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شـركـــة نفـــط الكويــــت
م�شـروع املحميـة البحريـة



ي�شكل إطالق احملمية البحرية لشركة نفط الكويت 

جنوب ميناء األحمدي محطة بارزة ضمن جهود الشركة 
التي ال تتوقف في سبيل إعادة تأهيل وتطوير البيئة 
البحرية لتصبح مالذا للشعب املرجانية، والتي بدورها 
تستقطب األسماك والكائنات البحرية األخرى لتعود 
الثروة البحرية الكويتية إلى سابق عهدها ذاخرة باملناظر 

اخلالبة وكائنات حتيا في بيئتها الطبيعية األصلية.

وتشكل احملافظة على البيئة وتطويرها وإعادة تأهيلها 
أحدى األهداف السامية لشركة نفط الكويت. وضمن 
هذا اإلطار أطلقت الشركة احملمية البحرية لتكون بذلك 
أول شركة نفطية في العالم تنشئ مثل هذه احملمية.  

شركة نفط الكويت تعتبر إنشاء هذه احملمية جزءاً من 
مسؤوليتها االجتماعية في احلفاظ على الثروة البحرية 
التــي تعتبر من أهم موارد الكويــت الطبيعية، وذلك 
اســتكماال لدورها احليوي في استثمار موارد الكويت 

الطبيعية على أكمل وجه. 
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الفكرة

أصبحت حماية البيئة جزءا أساسيا من ثقافة الشركة وكل العاملني فيها. 
وأصبح التفكير في إيجاد سبل جديدة للحد من الضرر وحتسني البيئة هّما 
يوميا لدى اجلميع. وسرعان ما انبثقت لدى العاملني فكرة إنشاء فريق

للغــوص خـــاص بشركـــــة نفــــط الكويت، ومـــن ثــــم محمــية بحرية. وما أن 
اكتسبت الفكرة زخمها حتى انطلقت رسميا، واختير يوم السادس من يونيو 

2006 لبدء جهود إنشاء هذه احملمية، تيمنًا بيوم البيئة العاملي.  

ال�شتفادة من جتارب الآخرين

متت االستفادة من جتارب اآلخرين العاملية واخلليجية واحمللية في إنشاء 
احملميات وخبراتهم في التصميم، ولذلك جرت لقاءات مع املسؤولني عن 
احملميــات املماثلة مثل جلنة الغوص وجلنة التوثيق والتراث في اإلمارات 
العربية املتحدة واحتاد الغواصني العاملي NAUI وجامعة اإلســكندرية 
وجامعة قطر. وقد وفرت هذه االتصاالت وقتا كبيرا وقفز العمل باحملمية 

قفزات كبيرة.

بناء املحمية

بدأ العمل فورا على وضع تصميم احملمية، واستعراض اجلدول الزمني 
للتنفيذ بخصوص صناعة احلواضن ونقلها وإسقاطها في موضعها.

وبعد االنتهاء من إعداد الدراسات حول الصعوبات الفنية اخلاصة بنقل 
احلواضن وعملية إسقاطها، بدأ العمل في إسقاط احلواضن في مكانها 

الصحيح.
لم تكن عملية إسقاط القطع سهلة مع وجود التيارات املائية، وخصوصا أنها 
حتتاج لدقة عالية لتكون في مكانها الصحيح مع مراعاة حلركة املياه. وقد 
وضعت عالمات مسبقة وأعالم في األماكن احملددة لتنزيل الكتل تسهيال 
للعمل. ومن الصعوبات األخرى التي واجهها الغواصون كان الهواء الالفح 
والغبار وبرودة املاء الشديدة التي انخفضت أحيانا إلى 5 درجات مئوية، 
باإلضافة إلى كبر حجم احملمية. وبالرغم من كل الصعوبات، لم يقع أي 

حادث في كافة مراحل العمل. 
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مكان مالئم

تقع احملمية على بعد 4 أميال بحرية جنوب ميناء األحمدي وتبعد 1.5 ميل 
بحري عن الشــاطئ. وقد اختير هذا املكان نظراً لتمتعه باخلواص البيئية 
املالئمة لنمو وتوسع احلياة البحرية الطبيعية من أسماك ومرجان وقشريات 
وغيرها. ونظرا حلساسية هذه الكائنات املرجانية ألي متغيرات في بيئتها، فهي 
حتتاج إلى ظروف طبيعية خاصة، ولذلك اختير مكان احملمية بعناية فائقة، 
فهو ميتلك الضوء املناسب ودرجة احلرارة وحركة التيارات البحرية املالئمتني، 
ويتعـرض لنسبة تلوث ضئيلة. كما يتميز املكان أيضًا ببعده عن خطوط املالحة 
وأنابيب النفط وحركة السفن والقوارب الكبيرة، وهو محمي بزوارق خفر 
السواحل املتواجدة في املنطقة باستمرار، مما يبعده عن أيدي العابثني.  

موا�شفات رائعة

يتراوح عمق احملمية ما بني 5-7 أمتار في حالتي املد واجلزر، ويصل مجال 
الرؤية من 1-3 متراً. كل هذا يجعل من احملمية والبالغ مساحتها 54,000 
متراً مربعًا مكانًا جذابًا لهواة الغطس. وتؤهلها هذه املساحة الواسعة لتكون 
 أكبر محمية في اخلليج العربي، ورمبا أكبر محمية بحرية صناعية في العالم.   
تتكون احملمية البحرية من كتل على شكل كرات مصنوعة من االسمنت املعالج 
ومواد أخرى غير ضارة بالبيئة، كما ملئت بعض هذه الكرات احلواضن بأغصان 
األشجار لتشكل مصدرا للغذاء جلذب األسماك. وتنتج كل حاضنة كتلة "حيوية" 

تصل إلى 180 كغ في السنة من الكائنات احلية احليوانية والنباتية.  
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مدينة الأحمدي حتت املاء

 أما الشكل العام للمحمية فكان مماثال لترتيب مدينة األحمدي، حيث وزعت 
احلواضن على شكل جتمعات مساحة كل جتمع 20-30 مترا.

وزعت احلواضن اإلسمنتية وفق جتمعات هندسية كل منها ميثل إحدى املعالم 
البارزة في األحمدي، مثل املبنى الرئيسي واحملافظة واملستشفى واالستاد 
ومركز أبحاث ودراسات البترول ومكتب شركة البترول الوطنية الكويتية 

وحظائر اخلزانات الشمالية واجلنوبية ودائرة مرور األحمدي وغيرها. 

فوائد املحمية

پ تشكل احلواضن مرتعا مناسبا الستيطان الكائنات املرجانية، التي بدورها 
جتذب القشريات والكائنات املائية األخرى، وهذه تكمل الدورة الغذائية 

للحيوانات البحرية. 
پ تعتبر احملمية مختبرا بحريا حتت املاء للمؤسسات واملراكز العلمية احمللية 

والعاملية إلجراء الدراسات واألبحاث العلمية.
پ تعزز صورة شركة نفط الكويت محليا وعامليا كشركة تهتم باحملافظة على 

البيئة.
پ توفر للشركة الفرصة للمشاركة في املسابقات واملناسبات الدولية املعنية 

بالبيئة وتستقطب وسائل اإلعالم العاملية. 

نتائج واعدة

پ خالل أسبوع من وضع احلواضن، ظهرت أنواع عديدة من األسماك 
والكائنات البحرية وبدأت باستيطان احملمية.

پ بعد شهر، أخذت بعض النباتات واحليوانات البحرية وأنواع من الكائنات 
املرجانية )الصلبة والرخوة( بالنمو على احلواضن.

4



پ بدأت األسماك الصغيرة والروبيان والقبقب وغيرها من األنواع البحرية 
باستغالل احلواضن كملجأ للحماية ومصدر للغذاء.

پ ظهرت دالئل على بدء العديد من الكائنات البحرية، مثل احلبار والطحالب، 
بالتزاوج واستيطان احلواضن.

النجاحات

الكويت  نفط  حصلت شركة 
على املرتبــة األولى جلائزة 
التي متنحها  البيئة”  “تنمية 
الرابطة الوطنية ملدربي الغوص 
في الواليات املتحدة األمريكية، 
الشــركة لنيل  وجاء اختيار 
هذه اجلائزة التي متنح عادة 
للمشاريع املتميزة في مجال 

البيئة البحرية إلنشائها محمية شركة نفط الكويت البحرية التي تعد واحدة 
من أكبر احملميات البحرية على مستوى العالم، كما حصلت الشركة على 
جائزة التميز لإلسهام في تطوير برامج الغوص في الكويت وإنشاء احملمية 
واحلفاظ على البيئة. وتعتبر شركة نفط الكويت الوحيدة من بني شركات 

النفط العاملية التي حازت هذه املراتب العالية.

اأهمية ال�شعب املرجانية 

تشكل الشعب املرجانية مصدرا غذائيا هاما جلميع الكائنات البحرية، وهي 
تعتبر احللقة األولى في سلسلة الغذاء حتت املاء. ولذلك فهي جتذب مختلف 
أنواع الكائنات البحرية، الصغيرة منها والكبيرة. كما أنها توفر ملجأ آمنا 
لألسماك كي تتكاثر وتلقي فيها بيوضها. وتقتات األحياء املرجانية على 
البالنكتونات "املعلقات" التي تعتمد بدورها على ضوء الشمس لصنع الغذاء. 
ومن املعروف أن األرصفة املرجانية حتتل مساحة ال تتجاوز 0.2 % من قيعان 
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البحار، إال أنها تضم في جنباتها ربع الكائنات البحرية في العالم، مثل السالحف 
والربيان واحلبار وجنم البحر واإلخطبوط والديدان واألصداف واإلسفنج 
والطحالب وغيرها من آالف األنواع التي تستوطن هياكل هذه الشعب. وهذا 

إن دل على شيء، فعلى أهميتها الفريدة في احلفاظ على البيئة. 

تعيش الشعب املرجانية في املياه املدارية الدافئة التي تتراوح حرارتها ما بني 
20-28 درجة مئوية. وهي كائنات هشة وحساسة ألي متغيرات في الظروف 
احمليطة، من أوكسجني وحرارة ونوع الغذاء املتوفر ولذلك فهي معرضة 
ملخاطر جمة يعتبر اإلنسان أهم مصدر لها، مثل التلوث )البري والبحري( 
وأعمال اإلنشاءات الساحلية والصيد اجلائر. وال ميكن لهذه الشعب أن تنمو 
وحتيا من جديد إال بإيقاف مصادر التلوث هذه. وقد عانت بيئة الكويت 
البحرية من أسوأ كارثة بيئية عرفتها البشرية بانسكاب ماليني البراميل من 
النفط في مياه اخلليج، ولذلك حتتاج هذه البيئة إلى كل جهد ومساعدة كي 

تعود إلى ما كانت عليه من غنى وتنوع.

ونظرا جلمالها األخاذ وألوانها الساحرة، يعمد الكثير إلى قطع أجزاء من 
هذه الشعب املرجانية واستعمالها كتحف وزينة. وال يجب أن ننسى أنه ينبغي 
عدم قطع هذه الشعب، سواء كانت حية أو ميتة، ملا يسببه ذلك من خلل في 

النظام احلياتي للكائنات األخرى التي تستوطنها.
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املحمية يف �شطور

پ تتألف احملمية من 1.000 قطعة إسمنتية يتراوح وزن كل واحدة 800 
– 1.000 كغ. 

پ يتراوح عمق احملمية ما بني 5-7 أمتار في حالتي املد واجلزر.
پ مجال الرؤية يصل إلى 1-3 أمتاراً.

پ مساحة احملمية 54.000 م2 مما يؤهلها لتكون األكبر في اخلليج، ورمبا 
في العالم.

پ مصنوعة من اسمنت غير ضار بالبيئة، ودرجة حموضته معادلة حلموضة 
مياه البحر. 

پ تنتج كل حاضنة كتلة "حيوية" تصل إلى 180 كغ في السنة من الكائنات 
احلية احليوانية والنباتية.

م�شاركون يف العمل

پ املركز العلمي
پ وزارة املواصالت – قطاع النقل واخلدمات املساندة

پ خفر السواحل
پ الهيئة العامة للبيئة

پ الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
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طارق الفيلكاوي

رئي�س الفريق

عادل احلربان

حممد الب�شري

جمال �شلطان

ابراهيم �شلطان

نا�شر املر�شي

فوؤاد جمعة

اأحمد �شقر

نواف الوزق

وفاء احلريبي

جا�شم العنزي

في�شل �شاملني

م�شاعد البواردي

حممد حميد

عبدالعزيز الق�شار

علي بن حممد

عبدالرحمن علي الفيلكاوي

جمعة بن ثالث

جمعية الإمارات للغو�س

علي الظنحاين

جمعية الإمارات للغو�س

ريا�س علي غامن البناو

منظمة ناوي الدولية

اأع�شاء فريق الغو�س

شركة نفط الكويت
اأع�شاء جلنة املحمية

شركة نفط الكويت
ا�شماعيل اخلواري

رئي�س اللجنة

نوري اخلرت�س

�شعود احلميدان

ح�شن البريمي

حممد الب�شري

فايز املذكور

طارق الفيلكاوي

وفاء احلريبي

�شاري الغربللي

عبدالعزيز الق�شار

خالد غلوم

عبدالرحمن الكندري
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Ismail Al-Khawari
(Chairman)

Nouri Al-Khatrash
Saud Al-Humeidan
Hasan Al-Bairami

Muhammad Al-Basri
Fayez Al-Mazkour
Tarek Al-Failakawi
Wafa' Al- Hureibi
Dari Al-Gharaballi

Abdul Aziz Al-Qassar
Khaled Ghuloom

Abdul Rahman Al-Kandari

DIVE TEAM MEMBERS
KOC

Tarek Al-Failakawi
(President) 

Adel Al-Harban
Muhammad Al-Basri

Jamal Sultan
Ibrahim Sultan

Nasser Al-Murdi
Fuad Juma'a
Ahmad Safar

Nawaf Al-Wazaq
Wafa' Al-Hureibi
Jassem Al-Anezi
Faisal Salmain

Musa'd Al-bawardi
Muhammad Hamid

Abdul Aziz Al-Qassar
Ali Bin Muhammad

Abdul Rahman Al-Failakawi

Juma'a Bin Hareth
(UAE Dive Society)

Ali Al-Zanhani
(UAE Dive Society)

Riad Al-Bannau
(NAUI)

COLONY COMMITTEE 
MEMBERS

KOC
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is similar to sea alkalinity. 
• Constructed of different shapes and sizes.
• Each reef ball produces 180 kg of bio-mass per year.
• Reef ball holes are suitable for a wide range of sea-bottom 

creatures to grow in a natural habitat. The holes create water 
currents that attract crustaceous organisms which are the 
source of nutrition for sea creatures. 

• Design was distributed in clusters following Ahmadi’s major 
landmarks. Each cluster is 20x30 meters.

Participants
• The Scientific Center Kuwait
• State of Kuwait Ministry of Transportation, Support 
  Services Department
• Environment Public Authority (EPA) 
• State of Kuwait Coast Guard
• Public Authority of Agriculture & Fish Resources
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Reefs are fragile and susceptible to small changes in outside 
conditions such as temperature (between 20-28 C), oxygen 
levels and food mixture, etc. The coral reefs are under siege: 
numerous threats to their existence can be attributed directly 
or indirectly to human interference such as excessive coastal 
development, destructive fishing practices and widespread 
land-based as well as marine-based pollution.
By providing food and shelter, coral reefs are the ideal habitat 
for a large variety of organisms with their overwhelming 
range of colors, forms and shapes. The spectacular abundance 
of creatures that live in the reef’s intricate ecosystem include 
fungi, mollusks, sea worms, crustaceans and sponges that bore 
into coral skeletons as well as oysters, clams, sea urchins, 
jellyfish, sea anemones and turtles to name a few. 

The Colony In Short
Underwater marine colonies consist of different designs, shapes 
and sizes of reef balls which are made of treated concrete and 
other associated (harmless) materials. They interact with the 
marine environment creating an artificial marine habitat.
• Total number 1,000
• Each reef ball weighs 800–1,000  kilograms
• Constructed of environmentally-friendly concrete. Alkalinity 



well as soft and hard corals began to grow on the reef balls 
themselves.
• Small fish, shrimps, crabs and other marine creatures used 
the reef balls for shelter and a food source.
• Promising signs of nesting and mating of squid and other 
marine species have been detected.

Successes & Awards
KOC won the 1st Place in the 
Environment Development Award 
given by the National Association 
of Underwater Instructors (NAUI). 
The prestigious award is given for 
distinguished projects in the field 
of protecting marine environment, 
among which was the Marine Colony, 
one of the biggest in the world. 
KOC also received the “Exceptional 
Performance in Environment Service” Award for major 
contributions in the development of diving programs and 
protection of environment in Kuwait. KOC is the only oil 
company in the world to have won this trophy.

Importance of Coral Reefs
The world’s coral reefs contain one-quarter of the world’s 
diverse underwater species while occupying approximately 
0.2 percent of the world’s sea bed. 
Normally, coral reefs are situated in tropical waters. Coral 
reefs themselves are a good source of food; they attract other 
underwater organisms providing an ideal habitat for them to 
reproduce. 
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above ground, namely: KOC Main Office, Ahmadi Governorate, 
Ahmadi Hospital, Petroleum Research & Study Center, Kuwait 
National Petroleum Company, Stadium, Traffic & Police 
Department as well as North Tank Farm and South Tank farm.  

Project Goals
1. Enhance marine and underwater aquatic life in keeping with 

Kuwait Oil Company objectives to re-habilitate the envi-
ronment. 

2. Create an innovative underwater marine laboratory to carry 
out scientific studies and research for local and international 
educational institutions. 

3. Design and construct the largest artificial marine colony in 
the region. (The original idea was to build one of the largest 
underwater landmarks).  

4. The presence of existing underwater habitats such as this 
encourages aquatic life to grow and establish colonies.

5. Be the first oil company to create a dive team (and commit-
tee) to carry out a project of this magnitude.

6. Enhance the KOC image and widen exposure internation-
ally.   

7. Participate in world environmental conventions and exhibi-
tions to attract local and international media attention. 

Promising Results
• Within one week after placing the reef balls in place, several 
kinds of fish and shellfish began to inhabit the reef balls. 
• Within one month, many types of plants and animals as 
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Location
The 54,000 square metre marine colony is located approxi-
mately 4 nautical miles south of Ahmadi Port and 1.5 nautical 
miles off shore. Depth ranges from 7-9 meters depending on 
low and high tides.

The site was selected for its suitability for the growth of coral 
including water depth, currents, temperature, sea-bottom, light 
and other components vital to marine life. The exact location 
is closely watched by the Coast Guard, safeguarding the site 
from intruders. 

Great specifications
The depth of the colony is approximately 5-7 meters at both 
high and low tides. Visibility ranges between 1 to 3 meters. 
With its 54.000 m2, the biggest of its kind in the Gulf and 
may be the world’s largest man-made colony, this marine 
colony is a superb site for diving. The reef balls are made of 
environment-friendly treated concrete. Some balls were filled 
with tree branches to create a nutrition source for fish and 
other sea creatures. Each ball produces 180 kg of bio-mass 
per year.

Ahmadi City Underwater 
The colony was built to match Ahmadi City’s major landmarks 
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The idea
Protecting the environment concerns all employees, in fact, 
increasingly, ‘Thinking about the Environment’ has become 
part of daily life. Recently, the Community Services Group 
employees began thinking about creating a KOC Marine 
Colony together with the KOC Dive Team. The idea gained 
support. 

The kick-off was on International Environment Day on June 
6, 2006. 

Learning From Others
A series of meetings ensued with regional and international 
environmental and diving authorities including the Emirates 
Diving Committee, Documentation and Heritage Committee, 
UAE, the National Association of Underwater Instructors 
(NAUI), and Alexandria University, to benefit from their 
experiences in  this field . 

Colony Construction
After finishing the design and time schedule, work began 
in manufacturing the reef balls. Once the technical and 
transportation difficulties were overcome, the reef balls were 
dropped in their designated location. However, the process 
was not easy; underwater currents doubled the difficulty 
as the balls need calm waters to drop them precisely at the 
designated spots. In order to ease the problem, those locations 
were marked by flags. Other difficulties included wind, dust 
and cold weather, and low temperatures dropping to 5˚ C. still. 
Despite the huge size, not a single incident occurred during the 
construction of the colony.



The Kuwait Oil Company is the world’s 
first oil company to develop a marine colony. 
The KOC Marine Colony falls in line with 
the KOC’s environmental commitment to 
preserve, develop and re-habilitate Kuwait's 
natural resources and maintain them for future 
generations to come. 
The KOC Marine Colony is part of Kuwait’s 
sustainable development model, an integral part 
of the company’s focus on social responsibilities 
to Kuwait society and the environment. Within 
this wider concept, KOC plays a major role 
in developing every sector of society be it 
the economy, education, culture, art or sports 
in addition to its vital role in maintaining the 
long-term welfare of Kuwait.  
The main goal of this project is to preserve, 
develop and rehabilitate marine life, one of 
Kuwait’s major natural resources. It is part of 
a wider vision to nourish and protect the entire 
ecological system of the State of Kuwait. 
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