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оқиғаларының бірі – Шығыс Бектұрлы учаскесіндегі іздестіру ұңғыма-
сынан тәулігіне 85 тоннаға дейін дебитпен юра шөгінділерінен сусыз 
мұнайдың бұрқақты ағынын алу.

2020 жылы жұмыс істеп тұрған жобаларды жете барлаудың басты 
оқиғасы "Ембімұнайгаз" АҚ Сағидолла Нұржанов кен орнының сол-
түстік-батыс қанаты ауданындағы НСВ-11 ұңғымасынан тәулігіне 70 
тонна көлеміндегі дебитпен триас шөгінділерінен сусыз мұнайдың 
бұрқақты ағынын алу болды.

Жаңа маңызды кен орындарын табу тұрғысынан Каспий жағалауы 
өңірі зор әлеуетке ие, Қазақстанның көмірсутек шикізаты қорының 
шамамен 90%-ті осы өңірде орналасқан. 2020 жылы ҚМГ қоржыны 15 
геологиялық-барлау жобасынан (сегізі — теңізде және жетеуі — құр-
лықта) тұрды, оның алты жобасы carry-қаржыландыру шарттарында 
іске асырылып жатыр.

2020 жылы сейсмикалық-барлау деректерін өңдеу және түсіндіру 
бойынша жұмыс жүргізілді. Жұмыстардың нәтижелері бойынша алты 
жоба бойынша геологиялық ресурстық әлеует м.б. 2 млрд. тоннадан 
артық болды, осы жобалар бойынша далалық сейсмикалық-барлау 
жұмыстары 2019 жылы жүргізілді.

ҚМГ мұнай-газды әлеуетін бағалау және жер қойнауын пайдалану 
мәніне перспективалы блоктар қоржынын дайындау мақсатында 
тұрақты негізде Қазақстан Республикасының шөгінді бассейндерін 
кешенді зерттейді. Мәселен, 2020 жылы 15-тен астам жобаның пер-
спективалылығына геологиялық бағалау жүргізілді.

Сонымен қатар, Компания шөгінді бассей-
ндердің модельдерін құру және жаңарту 
жұмыстарын жалғастыруда. Бассейндік 
модельдеу шеңберінде қолда бар барлық 
тарихи деректерді ескере отырып, блоктар-
дың перспективалылығына кешенді талдау 
жүргізіледі, бұл одан әрі геологиялық-бар-
лау жұмыстары туралы шешімдер қабылдау 
кезінде тәуекелдерді айтарлықтай төмен-
детеді. 2020 жылы Компания Үстірт-Бозащы, 
Маңғышлақ және Каспий өңірі шөгінді бас-
сейнінің борттық аймақтарының (Солтүстік, 
Шығыс және Оңтүстік) модельдерін жаңартты, 
сондай-ақ Оңтүстік Торғай мен Шу-Сарысу 
шөгінді бассейндерінің модельдерін жасады.

2020 жылдың басында ҚМГ мемлекет-
пен геологиялық-барлау саласындағы 
ынтымақтастық шеңберінде 16 геологи-
ялық-барлау жобасын Жер қойнауы және 
жер қойнауын пайдалану туралы кодекске 
сәйкес Мемлекеттік жер қойнауы қорын 
басқару бағдарламасына (МЖҚҚББ) және 
жеті аумақты Мемлекеттік жер қойна-
уын геологиялық-зерттеу тізбесіне (МЖГЗ) 
енгізу жөніндегі процеске бастамашылық 
жасады. Алайда, энергия көздерінің 
әлемдік бағасының төмендеуіне байланы-
сты және Компания әзірлеген дағдарысқа 
қарсы шаралар аясында жобалар тізбесі 
оңтайландырылды, нәтижесінде 2020 жылы 
МЖҚҚББ-ға жаңа үш жоба кірді.
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Геологиялық-барлау 
жұмыстары

2018 2019 2020

2D-сейсмикалық-
барлау, қума км.

1 000 240 –

3D- сейсмика-
лық-барлау, км2

1 253 6 928 347

Бұрғыланған ұңғыма-
лар саны, бірл.

55 39 19

СЕРІКТЕСТІК ЖОБАЛАРДЫ КЕҢЕЙТУ

2020 жылы ҚМГ геологиялық-барлау саласында халықаралық мұнай-
газ компанияларымен ынтымақтастықты кеңейту бойынша белсенді 
жұмысын жалғастыруда.

 � Стратегиялық серіктестерді тарту мақсатында барлау жобалары 
бойынша геологиялық-геофизикалық ақпаратқа қашықтықтан 
қол жеткізуді ұсыну үшін деректердің виртуалды бөлмесі сәтті 
іске қосылды. 2020 жылы Chevron, CNOOC, CNPC, BP, Equinor, Eni, 
ЛУКОЙЛ, "Татнефть" сияқты компанияларға виртуалды деректер 
бөлмесіне кем дегенде 15 рет қол жеткізді.

 � ҚМГ мен British Petroleum (BP) қолданыстағы активтердің қолда бар 
технологиялық деректерін бірлесіп зерттеу шеңберінде Жамбыл 
блогының перспективалылығына жалпы бағалау жүргізді.

 � Бірлескен өңірлік зерттеу туралы келісім шеңберінде ҚМГ Еquinor, 
"Татнефть" және ЛУКОЙЛ серіктестерімен бірлесіп жұмыс жүр-
гізуді жалғастыруда.

 � 2020 жылғы 7 қазанда ҚМГ мен ЛУКОЙЛ "Әл-Фараби" жобасы бой-
ынша ынтымақтастықты одан әрі дамыту шеңберінде келісімге 
қол қойды (бұрынғы I-P-2 жобасы, атауы 2020 жылғы тамызда 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОМПАНИЯЛАРМЕН ҒЫЛЫ-
МИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
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Қорларды барлау жөніндегі 
активтерді бірлесіп бағалау

Біліммен және технологиялармен 
алмасу 

Шөгінді бассейндерді зерттеу 
жөніндегі өңірлік жобалар 

Бірқатар компаниямен өзара түсіністік 
туралы меморандумдар жасасу

өзгерді). Әл-Фараби учаскесі Каспий 
теңізінің қазақстандық секторында орна-
ласқан. Келесі қадам көмірсутектерді 
барлауға және өндіруге келісімшарт 
жасасуды көздейді.

 � ҚМГ "РН-Эксплорейшн" ЖШҚ-мен 
("Роснефть "ҰК" АКҚ еншілес қоғамы) 
және Энергетика министрлігімен бір-
лесіп жер қойнауын пайдалану құқығын 
беру және Құрманғазы учаскесі бой-
ынша келісімшарттық аумақты кеңейте 
отырып, 2021 жылдан 2026 жылға дейін 
барлау кезеңін ұзарту бойынша жұмы-
стар жүргізіп жатыр.

 � 2020 жылы Өріктау кен орнының сейсми-
калық деректерін ENI компаниясымен бір-
лесіп 3D-өңдеу жөніндегі пилоттық жоба 
аяқталды, сондай-ақ Exxon Mobil компа-
ниясымен Қашаған (шығыс) кен орнының 
сейсмикалық деректерін 3D-қайта өңдеу 
жөніндегі бірлескен жоба аяқталды.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЕСЕП КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

51


