismara verilməsi

İlk reversivli iki
mühərriklə çalışan
“Delo” gəmisinin
Xəzərdə istismara
verilməsi

Gəmilərin kadrlara
tələbatını ödəmək
üçün Bakı Dənizçilik
siniflərinin fəaliyyətə
başlaması

Xəzərdə ilk ən böyük
bərə keçidinin inşası
(Bakı-Türkmənbaşı)
və bərə gəmilərin
fəaliyyətə başlaması

Nəqliyyat donanması
üçün yeni tankerlərin,
universal quru yük
gəmilərinin və bərələrin
alınması və tikintisi

Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyinə məxsus
gəmilərin Volqa-Balt
kanalı vasitəsilə dünya
sularına çıxması

İlk daxiliyanma
mühərrikli “Vandal”
gəmisinin Xəzərdə
istismara verilməsi

Tanker donanmasının
yenilənməsi

Dünyada ilk tanker
“Zərdüşt”ün Xəzərdə
istismara verilməsi

Xəzərdə ən böyük –
13,000 ton dedveytə
malik ilk tankerin
(“Prezident Heydər
Əliyev” tankeri)
istismara verilməsi

Bərə donanmasının
yenilənməsi

Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi
Xəzər Dəniz Neft Donanması
ASCO
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Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi və Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin Xəzər Dəniz Neft
Donanmasının birləşdirilməsi ilə
ASCO-nun yaradılması

Azərneft” birliyinin
tərkibində “Üzən
vasitələr” idarəsinin
yaradılması ilə
Xəzər Dəniz Neft
Donanmasının
təməlinin qoyulması

Dünyada ilk iri
kran-katamaran
“Koroğlu”nun Xəzərdə
istismara verilməsi

Hər il 20-30 gəmi
olmaqla, ümumilikdə
300-dən çox
ixtisaslaşmış ofşor
gəmilərinin tikintisi,
ixtisaslaşmış neft
donanmasının sürətli
inkişaf dövrü

www.acso.az

13

BEŞ İLLİK HESABAT

S T R U K T U R İD A R Ə L Ə R , T Ö R Ə M Ə MÜ Ə S S İ S Ə L Ə R ,
B İR G Ə MÜ Ə S S İ S Ə L Ə R V Ə N ÜM AY Ə ND Ə L İK L Ə R
ASCO çevik biznes qərarlarının qəbul edilməsinə
və səmərəli idarəetməyə imkan verən optimal
idarəetmə strukturunun təşkilinə və davamlı olaraq
təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət ayırır. Belə ki, Gəmiçilik
tərəfindən ən optimal idarəetmə strukturunun təmin
edilməsi məqsədi ilə, fəaliyyət dövrü ərzində beynəlxalq
məsləhətçi şirkətlərin tövsiyələri nəzərə alınmaqla bir
neçə dəfə optimallaşdırma işləri aparılmış və birbaşa
fəaliyyət profilinə aid olmayan qeyri-profil struktur
vahidləri aidiyyəti qurumlara təhvil verilmişdir. 2014cü ildən etibarən ASCO tərəfindən mənzil kommunal
təsərrüfatı, dənizçilərin mədəniyyət evi, “Dənizçi” yardımçı
kənd təsərrüfatı müəssisəsi, eləcə də kənd təsərrüfatı
üçün istifadə olunan torpaq əraziləri, Mərkəzi Dənizçilər
Xəstəxanası aidiyyəti qurumlara təhvil verilmişdir. Bu
sahədə işlər davam etdirilməkdədir. Hazırda, ASCO-nun
struktur idarələri, törəmə müəssisələri, birgə müəssisələr
və nümayəndəlikləri aşağıdakı kimidir:

TÖRƏMƏ
MÜƏSSİSƏLƏR
BİRGƏ
MÜƏSSİSƏLƏR

STRUKTUR
İDARƏLƏR
NÜMAYƏNDƏLİKLƏR

STRUKTUR İDARƏLƏR

Aşağıdakı ölkələrdə Gəmiçiliyin nümayəndələri
fəaliyyət göstərir:

ASCO Aparat

•

Türkiyə Respublikası

Xəzər Dəniz Neft Donanması (XDND)

•

Qazaxıstan Respublikası

Dəniz Nəqliyyatı Donanması (DND)

•

Türkmənistan Respublikası

•

İran İslam Respublikası

•

Yunanıstan

Bibiheybət Gəmi Təmir Zavodu (BGTZ)
Zığ Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodu (ZGTTZ)
İstehsalat Xidmətləri İdarəsi (İXİ)
Zığ Quru Yük Limanı
TÖRƏMƏ MÜƏSSİSƏLƏR:
Caspdry Gemi İşletmeciliği A.Ş (Türkiyə Respublikası)
Casptankers Gemi İşletmeciliği A.Ş (Türkiyə Respublikası)
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
Xəzər Dəniz Nəqliyyat Layihə-Axtarış və Elmi-Tədqiqat İnstitutu
“Dənizçi” mənzil-tikinti kooperativi
“Dənizçi Təmir-Tikinti” MMC
“Dənizçilər Poliklinikası” MMC
Azerbaijan Caspian Shipping Limited (Malta Respublikası)
“Yaxt Klub” MMC
“ASCO Nəqliyyat” MMC
“ASCO Mühafizə” MMС
BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR:
“Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” MMC
“Xəzər Dəniz Mühəndisliyi Bürosu” MMC
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ASCO Qara və Aralıq dənizlərində fəaliyyət göstərən
gəmilərin idarəetməsinin effektiv təşkil edilməsi
məqsədilə 2017-ci ilin yanvar ayında Türkiyədə hüquqi
şəxs statusuna malik “Caspdry Gemi İşletmeciliği A.Ş.”
və “Casptankers Gemi İşletmeciliği A.Ş.” şirkətlərini
yaratmışdır. Şirkətlərin əsas məqsədi Xəzərdən kənar
hövzələrdə Azərbaycan bayrağı altında üzən ASCO-nun
gəmilərinin daha səmərəli istismarını təşkil etməkdən,
yükdaşımalar zamanı meydana çıxan məsələlərin operativ
şəkildə vaxtında həllini tapmasına köməklik göstərməkdən
ibarətdir. “Caspdry Gemi İşletmeciliği A.Ş.” şirkəti
Xəzərdən kənarda istismarda olan quru yük gəmilərinin və
“Casptankers Gemi İşletmeciliği A.Ş.” şirkəti isə Xəzərdən
kənardakı tankerlərin idarə edilməsini təmin edir.
2015-ci ilin sonlarından etibarən Rusiya Federasiyasının
Həştərxan şəhərində “Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” MMC birgə
müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdır. Bu müəssisə ASCO-nun
gəmilərinin Volqa-Don kanalı vasitəsi ilə xarici bazarlara
operativ çıxışına xidmət edir. Həmçinin, müəssisənin təsis
edilməsində əsas məqsəd Rusiya və Azərbaycan limanları
arasında yük daşımalarının artırılması və bu daşımalarda
yaranan problemlərin qısa müddətdə həll olunmasıdır.

BİZİM ŞİRKƏT

ASCO-nun nəzdində gəmiçilik sahəsi üçün mühəndiskonstruktor və layihə-konstruktor xidmətləri təqdim edən
Xəzər Dəniz Nəqliyyat Layihə-Axtarış və Elmi-Tədqiqat
İnstitutu mövcuddur. Bu sahədə işləri genişləndirmək
məqsədi ilə, 2016-cı ilin dekabr ayında ASCO və layihəkonstruktor işlərində dünyada xüsusi nüfuza sahib olan
Odessa Dəniz Mühəndisliyi Bürosu tərəfindən “Xəzər
Dəniz Mühəndisliyi Bürosu” MMC birgə müəssisəsi
yaradılmışdır. Birgə müəssisə ASCO-nun Xəzər Dəniz
Nəqliyyat Layihə-Axtarış və Elmi-Tədqiqat İnstitutu ilə
Odessa Dəniz Mühəndisliyi Bürosu arasında təcrübə
mübadiləsinə, birgə layihələrin icrasına imkan verir.
Müəssisənin yaradılmasının əsas məqsədi dəniz və çay
nəqliyyatı sahəsində mühəndis-konstruktor xidmətlərinin
göstərilməsi, layihə-konstruktor işlərinin yerinə
yetirilməsi, gəmi və üzən qurğuların tikintisi, yenidən
təchiz edilməsi, müasirləşdirilməsi, digər elmi-tədqiqat
işlərinin aparılmasından və bu sahədə ixtisaslı kadrların
hazırlanmasından ibarətdir.
Xəzər Dəniz Nəqliyyat Layihə-Axtarış və Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun kollektivi bərə əlaqəsinin inkişafına öz layiqli
töhfəsini verib. Bakı, Türkmənbaşı, Bekdaş limanlarında
bərə komplekslərinin layihələri məhz bu institutda
hazırlanıb. İnstitutun layihələri üzrə həmçinin Saxalin
adasını materiklə birləşdirən Vanino - Xolmsk, İliçevsk
- Varna (Ukrayna - Bolqarıstan), Klaypeda - Mukran
(Litva - Almaniya) bərə keçidləri quraşdırılıb. Bakının
Qaradağ rayonunda yerləşən Dərin Özüllər Zavodunun
hidrotexniki qurğularının inşası, gəmi təmiri zavodlarının
və gəmi üzgüçülüyü kanallarının rekonstruksiyası, ictimai
və yaşayış binalarının, müxtəlif qurğuların tikintisi üzrə

layihələrin də müəllifi bu institutdur. Bundan başqa,
Suriya, Liviya, İran, Bolqarıstan və Əfqanıstanda tədqiqat
və layihə işləri aparılıb.
ASCO Gəmiçiliyin uzun illər ev növbəsində duran bir
sıra keçmiş və hazırkı əməkdaşlarının mənzilə olan
tələbatının qarşılanması üçün 2016-cı ilin aprel ayında
“Dənizçi” Mənzil-Tikinti Kooperativini təsis etmişdir. Bu
kooperativin əsas vəzifəsi müvafiq dövlət orqanlarından
razılıq aldıqdan sonra mənzil növbəsində duran
əməkdaşların mənzil ilə təmin edilməsi və mənzil
şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə nəzərdə tutulan
işləri sürətləndirməkdir. Bununla yanaşı, 2017-ci ilin
noyabr ayında ASCO tərəfindən “Dənizçi Təmir-Tikinti”
MMC yaradılmışdır. Bu qurum şəhərsalma və tikinti
qanunvericiliyinə uyğun olaraq, mənzil kompleksinin
tikintisi işlərini yerinə yetirir.
Gəmiçiliyin strukturuna daxil olan Dənizçilər
Poliklinikasının əsas fəaliyyət predmeti ASCO-nun bütün
işçilərinə və onların ailə üzvlərinə, habelə kənar şəxslərə
yüksək ixtisaslı diaqnostik, ambulator-poliklinik və
stasionar yardımların göstərilməsidir.
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası və “ACSC Logistics
MMC” barədə hesabatın “Donanmamız və əsas fəaliyyət
sahələri” bölməsində ətraflı məlumat təqdim edilmişdir.
Gəmiçiliyin Türkiyə Respublikası, Qazaxıstan Respublikası,
Türkmənistan Respublikası, İran İslam Respublikası
və Yunanıstandakı nümayəndəlikləri həmin ölkələrin
limanlarında və digər əlaqəli sahələrdə meydana çıxa
biləcək məsələlərin operativ və səmərəli həll edilməsində
köməklik göstərirlər.
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2013-cü ildə yaradıldıqdan bəri ASCO bir sıra
çətinliklərin öhdəsindən gəlməklə yanaşı, Xəzər Dənizi
regionunda ofşor və ticarət gəmiçiliyi sahəsində liderliyini
qorumuşdur. Bu gün ASCO müxtəlif biznes sahələri olan,
ofşor və daşıma xidmətləri göstərən tam hüquqlu gəmiçilik
şirkətidir. Bizim ticarət donanmamız, ofşor donanmamız,
gəmi tikintisi və gəmi təmiri zavodlarımız var.
ASCO Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizində
(TRASEKA) əlaqələndirici rol oynayır, malların və
sərnişinlərin dənizlə daşınmasını və neft-qaz əməliyyatları
üçün ofşor xidmətlərini təmin edir.
21-ci əsr yeni baxış tələb edir. Qlobal bazarlar açılır
və bu yeni əsri sərhədsiz rəqabət xarakterizə edir.
Biz bu yeni əsrin Xəzər Dənizi regionunda əsas biznes
sahələrində öz liderlik mövqemizin qorunması və Xəzər
Dənizindən kənarda gəmiçilik biznesini inkişaf etdirmək
barədə gözləntilərimizi doğruldacağına inanırıq. Son iki
ildə şirkətimizin aktiv olduğu Həştərxan (Rusiya), İstanbul
(Türkiyə) və Afinada (Yunanıstan) yeni nümayəndəliklər
və ya törəmə müəssisələrimiz açılıb. Eyni zamanda
biznesimizin daha müxtəlif regionlara genişlənməsi üzrə
araşdırmalar aparırıq.

müasir DP1 PSV gəmisi almışıq və ofşor donanmamızı
yeniləməkdə davam edirik.
Xəzərin neft və qaz nəhənglərinin tələblərinə
cavab vermək məqsədilə biz donanmamızın gəmilərinin
sazlığına daim nəzarət edirik.
Bizim ofis işçilərimizin və üzən heyətin biliklərini və
donanmamızın təhlükəsizlik üzrə nailiyyətlərini artırmaq
məqsədilə, DP kursları da içində olmaqla, innovativ
kursları təqdim etməkdə davam edirik. Gələcək bizim
bir sıra dəyərlərimizin kombinasiyası ilə əldə ediləcək –
bizim işinə bağlı əməkdaşlarımız, donanmamızın həcmi və
keyfiyyəti, Xəzər Dənizi və Qara Dənizi regionlarında güclü
mövqemiz, ASCO-nun innovasiya və rəqəmsallaşdırmaya
olan bağlılığı və nəhayət bizim artan logistika xidmətləri
təkliflərimiz.
Bu gün ASCO Xəzər Dənizi regionunda ticarət və
ofşor gəmiçilik xidmətləri təklif edən qabaqcıl şirkətdir.
Biz Xəzər Dənizi və dünyada biznes partnyorlarımız
və müştərilərimiz ilə əldə etdiyimiz qarşılıqlı inam
və anlaşmanı yüksək dəyərləndiririk. Biz bu qiymətli
münasibətləri bəsləməkdə davam edəcəyik və
müştərilərimizə mövcud ən yaxşı məhsul və xidmətləri
təklif etmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik.

Nəticədə biz texnologiyalarımızı və əsas
məhsullarımızın keyfiyyətini artırmaqda davam edəcəyik.
Bu səbəbdən qarşıdakı illərdə aşağıdakılara nail olmağı
hədəf tutmuşuq:
Tanker donanmamızı yeni müasir tankerlərlə
təzələmək, hazırda yeni çay-dəniz tipli müasir tankerlərin
birinin tikintisinin 2019-cu ildə, digərinin isə 2020-ci ilin ilk
yarısında bitməsi gözlənilir.
Yeni müasir Ro-Pax tipli gəmilərin tikilməsi,
hazırda iki gəmi Bakı Gəmiqayırma Zavodunda tikilir və
tikintinin 2020-ci ildə bitməsi gözlənilir.
Ofşor donanmamızı müasir DP 1 və DP 2 AHTSV,
PSV, DSV və s. gəmilərlə yeniləmək. 2018-ci ildə biz 4
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D O N A NM A MI Z V Ə Ə S A S F Ə A L İ Y Y Ə T S A H Ə L Ə R İ

ASCO-nun əsas fəaliyyətinə aşağıdakı sahələr daxildir:
•

Yükdaşımalar

•

Neft sənayesinə ixtisaslaşmış ofşor xidmətləri

•

Gəmi təmiri və tikintisi

•

Təhsil və təlim

•

Digər köməkçi sahələr

Ümumilikdə, ASCO Xəzər dənizindən kənarda - Qara
və Aralıq dənizi hövzələrində 14 ədəd gəmi, o cümlədən
12 ədəd quru yük gəmisi və 2 ədəd tanker gəmisi istismar
edir və bu gəmilər beynəlxalq sularda Azərbaycan bayrağı
altında üzürlər.

Yükdaşımalar:
ASCO Xəzər dənizində və Xəzərdən kənar sularda,
xüsusi ilə Qara və Aralıq dənizi hövzələrində yükdaşıma
fəaliyyəti göstərir. Yükdaşımalar ASCO-nun nəqliyyat
donanması vasitəsi ilə həyata keçirilir. Nəqliyyat
donanmasına tanker gəmiləri, universal quru yük gəmiləri,
bərə gəmiləri və Ro-Ro tipli gəmilər daxildir. Hazırda,
ASCO-nun nəqliyyat donanmasında 52 ədəd gəmi, o
cümlədən 22 ədəd tanker, 15 ədəd quru yük gəmisi, 13 ədəd
bərə gəmisi və 2 ədəd Ro-Ro tipli gəmi istismar olunur.

Nəqliyyat donanmasının tərkibi
Gəmı̇ tı̇ pı̇

Sayı

Tanker

22

Quru yük

15

Ro-Ro

2

Bərə

13

Cəmi

52

ASCO-nun tanker donanması neft və neft məhsullarının
daşınmasını təmin edir. Xəzər dənizi üzərindən daşınan
maye yük həcmlərinin böyük hissəsi ASCO-nun tankerləri
vasitəsi ilə təmin edilir. Gəmiçiliyin fəaliyyət sahələrinin
şaxələndirilməsi və bir bazardan asılılığının azaldılması
strategiyasına uyğun olaraq, ASCO 2017-ci ildən etibarən
Xəzərdən kənarda da tanker gəmiləri ilə daşıma xidmətləri
təqdim edir. Hazırda, Xəzərdən kənarda Qara və Aralıq
dənizi hövzələrində ASCO 2 ədəd tanker gəmisi istismar
edir.
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ASCO-nun universal quru yük gəmiləri həm Xəzər
dənizində, həm də Qara və Aralıq dənizi hövzələrində
fəaliyyət göstərir. ASCO-nun Xəzər dənizindəki quru yük
gəmiləri Azərbaycanın Xəzər dənizində quru yük daşımaları
bazarında mövqeyinin qorunub saxlanılması ilə yanaşı,
artması proqnozlaşdırılan tranzit konteyner həcmlərinin
qarşılanmasına xidmət edir.

Bu gün, ASCO Xəzər dənizində bərə gəmiləri ilə
fəaliyyət göstərən yeganə gəmiçilik şirkətidir. ASCO-nun
bərə gəmiləri Xəzərin Şərq və Qərb sahillərində mövcud
olan dəmir yollarını dəniz üzərindən birləşdirməklə,
Trans-Xəzər dəhlizi boyu vaqon, avtotexnika və konteyner
yüklərinin daşınmasına xidmət edirlər.
ASCO-nun “Bəstəkar Fikrət Əmirov” və “Qara
Qarayev” Ro-Ro gəmiləri Qazaxıstan-Azərbaycan və
Türkmənistan-Azərbaycan istiqamətlərində müxtəlif
təkərli avtotexnikanın, o cümlədən iri yük maşınlarının
daşınmasını təmin edir.
Neft sənayesinə ixtisaslaşmış ofşor xidmətləri:
ASCO-nun 212 gəmidən ibarət ixtisaslaşmış neft
donanması Xəzər regionunda həyata keçirilən bir
çox əhəmiyyətli neft-qaz layihələrinə xidmət edir.
İxtisaslaşmış neft donanması Xəzər dənizində neft-qaz
hasilatı proseslərinin tam təmin edilməsi, o cümlədən
dəniz özüllərinin, estakadaların tikintisi, geoloji-kəşfiyyat,
neft-qaz kəmərlərinin çəkilişi, onların istismar dövründə
təmiri, neft obyektlərinin yanğından mühafizəsi, neftçilərin
iş yerlərinə çatdırılması kimi işləri yerinə yetirir və dəniz
dibində mineral ehtiyatların kəşfiyyatı və hasilatı ilə
əlaqədar digər xidmətlər göstərir. Bu donanma Xəzər
regionunda həyata keçirilən Şah-Dəniz, Bahar-Qum-Dəniz,
Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının işlənib hazırlanmasında
iştirak edir.

BİZİM ŞİRKƏT

İxtisaslaşmış neft donanmasının tərkibi, ədəd
Gəmı̇ tı̇ pı̇

Gəmi sayı

Kran gəmiləri

22

Sərnişin gəmiləri

25

Lövbərdaşıyan təchizat-yedək gəmiləri (AHTSV)

19

Özül təchizat gəmiləri (PSV)

7

Yedək gəmiləri

3

Liman-yedək gəmiləri

8

Dalğıc gəmiləri

11

Yanğınsöndürən gəmilər

6

Barjlar

6

Maye yükdaşıyan gəmilər (tankerlər)

8

Mühəndis-geoloji gəmilər

5

Sualtı borudüzən gəmilər

2

Neft məhsulları ilə çirklənmiş və fekal sular yığan
gəmilər

12

Xidmətçi katerlər

68

Gəmi təmiri emalatxanası

3

Üzən kopyor

1

Torpaqqazan gəmi və karvanı

6

Cəmi

qurğularının, elektrik və radionaviqasiya avadanlıqlarının,
mühərriklərin, cihazların quraşdırılması və sazlanması,
dalğıc və sualtı hidrotexniki işləri, gəmilərin doka
qaldırılaraq, sualtı gövdə, sükan və vintlərinin
yoxlanılması, onların təmizləmə və rəngləmə işləri,
hidrostatik ayırıcı qurğuların, fərdi xilasetmə vasitələrinin
yoxlanılması və təmiri, ASV tipli izolyasiya edən nəfəs
aparatlarının təmiri işləri həyata keçirilir.
Təmir işlərinin keyfiyyətinin artırılması və təmir
prosesinin sürətinin artırılması məqsədilə “Zığ” gəmi
təmiri zavodunda üç ədəd yanalma körpüsü, zavodun
yeni inzibati binası, yeni anbar kompleksi, yeməkxana
binası, məişət binası və soyunub-geyinmə binası tikilərək
istifadəyə verilmişdir. Bundan əlavə, gövdə-qaynaq və
mexaniki sexi, təmir sexi, kompressor binası, dəmirçi sexi,
qazanxana binası, içməli su nasosxanası, transformator
yarımstansiyası, istilik şəbəkəsi, yeni keçid məntəqələri
tikilərək istifadəyə verilmiş, zavodun enerji və su təchizatı
şəbəkələri qurulmuş, dəmirçi sexi və qazanxananın
qazlaşdırılması təmin edilmişdir.
“Bibiheybət” gəmi təmiri zavodunda da infrastrukturun
genişləndirilməsi işləri, o cümlədən sahilyanı körpünün
əsaslı təmiri, tərsanələrin yanalma körpüləri üçün
yarımstansiyanın tikintisi işləri aparılmışdır. Növbəti
mərhələdə yanalma körpüləri və kranaltı yolların
uzadılması, mövcud kranaltı yolların əsaslı təmiri, zavodun
texniki avadanlıqlarının yenilənməsi nəzərdə tutulmuşdur.

212

Gəmi təmiri və tikintisi:
“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodu və “Bibiheybət”
Gəmi Təmiri Zavodu ASCO ilə yanaşı digər gəmiçilik
şirkətlərinə gəmilərin və texniki avadanlıqların təmir
edilməsi, onlar üçün sifarişlər əsasında müxtəlif növ
ehtiyat hissələri, xüsusi boyalar və texniki vasitələrin
hazırlanması xidmətləri göstərirlər. Eyni zamanda, 2017ci ildən etibarən “Zığ” zavodu müvafiq sertifikatlaşma
keçməklə gəmi tikintisi xidmətləri təqdim etməyə
başlamışdır. Bu zavodlarda həmçinin gəmi sistem və
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Təhsil:
ASCO-nun strukturuna daxil olan Azərbaycan Dövlət
Dəniz Akademiyası (ADDA) dənizçilik təhsili üzrə 130 illik
təcrübəyə malikdir və Azərbaycanda, eləcə də regionda
digər dövlətlərin gəmiçilik şirkətləri üçün dənizçilərin
yetişdirilməsinə xidmət edir. Hazırda Akademiya 3 fakültə
və 16 kafedra ilə tələbələrə xidmət göstərməkdədir. ADDA
Beynəlxalq Dənizçilik Təşkilatı (IMO) tərəfindən tanınır.
2014-cü ildən başlayaraq, Akademiyada təhsil sistemində
ciddi islahatlar aparılmış, Akademiyadan tələbə buraxılışı
və ixtisaslaşma Gəmiçiliyin tələbatına uyğunlaşdırılmış,
təhsildə və tələbə buraxılışında kəmiyyətə deyil,
keyfiyyətə üstünlük verilməyə başlanılmışdır.
Bununla yanaşı, Akademiyanın tərkibində dənizçilərin
peşəkarlıq və ixtisas səviyyəsinin artırılmasına xidmət
edən, onların sertifikatlaşdırılmasını təmin edən TəlimTədris Mərkəzi (TTM) mövcuddur. Bu mərkəz müasir
trenajor və simulyatorlarla təchiz edilmişdir və burada
dənizçilərin sertifikatlandırılması üçün xüsusi kurslar
təşkil olunur. Mərkəzdə keçirilən tədris proqramları IMO
standartlarına tam uyğundur.
2016-cı ildə TTM-də ən son müasir gəmilərdə istifadə
olunan dinamik mövqeləşdirmə (DP2) simulyatoru
istifadəyə verilmişdir. Dinamik mövqeləşdirmə sistemi
gəminin hərəkətvericilərindən aktiv istifadə edərək,
onun mövqeyini və kursunu avtomatik rejimdə tam
nəzarət altında saxlamağa imkan verir. DP2 trenajoru
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dəniz əməliyyatlarında iştirak edən gəmi sürücülərinin
hazırlanmasında çox böyük rola malikdir. Həmçinin,
TTM-in keçirdiyi təlimlərin keyfiyyətinin bir qədər də
artırılması üçün müvafiq sertifikatlar alınmışdır. Belə ki,
“Bureau Veritas” və Amerika Gəmiçilik Bürosu (ABS) şirkəti
tərəfindən mərkəzdə keçirilən 40 təlim üzrə müvafiq
sertifikatlar təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda, “The
Nautical Institute” təşkilatı tərəfindən “DP Induction” və
“DP Simulator” təlimlərinin keçirilməsinə şərait yaradan
müvafiq sertifikat verilmiş və bununla da, Təlim Tədris
Mərkəzi dünyada adıçəkilən təlimlərin keçirilməsinə
səlahiyyəti olan 95 mərkəzdən biri, Xəzər regionunda isə
yeganə təşkilat olmuşdur.
2016-cı ildə ASCO-nun strukturunda təhsil xidmətləri
təqdim edən Azərbaycan Dənizçilik Kolleci yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq
qərarı ilə Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi Kolleci ASCOnun tabeliyinə verilmiş və onun bazasında ADDA-nın
nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kolleci təsis edilmişdir.
Kollecdə gəmi energetik qurğularının istismarı, enerji
avadanlıqlarının və avtomatik vasitələrin istismarı,
gəmi sürücülüyü, gəmilərin təmiri, gəmi maşın və
mexanizmlərinin quraşdırılması ixtisasları üzrə
mütəxəssislər hazırlanır.

BİZİM ŞİRKƏT

Digər köməkçi sahələr
Yuxarıda qeyd olunan birbaşa
fəaliyyət sahələrindən əlavə ASCOnun aşağıdakı gəmiçilik sahələri
üzrə köməkçi fəaliyyət sahələri
mövcuddur:
•

Logistika xidmətləri

•
Quru yük limanı və agentlik
xidmətləri
Logistika xidmətləri:
ASCO-nun tərkibində tam
kompleksli logistika xidmətləri
təqdim edən “ACSC Logistics” MMC
fəaliyyət göstərir. Şirkət müxtəlif
nəqliyyat növləri cəlb etməklə
müxtəlif təyinatlı yüklərin başlanğıc
məntəqəsindən təyinat məntəqəsinə
təhlükəsiz, qısa zaman ərzində və
effektiv daşınmasını təşkil edir.
Bundan əlavə, “ACSC Logistics” MMC
yükgöndərənlərə optimal marşrutun
və nəqliyyat növünün seçilməsi ilə
bağlı məsləhətlərin verilməsi və
yükün daşınması zamanı tələb olunan
sənədləşmə, müşayiət, gömrük və
sığorta xidmətləri göstərir.
Quru yük limanı və agentlik
xidmətləri:
ASCO-nun tərkibində “Zığ” quru
yük limanı kompleksi fəaliyyət
göstərir. Limanın əsas məqsədi
qabaqcıl texnika və texnologiyaları
tətbiq etməklə quru yük limanının
fəaliyyətinin təşkili, istismarı və idarə
olunması, yerli və xarici şirkətlərə
yüksək keyfiyyətli liman xidmətlərinin
göstərilməsi, yük əməliyyatlarının
aparılması, gəmilərə və sərnişinlərə
xidmət göstərilməsi, habelə digər
müvafiq liman xidmətlərinin
göstərilməsindən ibarətdir.

Quru yük limanı həmçinin agentlik fəaliyyəti də göstərir. Belə ki, qurum
tərəfindən Azərbaycanın dəniz limanlarına gəmilərin gəlməsi, limanda olması
və limandan çıxması ilə bağlı müxtəlif rəsmiləşdirmələr, gəmi sahibinin, fraxt
edənin və ya gəmini istismar edən digər şəxsin müvafiq orqan və təşkilatlarda
təmsil edilməsi və onların adından maliyyə tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi də
həyata keçirilir.
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Ə M Ə L İ Y YAT M A R Ş R U T L A R I

ASCO Xəzər dənizi və Xəzərdən kənar
hövzələrdə, xüsusi ilə Qara və Aralıq dənizi
hövzələrində gəmiçilik fəaliyyəti göstərir.
ASCO gəmiçilik fəaliyyətində 160 illik zəngin
təcrübəyə malikdir. 2014-cü ildən etibarən
ASCO Xəzərdən kənardakı hövzələrdə
fəaliyyətini yenidən bərpa etmişdir. Hazırda
Xəzərdən kənar hövzələrdə Azərbaycan bayrağı
altında 14 ədəd gəmi, o cümlədən 12 ədəd
quru yük gəmisi və 2 ədəd tanker fəaliyyət
göstərir.
Xəzərdən kənar marşrutlar aşağıdakı
kimidir:
UK R AY N A
MOLDOVA

FR A NS A
RUMINİ YA
XORVATİYA

İTALİYA
İSPA Nİ YA

BOLQ ARISTAN
YUNANISTAN

T ÜRK İ YƏ

PORTUQ ALİYA

TUNİS

MƏR A K E Ş
ƏLCƏZ A İR
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Lİ V İ YA

MİSİR

İSR AİL

BİZİM ŞİRKƏT

Q A Z A X IS TA N

Kaşaqan

RUSİ YA

Təngiz

Novorossiysk
Mahaçqala

Aktau

Supsa

GÜRCÜSTAN

T ÜRK MƏNİS TA N
T ÜRK İ YƏ

Türkmənbaşı

A ZƏRBAYC AN

Alaja, Gianlı,
Oğuzxan, Okarem

Ceyhan

Ənzəli, Əmirabad

İR A N

Xəzərdə tankerlərlə daşıma marşrutları
Xəzərdə quru yük gəmiləri ilə daşıma marşrutları
Bərələrlə daşıma marşrutları
Ro-Ro tipli gəmilərlə daşıma marşrutları
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S T R A T E G İ YA

DƏYƏRLƏR
Personal - Təcrübəli üzən heyət və peşəkar komandamız
əsas dəyərimizdir.
Təhlükəsizlik - Təhlükəsiz iş mühitinin yaradılması, yüksək
səviyyədə xidmətlərin göstərilməsi və risklərin qarşısının
alınması daim diqqət mərkəzindədir.
Ətraf mühit - Fəaliyyətimizin bütün aspektlərində ətraf
mühitə təsiri minimuma endirmək məqsədimizdir.
Keyfiyyətli xidmət - ASCO olaraq, zəngin təcrübə əsasında
yüksək keyfiyyətli yükdaşıma və çoxşaxəli ixtisaslaşmış
ofşor xidmətlərinin təqdim edilməsinə təminat veririk.
Davamlı İnkişaf - Effektiv və səmərəli idarəetməyə
malik gəmiçilik şirkəti olaraq, göstərdiyimiz xidmətlərin
müştərilərimiz üçün əlavə dəyər yaratması məqsədilə
fəaliyyətimizin bütün aspektlərində davamlı inkişaf
yolunu tutmuşuq.
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Mİ S S İ YA
Beynəlxalq yüklərin ahəngdar və fasiləsiz axınını təmin
etmək və Azərbaycanın regional nəqliyyat qovşağı
strategiyasına töhvə vermək.

MƏRAM
Xəzər dənizində aparıcı mövqenin qorunub saxlanılması və
Xəzərdən kənarda əməliyyatların genişləndirilməsi.

SLOQAN
Avropa və Asiya arasında Sizin ən qısa körpünüz

STRATEGİYA

S T R AT E Jİ H Ə D Ə F L Ə R

Səmərəli fəaliyyət göstərən və dayanıqlı
inkişafı təmin edən müasir gəmiçilik
şirkətinin qurulması
Əməliyyatların təhlükəsiz şəkildə
və ətraf mühitə zərər vurmadan
aparılması

Xəzər dənizində yükdaşımalarda aparıcı
mövqenin qorunub saxlanılması
Xəzərdən kənarda fəaliyyətin
bərpası və genişləndirilməsi
Ofşor xidmətlərin coğrafiyasının genişləndirilməsi

Güclü yerli kadrların hazırlanması

Fəaliyyət sahələrinin
genişləndirilməsi və şaxələndirilməsi

Kənar müəssisələrə gəmi təmiri
xidmətinin həcminin artırılması
Digər fəaliyyət sahələrinin
genişləndirilməsi və gəlirliyinin artırılması

D AYA NI Q L I İNK İ Ş A F M Ə Q S Ə D İMİ Z

Biz bütün dəyər zənciri boyu dayanıqlı inkişaf
prinsiplərinə riayət etməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq.
Fəaliyyətimizdə təbiətin və insan kapitalının əhəmiyyətini
dərk edirik və bu istiqamətdə ola biləcək hər hansı mənfi
təsirin minimuma endirilməsi davamlı uzunmüddətli
hədəfimizdir.
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STRATEGİYA

ASCO olaraq biz Xəzər Dənizi,
Qara və Aralıq Dənizlərində ticarət
və ofşor gəmiçilik sahələrində geniş
spektrli xidmətlər göstəririk. Bizim
əsas dəyərlərimiz 160 ildən bəri
miras kimi ötürülən Azərbaycan
gəmiçiliyi təcrübəsi; müxtəlif tip
müasir gəmilərdən ibarət çox
şaxəli donanmamız; sağlamlıq,
əməyin təhlükəsizliyi və ətraf
mühitin mühafizəsi mövzusunda
duyarlılığımızdır.
Yarandığı andan etibarən ötən
5 il ərzində effektiv və səmərəli
idarəetmənin nəticəsidir ki, ASCO hər
bir maliyyə ilini qənaətbəxş iqtisadi
göstəricilərlə başa vurmuşdur.
Bu müddət ərzində ASCO-nun
xalis mənfəəti 364 milyon AZN,
mənfəət vergisi, maliyyə xərcləri və
amortizasiya ayırmalarından öncəki
mənfəəti (EBITDA) isə 833 milyon AZN
təşkil etmişdir.
ASCO rəhbərliyi şirkətin
davamlılığına ciddi önəm verir və
qlobal biznes arenasında mühüm
iştirakçılardan biri olması üçün
səylər göstərir. Məhz bu məqsədlə,
hazırda bizim qarşımızda duran əsas
vəzifələrdən biri əldə edilən iqtisadi
səmərəni donanmamızı yeniləməyə
yönəltməkdir. Ötən 5 il ərzində
Şirkətimizin əsas əməliyyatlardan
məcmu gəliri 1,976 milyon AZN təşkil
etdiyi halda gəmilər və digər əsas
vəsaitlərə yönəldilmiş investisiya
məbləği 659 milyon AZN təşkil
etmişdir. Məqsədimiz gəmilərin təkcə
fiziki yenilənməsi deyil, eləcə də,
bazarın tələbləri nəzərə alınmaqla
bütün tip gəmilər üzrə və həmçinin
regionlar üzrə diversifikasiya

nəticəsində səmərəli və rentabelli
fəaliyyəti təmin etməkdir. Qarşımızda
duran digər məsələlərdən biri
də struktur təkmilləşdirilməsi
nəticəsində yaranmış, ASCO-nun
tərkibində olan və əsas fəaliyyət
sahəsinə aid olmayan şirkətlərin
rentabelli işləməsini təmin etməkdir.
ASCO-nun fəaliyyəti barədə daha
da təsəvvür yaratmaq üçün müəyyən
rəqəmlərə bir qədər də göz ata
bilərik. ASCO-nun cari aktivlərinin
cari öhdəliklərinə olan nisbəti
likvidlik baxımından dünya gəmiçilik
sənayesi ortalamasından xeyli üstün
göstəricidir. Bundan əlavə, hesabat
edilən 5 illik müddət üzrə EBITDA
marjası da gəmiçilik sənayesinin bir
sıra nəhənglərinin göstəricilərindən
üstündür və şirkətin fəaliyyətinin
səmərəliliyi barədə aşkar xəbər verir.
Şirkətimiz Xəzər Dənizi regionunda
olan lider mövqenin qorunması
və xarici sularda bazar payının
artması yönündə qarşıda bizi
gözləyən imkanlardan yararlanmaq
niyyətindədir. ASCO 2019-cu ilə
ruh yüksəkliyi ilə qədəm qoyur və
önümüzdəki illər ərzində bütün
diqqətimiz effektiv idarəetmə və
inkişafa yönələcəkdir.
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B İ Z NE S M O D E L – B İ Z NE S D Ə Ə S A S M Ə Q A ML A R

ASCO 100% səhmləri dövlətə məxsus olan gəmiçilik
şirkətidir. ASCO növbəti illər üçün Gəmiçiliyin büdcəsini
“İri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və xərclər smetalarına baxılması və həmin smetaların təsdiq edilməsi üzrə Komissiya” ilə razılaşdırır və müvafiq qaydada büdcənin icrası
barədə hesabat verir. Gəmiçilik yükdaşımalarda iştirak
edən digər aidiyyəti dövlət qurumları ilə dəniz gəmiçiliyi
sahəsində yerli və beynəlxalq daşımaların artırılması,
ölkənin rəqabət qabiliyyətinin və tranzit potensialının
gücləndirilməsi istiqamətində sıx əməkdaşlıq edir və
şirkətimizin faəliyyətində onlar da maraqlı tərəf qismində
çıxış edirlər. Bundan əlavə, gəmiçilik sahəsi beynəlxalq
fəaliyyət ox şaxəli donanmaya sahib gəmiçilik şirkətidir.
Hazırda, ASCO-nun tərkibində yükdaşımaları təmin edən
nəqliyyat donanması, eləcə də neft və qaz sənayesinə
müxtəlif ixtisaslaşmış xidmətlər təqdim edən neft donanması mövcuddur. Ümumilikdə, donanmaya 20 tipdən artıq
müxtəlif təyinatlı və geniş profilli, ümumi sayı 250-dən
çox olan gəmilər daxildir. Donanmadakı gəmilərin təyinatına görə müxtəlifliyi və çox şaxəliliyi nəzərə alınmaqla, ASCO dünyada unikal gəmiçilik şirkəti hesab olunur.
Yükdaşımaları təmin edən nəqliyyat donanmasına tanker
gəmiləri, universal quru yük gəmiləri, bərələr və Ro-Ro
tipli gəmilər daxildir. Neft sənayesinə ixtisaslaşmış ofşor
xidmətləri təqdim edən neft donanmasının tərkibinə isə
kran gəmiləri, sərnişin gəmiləri, lövbərdaşıyan təchizat-yedək gəmiləri, özül təchizat gəmiləri, yedək gəmiləri,
dalğıc gəmiləri, yanğınsöndürən gəmilər, barjalar, mühəndis-geoloji gəmilər, sualtı borudüzən gəmilər, torpaqqazan
gəmilər və digərləri daxildir.
Trans-Xəzər dəhlizi üzrə müxtəlif yüklərin, o cümlədən neft və neft məhsullarının, konteynerlərin, quru

www.acso.az

30

yüklərin, vaqon və avtotexnika yüklərinin daşınmasında
ASCO çox sayda yerli və xarici müştərilərə xidmət göstərir.
Xəzər dənizində fəaliyyət göstərən ticarət gəmilərimiz
Xəzəryanı ölkələrin limanları arasında yük daşımalarını
həyata keçirirlər. Eyni zamanda, Gəmiçiliyin bir bazardan
asılılığının azaldılması və fəaliyyətinin şaxələndirilməsi
məqsədi ilə, 2014-cü ildə ASCO Xəzərdən kənar beynəlxalq
sularda fəaliyyətini bərpa etmişdir. Hazırda, ASCO Qara və
Aralıq dənizi hövzələrində Azərbaycan bayrağı altında 14
ədəd gəmi, o cümlədən 12 ədəd quru yük gəmisi və 2 ədəd
tanker istismar edir.
Bununla əlaqədar, Qara və Aralıq dənizlərində üzən
ticarət gəmilərimiz Türkiyə, İtaliya, Fransa, Yunanıstan,
Bolqarıstan, Rumıniya, Rusiya, Ukrayna, İsrail, Əlcəzair,
Mərakeş və Misir kimi ölkələrin limanlarına daxil olurlar. Bu haqda daha ətraflı hesabatın “Donanmamız və
əsas fəaliyyət sahələri” və “Əməliyyat marşrutları”
bölmələrindən məlumat ala bilərsiniz.
Neft və qaz sənayesinə ixtisaslaşmış xidmətlərin
göstərilməsində, şirkətimizin əsas müştəriləri Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Azneft İstehsalat
Birliyi (Azneft İB), SOCAR Logistics DMCC, SOCAR AQŞ
MMC, Bahar Enerji Əməliyyat Şirkəti, BP, Total, Saipem
və onların başqa xarici podratçı şirkətləri, digər hüquqi
və fiziki şəxslərdir. ASCO ən böyük müştərisi olan Azneft
İB-nin tələblərinə və tələbatına tam olaraq cavab verə
bilən donanmaya malik Xəzər Dənizində yeganə gəmiçilik
şirkətidir. Eyni zamanda, ASCO Xəzərin digər sektorlarında,
Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan sektorlarında da həyata
keçirilən bir sıra layihələrdə iştirak edir, Prime Exerter,
Lukoil, Jan de Nul, Maersk və digər iri müştərilərlə əməkdaşlıq edir.

STRATEGİYA

Mövcud müştəri bazasının qorunması, onlarla biznes münasibətlərinin
dərinləşdirilməsi və yeni müştərilərin
cəlb edilməsi istiqamətində
şirkətimizin qarşısında duran əsas
məsələlər donanmamızın vaxtında
müasir gəmilərlə yenilənməsi və personalın inkişafıdır.
Donanmamızın yenilənməsi
məqsədilə, son 5 il ərzində ASCO
tərəfindən 20 ədəd yeni və müasir
gəmi, o cümlədən nəqliyyat donanmasına 8 ədəd quru yük gəmisi və 1
ədəd tanker gəmisi, ixtisaslaşmış neft
donanmamıza isə 1 ədəd Xəzər Dənizində ən böyük yedək-təchizat gəmisi,
6 ədəd təchizat və yedək gəmiləri, 1
ədəd liman-yedək gəmisi və 3 ədəd
sərnişin gəmisi alınmışdır.
Donanmamızın yenilənməsi istiqamətində atılan digər addım kimi,
hazırda əsas tərəfdaşlarımızdan biri
olan Bakı Gəmiqayırma Zavodu MMCdə şirkətimizin sifarişi ilə dörd ədəd
tanker və iki ədəd Ro-Pax/Bərə tipli
gəmilər tikilməkdədir. Qeyd edilən
gəmilərdən iki tanker və iki bərənin
tikintisinin maliyyələşməsinin 30%-i,
digər iki tankerin isə 50%-i Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
sərəncamı ilə dövlət əsaslı vəsait
qoyuluşu hesabına maliyyələşir.
Qalan hissənin maliyyələşməsi isə

şirkətimizin daxili imkanları hesabına həyata keçirilir. Yaxın vaxtlarda
Gəmiçiliyin donanmasının yenilənməsi planı çərçivəsində, Bakı Gəmiqayırma Zavodunda daha 2-6 ədəd gəminin
tikintisi üzrə sifarişin verilməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, donanmanın
yük sahiblərinin, eləcə də regionda
həyata keçirilən və perspektivdə
nəzərdə tutulan neft-qaz layihələrinin
tələblərinə uyğun səviyyədə saxlanılması məqsədi ilə, ASCO tərəfindən
2025-ci ilə kimi donanmanın yenilənməsi planı hazırlanmışdır və aidiyyatı
dövlət qurumları ilə müzakirəyə
təqdim edilmişdir. Növbəti illər üçün
donanmanın yenilənməsi planı üzrə
ASCO-nun struktur qurumlarından
biri olan Zığ Gəmi Təmiri və Tikintisi
Zavodunda (ZGTTZ) Xəzər Dəniz Neft
Donanması (XDND) üçün bir sıra kiçik
su tutumlu gəmilərin tikilməsinə artıq
başlanılıb. Qeyd edək ki, bu gəmilərin
layihəsi digər struktur qurumumuz –
Xəzər Dəniz Nəqliyyatı Layihə-Axtarış
və Elmi Tədqiqat İnstitutunun (XDNLA
ETİ) mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmışdır.
ASCO-nun strukturuna daxil olan
və Azərbaycanda gənc dənizçilərin
yetişdirilməsini təmin edən Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında (ADDA) gəmi sürücülüyü, gəmi

mexanikası və elektromexanikası
fakültələri üzrə bakalavr və magistr
təhsili verilir. Akademiyanın tələbələri
üçün gəmilərdə tədris, istehsalat və
üzmə təcrübələri təşkil edilir. Bundan əlavə, Akademiyanın nəzdində
Dənizçilik Kolleci də fəaliyyət göstərir.
ADDA Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı
(IMO) tərəfindən tanınmış və dünya ali dəniz təhsili sisteminə daxil
edilmişdir. Eyni zamanda, Akademiya
Beynəlxalq Dəniz Universitetləri Assosiasiyasına üzv qəbul olunmuşdur
və Akademiyanın verdiyi diplom və
sertifikatlar beynəlxalq səviyyədə
tanınır. ADDA-nın iki məzunu “dəniz
daşınmalarının idarə olunması və
logistika” və “dənizçiliyin idarə
olunması” ixtisasları üzrə İsveçin
Malmö şəhərində yerləşən Dünya
Dənizçilik Universitetində magistr təhsili almış və bu təhsil 2017-ci
ilin Təqaüd Proqramı çərçivəsində
ASCO-nun hesabına təmin edilmişdir.
Təhsilində fərqlənən, fərdi keyfiyyətləri ilə seçilən və yüksək akademik
nəticələr göstərən tələbələrimiz və
məzunlarımız üçün təkcə ASCO-nun
gəmilərində deyil, eyni zamanda
dünyanın aparıcı və nüfuzlu gəmiçiliklərində də təcrübə keçmələri üçün
şərait yaradılır.
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Belə ki, ADDA məzunu olan iki nəfər əməkdaşımız “Columbia Shipmanagement Ltd” şirkətində təcrübə keçir, daha üç
ADDA məzunu olan əməkdaşımızın da bu təcrübədə iştirakı
gözlənilir. Onu da qeyd edək ki, ADDA-da təhsili dövründə
yüksək nəticələr əldə edən tələbələrə fərdi təqaüd və
işlə təmin edilmələri ilə bağlı ASCO-nun sədri tərəfindən
zəmanət məktubu təqdim edilir.
ADDA-nın tərkibində dənizçilərin peşəkarlıq və ixtisas
səviyyəsinin artırılmasına xidmət edən, onların sertifikatlaşdırılmasını təmin edən Təlim-Tədris Mərkəzi (TTM)
fəaliyyət göstərir. TTM-in başlıca məqsədi şirkətimizin hər
iki donanmasının – həm Dəniz Nəqliyyatı Donanmasının,
həm də Xəzər Dəniz Neft Donanmasının dənizçiləri üçün
təlimlərin təşkil edilməsi və onların sertifikatlaşdırılmasıdır. Eyni zamanda, TTM kənar gəmiçilik şirkətlərinin
əməkdaşları üçün də təlimlər təşkil edir və sertifikatlaşma
işlərini həyata keçirir. 2016-cı ildə TTM-də yeni dinamik
mövqeləşdirmə sistemi (DP) üzrə trenajor istifadəyə
verilmişdir. Dinamik mövqeləşdirmə sistemi gəminin
hərəkətvericilərindən aktiv istifadə edərək, onun
mövqeyini və kursunu avtomatik rejimdə tam nəzarət
altında saxlamağa imkan verir. “Bureau Veritas” və
“American Bureau of Shipping” şirkətləri tərəfindən
mərkəzdə keçirilən 40 təlim üzrə müvafiq sertifikat təqdim
olunmuşdur. 2017-ci ildə TTM-də Böyük Britaniyanın “The
Nautical Institute” təşkilatı tərəfindən audit aparılmış,
nəticədə mərkəzə “DP Induction” və “DP Simulator” təlimlərinin keçirilməsinə şərait yaradan müvafiq sertifikat
təqdim olunmuşdur. Bununla da, TTM qeyd edilən təlimlərin keçirilməsinə səlahiyyəti olan dünyada 95 mərkəzdən
biri, Xəzər Dənizində isə yeganə təlim mərkəzi olmuşdur.
ASCO-nun geniş profilli fəaliyyət sahəsi, təchizat
zəncirində müxtəlif yerli və xarici şirkətlərlə əməkdaşlığı
labüd edir. Təchizat zəncirinə yerli və beynəlxalq mal-material və xidmət tədarükçüləri daxildir. Təchizatçıların
seçilməsi Gəmiçiliyin satınalmalar qaydalarına əsasən
həyata keçirilir və burada biznes etikası, antikorrupsiya,
şəffaflıq və digər bu kimi bir çox aspektlərə ciddi fikir
verilir. Qeyd edək ki, Gəmiçiliyin satınalmalar qaydaları,
eləcə də mal-material, iş və xidmətlərin alınması üzrə
Gəmiçilikdə elan olunan tenderlər barədə məlumat şəffaflıq prinsiplərinə uyğun olaraq, açıq şəkildə ASCO-nun
rəsmi internet səhifəsində dərc edilir. Təchizatçıların
qiymətləndirilməsi ASCO-da kollegial qaydada Satınalmalar Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir. Cəmiyyət üzrə
təchizatçılarla işlərdə satınalma prosesinin təşkili və
idarə olunması Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
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ciliyi, eyni zamanda ASCO-nun “Satınalmalar Komitəsinin
Əsasnaməsi”, “ASCO üzrə Satınalmaların Təşkili və İdarə
Olunması Qaydaları”, “Müsabiqəyə dəvət sənədləri”, “Mal,
iş və xidmətlərin satınalınması üzrə nümunəvi müqavilə”
formaları və “Müsabiqənin nəticəsi haqqında yekun Protokol” sənədləri ilə tənzimlənir. ASCO-nun yerli və xarici
şirkətlərdən ibarət təchizat zəncirinə gəmi tikintisi və
təmiri, tikinti, mal-material təchizatı, mühəndislik, rabitə,
liman, sığorta və digər xidmətləri təqdim edən şirkətlər
aiddir. ASCO təchizatçılar ilə əməkdaşlıqda qarşılıqlı
faydanın əldə olunmasına çalışır və əsasən yerli təchizatçılara üstünlük verir. Yerli təchizatçılar dedikdə, Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş və Azərbaycan
qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergi məsuliyyəti daşıyan
şirkətlər nəzərdə tutulur. 2016-cı və 2017-ci illərdə yerli
təchizatçılara xərclənən məbləğ ortalama olaraq, ümumi
təchizat xərclərinin 67%-ni təşkil etmişdir.
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A S C O B İ Z NE S M O D E L İ

Əsas fəaliyyətlər

Əsas tərəfdaşlar

Dəyər amilləri

Müştəri münasibətləri

Təchizatçılar

Yükdaşıma

Personal

Keyfiyyət

Limanlar

Texnoloji donanma
xidməti

Təhlükəsizlik

Etibarlı tərəfdaş

Ətraf mühit

Etimad

Keyfiyyətli xidmət

Gəlirlilik

Dayanıqlı inkişaf

Məhsuldarlıq

Zavodlar

Gəmi təmiri və
tikintisi

Dəmir yolları

Təlim və təhsil

Agentlər
və brokerlər

Digər

Ədalətlilik

Müştərilər

Şəffaflıq

Digər

Kommunikasiya
vasitələri

Əsas resurslar
Personal

Ofis

Təcrübə

Veb-sayt

Gəmilər

Sosial platformalar

Zavodlarımız

Qaynar xətt

Digər

Müştəri seqmentləri

Xərclərin strukturu

Gəlir mənbələri

Ticarət şirkətləri

Yanacaq

Yükdaşıma xidməti

Yükdaşıma
şirkətləri

Liman xərcləri

Texnoloji donanma
xidməti

Yük sahibləri
Neft-qaz sənayesi

Təmir xərcləri
Amortizasiya
Əmək haqları

Logistik şirkətlər

Vergilər

Ekspeditorlar

Digər

Gəmi təmiri xidməti
Logistika xidməti
Digər

Digər
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Əməliyyatların uğurlu
nəticələnməsi idarəetmə və
istehsalat sahəsində yüksək ixtisaslı
mütəxəssislərin hazırlanmasından
və kadr potensialının
təkmilləşdirilməsindən birbaşa
asılıdır. Buna görə də, dünyada bu gün
insan potensialını inkişafın mərkəzinə
qoymaq, bu prosesi insana doğru
yönəltmək, mövcud problemləri
açmaq, həm də mənəvi dirçəlişə yol
açmaq əsas məqsəddir.
Davamlı inkişaf naminə kadr
hazırlığı məsələsi Gəmiçilikdə
prioritet hesab olunur, həm dövlət,
həm də Gəmiçilik tərəfindən
dəstəklənir. Ölkədə gəmiçilik
sahəsinin inkişafı üçün fasiləsiz ali
və peşə təhsili sistemi yaradılıb
və davamlı olaraq inkişaf etdirilir.
Belə ki, Gəmiçilik insan kapitalına
istiqamətləndiyindən və kifayət qədər
əmək tutumlu sahə olduğundan,
kadrların yüksək ixtisasına və
onların məhsuldarlıq göstəricilərinə
diqqət edilir. Hazırda Şirkətimizdə
idarəetmə sistemində və istehsalatda
çalışan kadrların hazırlığı, yenidən
hazırlığı və peşəkarlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsi işi daimi aparılır.

ASCO yarandığı andan ötən 5 illik
dövr ərzində insan resurslarının idarə
edilməsi (İRİE) sahəsində görülən
əsas işlərlə qısaca tanış olaq:
Gəmiçiliyin təşkilati
strukturu və İRİE sistemi qurulub;
İRİE üzrə strategiya və qısa,
orta və uzun müddətli məqsədlər
işlənib;
İRİE siyasəti, əsasnamələri,
prosedurlar, təlimatlar və daxili
qaydalar yazılıb;
İşə qəbul, planlama,
təlim və inkişaf, fəaliyyətin
qiymətləndirilməsi, istedadlı
gənclərlə iş və s. kimi İRİE funksiyaları
təşkil edilib;
İRİE hesabatlılıq sistemi,
proseslərin avtomatlaşdırılması və
tətbiqi istiqamətində mühüm işlər
görülüb.

www.acso.az

35

BEŞ İLLİK HESABAT

www.acso.az

36

BİZİM ŞİRKƏT

www.acso.az

37

BEŞ İLLİK HESABAT

P E R S O N A L İL Ə MÜ N A S İB Ə T

Biz inanırıq ki, ASCO-nun dəyərləri ilə uyğunlaşmış və
missiya və məqsədimizə xidmət edən işçilər uzun müddətli perspektivdə şirkətlə bir inkişaf etməlidirlər. Biz
işçiləri motivasiya edən və şirkətdə müxtəlifliyi tərənnüm
edən iş şəraiti yaratmışıq. Bizim şirkətdə işçiləri maddi və
mənəvi motivasiya etmək məqsədilə karyera inkişaf planı
tətbiq edilir. Bərabərliyi və təhlükəsizliyi tərənnüm edən
və işçilərin şəxsi və professional həyatı arasında balansı
qoruyan iş şəraitinin olmasına önəm verilir. Şirkətimizdə
işçi-rəhbər münasibətləri qarşılıqlı inam və hörmət
əsasında qurulub.
Şirkətdə öz peşəkarlıq səviyyəsini artırmaq və karyera
inkişafına nail olmaq üçün hər bir işçiyə bərabər imkanlar
yaradan iş mühiti qurulmuşdur. Ən yaxşıların işə qəbul
edilməsi və gələcəyin liderlərinin yetişdirilməsi üçün
şirkətdə lazımi proseslər qurulub və bu yöndə işlər davam
etdirilir. Şirkətin gələcəkdə uğurlu fəaliyyət göstərməsində
ən vacib amillərdən biri ən yaxşı işçilərin qorunub saxlanması və idarə edici vəzifələrə təyin edilməsidir.
Bu səbəbdəndir ki, şirkətimizdə işçilərin peşəkar inkişafına ciddi önəm verilir. Güclü azərbaycanlı dənizçi kadr
potensialının hazırlanması və ölkədə dənizçi peşəsinin
təbliği, akademiyamızda təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsi,
personalın peşəkarlığının davamlı artırılması, potensiallı
gənclərin üzə çıxarılaraq aparıcı vəzifələrə təyin olunması kimi məsələlər əsas prioritetlərdəndir. Bu məqsədlə
ASCO-nun daxili imkanları hesabına mütəmadi olaraq
beynəlxalq səviyyədə tanınan təcrübəli gəmiçilərin təlimləri təşkil edilir, gənc əməkdaşların dənizçilik sahəsində
ixstisaslaşan nüfuzlu şirkətlərdə və ya ASCO-nun xarici sularda üzən gəmilərində təcrübə keçmələri üçün xüsusi layihələr həyata keçirilir. ASCO-nun təqaüd proqramına uyğun
olaraq hər il magistr təhsili almaq üçün ADDA məzunları dünyanın nüfuzlu ali məktəblərinə göndərilir. Bundan
əlavə, akademiyamızda karyera mərkəzi yaradılmışdır
ki, bu mərkəzdə cəmlənən tələbə və məzunlar barədə
məlumatlar sayəsində ASCO onların gələcək peşəkar
həyatının qurulmasında yaxından iştirak edir. Akademiyamızda təhsildə fərqlənən tələbələrə fərdi təqaüd verilir
və onlar məzun olduqdan sonra işlə təmin olunurlar. Bu,
şirkətin kadr potensialının formalaşmasında savadlı gənc
dənizçilərə üstünlük verməsinin bariz nümunələrindən
biridir.
İşçiləri yüksək motivasiyada saxlamaq rəhbərliyin
qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir. İşçilərin
əməyi mütəmadi olaraq fərdi qiymətləndirmə edilir.
Nəticədə işçilərin ehtiyac duyduğu inkişaf istiqamətləri
müəyyənləşdirilir və bu yöndə tədbirlər görülür. Bundan
əlavə, işçilər bonus və maddi mükafatlar da alırlar. Öz
sahələrində seçilmiş mütəxəssislər fəxri fərmanla da təltif
edilirlər.
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Qeyd edilən məqamlarla yanaşı, şirkətimizdə işçilərin
asudə vaxtını səmərəli və sağlam keçirməsinə, işdən kənar
sosial həyatda da dost münasibətlərinin yaradılmasına
xüsusi önəm verilir. Belə ki, ASCO mütəmadi olaraq işçilər
arasında müxtəlif idman tədbirləri, o cümlədən üzgüçülük,
futbol və digər idman yarışları, komanda ilə səyahətlər
təşkil edir. Bu tədbirlər işçilər arasında peşəkar münasibətlərlə yanaşı səmimiyyətin və inamın artmasına xidmət
edir.

STRATEGİYA

D Ə Y Ə R YA R AT M A V Ə F Ə A L İ Y Y Ə T İN Ş Ə F FA F L I Ğ I

ASCO yaradıldıqdan sonra dövlət gəmiçiliklərinin birləşdirilməsi prosesi rəvan şəkildə həyata keçirilmiş və gəmiçilik
sahəsində vahid sinerji əldə edilmişdir. Ədalət prinsipi əsas götürülərək şəffaflıq, optimallaşdırma və diversifikasiya
istiqamətlərində işləri əhatə edən Gəmiçiliyin Strateji İnkişaf Proqramı işlənib hazırlanmışdır.
Şirkətin səmərəli idarə edilməsi məqsədilə fəaliyyətimizin hər sahəsində proqram təminatlarının tətbiqinə ciddi
önəm verilmişdir. Belə ki, 2014-cü ildə fiber optik kanallarla mərkəzi korporativ şəbəkə yaradılmışdır və elə həmin ildən
SAP ERP sistemi tətbiq edilir. Hazırda SAP ERP sisteminin maliyyə, insan resurları, material ehtiyatlarının idarə olunması,
satış, xərclərin bölüşdürülməsi və xəzinədarlıq kimi modullarından istifadə edilir. Yükdaşımalar üzrə proqramlar istifadəyə verilmiş və mərkəzi dispetçer xidməti qurulmuşdur. İnsan resurlarının idarə edilməsi sahəsində İRİD vahid elektron məlumat bazası yaradılmışdır. Elektron bilet satışı, elektron təchizat sistemi və elektron sənəd dövriyyəsi sistemləri
tətbiq edilmişdir. Şirkətin yeni veb səhifəsi və daxili portalı hazırlanmışdır.
Əməliyyatların optimallaşdırılması və diqqətin əsas inkişaf perspektivlərinə yönləndirilməsi məqsədilə şirkətimizin birbaşa fəaliyyət profilinə aid olmayan struktur bölmələri təhvil verilmişdir. Belə ki, 2014-cü ildən etibarən ASCO
tərəfindən:
168 binadan ibarət mənzil kommunal təsərrüfatı,
dənizçilərin mədəniyyət evi,
kənd təsərrüfatı üçün istifadə olunan 1,638 hektar ərazisi və ümumi sahəsi 1,027 kv.metr olan inzibati binadan
ibarət “Dənizçi” yardımçı kənd təsərrüfatı müəssisəsi və
Mərkəzi Dənizçilər Xəstəxanası
aidiyyatı qurumlara təhvil verilmişdir.
Cəmiyyət mühasibat uçotunu Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (MHBS) əsasında aparır. Şirkətin MHBS
üzrə hazırlanmış maliyyə hesabatları hər il EY şirkəti tərəfindən audit olunmuş və müsbət rəy almışdır. Bundan əlavə,
ASCO tərəfindən iqtisadi, sosial və ekoloji sahələrdə fəaliyyətin nəticələrini əhatə edən davamlı inkişaf haqqında hesabatlar hazırlanmışdır. Bu hesabatlar da EY şirkəti tərəfindən audit olunmuş və müsbət rəy almışdır. Qeyd edilən hesabatlar şirkətimizin daim yenilənən və geniş məlumatları özündə əks etdirən veb saytında ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmaq məqsədilə dərc olunur.
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2014-cü ilin iyul ayından etibarən, ASCO daxili idarəetmə sisteminin qiymətləndirilməsi, öz fəaliyyətinin SMS (Safety Management System) və beynəlxalq ISO standartlarına uyğunluğunun yoxlanılması məqsədilə, beynəlxalq Amerika
Gəmiçilik Bürosu (ABS) şirkətini dəvət etmiş və audit keçirilmişdir. ABS şirkəti tərəfindən GAP təhlillər aparılmış və həmin
təhlillər nəticəsində yeni idarəetmə sistemi tətbiq edilmişdir. Yeni sistem KSƏTƏMM departamenti və ABS Konsaltinq
tərəfindən birlikdə işlənib hazırlanmışdır. Bu sistem özündə ISM-2010, SOLAS, MARPOL, ISO-14001, ISO-18001, ISO-9001
və ISO-50001 beynəlxalq idarəetmə standartlarının tələb və tövsiyyələrini cəmləşdirib. Daxili idarəetmə sisteminin
beynəlxalq standartlara uyğunluğu təsdiq edilmiş və 2015-ci ilin sentyabr ayında keçirilmiş auditin nəticələrinə uyğun
ISO sertifikatlar alınmışdır.
2016-cı ildə Fitch Ratings şirkəti tərəfindən ASCO-nun maliyyə və biznes modelləri təhlil edilmiş, likvidliliyi və öz
kredit öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinin dayanıqlı olduğu müəyyənləşdirilərək şirkətimizə müsbət kredit reytinqi verilmişdir.
Şirkət üzrə davamlı olaraq üzən heyətin attestasiyası aparılır. İdarəedici və rəhbər personalın hazırlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsi məqsədilə mütəmadi olaraq xüsusi beynəlxalq təlimlər keçirilir. Bu sahədə ASCO tanınmış beynəlxalq
şirkətlər – ABS, Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası, EY və BIMCO-nun Biznes Akademiyaları ilə sıx
əməkdaşlıq edir.
Cəmiyyət yarandığı andan bəri işçilərin əmək haqlarına bir neçə dəfə baxılmış, həm üzən və həm də sahil heyətinin
maaşları dəfələrlə qaldırılmışdır. 80-ci illərdən mənzil növbəsində duran dənizçilərin və onların ailələrinin mənzillə
təmin olunması məqsədilə 2017-ci ilin oktyabr ayından şirkətimizin daxili imkanları hesabına 472 mənzilli yaşayış kompleksinin tikintisinə başlanmışdır. Bununla paralel, işçilərin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 2017-ci ildən etibarən Bakı şəhərinin ən gözəl mənzərəli yerlərindən biri olan Bayraq meydanının yanında şirkətimizin yeni inzibati binası
da tikilməkdədir.
Yarandığı andan günümüzədək ASCO-da atılan addımlar şirkətimizin yerli bazarda lider mövqeyə sahib olmasına və
onu qorumasına, eləcə də beynəlxalq bazarlara açılmasına xidmət etmişdir. Yeni texnologiyalardan istifadə, donanmalarımızın yenilənməsi və personalımızın əmək bacarığının və biliklərinin artırılması nəticəsində biz müştərilərimizə
keyfiyyətli və güvənilir xidmətlər göstəririk. Vaxtında atılmış çevik idarəetmə qərarlarının nəticəsidir ki, şirkət yarandığı
andan etibarən gəlirliliyini dəfələrlə artırmış və tanınmış müasir beynəlxalq gəmiçilik şirkəti olmaq yönündə əmin addımlarla irəliləyir.
Növbəti səhifədə gördüyünüz Altı Kapital modeli şirkətin fəaliyyət dövrü ərzində istifadəsində olan əsas resursları
hasilata necə çevirdiyini göstərmək üçün istifadə olunan vasitələrdən biridir. Altı kapital maliyyə, istehsalat, intellektual,
insan, sosial və təbii kateqoriyaları üzrə bölünmüş və bu kapitalların hər biri üzrə təsviri açıqlamalar, mövcud olan əsas
resurslar, və şirkətin bu resursları əsasən hansı hasilat nəticəsinə çevirdiyi bariz olaraq göstərilmişdir.
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AS CO – ALTI K APITAL MODELI

Kapitallar

Maliyyə

Təsviri

Biznesi maliyyələşdirən iqtisadi
resurslar

İqtisadi

Nəticələr

• Kapital payı

• Gəlirlər

• Borc
maliyyələşdirməsi

• Layihələrin
maliyyələşdirilməsi

•Bölüşdürülməmiş
mənfəət

• Səhmdar üçün
mənfəət

• Nəqliyyat donanması • Yükdaşıma xidmətləri

İstehsalat

İntellektual

İnsan

Sosial

Gəlir gətirən infrastruktur

İnsanların rəqabət gücünü
artırmaq və biznesi inkişaf
etdirmək üçün istifadə etdikləri
bilik və intellektual mülk

Təşkilatın qarşısına qoyduğu
məqsədlərə çatmasını təmin edən
insanların bilikləri, bacarıqları,
təcrübələri və mühakimələri

• Neft donanması

• Texnoloji donanma
xidmətləri

• Zavodlar

• Gəmi təmiri və tikintisi

• Dünya miqyasında
tanınan brend
• Sağlam bilik bazası
• İxtisaslaşmış
bacarıqlar
• Təsdiq edilmiş
sistemlər və
strukturlar

• İxtisaslı işçilər
• Bilik və bacarıqların
inkişafı üzrə təlimlər

Maraqlı tərəflər arasında individual
və kütləvi rifahın artırılması üçün
münasibətlər. Bu kapitala aşağıdakılar
daxildir:

Sosial

• Bölüşdürülən normalar, ümumi
dəyərlər və prinsiplər
• Vacib maraqlı tərəflər, həmçinin
şirkətin müştərilər, təchizatçılar,
biznes əməkdaşları və digər maraqlı
tərəflərlə olan etibar və razılılığı
saxlamaq üçün sərf etdiyi güc

Ekoloji

Resurslar

Təbii

Təşkilatın hazırki və gələcək
tərəqqisinə dəstək olan xidmət və
malların təchizatı üçün istifadə olunan
bərpa olunan və bərpa olunmayan
ekoloji resurslar. Bunlara daxildir:
• Hava, su, torpaq, minerallar və
meşələr

• Müştərilərə innovativ
və xüsusi təkliflər
• Biznesin düzgün
idarəedilməsi

• İşçilərin təhlükəsizliyi
və rifahı
• Şəxsi və peşəkar
inkişaf
• İşçilərin ailə üzvlərinin
dolayı qorunması
• Maraqlı tərəflərin
qarşılıqlı faydası

• Maraqlı tərəflərin
iştirakı
• Strateji münasibətlər

• İş yerləri
• Artırılmış cəmiyyət
dayanıqlılığı
• Müştərilərin sağlamlığı
və təhlükəsizliyi
• Anti-diskriminasiya və
digər insan haqları

Mənfi ekoloji
təsirlərin
Təbii resurslar

azaldılması
(emissiyalar,
tullantılar)

• Biomüxtəliflik və ekosistemlərin
sağlamlığı
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Keyfiyyət, sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf
mühitin mühafizəsi konsepsiyası ASCO-nun yarandığı ildən
etibarən bir idarəetmə sisteminə birləşdirilərək KSƏTƏMM
departamenti kimi fəaliyyətə başlamışdır. Bu 5 il ərzində
hər bir istiqamət üzrə ciddi islahatlar aparılmış və faydalı
nəticələr əldə edilmişdir. Əldə edilmiş nailiyyətlərə misal
olaraq aşağıdakıları qeyd edə bilərik:
Donanmada əsas tip gəmilərin fəaliyyətinin
beynəlxalq ISO standartlara uyğun sartifikatlaşdırılması;
Sahil və dəniz heyətinin istehsalatda işləmək
üçün xüsusi mühafizə vasitələriylə təminatı;
İdarələrdə prosedur qaydalarının və təlimatların
tam müasir formatda yenilənməsi;
Hadisələrin və potensial təhlükələrin vaxtında
araşdırılması nəticəsində onlardan ibrət götürərək təcili
qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi;

ASCO-nun idarələrində KSƏTƏMM siyasəti aşağıda
yazılan prinsipləri əsas götürür:
Sağlam və təhlükəsiz iş təcrübələrindən
bəhrələnərək sağlam və təhlükəsiz iş mühitini təmin
etmək;
Dənizdə və limanlarda çirklənmənin qarşısını
almaq;
Bütün müəyyən edilmiş risklərə qarşı aşkarlayıcı
və qabaqlayıcı tədbirləri həyata keçirmək;
Audit və yoxlamaların nəticələrini
qiymətləndirmək;
Qeyri-uyğunluqların səbəbini təhlil etmək və
aparılan təshihlərin effektivliyini qiymətləndirmək.

İnsan orqanizminə ziyan vura biləcək mühitin
aşkar edilərək yaxşılaşdırılması;
Təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunması
məqsədilə ASCO-nun bütün idarələrində xüsusi
siyasətlərin öyrədilməsi və təbliğatının təşkili;
Gəmilərdən və sahil obyektlərindən yaranan
tullantıların 90%-nin utilizasiya edilməsi, təkrar emala
göndərilməsi və çeşidləmə metodu ilə hesablanaraq
qeydiyyata alınması və s.
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B İ Z NE S H Ə D Ə F L Ə R İ

ASCO yaradıldıqdan sonra, cənab Prezidentin gəmiçiliyin inkişafı ilə əlaqədar verdiyi tapşırıqlar rəhbər tutularaq,
Gəmiçiliyin inkişaf hədəfləri müəyyən edilmiş və bu hədəflərə çatmaq üçün Strateji İnkişaf Proqramı hazırlanmışdır.
Cəmiyyətin Strateji İnkişaf Proqramı 2014-cü ildə təsdiq edilmişdir. Daha sonra, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 sentyabr 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin strateji inkişaf istiqamətləri
müəyyən edilmişdir. 2016-cı ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “2016-2020-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında Gəmiçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
Yuxarıda qeyd olunan sənədlər ASCO-nun strateji planının və strateji hədəflərinin əsasını təşkil edir. ASCO
tərəfindən qısa, orta və uzun müddətli perspektivə yönəlmiş aşağıdakı hədəf və məqsədlər təyin edilmişdir:

Məqsəd 1.1: Mərkəzləşdirilmiş korporativ idarəetmə sisteminin
davamlı təkmilləşdirilməsi
Məqsəd 1.2: Səmərəli idarəetmə üçün zəruri
proqram təminatlarının tətbiqi

Hədəf 1: Səmərəli fəaliyyət
göstərən və dayanıqlı
inkişafı təmin edən
müasir gəmiçilik şirkətinin
qurulması

Məqsəd 1.3: Gəmiçilik fəaliyyəti üzrə beynəlxalq sertifikatlaşmanın
və aparıcı beynəlxalq təcrübənin tətbiqinin davam etdirilməsi

Məqsəd 1.4: Xərclərin, strukturun və əməliyyatların
optimallaşdırılması və səmərəliliyin təmin edilməsi

Məqsəd 1.5: Gəmiçiliyin səmərəli fəaliyyət göstərən, səhmdara
dividend gətirən kommersiya təşkilatına çevrilməsi

Məqsəd 1.6: Fəaliyyətdə şəffaflığın təmin edilməsi

Məqsəd 2.1: KSƏTƏMM xidmətinin təkmilləşdirilməsi
Hədəf 2: Əməliyyatların
təhlükəsiz şəkildə və ətraf
mühitə zərər vurmadan
aparılması

Məqsəd 2.2: Personala KSƏTƏMM standartlarının tələblərinin
öyrədilməsi, onların bu sahədə maarifləndirilməsi

Məqsəd 2.3: Dənizdə və quruda çirklənmənin qarşısının alınması
üçün ətraf mühitin mühafizəsinin beynəlxalq ekoloji idarəetmə
standartlarının tələblərinə uyğun davamlı təşkili
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BİZNES HƏDƏFLƏRİ

Məqsəd 3.1. Güclü yerli dənizçi kadr potensialının hazırlanması
və ölkədə dənizçi peşəsinin təbliği
Hədəf 3. Güclü yerli
kadrların hazırlanması
Məqsəd 3.2. Personalın peşəkarlığının davamlı inkişaf
etdirilməsi və rifahının yaxşılaşdırılması

4.1 Xəzər dənizində yükdaşımalarda aparıcı mövqenin
qorunub saxlanılması

4.2 Xəzərdən kənarda fəaliyyətin bərpası və
genişləndirilməsi

Hədəf 4. Fəaliyyət sahələrinin
genişləndirilməsi və
şaxələndirilməsi

4.3 Ofşor xidmətlərin coğrafiyasının genişləndirilməsi

4.4 Kənar müəssisələrə gəmi təmiri xidmətinin həcminin
artırılması

4.5 Digər biznes fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi və
gəlirliliyinin artırılması
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STRATEGİYA

S OSİAL FƏALİY YƏT

ASCO cəmiyyət qarşısında korporativ məsuliyyətini
dərk edir. ASCO-nun sosial fəaliyyəti əsasən aşağıdakı bir
neçə istiqaməti əhatə edir:
Maliyyə dəstəyi və xeyriyyəçilik;
İşçilərin rifahı və sağlamlığına dəstək;
Himayədə olan uşaqlar və veteranlara dəstək;
Gənclərə dəstək;
Ölkədə dənizçi peşəsinin təbliği və dənizçilərin
təhsilinə dəstək.
ASCO-nun 2014-cü ildə təsdiq edilmiş “Maddi
yardımın verilməsi haqqında Əsasnamə”sinə əsasən
kimsəsiz uşaqlara, maddi durumu ağır ailələrə, müharibə
veteranlarına və əmək qabiliyyəti olmayan insanlara
maddi yardım verilir və ASCO yarandığı vaxtdan 2018-ci
ilin sonunadək olan dövrü əhatə edən 5 illik müddətdə
bu Əsasnaməyə uyğun olaraq 2,191,000 AZN maddi yardım
verilmişdir.

ASCO-nun sosial sahədə gördüyü digər işlər kimi
ildə 5 dəfə bayram günlərində Goranboy rayonunda
məskunlaşmış 3,350 nəfərdən ibarət məcburi köçkün və
qaçqın ailələrinə ərzaq yardımının edilməsi; il ərzində 4
dəfə ASCO-nun şəhid ailələrinə maddi yardımın verilməsi;
işçilər arasında qan vermə aksiyaları; “Qızıl gül” parkının
istifadəyə verilməsi; mənzil növbəsində dayanan
dənizçilərin və onların ailələrinin mənzillə təmin olunması
(daha ətraflı bu hesabatın “Dəyər yaratma və fəaliyyətin
şəffaflığı” bölümündə); ölkədə idmanın inkişafına dəstəyin
verilməsi, o cümlədən “Səbail” Futbol Klubu və Yelkənli
Qayıqlar Federasiyasına sponsorluğun edilməsi və digər
sosial işləri misal gətirmək olar.
ASCO-nun sosial fəaliyyəti barədə daha ətraflı
Cəmiyyətin Dayanıqlı İnkişaf Haqqında Hesabatında oxuya
bilərsiniz.
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A S C O BİR
B A X IŞ DA

ƏMƏLİY YAT GÖS TƏRİCİLƏRİ

Yükdaşıma həcmi (min tonla)
2018

2017

2016

2015

2014

Maye yükdaşıma

4,513.8

4,064.4

2,411.6

4,298.6

5,573.2

Quru yükdaşıma

961.9

1,025

853.1

475.5

618.3

Gəmi-bərələrlə

2,760.4

3,257.9

2,537

1,851.7

3,745.1

Cəmi

8,236.1

8,347.3

5,801.7

6,625.8

9,936.6

Gəmi tipi
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İxtisaslaşmış neft donanmasının nəticələri (saatla)
Gəmi tipi

2018

2017

2016

2015

2014

Kran gəmiləri

74,733

73,405

66,117

60,757

52,714

Sərnişin gəmiləri

89,145

89,903

89,505

85,746

89,979

45,164

39,622

48,651

55,405

52,814

Özül təchizat gəmiləri (PSV)

7,661

7,358

3,881

4,654

4,663

Yedək gəmiləri

6,264

7,368

5,628

12,392

6,117

Liman-yedək gəmiləri

1,620

1,272

996

3,841

7,433

Dalğıc gəmiləri

34,048

36,949

39,649

27,420

27,993

Yanğınsöndürən gəmilər

17,680

20,875

20,181

24,133

27,218

Barjlar

9,648

16,976

19,194

19,558

13,318

11,937

13,153

12,883

13,450

10,714

Mühəndis-geoloji gəmilər

17,094

14,633

16,970

12,513

9,562

Sualtı borudüzən gəmilər

3,333

3,773

7,029

4,149

4,181

0

4,641

2,821

2,746

3,056

15,103

13,200

12,936

4,656

1,080

Xidmətçi katerlər

169,862

176,525

185,272

178,391

182,725

Cəmi işlənmiş saat

503,292

519,653

531,713

509,811

493,567

87,450

352,750

154,720

208,860

265,600

Lövbərdaşıyan təchizatyedək gəmiləri (AHTSV)

Maye yükdaşıyan
gəmilər (tankerlər)

Kabeldüzən təchizat gəmisi
Neft məhsulları ilə çirklənmiş
və fekal suları yığan gəmilər

Torpaqqazan gəmi və karvanı,
m³ torpaq
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M A L İ Y Y Ə G Ö S T Ə R İ C İL Ə R İ
Beş illik xülasə (daha ətraflı məlumat üçün bu hesabatın tərkib hissəsi olan audit olunmuş maliyyə hesabatlarına
müraciət edin)

Mənfəət və ya zərər haqqında (min Azərbaycan manatı ilə)
2018

2017

2016

2015

2014

452,171

474,305

454,925

331,642

262,480

(294,242)

(265,101)

(266,762)

(224,459)

(241,981)

Ümumi mənfəət

157,929

209,204

188,163

107,183

20,499

Ümumi və inzibati xərclər

(52,461)

(52,120)

(60,945)

(36,471)

(34,737)

Sosial xərclər

(12,132)

(5,103)

(4,031)

(2,975)

(1,961)

Digər əməliyyat gəlirləri

33,253

44,390

45,480

30,192

39,159

Digər əməliyyat xərcləri

(48,114)

(52,105)

(18,288)

(9,307)

(6,079)

(200)

(837)

(1,245)

(575)

(2,620)

(692)

(3,888)

886

4,864

-

Əməliyyat fəaliyyətindən mənfəət

77,583

139,541

150,020

92,911

14,261

Maliyyə xərcləri

(1,914)

(1,410)

(1,596)

(2,145)

(1,216)

Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət

75,669

138,131

148,424

90,766

13,045

Mənfəət vergisi (xərci)/faydası

(23,207)

(38,000)

(40,158)

(21,769)

20,971

Xalis mənfəət

52,462

100,131

108,266

68,997

34,016

Gəlirlər
Satışların maya dəyəri

Gəmilərin, əsas vəsaitlərin
silinməsindən zərər
Məzənnə fərqindən (zərər)/gəlir

Balans haqqında (min Azərbaycan manatı ilə)
2018

2017

2016

2015

2014

Uzun müddətli aktivlər

890,890

767,440

668,835

621,948

643,953

Cari aktivlər

305,152

262,711

232,831

181,895

190,857

Cəmi aktivlər

1,196,042

1,030,151

901,666

803,843

834,810

Uzun müddətli öhdəliklər

69,484

32,001

34,768

40,317

46,897

Cari öhdəliklər

135,570

74,610

59,489

70,156

173,574

Cəmi öhdəliklər

205,054

106,611

94,257

110,473

220,471

Cəmi kapital

990,988

923,540

807,409

693,370

614,339
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ASCO yarandığı dövrdən
fəaliyyətində şəffaflığın və
səmərəliliyin təmin edilməsi
məqsədi ilə korporativ idarəetmə
sahəsində beynəlxalq təcrübənin
tətbiqinə, fəaliyyətinin beynəlxalq
standartların tələblərinə uyğun
təşkil edilməsinə xüsusi diqqət
ayırır. Bununla əlaqədar, şirkətimizin
strateji inkişaf istiqamətləri
müəyyən edilmiş və Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Strateji inkişaf istiqamətlərinə
müvafiq olaraq, şirkətimizin 1-3 illik
dövrü əhatə edən qısamüddətli, 3-6
illik dövrü əhatə edən ortamüddətli
və 6-10 illik dövrü əhatə edən

uzunmüddətli hədəfləri müəyyən
edilmiş və Cəmiyyətin Strateji İnkişaf
Proqramı hazırlanmışdır. Strateji
İnkişaf Proqramına mütəmadi
baxılaraq, hədəf və məqsədlərin
daim yenilənməsi təmin olunur.
Eyni zamanda, 2016-cı ilin noyabr
ayında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı ilə
“2016-2020-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında gəmiçiliyin inkişafına
dair Dövlət Proqramı” təsdiq
edilmişdir. Dövlət Proqamının icrası
donanmaların vaxtında və zəruri
gəmilərlə yenilənməsini və ASCOnun strateji inkişaf istiqamətləri
üzrə digər işlərin mərhələli şəkildə
aparılmasını təmin edir.

KORPORATİV İDARƏETMƏ

Şəffaf və dayanıqlı inkişaf
Beynəlxalq korporativ idarəetmə sisteminin
tələblərinə uyğun olaraq, müvafiq normativ sənədlər
hazırlanaraq şirkətimizdə tətbiq olunmuşdur:
•

İdarə heyətinin reqlamenti

•

Cəmiyyətin Strateji Planı

•

Korporativ idarəetmə Məcəlləsi

•

Daxili intizam qaydaları

•

Biznes Etikası Məcəlləsi

•

Korrupsiya ilə mübarizəyə dair Təlimat

•
Qaynar xətt əlaqə mərkəzinin fəaliyyətinə və
daxili araşdırmaların aparılmasına dair Təlimat
•
Maliyyə və əməliyyat nəticələrinin açıqlanması
Siyasəti
•

Məlumatların açıqlanması Qaydaları

•

İctimai Məsləhətləşmələr Şurasının əsasnaməsi

•
KSƏTƏMM (Keyfiyyət, Sağlamlıq, Əməyin
Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) və insan
resursları üzrə sənədlər
•

Daxili audit üzrə sənədlər

•

Risklərin idarəedilməsi üzrə sənədlər

ASCO-da əhəmiyyətli qərarların qəbul edilməsi
prosesində şəffaflığın təmin olunması, maraqlı tərəflərin
fikirlərinin nəzərə alınmasına xüsusi əhəmiyyət verilir.
Aparıcı beynəlxalq korporativ idarəetmə prinsiplərinə
müvafiq olaraq, Cəmiyyətin fəaliyyətində kollegial
qərarların qəbul edilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə,
müvafiq sahələr üzrə aşağıdakı komitələr təsis edilmişdir:
•

Satınalmalar komitəsi

•

Risklər üzrə komitə

•

Mükafatlandırma komitəsi

•
ASCO-da maliyyə hesabatlarının beynəlxalq
standartları tətbiq edilmişdir. Bu standartlara uyğun
hazırlanmış və beynəlxalq audit şirkəti ”EY” tərəfindən
audit olunmuş maliyyə hesabatları hər il şəffaflıq
prinsiplərinə uyğun olaraq açıq şəkildə Cəmiyyətin rəsmi
internet səhifəsində dərc edilir və aidiyyəti maraqlı
tərəflərə təqdim olunur.
•
Amerika Gəmiçilik Bürosu tərəfindən ASCO-nun
daxili KSƏTƏMM idarəetmə sistemi audit olunmuş və bu
sistemin beynəlxalq idarəetmə standartlarının tələblərinə
uyğunluğu təsdiq edilmişdir. Gəmiçiliyə, Azərbaycan Dövlət
Dəniz Akademiyasına və Təlim Tədris Mərkəzinə 5 illik ISO
və ISM üzrə uyğunluq sertifikatları təqdim edilmişdir.
•
Fitch Ratings şirkəti tərəfindən ASCO-nun biznes
modeli təhlil edilmiş, şirkətin likvidliliyi və öz kredit
öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinin dayanıqlı
olduğu müəyyənləşdirilərək Gəmiçiliyə kredit reytinqi
verilmişdir.
•
Beynəlxalq korporativ idarəetmə sisteminin
prinsiplərinin personal tərəfindən mənimsənilməsi və
onların hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə,
ASCO-da mütəmadi olaraq xüsusi tanınmış beynəlxalq
şirkətlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində təlimlər təşkil edilir.
•
Şirkətimizdə iki illik dövrü əhatə edən Dayanıqlı
inkişaf haqqında hesabatlar hazırlanır və açıq şəkildə
ASCO-nun rəsmi internet səhifəsində dərc edilir. Dayanıqlı
inkişaf haqqında hesabatlar barədə daha ətraflı bu
hesabatın “Dayanıqlı inkişaf” bölümündə tanış ola
bilərsiniz.
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•
işlər:

İnformasiya texnologiyaları sahəsində görülən

•
fiber-optik kanallar vasitəsilə Gəmiçiliyin bütün
idarələrini əhatə edən vahid mərkəzi elektron şəbəkənin
qurulması;
•

SAP ERP sisteminin tətbiqi;

•
“Mərkəzi elektron dispetçer sistemi”nin
qurulması;
•
gəmilərin mövqeyinin elektron xəritələrdə
istənilən an təyin olunmasına imkan verən “Donanmanın
mövqeyi proqramı”nın tətbiqi;
•

“Elektron sənəd dövriyyəsi” sisteminin tətbiqi;

•
gəmilərin sahil ilə davamiyyətli rabitəsinin
qurulması;
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•
gəmilərdə istifadə olunan köhnə kağız xəritələrin
elektron xəritələrlə əvəzlənməsi;
•

elektron bilet satışı sisteminin tətbiqi.

2016-cı ildə Cəmiyyətin fəaliyyətində şəffaflığın,
aşkarlığın təmin edilməsi, bütün maraqlı tərəflərin
Cəmiyyətə dair müəyyən edilmiş məlumatlardan aidiyyəti
şəkildə xəbərdar olması, hər bir kəsə müvafiq məlumatları
əldə etmək üçün bərabər imkanların yaradılması, Cəmiyyət
haqqında qeyri-dəqiq məlumatların mövcudluğunun
aradan qaldırılması və Cəmiyyətin nüfuzunun
yüksəldilməsi məqsədi ilə, “Məlumatların açıqlanması
Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Məlumatlar ASCO-nun rəsmi
internet səhifəsi və digər internet resursları, mətbuat
orqanları, televiziya və radio kanalları vasitəsilə açıqlanır.

KORPORATİV İDARƏETMƏ

Məlumatın açıqlanması Qaydalarına uyğun olaraq, Cəmiyyət aşağıdakı
məlumatları açıqlayır:

•

hesabat dövrü üzrə maliyyə göstəriciləri;

•

cəlb edilmiş maliyyə vəsaitləri;

•
Cəmiyyətin aidiyyəti şəxslərlə bağladığı mühüm (xüsusi əhəmiyyətli)
əqdlər;
•

Cəmiyyətin idarəetmə orqanları və vəzifəli şəxsləri;

•

Cəmiyyətin səhmdarları;

•

dividendlər;

•

əhəmiyyətli payın əldə edilməsi və ya özgəninkiləşdirilməsi;

•

Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı nəticələr;

•

Dayanıqlı inkişaf üzrə nəticələr.

Həmçinin, 2016-cı ildə Gəmiçilikdə “Maliyyə və əməliyyat nəticələrinin
açıqlanması Siyasəti” təsdiq edilmişdir. Bu Siyasətin əsas məqsədləri
aşağıdakılardır:
•
maliyyə və əməliyyat nəticələrinin açıqlanması məsələsinə və bununla
bağlı prosedurlara vahid yanaşmanın təmin edilməsi;
•
şəffaflığın təmin olunması və Cəmiyyətin imicinə xələl gətirə biləcək
qeyri-dəqiq məlumatların mövcudluğunun aradan qaldırılması;
•
bütün maraqlı tərəflərin, o cümlədən, ictimaiyyətin ASCO-nun maliyyə
vəziyyəti haqqında dolğun məlumat əldə edə bilməsi və Cəmiyyət barədə tam
və düzgün təsəvvürün yaradılması;
•
Cəmiyyətin iqtisadi siyasətinin, maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin
daha düzgün formalaşdırılması və gələcək prioritetlərinin tam dəqiq müəyyən
edilməsi;
•
potensial investorların və konkret layihələrin işlənilməsi üçün
tərəfdaşların cəlb edilməsi.

2016-cı ildə mövcud korporativ idarəetmə sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə, beynəlxalq audit və
məsləhətçi şirkəti “EY” cəlb olunmuş, korporativ idarəetmə sisteminin cari vəziyyəti qiymətləndirilmiş və təkmilləşdirmə
istiqamətində həyata keçirilməsi zəruri olan tədbirləri əhatə edən “Yol xəritəsi” hazırlanmışdır. 2016-2018-ci illər ərzində
“Yol xəritəsi” üzrə nəzərdə tutulmuş bütün layihələr müvəffəqiyyətlə icra olunmuşdur. Belə ki, Gəmiçilikdə mövcud olan
bütün əsas biznes proseslər və onların alt prosesləri üzrə biznes proseslərin xəritələri çəkilmiş, proseslərdə baş verə
biləcək risklərə qarşı daxili nəzarət mexanizmləri matrisi təkmilləşdirilmişdir. Eyni zamanda, 2016-cı ildə “Həvəsləndirmə
və Mükafatlandırma Siyasəti” təsdiq edilmiş və fəaliyyətin səmərəlilik göstəriciləri (KPI-lar) təyin edilmişdir və 2017-ci
ilin yanvar ayının 1-dən ASCO-da fəaliyyətin nəticələrinə əsaslanan ödəniş sistemi tətbiq olunmuşdur.
Korporativ idarəetmə sahəsində həyata keçirilən irimiqyaslı layihələrin davamı olaraq, korporativ idarəetmə üzrə
Gəmiçiliyə reytinqin alınması prosesi həyata keçirilmişdir. Bu məqsədlə 2017-ci ilin sonlarında beynəlxalq audit şirkəti
“Deloitte” tərəfindən daxili və xarici amillər nəzərə alınmaqla, ASCO-nun korporativ idarəetmə sistemi, mövcud sənədlər
və onların işləmə səviyyəsi, strateji və digər əhəmiyyətli qərarların qəbul edilməsi prosesi, risklərin idarə edilməsi,
daxili nəzarət və audit, fəaliyyətdə şəffaflığın təmin edilməsi səviyyəsi təhlil olunmuş və Gəmiçiliyin fəaliyyəti müsbət
qiymətləndirilmişdir.
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MÜ K A FAT L A ND IR M A S İ S T E Mİ

ASCO-da personalın inkişaf etdirilməsinə və onların
motivasiyasına xüsusi əhəmiyyət verilir. Gəmiçiliyin
korporativ idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə
aparılan işlərin davamı olaraq, ASCO-da beynəlxalq
təcrübədə geniş tətbiq olunan, əməkdaşların illik
fəaliyyətinin nəticələrinə əsaslanan mükafatlandırma
sistemi tətbiq edilmişdir. Bu sistemin tətbiq edilməsində
əsas məqsəd fəaliyyətdə davamlı olaraq səmərəliliyin
əldə edilməsi və effektivliyin artırılmasına nail olmaqdır.
İlkin olaraq 2016-cı ilin sentyabr ayında
“Həvəsləndirmə və Mükafatlandırma Siyasəti” təsdiq
edilmişdir. Daha sonra bu Siyasətə uyğun olaraq
Gəmiçiliyin strateji hədəflərinə və məqsədlərinə nail
olmağa yönəlmiş balanslaşdırılmış “Fəaliyyətin Səmərəlilik
Göstəriciləri” (KPI) sistemi və KPI-ların pasportları işlənib
hazırlanmışdır. Korporativ, funksional və fərdi olmaqla 3
səviyyədə KPI-lar hazırlanmşdır.
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ASCO-nun KPI sistemi aşağıdakı
məqsədlərə çatmaq üçün tətbiq edilir:
•
şirkətin rəhbərliyini inkişaf və
təkmilləşməyə, aparılan əməliyyatların
səmərəliliyinin və effektivliyinin
artırılmasına həvəsləndirmək;
•
yüksək keyfiyyətli kadrların
cəlb edilməsini və Şirkətdə qalmasını
təmin etmək;
•
şirkətin rəhbərliyi ilə
səhmdarların maraqlarının
uzlaşdırılması;
•
şirkətin uzunmüddətli və
dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi.

KORPORATİV İDARƏETMƏ

KPI sistemi aşağıdakı meyarlara cavab verir:
•

şirkətin inkişaf strategiyasına uyğundur və bağlıdır;

•

strateji hədəf və məqsədlərə nail olmaq məqsədi daşıyır;

•

sistemin şəffaflığını təmin edir;

•
cari bazardakı vəziyyətə və ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə
uyğundur.
“Həvəsləndirmə və Mükafatlandırma Siyasəti”ndə nəzərdə tutulmuş zəruri
tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək və prosesi idarə etmək məqsədi
ilə Gəmiçilikdə Mükafatlandırma Komitəsi yaradılmışdır. Mükafatlandırma
Komitəsi tərəfindən “Həvəsləndirmə və Mükafatlandırma Siyasəti”nin
cari vəziyyəti əks etdirməsi üçün yenilənməsinə baxılır, mükafatlandırma
büdcəsinin formalaşdırılması zamanı təkliflər verilir və digər tənzimləyici
funksiyalar həyata keçirilir. Fəaliyyətin nəticələrinə əsaslanan ödəniş
sisteminin (KPI sistemi) tətbiqinə 2017-ci ilin yanvar ayının 1-dən başlanılmışdır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 5 sentyabr tarixli
“Paylarının (səhmlərinin)
nəzarət zərfi dövlətə məxsus
olan hüquqi şəxslərin
fəaliyyətində səmərəliliyin
artırılması ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında”
Sərəncamı ilə hüquqi şəxslərin
idarəetmə orqanları üçün
fəaliyyətinin nəticələrinə
əsaslanan ödəniş sisteminin
və müvafiq normativ hüquqi
aktların hazırlanması barədə
Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinə tapşırıq
verilmişdir. ASCO tərəfindən
hazırlanmış “Həvəsləndirmə və
Mükafatlandırma Siyasəti” və
Gəmiçilikdə tətbiq edilmiş KPI
sistemi bu tədbirlərin icrasını
təmin edir.
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D A X İL İ N Ə Z A R Ə T V Ə
R İ S K L Ə R İN İD A R Ə
E D İL M Ə S İ
ASCO-nun Daxili Audit
departamenti birbaşa İdarə Heyətinə
hesabat verir. Cəmiyyətin daxili
auditorları müxtəlif sahələrin
auditinə, həmçinin məsləhət verici
xidmətlərə cəlb edilirlər. Bu xidmətlər
İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq edilir
və Cəmiyyətin illik daxili audit
planında nəzərdə tutulur. Audit planı
hər ilin sonunda növbəti il üçün
hazırlanır. Audit zamanı aşkar edilən
uyğunsuzluqların aradan qaldırılması
üçün tövsiyələr verilir və mütəmadi
olaraq uyğunsuzluqlara qarşı görülən
tədbirlərin monitorinqi aparılır. Daxili
audit siyasəti və daxili audit üzrə
hesabat formalarının daxili audit üzrə
beynəlxalq standartlara uyğunluğu
beynəlxalq audit şirkəti “PwC”
tərəfindən yoxlanılmışdır.

www.acso.az

66

Mövcud olan bütün əsas biznes
proseslər, onların alt prosesləri
(subprosesləri) və proseslərin
sahibləri müəyyən edilmiş, bütün
təyin edilmiş biznes proseslərin
xəritələri çəkilmişdir. Bu biznes
proseslərdə mövcud risklər təyin
edilmiş, həmin risklərə qarşı
müvafiq nəzarət mexanizmləri
müəyyən edilərək “Risklər və nəzarət
mexanizmləri matrisi” hazırlanmışdır.
Daxili Audit departamenti işlərin
biznes proseslərin xəritələrinə uyğun
aparılmasını, proseslərdəki nəzarət
mexanizmlərinə riayət edilməsini
yoxlayır, eləcə də mütəmadi olaraq
daxili nəzarət mexanizmlərinin
qiymətləndirilməsini həyata keçirir.

KORPORATİV İDARƏETMƏ

ASCO-da risklərin idarə edilməsi
sisteminin (RİES) təşkil edilməsi,
habelə Cəmiyyətə məxsus olan
risklərin operativ şəkildə idarə
edilməsi məqsədi ilə, Risklərin idarə
edilməsi və sığorta şöbəsi ilə yanaşı
Risklər üzrə Komitə də yaradılmışdır.
Komitənin tərkibi Cəmiyyətin Sədri
tərəfindən müəyyən edilir. Komitənin
rüblük iclaslarında risklərin idarə
edilməsi prosesi ilə bağlı məsələlər
müzakirə edilir, risklərin idarə
edilməsi üzrə görülən tədbirlər
qiymətləndirilir. Eyni zamanda,
ASCO-nun Korporativ Risklər Xəritəsi
Komitə tərəfindən nəzərdən keçirilir
və təsdiq üçün Cəmiyyətin Sədrinə
təqdim edilir.
Risklər üzrə Komitə müəyyən dövr
ərzində reallaşmış risklərin səbəbləri
ilə bağlı məlumatları və izahatları
toplayır və onları təhlil edir. Eyni
riskin təkrar reallaşmasının qarşısının
alınması məqsədi ilə, həmin riskin
pasportu təhlil məlumatlarına
əsasən nəzərdən keçirilir və yenilənir.
Korporativ Risklər Xəritəsinin
hazırlanması və onun mütəmadi
olaraq yenilənməsinə ciddi fikir
verilir. Bundan əlavə, Cəmiyyətin
rəhbərliyinin, eləcə də personalın
risklərin idarə edilməsi sahəsində
biliklərinin artırılması məqsədi ilə bir
neçə təlimlər təşkil edilmişdir.
Cəmiyyətimizdə risklərin
idarə edilməsi sistemi – COSOnun (Treadway Komissiyasının
Sponsor Təşkilatlar Komitəsi)
müəssisələrin risklərinin idarə
edilməsi (Enterprise Risk Management
- ERM) metodologiyası əsasında
qurulmuşdur. Bu sistem Cəmiyyətin
fəaliyyət nəticələri və strategiyası
ilə inteqrasiya olunmuş və onun
məqsədi Cəmiyyətin hədəflərinə
nail olmasında əminliyin təmin
olunmasıdır.
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BİZİM ŞİRKƏT

D AYA N I Q L I
İNKİŞAF
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D AYA N I Q L I
İNKİŞAF

D AYA NI Q L I İNK İ Ş A F
S A H Ə S İND Ə
NƏTİCƏLƏR
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Şirkətimizdə dayanıqlı inkişafa
xüsusi əhəmiyyət verilir və bu sahədə
işlərin icrası diqqət mərkəzində
saxlanılır. 2014-cü ildən başlayaraq
Gəmiçilik 2 illik dövrü əhatə edən
və bu dövr ərzində dayanıqlı inkişaf
sahəsində nailiyyətləri əks etdirən
hesabatların hazırlanmasına
və audit olunaraq, açıq şəkildə
dərc edilməsinə qərar vermişdir.
Ötən 2014-2015-ci və 2016-2017ci illərin hesabatlarında ətrafmühitin mühafizəsi, sosial, iqtisadi,
sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi,
insan resurslarının idarə edilməsi
sahələrində səmərəliliyin əldə
olunması əsas məqsədlərdən biri
kimi qeyd edilmişdir. Gəmiçiliyin
fəaliyyəti sadalanan sahələrdə

müsbət nəticələrə nail olunması, eyni
zamanda keyfiyyətli xidmətin təqdim
edilməsi ilə biznes fəaliyyətinin
genişləndirilməsi istiqamətində
qurulmuşdur.
ASCO bütün əsas faəliyyət və
biznes sahələrində dayanıqlı inkişaf
xəttinin qorunub saxlanılması
istiqamətində işləyir. Müxtəlif növ
yükdaşıma və ixtisaslaşmış xidmətlər
təqdim edən donanmaların mütəmadi
yenilənməsi, gəmilərin daha səmərəli
istismarı nəticəsində yanacaq
sərfiyyatında qənaətin əldə edilməsi,
gəmilərdə, zavodlarda və digər
istehsal sahələrində tullantıların
toplanaraq müvafiq qurumlara
təhvil verilməsi, kadrların davamlı

DAYANIQLI İNKİŞAF

inkişafı və yetişdirilməsi və digər bu kimi həyata keçirilən
işlər dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin ASCO-nun gündəlik
əməliyyatlarına inteqrasiyasına nümunədir. Eyni zamanda,
Gəmiçiliyin Strateji Planı ASCO-nun dayanıqlı inkişafına
yönəlmişdir, Strateji Planda dayanıqlı inkişaf ilə əlaqəli
hədəflər müəyyən edilmişdir və Gəmiçiliyin rəhbərliyi
fəaliyyətini bu hədəflərin icrası istiqamətində qurub.
Personal ASCO-nun əsas dəyəridir. Güclü, peşəkar və
səriştəli personal dayanıqlı inkişafın təməlində durur.
ASCO öz əməkdaşları qarşısında məsuliyyəti dərk edir
və müvafiq yerli qanunvericiliyə, beynəlxalq korporativ
idarəetmə standartlarına uyğun olaraq əməkdaşların
hüquqlarını qoruyur, onların sosial və maddi rifahını təmin
edir.

İllər üzrə işçi
qüvvəsi, nəfər

2018

2017

2016

2015

2014

8,613

8,921

8,621

8,790

9,123

ASCO-nun sosial korporativ məsuliyyəti çərçivəsində
ehtiyacı olanlara maddi dəstək göstərmək məqsədi
ilə 2014-cü ildə “Maddi yardımın verilməsi haqqında
Əsasnamə” təsdiqlənmişdir. Bu Əsasnaməyə uyğun olaraq
kimsəsiz uşaqlara, maddi durumu ağır ailələrə, müharibə
veteranlarına və əmək qabiliyyəti olmayan insanlara
maddi yardımın verilməsi həyata keçirilir. Aşağıda ASCO
tərəfindən maddi yardım verilən insanların sayı (nəfər)
haqqında məlumat təqdim edilmişdir:

2018

2017

2016

2015

2014

Dəniz Nəqliyyatı
Donanması (DND)

142

120

110

120

76

Xəzər Dəniz Neft
Donanması (XDND)

240

196

104

67

28

Sahil təşkilatlar

408

440

271

179

53

Sabiq işçilər

50

62

48

40

11

Kənar şəxslər

7

7

18

4

5

847

825

551

410

173

Cəmi

ASCO öz fəaliyyəti zamanı görülən bütün işlərin
əməkdaşların sağlamlığına xəsarət yetirmədən, sağlam
formada və qəza hallarına yol vermədən təhlükəsiz
şəkildə həyata keçirilməsinə xüsusi önəm verir. Bu sahədə
idarəetmə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına,
beynəlxalq konvensiyalara və ASCO-nun daxili sənədlərinə
uyğun olaraq tənzimlənir. Gəmiçilikdə inteqrasiya olunmuş
KSƏTƏMM Təhlükəsizliyin Keyfiyyətli İdarəetmə Sisteminin
(TKİS) tətbiq edilməsi ilə, SOLAS, MARPOL, STCW və ILO
kimi konvensiyaların tətbiqi və işləməsi təmin edilir.
Cəmiyyətdə əməyin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi
ilə, davamlı olaraq ayrı-ayrı əməliyyatlar üzrə təhlükələrin
müəyyənləşdirilməsi, risklərin qiymətləndirilməsi,
müntəzəm olaraq monitorinq və ölçmələrin aparılması və
lazımi nəzarətin təmin edilməsi üçün TKİS-in tələblərinə
uyğun olaraq prosedurlar tətbiq edilir. İnsan davranışları
və ya digər faktorlardan işçilərin təhlükəsizliyinə mənfi
təsir göstərə bilən təhlükələrin qarşısının alınması üçün
qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi həyata keçirilir.
Ətraf mühitin qorunması yalnız dayanıqlı inkişaf
hədəflərinin yerinə yetirilməsi deyil, eyni zamanda
yaşadığımız və fəaliyyət göstərdiyimiz bio-ekoloji mühitin
qorunub saxlanılması, onun gələcək nəsillərə ötürülməsi
və sağlam gələcəyin formalaşdırılması üçün mühümdür.
Donanmaların və sahil obyektlərinin fəaliyyəti nəticəsində
ətraf mühitə təsirlərin, o cümlədən tullantıların və
emissiyaların minimal səviyyədə saxlanılması, gəmilərin
və digər əsas vəsaitlərin ləğv olunması zamanı ekoloji
tələblərin gözlənilməsi, su və enerji resurslarından
qənaətlə istifadə olunması Gəmiçiliyin qarşısında duran
əsas vəzifələrdən biridir. Aşağıdakı cədvəldə Gəmiçilikdə
enerji intensivliyi nisbəti ilə tanış ola bilərsiniz (işçi sayına
görə min kvt/saat elektrik enerjisindən istifadə):

İşçi sayına görə min
kvt/saat elektrik
enerjisindən istifadə

2018

2017

2016

2015

2014

2.91

2.81

2.94

3.28

2.96

Dayanıqlı inkişaf barədə daha ətraflı ASCO-nun rəsmi
veb saytında açıq şəkildə dərc olunan və beynəlxalq audit
şirkəti “EY” tərəfindən audit olunan Dayanıqlı İnkişaf
haqqında Hesabatlarda tanış ola bilərsiniz.
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TA R İ Y E L MİR Z Ə Y E V – S T R AT E Jİ İNK İ Ş A F V Ə İN V E S T İ S İ YA
L AY İH Ə L Ə R İ D E PA R TA ME N T İNİN R Ə İ S İ
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2013-cü ilin sonunda ASCO yaradıldıqdan sonra,
Gəmiçiliyin gələcək inkişaf istiqamətləri üzrə cənab
Prezidentin verdiyi tapşırıq və tövsiyələr rəhbər tutularaq,
qısa, orta və uzunmüddətli perspektivə yönəlmiş
hədəflər müəyyən edildi və Strateji İnkişaf Proqramı
hazırlanaraq təsdiq edildi. Bundan əlavə, 2015-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı
ilə ASCO-nun strateji inkişaf istiqamətləri və 2016-cı ildə
isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
ilə “2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
gəmiçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edildi.
Gəmiçilik son 5 il ərzində fəaliyyətini sözügedən sənədlərə
uyğun olaraq, qarşıya qoyulmuş hədəf və tapşırıqların
icrası istiqamətində qurub və bu istiqamətdə işləri davam
etdirməkdədir.
Strategiyaya uyğun olaraq, Gəmiçiliyin dayanıqlı
inkişafı, rentabelliliyi və fəaliyyətin bütün aspektlərində
tam şəffaflıq təmin olunmuş, güclü komanda
formalaşdırılmış, əməliyyatların təhlükəsizliyi və ətraf
mühitə zərər vurmadan aparılması təmin edilmişdir.
Gəmilərin əsaslı təmiri və donanmaların yenilənməsi
ASCO-nun strateji inkişaf proqramında mühüm yer
tutur. Son 5 il ərzində ASCO tərəfindən 20 ədəd yeni
gəmi alınaraq istismara verilmişdir və hal-hazırda
Bakı Gəmiqayırma Zavodunda Gəmiçilik üçün daha 6
ədəd gəminin tikintisi həyata keçirilir. Bundan əlavə,
donanmanın yenilənməsi planı hazırlanmışdır və bu plana
əsasən növbəti 10 il ərzində 70-dən çox müxtəlif təyinatlı
yeni gəmilərin tikintisi nəzərdə tutulur.
Gəmiçiliyin fəaliyyət sahələrinin şaxələndirilməsi və bir
bazardan asılılığının azaldılması hədəfinə uyğun olaraq,
2014-cü ildən etibarən ASCO Xəzərdən kənar sularda
fəaliyyətini bərpa etmişdir və hazırda Qara və Aralıq dənizi
hövzələrində Azərbaycan bayrağı altında 14 ədəd gəmi
istismar edir.

2014-cü ildən etibarən ASCO-da şəffaflıq, ədalətlilik
və etibarlı tərəfdaş prinsiplərinə söykənən beynəlxalq
korporativ idarəetmə sistemi tətbiq olunur. Hər il
beynəlxalq standartlara uyğun ASCO-nun maliyyə
hesabatları hazırlanır, beynəlxalq audit şirkəti tərəfindən
audit olunur və ictimaiyyətə açıq şəkildə Gəmiçiliyin rəsmi
internet səhifəsində dərc edilir. Eyni zamanda, iki illik
dövrü əhatə edən “Dayanıqlı inkişaf haqqında hesabatlar”
hazırlanır və beynəlxalq audit olunaraq rəsmi internet
səhifəmizdə yerləşdirilir. Gəmiçilikdə müxtəlif elektron
sistemlər tətbiq olunmuşdur ki, onlar əməliyyatlarda
səmərəliliyin artırılmasına və çevik biznes qərarlarının qəbul
edilməsinə imkan verir. 2015-ci ildə Gəmiçiliyin beynəlxalq
sertifikatlaşması işləri tamamlanmış və Amerika Gəmiçilik
Bürosu tərəfindən ASCO-ya 5 illik ISO və ISM uyğunluq
sertifikatları təqdim olunmuşdur. 2016-cı ildə tarixində ilk
dəfə Gəmiçiliyə kredit reytinqi verilmişdir. 2017-ci ildən
başlayaraq ASCO-da fəaliyyətin nəticələrinə əsaslanan
ödəniş sistemi (KPİ sistemi) uğurla tətbiq olunur. 2018-ci
ildə beynəlxalq məsləhətçi şirkət tərəfindən ASCO-nun
korporativ idarəetmə sistemi təhlil edilmiş və Gəmiçiliyə
müsbət korporativ idarəetmə reytinqi təqdim olunmuşdur.
ASCO Azərbaycanın tranzit potensialının reallaşdırılması
istiqamətində Azərbaycanın, eləcə də digər dövlətlərin
yükdaşımalarda iştirak edən müvafiq qurumları ilə sıx
əməkdaşlıq edir və müxtəlif birgə layihələr həyata keçirir.
Eyni zamanda, cənab Prezidentin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
Azərbaycan Respublikasında Logistika və Ticarətin inkişafına
dair Strateji Yol Xəritəsi çərçivəsində, Azərbaycan üzərindən
keçən tranzit yük həcmlərinin artırılması istiqamətində ASCO
respublikanın müvafiq qurumları ilə birgə tədbirlər həyata
keçirməkdədir.
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RƏHBƏRLİYİN ŞİRKƏTİN
FƏALİYYƏTİ BARƏDƏ
MÜZAKİRƏLƏRİ
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R Ə HB Ə R L İ Y İN Ş İR K Ə T İN
FƏALİY YƏTİ BARƏDƏ
MÜ Z A K İR Ə L Ə R İ
Bu hesabatla, biz, ASCO rəhbərliyi
olaraq, şirkətimizin bu günə qədər necə
dəyər yaratdığını və bunu necə davam
etdirəcəyimizi vurğulamaq istəyirik. Biz
strateji məqsədlərimizə nail olmaq üçün öz
resurslarımızı effektiv idarə edə bildiyimizi
göstərməkdən qürur duyuruq.
Azərbaycan Respublikasının gəmiçilik sənayesi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 oktyabr
2013-cü il tarixli sərəncamı ilə böyük bir modernizasiya
həyata keçirmişdir. 100% səhmləri dövlətə məxsus olan
ASCO yaradılmışdır. Yenidənqurma prosesi, dünya neft
qiymətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması nəticəsində
dünyada baş verən iqtisadi çətinliklər dönəmi ilə üstüstə düşsə də, Şirkətin rəhbərliyi çətinlikləri fürsətlərə
çevirərək daha yaxşı məhsuldarlıq və effektivliyə nail
olmuşdur.
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Əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli miqdarda azalmış
dövlət subsidiyalarının optimal şəkildə idarə edilməsi
ilə biz hökumət tərəfindən bizə verilən etimadı və güvəni
doğrulduruq. Şirkət, hal-hazırda 264 gəmi ilə Xəzər
dənizində ən böyük donanmaya sahib olmaqdan qürur
duyur.
Xəzər dənizində ən böyük donanma olaraq, yeni
yaranmış çağırışların öhdəsindən gəlmək və Xəzər
hövzəsindən kənarda genişlənməsində rəqabət
qabiliyyətini artırmaq üçün şirkət gəmilərini daim
yeniləyir, texniki imkanlarını artırır və kadr bazasını
gücləndirir. Önümüzdəki 10 il ərzindəki hədəfimiz,
donanmalarımızı “gəncləşdirmək”, diversifikasiya etmək
və beynəlxalq əməliyyatları genişləndirməklə müasir
dünya-səviyyəli gəmiçilik şirkəti qurmaqdır. Genişlənmə
strategiyamızın bir hissəsi olaraq Qara dəniz və Aralıq
dənizi bölgələrində 14 gəmi istifadəyə verildi. Önümüzdəki
on il ərzində donanmalarımızı genişləndirmək üçün 1
milyard ABŞ dolları məbləğindən çox sərmayə qoymağı
planlaşdırırıq. Biz bu layihəni əsasən öz resurslarımızla
maliyyələşdirmək niyyətindəyik.

Şirkətimiz, ölkədə qlobal dayanıqlılıq gündəmində
hökumət siyasətinə və strategiyasına dəstək göstərən
qabaqcıl qurumlardan biridir. Etibarlı maliyyə və davamlı
inkişaf hesabatları şirkətin fəaliyyətində şəffaflığın təmin
edilməsinə daha da töhvə verəcəkdir.
Bizim əməliyyatlar barədə təfərrüatları oxumaq üçün
bu hesabatın “Donanmamız və əsas fəaliyyət sahələri”
bölümünə müraciət edin.

Biz effektiv idarəetmə və əhəmiyyətli maliyyə
sərmayələri ilə donanmalarımızın beynəlxalq səviyyədə
qəbul edilmiş standartlara uyğun olmasına çalışırıq.
Şirkətin yenidən qurulmasından sonra ciddi islahatlar
və struktur dəyişiklikləri əldə edilmişdir. Şirkət
SAP sisteminin modellərini maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasına dair beynəlxalq standartlara uyğun
olaraq təqdim etdi və Mərkəzi Yollama Sistemi,
Elektron Təchizat Sistemi və vahid korporativ kompüter
şəbəkəsini yaratdı. Eyni zamanda, gəmilərin sahilyanı
birləşmələrlə əlaqələrinin optimallaşdırılması üçün
tədbirlər görülmüşdür. Gəmilərdə elektron xəritələr
quraşdırılmışdır. Bundan əlavə, 6-7 iyul 2017-ci il
tarixlərində Nautical Institute tərəfindən aparılan
yoxlamanın nəticələrinə əsasən, ASCO-nun Azərbaycan
Dövlət Dəniz Akademiyasının Tədris Mərkəzinin
gəmilərin mövqeyini və seyrini davam etdirmək üçün
kompüter nəzarət sistem olan dinamik yerləşdirmə (DP)
simulyatoruna sertifikat verilmişdir. Bu sertifikat “DP
Induction” və “DP Simulator” təlimlərinin keçirilməsinə
imkan yaradır.
Əlavə olaraq, yenidən qurulduqdan sonra Maliyyə
Hesabatlarımız tərtib edilərək EY beynəlxalq auditor
firması tərəfindən kənar audit edilir. Yalnız iqtisadi
məsələlər deyil, eyni zamanda təhlükəsizlik, sosial və
ekoloji hədəfləri də şirkətin uğurlu olmasında mühüm
kriteriyalardan hesab etdiyimiz üçün, biz iki illik Davamlı
İnkişaf Hesabatını tərtib edirik.
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RƏQABƏT
Ü S T Ü NL Ü Y ÜMÜ Z
Xəzər regionu 19-cu
əsrin əvvəllərindən etibarən
əhəmiyyətli bir qlobal enerji
hövzəsi olub və nisbətən az
hasilat xərcləri, əhəmiyyətli
ehtiyatlar və artan istehsal
səviyyələrindən faydalanır.
Gəmiçilik sahəsində
160 illik təcrübəmiz var. Bu
müddət ərzində biz biznesin
hər aspektində davamlı
inkişaf etmişik. İşinə bağlı
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komandalarımız və yüksək təcrübəli
dənizçilərimiz əsas hərəkət verici
qüvvəmizdir. Müxtəlif təyinatlı,
müasir və müştərilərin tələblərinə
cavab verən gəmilərdən ibarət
donanmamız Xəzər Dənizində ən
çox şaxəli və zəngin donanmadır.
Bütün bunlarla yanaşı dövlətin
dəstəyi ilə, ASCO hazırda qabaqcıl
dənizçilik şirkətlərindən biridir. Qeyd
edilən məqamlar bizim rəqabət
üstünlüyümüzün təməlidir.
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B İ Z NE S R İ S K L Ə R İN Ə N Ə Z Ə R

Burada əməliyyatlar üçün
əhəmiyyətli olan əsas riskləri
ortaya qoyduq. Bu riskləri qəbul
edərək, biz bütün trendləri, riskləri
və qeyri-müəyyənlikləri vaxtında
qiymətləndirmək və proaktiv şəkildə
qarşısını almaq və ya azaltmaq üçün
yaxından izləyirik. Risklərə məruz
qalmamızın səviyyəsi risk idarəetmə
sistemimiz tərəfindən effektiv şəkildə
idarə olunur. Biz həmçinin bəzi riskləri
təhlükə kimi deyil, dəyişiklik və
inkişaf sahələri kimi qiymətləndiririk.
Biz bu riskləri imkanlara çevirmək
üçün maddi sərmayə cəlb edirik.
Reputasiya riski
Professional münasibətlərin
qurulmaması, xidmət səviyyəsinin
aşağı olması, müqavilə öhdəliklərinin
yerinə yetirilməməsi və s. amillərə
görə şirkətimiz maraqlı tərəflər
qarşısında öz dəyərini itirə bilər.
Bu riskin qarşısını almaq üçün
biz müştərilərə xidmətin yüksək
səviyyədə göstərilməsini, eləcə də
daşımaların ətraf mühitə, yükə zərər
vurmadan, sərnişinlərin narazılığına
səbəb olmadan və təhlükəsiz şəkildə
həyata keçirilməsini təmin etməliyik.
Bundan əlavə, əməkdaşlıqdan öncə
partnyorların fəaliyyət tarixçəsinin
araşdırılması, uzunmüddətli
əməkdaşlıq prinsiplərinin və biznes
etikasının daim üstün tutulması
vacibdir.
Rəqabət riski
Rəqabət üstünlüyünün məlum
olmaması, araşdırmaların zəifliyi,
donanmanın yenilənməməsi və
tariflərin rəqabət qabiliyyətsizliyi
nəticəsində bazar payını və uyğun
olaraq mənfəəti itirə bilərik. Bu
səbəbdən ASCO-da Xəzər və Xəzərdən
kənar bazarların araşdırılması,
müştərilərin tələbatının və
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bazarlardakı rəqiblərin öyrənilməsi, şirkətimizin güclü, zəif tərəflərinin
araşdırılması, rəqabət üstünlüklərinin təyin edilməsi və onların qorunub
saxlanılması prosesi mütəmadi olaraq həyata keçirilir.
Siyasi və iqtisadi risklər
Fəaliyyət regionunda baş vermiş siyasi-iqtisadi vəziyyət ilə əlaqədar,
yükdaşıma və ofşor xidmətlərin aparıla bilməməsi biznes fasiləsizliyini təhlükə
altına ata bilər. Bu qəbildən ehtimallara hazır olmaq üçün fəaliyyət regionunda
baş verən siyasi və iqtisadi hadisələrin izlənməsi və fəaliyyətin bu siyasi və
iqtisadi təsirlərdən asılılığının maksimal dərəcədə azaldılması vacibdir.
Güclü yerli kadrların hazırlana bilməməsi
Gəmiçiliyin uğurlarının əsas mənbəyi və təməl daşı Azərbaycan dənizçilərin
peşəkarlığıdır. Lazımi kadrların hazırlanmaması, onlara təlim keçirilməməsi və
mövcud kadrların işlərini tərk etməsi nəticəsində əlavə maliyyə yükü, xarici
mütəxəssislərə ehtiyac və ümumi biznes proseslərdə çatışmazlıqlar baş verə
bilər. Məhz elə bu səbəbdən ölkədə dənizçi peşəsinin təbliği bizim qarşımızda
duran əsas məqsədlərdən biridir. Fəaliyyətimizin hər bir sahəsi üzrə təlim
ehtiyaclarının müəyyən edilməsi və təlimlərin keçirilməsi, akademiyamızda
fərqlənən tələbələrin beynəlxalq sularda və şirkətimizin xaricdə üzən
gəmilərində təcrübə keçməsi, akademiyamızda tədris bazasının mütəmadi
gücləndirilməsi və personalın maddi və mənəvi rifahının yaxşılaşdırılması bu
riskin qarşısını almaq üçün atdığımız addımlardan ən əsaslarıdır.
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Gəmilərin köhnəlməsinə görə müştərilərin itirilməsi
riski
Gəmilərin və gəmi avadanlıqlarının köhnəlmə
səviyyəsinin yüksək olması və müasir tələblərə uyğun
olmaması müştərilərin itirilməsinə səbəb ola bilər. Bunun
qarşısını almaq üçün köhnə gəmilər texniki vəziyyətlərinə
uyğun istismar edilməli, gəmilərin dənizçilik keyfiyyəti
daimi nəzarətdə saxlanılmalı və təmir planına uyğun
təmir edilməli, kontstruktiv və texniki göstəricilər
nəzərə alınaraq gəmilərdə modernizasiya işləri vaxtında
aparılmalıdır.
Əməkdaşların həyat və sağlamlığına zərərin vurulması
riski

Təbiətə dəyə biləcək zərər
Gəmiçilik sənayesində təhlükəsizlik texnikaları
qaydalarının pozulması dənizin və ya qruntun neft
məhsulları, məişət-təsərrüfat çirkab və kimyəvi
məhsullarla çirklənməsi ilə nəticələnə bilər. Bu qəbildən
risklərin qarşısının alınması üçün biz təmirə dayanmış
gəmilərin yağ-yanacaq çənlərinin parlanıb yuyulmasına;
fövqəladə tədbirlər planlarının hazırlanması və
məşqlər vasitəsilə işçilərin səriştə və vərdişlərinin
gücləndirilməsinə; məişət-təsərrüfat çirkab sularının
yığılması, daşınması və təhvili zamanı texnoloji
proseslərin qaydalara uyğun aparılmasına xüsusi önəm
veririk.

Təhlükəsizlik qaydalarının pozulması və nəzarətin aşağı
olması nəticəsində əməkdaşların həyat və sağlamlığına
zərərin dəyməsi ümumi biznes proseslərin icrasının
gecikməsi və şirkətin reputasiyasının zədələnməsinə
səbəb ola bilər. ASCO olaraq biz işçi heyətin fərdi
mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsi və onlardan daim
istifadəyə nəzarət edirik. İşçilərin iş şəraitinin mövcud
standartların tələblərinə uyğun qurulması üçün müvafiq
tədbirlər görülür və işçi heyətə vaxtlı-vaxtında müvafiq
təlimatlar verilir, təlimlər keçirilir. İş prosesində tezalışan,
kimyəvi zəhərli maddələrin istifadəsi və daşınması zamanı
təhlükəsiz davranış qaydalarına əməl olunması çox
vacibdir. Bundan əlavə, tibbi yardımın göstərilməsi üçün
işçilərin ilkin tibbi yardım kurslarında iştirakı təşkil edilir.
Təmir müddətinin uzanmasından yarana biləcək zərər
Təmir prosesindəki səhvlər səbəbilə təmir müddətinin
uzanması mənfəətin itirilməsi və ümumi biznes
proseslərin icrasının gecikməsi ilə nəticələnə bilər. Bu
riskin qarşısını almaq üçün biz təmir smeta sənədlərinin
vaxtında hazırlanmasına, dəyişiləcək ehtiyat hissələri
və mal-materialların alınmasında ləngimələrin aradan
qaldırılmasına xüsusi diqqət yetiririk. Təmir üçün nəzərdə
tutulmuş yanalma körpülərində quraşdırılmış avadanlıq
və qaldırıcı qurğuların saz vəziyyətdə saxlanılması, təmir
işlərini yerinə yetirən işçilərin bilik və bacarıqlarının
müvafiq olması digər vacib amillərdir.

Beynəlxalq sularda olan gəmilərimizin texniki
xüsusiyyətləri IMO tərəfindən qoyulan tələblərə
uyğundur. Standartların yüksək səviyyədə saxlanılması
ilə bağlı bəzi texniki qulluq xərclərini vaxtında çəkmək
məcburiyyətindəyik. IMO tərəfindən ciddiləşdirilmiş
kükürd emissiyası limiti hələ ki Xəzər dənizində tətbiq
edilmir. Gələcəkdə bu tənzimləmə tələbi Xəzər Dənizində
qəbul ediləcəyi təqdirdə, daha bahalı və az kükürdlü
qarışıqlardan istifadə, gəmilərə lazımi dəyişikliklərin
edilməsi üçün kapital qoyuluşu labüd olacaq.
Uzunmüddətli perspektivdə biz bu risklərə enerjiyə daha
çox qənaət edən texnologiyalara keçmək və donanmamızı
daha da müasirləşdirmək üçün bir imkan olaraq baxırıq.
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B İ Z İM B İ Z NE S V Ə S Ə N AY E

Biznesimiz ixtisaslaşmış ofşor xidmətləri, nəqliyyat
xidmətləri (bərə, maye və quru yüklər) və digər
xidmətlərindən ibarətdir. Biz gəlirlərimizi əsasən
ixtisaslaşmış ofşor və nəqliyyat xidmətlərindən əldə
etdiyimiz üçün hesabatdakı müzakirələri bu xidmətlər
üzərinə yönəltmişik. Aşağıda şirkətimiz yarandığı
vaxtdan sonrakı 5 il ərzində gəlirlərimizin xidmətlər üzrə
paylanmasına nəzər yetirə bilərsiniz.

2014-2018-ci illər ərzində gəlirlərin göstərilən xidmətlər
üzrə bölgüsü (%)

14%

5%
10%

13%

Ofşor xidmətlər
Bərə daşımaları

2014
2018

Maye yük daşımaları
Quru yük daşımaları
Digər

57%

Neft donanması
Qlobal enerji tələbatı bütün neft və qazla bağlı
fəaliyyətlərin əsas səbəbkarıdır. Xam neft bazardakı
əsas enerji mənbəyi olaraq qalır, lakin nisbətən təmiz
yanacaq mənbələrinə tələbatın artdığı üçün təbii qaz
dünya miqyasında böyük dərəcədə əhəmiyyət qazanır.
ExxonMobil 2018 enerji proqnozuna əsasən təbii qaz 2040cı ilə qədər dünyada bütün enerji tələbatının dörddə birini
qarşılayacaq. Neft dünya enerji tələbatında mühüm yer
tutacaq və kommersiya ehtiyacları və kimyəvi maddələr
sənayesi üçün xammal tələblərini ödəməkdə davam
edəcək.
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Neft və qaz yataqlarının kəşfiyyat və hasilat xərclərinin
dinamikası əməliyyatlarımıza birbaşa təsir göstərir.
Vestvud Qlobal Enerji Qrupuna əsasən, Şərqi Avropa və
MDB ölkələrinin ümumi neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı və
hasilat xərclərində 28% (son beş il müddətinə nisbətən)
artım gözlənilir. Azərbaycan qazının əsas hissəsi Şah Dəniz
yatağından əldə edilir. 2019-cu ildən etibarən, Şah Dəniz
layihəsinin ikinci mərhələsi başladıqdan sonra hasilatın
kəskin artması gözlənilir.
Neft donanması gəmilərimizin istismarda olma
vaxtı davamlı olaraq yuxarı səviyyədə olmuşdur.
Ötən beş il ərzində bu nisbət 85% və 88% arasında
dəyişmişdir. Gəmilərin istismarda olma vaxtı bizim əsas
effektivlik göstəricilərimizdəndir və geniş gəmi spektrini
səmərəli istismar etməklə donanmamızdan maksimum
yararlanmağımızın sübutudur.
Ofşor xidmətlərə olan tələbin Xəzər regionunda
artması gözlənilir. Uzunmüddətli perspektivdə, DouglasWestwood araşdırmalarına əsasən, ofşor dəstək
gəmi bazarında müsbət dinamika var və neft və qaz
tədarükünün artması (xüsusilə dənizin dərin sahələrində)
nəticəsində ofşor gəmilərinə dünya üzrə tələbat 2014 və
2025-ci illər arasında illik 3,7% artacaq.
Ofşor əməliyyatların artması ilə texnoloji gəmilərimizə
tələbatın artması səbəbindən şirkətin bu bazarda rəqabət
qabiliyyətini dayanıqlı saxlamaq üçün davamlı investisiya
qoyulur və bu xidmətimizdən gələn gəlirlərin davamlı
artımını gözləyirik.

RƏHBƏRLİYİN ŞİRKƏTİN FƏALİY YƏTİ BARƏDƏ MÜZAKİRƏLƏRİ

Nəqliyyat donanması
Son onillik ərzində dəniz nəqliyyatında ümumi ticarət
həcminə görə artım tendensiyası müşahidə edilmişdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf üzrə
Konfransı (UNCTAD) dünya dəniz ticarət həcmində
2017-2022-ci illər arasında təxminən illik 3,2% artım
proqnozlaşdırır. Clarksons Research araşdırmalarına
əsasən, 2016-cı ildə dünya dəniz tanker ticarəti (xam neft,
yanacaq emalı məhsulları və qazın daşınması) bazarda
təklifin artması və neft qiymətlərinin aşağı olması
səbəbindən artmış və bundan sonra da artacaqdır. Qida və
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) 2015-2030-cu illər arasında
kənd təsərrüfatı məhsullarına qlobal tələbatın illik 1,4%
səviyyəsində artacağını proqnozlaşdırır. Beynəlxalq
Nəqliyyat Palatasına görə uzun müddətli perspektivdə
dəniz nəqliyyatı ən çox yanacağa qənaət edən və
nisbətən az karbon ifraz edən bir kommersiya nəqliyyat
növü olduğundan, dəniz ticarəti dünya ticarətinin böyük
hissəsini təşkil edəcəkdir.
Nəqliyyat xidməti daxilində biz maye yük (tanker), quru
yük və bərə nəqliyyat xidmətləri təklif edirik. Maye yük
daşımaları vasitəsi ilə əsasən xam neft, mazut, dizel və
digər neft məhsulları nəql olunur. 2018-ci ildə bizim maye
yük daşıma gəlirimiz əvvəlki ilə nisbətən 23% artmışdır.

Ümumiyyətlə, gələcəkdə neft istehlakında nəzərə çarpan
artım ilə enerji sektorunda müsbət dinamikanın davam
etməsini gözləyirik. Neft məhsullarına olan tələbat maye
yük daşıma xidmətimizi daha da gücləndirəcəkdir.
Quru yük daşınması müxtəlif kənd təsərrüfatı malları,
tikinti materialları və metalların nəqlini nəzərdə tutur.
Bu xidmətdən yaranan gəlirlər son illər ərzində artmışdır.
2018-ci ildə bizim quru yük daşıma gəlirimiz əvvəlki
ilə nisbətən 16% artmışdır. Quru yük daşınmasından
yaranan gəlirlərimizin böyük hissəsi kənd təsərrüfatı
məhsullarının, əsasən buğda və qarğıdalının nəqlindən
gəlir. Quru yük daşınmalarından yaranan davamlı
gəlir artımı yalnız gəmilərin sayının artması ilə deyil,
həm də bizim operativ effektivliyimiz və xidmətimizin
keyfiyyəti ilə izah olunur. Dünya əhalisinin və kənd
təsərrüfatı məhsullarına tələbatın artmasına görə,
eləcə də müştərilərimizin tələblərini səmərəli şəkildə
yerinə yetirmək üçün gəmilərin keyfiyyəti, sayı və növü
baxımından donanmamızı daha da modernləşdirəcəyimizi
nəzərə alsaq, quru yük daşınmalarından əldə olunan
gəlirlərimizi artırmaq niyyətindəyik.

www.acso.az

85

BEŞ İLLİK HESABAT

M A L İ Y Y Ə V Ə Z İ Y Y Ə T İN Ə
D A İR MÜ Z A K İR Ə L Ə R
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının MHBS-a
uyğun hazırlanması rəhbərliyin hesablanmış aktivlərin,
öhdəliklərin, gəlirlərin və xərclərin göstərilən
məbləğlərinə təsir edən mülahizələr, təxminlər və
fərziyyələr verməsini tələb edir. Gələcək dövrlərdə qəbul
ediləcək mühasibat uçotu prinsipləri də daxil olmaqla,
mühüm mühasibat uçotu siyasətinin, təxminlərin və
fərziyyələrin xülasəsi bu hesabatın tərkib hissəsi olan
31 dekabr 2018-ci il tarixində başa çatan il üzrə audit
olunmuş maliyyə hesabatlarının 2-5-ci bəndlərində təsvir
edilmişdir.
Şirkətin uzunmüddətli aktivləri əsasən gəmilər, zavod
və avadanlıqlardan ibarətdir. Cari aktivlər isə əsasən malmaterial ehtiyatları və ticarət və digər debitor borclardan
ibarətdir. Uzunmüddətli öhdəlikləri əsasən uzunmüddətli
kreditlər təşkil edir. Cari öhdəliklərə isə əsasən ticarət və
digər kreditor borcları və uzunmüddətli kreditlərin cari
hissəsi aiddir.

2018

2017

2016

249,290,442

284,878,007

285,428,957

Bərə
daşımaları

68,761,101

84,496,596

71,773,956

Maye yük
daşımaları

60,692,007

56,502,497

64,867,942

Quru yük
daşımaları

39,348,277

38,938,797

23,454,173

Digər

34,079,173

9,489,103

9,399,972

452,171,000

474,305,000

454,925,000

Ixtisaslaşmış
neft
donanması

Ümümi
gəlir, AZN

Yuxarıdakı cədvəldən göründüyü kimi əsas gəlirlərimizi
ixtisaslaşmış ofşor xidmətləri, bərə daşımalarından, maye
və quru yük daşımalarından əldə edirik.
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Maliyyə riskləri – Şirkət maliyyə risklərinə, o cümlədən,
likvidlik riskinə, kredit riskinə, valyuta riskinə, bazar
riskinə, faiz dərəcəsi riskinə və qiymət riskinə məruz qalır.
Bu səbəbdən biz dəyişmələrə daim nəzarət edir və riskləri
azaltmaq üçün zəruri sayıldığı təqdirdə müvafiq tədbirlər
görür, xarici valyutada edilən əməliyyatlar zamanı xüsusi
ehtiyat göstərir, əsasən öncədən ödəniş sistemi ilə
xidmətlərin göstərilməsinə önəm veririk.

Ümumi marja

2018

2017

2016

2015

2014

35%

44%

41%

32%

8%

Biz ümumi marjanın ardıcıl artırıldığını və 2018-ci
ildə nisbətən azaldığını görə bilərik ki, bu da qoyulmuş
investisiyaların şirkətin ümumi gəlirliliyini artırmaq və
yerli iqtisadiyyatın tərəqqisinə töhfə vermək üçün uğurla
istifadə olunmasından xəbər verir.
Şirkətin likvidliyin idarə edilməsinə dair yanaşması,
mümkün olduğu təqdirdə, həm normal və həm də stresli
kapital şəraitində, qəbul edilməyən itkilərə yol vermədən
və ya şirkətin nüfuzuna zərər vurmadan öhdəliyin yerinə
yetirilməsində kifayət qədər likvidliyə malik olmağı təmin
etməkdir.

2018

2017

2016

2015

2014

Cari nisbət

2.25

3.52

3.91

2.59

1.10

Ani likvidlik
əmsalı

1.64

2.52

2.84

1.74

0.71

RƏHBƏRLİYİN ŞİRKƏTİN FƏALİY YƏTİ BARƏDƏ MÜZAKİRƏLƏRİ

Likvidlik analizinə əsasən, şirkət yüksək göstəricilərə
malikdir ki, bu da qısa müddətli borcu asanlıqla pul
vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə çevrilə bilən
aktivlərlə ödəyə bilmə qabiliyyətinin olmasının təsdiqidir.
ASCO-nun maliyyə nəticələri ilə daha ətraflı tanış
olmaq üçün bu hesabatın ayrılmaz tərkib hissəsi olan
31 dekabr 2018-ci il tarixində başa çatan il üzrə audit
olunmuş maliyyə hesabatlarına müraciət edə bilərsiniz.
Bu və eləcə də 31 dekabr 2014-cü, 2015-ci, 2016-cı və
2017-ci illərdə başa çatan illər üzrə audit olunmuş maliyyə
hesabatlarını şirkətimizin rəsmi veb saytında asanlıqla
tapmaq olar.
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