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اوال: مدخل البحث 

 تتناول هذه الدراسة عن واقع رشكات توليد الكهرباء يف مدينة مقديشو ومالمح مستقبلها بعد أكرث من 

25 عاما من تدمري البنية التحتية لقطاع الطاقة وانهيار محطاته املركزية جراء الحرب األهلية التي 

اندلعت يف الصومال 1991. 

 تتطرق الدراسة وتحلل كيف بدأ ينتعش قطاع الكهرباء الخاص خالل السنوات األخرية عىل أيدي رجال 

أعامل ومستثمرين محليني، وما هي تأثريات هذه االنتعاش يف حياة سكان العاصمة مقديشو، وما هو 

الدور الذي لعبه يف رفع قدرات الرشكات العاملة يف القطاعات الحيوية األخرى، وتطوير وتحسني مستوى 

أدائها.  

وكذلك تقدم الدراسة احصائيات، وأرقاما، وحقائق تكشف ألول مرة حول أسعار الكهرباء يف مدينة 

مقديشو، ومعدالت النمو التي تحققها رشكات محطات توليد الكهرباء، باإلضافة إىل فرص االستثامر 

الواعدة يف قطاع الطاقة بالصومال. 

ثانيا: أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة باعتبارها تغطي مجاال مل تتناول أي مؤسسة بحثية بعد. ال توجد حتى اآلن ملفات 

قدمية أو حديثة تتناول مجال الكهرباء يف الصومال عموما، والعاصمة مقديشو بصورة خاصة. لقد تعرض 

االرشيف "الوطني" بعد سقوط حكومة سياد بري للرسقة والتدمري، ومل تقم أي جهة حكومة أو مؤسسة 

بحثية خاصة باالهتامم بهذا املوضوع وجمع معلومات عنه وذلك بسبب العقبات الكبرية التي تعرتي 

طريق هذا الهدف. 

 وكذلك تكتسب الدراسة أهميتها كونها دراسة ميدانية استقصائية. وقد قام الباحث بزيارات متعددة 

٢٥ومتكررة إىل مقرات أغلب رشكات محطات توليد الكهرب اء يف العاصمة مقديشو، التي تشهد طفرة 

كبرية يف مجال الطاقة خالل السنوات الخمسة األخرية، ويأمل الباحث بأن تكون هذه الدراسة بداية أو 

منطلقا لدراسات أخرى أكرث شمولية وتفصيال يف مجال الكهرباء يف الصومال. 

ثالثا: أهداف الدراسة 

تشمل أهداف الدراسة ما ييل:  

جمع معلومات عن واقع رشكات محطات الكهرباء يف مقديشو، وخدمات التي •

يقدمونها لسكان املدينة ووضعها يف متناول الباحثني 



تقىص حقائق عن املشاكل والعقبات التي تواجه رشكات الكهرباء الخاصة  •

رصد واستطالع آراء الشعب حيال خدمات الرشكات الكهربائية يف مقديشو، •

ومدى قدرتهم يف دفع فاتورة وتكاليف الكهرباء. 

رابعا: املنهجية الدراسة 

يستخدم الباحث يف هذه الدراسة مبنهج "الوصفي/التحلييل" ملعرفة جميع املعلومات التي تتعلق يف 

مجال الكهرباء يف العاصمة، ويعالج هذا املنهج يف جميع املشكالت التي تتعلق يف الكهرباء العاصمة. 

واختار الباحث لهذا املنهج ألهميته التي تكمن كونها دارسة مسحية تعالج الظواهر االجتامعية -أيا 

كانت هذه الظواهر-بحيث يصفها – أي املنهج -وصفا دقيقا يقىص املعلومات املطلوبة بشكل مسحي 

يوفر للقارئ معرفة أبعادها الزمانية واملكانية. 

خامسا: حدود الدراسة 

تتمثل حدود الدراسة فيام ييل:  

الحدود املوضوعيّة: يلتزم الباحث من خالل اعداد الدراسة "واقع رشكات •

الكهرباء يف مقديشو" يف حدود املوضوعيّة التي يوجبها البحث العلمي، بحيث 

يكون ملتصقا مبوضوع الدراسة بشكل كبري. 

الحدود املكانية: تشمل حدود الدراسة املكانية كربى الرشكات التي يقوم بإمداد •

الكهرباء بالعاصمة مقديشو فقط. 

الحدود الزمانية: لقلة املعلومات املتاحة عن الرشكات الكهرباء يف مقديشو، •

وتركزينا عىل الرشكات الكربى، ستستغرق الدراسة فرتة ما بني 15-25 من شهر 

فرباير 2016م.  

سادسا: الدراسات السابقة 

ال يوجد دراسة سابقة تناولت موضوع الكهرباء يف العاصمة مقديشو ناهيك عن رشكات الكهربائية يف 

الواليات الصومالية، وذلك بسبب عدم وجود حكومة صومالية قادرة برصد واقع تلك الرشكات وغياب 

االرشيف الوطني للرشكات الكهربائية وغريها من رشكات يف الوطن، وكذلك غياب املؤسسات البحثية 



الحكومية والبيئة غري مالمئة أو مشجعة للبحث العلمي، وبالتايل آمل أن تكون هذه الدراسة أول بحث 

مسحي يتناول جانبا مهام من القطاع الطاقة يف الصومال. 

سابعا: خطوات االجرائية للبحث  

أوالً: املقابالت: استخدم الباحث لجمع معلوماته وسيلة املقابلة كمصدر أويل للتقيص عن •

معلومات الدراسة. وقام بإجراء مقابالت مع مدراء وموظفني يف كربى رشكات الكهرباء يف 

العاصمة مقديشو، وقام بتسجيل تلك املقابالت مام تقوى مصداقية الدراسة. 

ثانيًا: املالحظة: يلجأ الباحث من خالل تجهيز البحث بـ " الحدس واملالحظة" كمصدر •

ثانوّي إلعداد الدراسة.  

ثامنا: مجتمع الدراسة •

مبا أن الباحث يعطى األولية واألهمية للمقابالت مع اإلداريني يف رشكات الكهرباء، فإن مجتمع الدراسة 

سيتكون من املدراء واملوظفني يف كربى رشكات الكهرباء، وزبائنها، وذلك ملعرفة واستيضاح بشكل دقيق 

حول املشاكل التي تحيط لتلك الرشكات، والخدمات التي تقدمها تلك الرشكات للمجتمع. 
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يعترب الكهرباء عنرصا مهام يف حياتنا، ميثل عصب الحياة املعارصة وروح تقدمها ومحرك اقتصاد الدول 

وعجلة تنميتها يف كآفة مجاالتها، وتزداد أهميتها يف العامل يوما بعد يوم؛ الرتباطها بجميع مناحي الحياة. 

يعتمد غالبية األعامل اليومية التي يقوم بها االنسان بشكل كبري عىل الكهرباء،  واالنسان ال يستغني عن 

الكهرباء بتاتًا، فهي نظرًا لدخولها يف مجالت حساسة من حياتنا اليومية، سواء أكانت مجال الصحي 

والصناعي والتجارة واالتصاالت وإضاءة الشوارع، أي أّن جميع األعامل اليومية باتت اليوم مرتبطةً 

بالكهرباء ويف حال انقطاعها بدقائق بسيطة ستسبب خسائر باهظة، ولذلك ال توجد يف العامل املتقدم 

رشكات كهربائية مملوكة للقطاع الخاص، ألن توليد الكهرباء ونقله ومن ثم توزيعه من املهام املنوطة 

للدولة، ويعترب إىل حّد كبري مسألة أمن وطني يجب أن تفكر الدولة بتأمينها وإدارتها وحاميتها من 

األعداء وذلك ألهميتها لحياة الشعب وارتباطها الوثيق مع رفع عجلة التنمية. 

ً – بل الوضع استثنايئ -، ومل تعد الحكومات التي تعاقبت يف الحكم  لكن يف الصومال األمر مختلف متاما

منذ 2000م أي اهتامم يذكر بقطاع الطاقة وكان ومازال يحتل هذا القطاع ذيل قامئة أولويات الدولة 

نظرا للظروف األمنية والسياسية يف البلد، وهذا األمر فتح شهية الرشكات القطاع الخاص مللء الفراغ 

الناشئ عن غياب دور الحكومة، وانشأت يف مدينة مقديشو وغريها من املدن الكربى محطات صغرية 

لتوليد الكهرباء ال تكفي لتلبية احتياجات املواطنني من الطاقة بشكل منتظم، لكنها تعمل باستمرار من 

أجل مواكبة الطلب املتزايد عىل الطاقة الكهربائية من خالل بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء أكرث  

تطورا ، وصيانة خطوط النقل وشبكات التوزيع، كام حدث يف رشكة بيكو التي اجتمعت فيها مجموعة 

من رشكات صغرية حتى أصبحت من كربى الرشكات الكهربائية  يف الصومال. 

رغم الجهود املضنية التي تقوم به تلك الرشكات الخاصة وتحسني وضعية الدولة اقتصاديا وأمنيا إال ان 

دور الحكومة ما زل غائبا ويقترص عىل فرض الرضائب عىل رشكات اململوكة للقطاع الخاص، دون مراقبة 

وتقيم أداء تلك الرشكات ومحاسبتها وتوجيهها نحو تحفيف املواطنني من أعباء تكاليف الكهرباء الباهظة 

والتي ال يستطيعون تحملها يف ظل الركود االقتصادي الذي يشهده البالد. 

ومام ال شك فيه أن تلك الرشكات الخاصة استجابت الحتياجات املواطن الصوماّيل الذي مل يعرف خدمات 

الدولة منذ أكرث من عقدين، وكان تدشني تلك الرشكات نتيجة طبيعية الستجابة احتياجات املواطن 

املقهور، وتوفري خدمات "تجارية" له عىل األقل تنسيه دور الدولة الصومالية الغائب.  

ومن رضوري يف القادم أن تتدخل الدولة بكامل قدراتها يف تخفيض اسعار الكهرباء الباهظة وأن تضيف 

اىل اجنداتها فتح رشكات كهربائية تابعة لها أسوة ببقية دول العامل، التي تضع يف رأس أولوياتها توفري 

خدمة كهربائية مجانية للمواطنيها أو مبقابل تكلفة رمزية. 



تعمل يف العاصمة مقديشو رشكات كهربائية متحدة وتسعي جاهدة إلمداد الطاقة الكهربائية معظم 

مديريات العاصمة، ويف نفس الوقت يوجد رشكات أخرى صغرية تغطي جانبا من احتياجات الكهربائية 

لسكان مقديشو. 

 ويركز البحث (واقع الرشكات الكهربائية يف مقديشو)، عىل الرشكات الكربى العاصمة، وال ميكن ان 

تغطي بكافة الرشكات املوجودة يف العاصمة وذلك لكرثتها، ومتلك تلك الرشكات الكربى قاعدة شعبية 

عريضة يف األحياء العاصمة، ويتواجدون يف أغلب مقاطعات العاصمة ومنها رشكة بيكو، ورشكة مقديشو 

لإلمداد الطاقة الكهربائية، ورشكة بلو إسكاي للطاقة.  

أزمة الكهرباء يف العاصمة: 

تعاين عاصمة مقديشو مشاكل كهربائية بالغة السوء، وبدأت تلك املعاناة منذ سقوط الدولة مركزية 

بقيادة الرئيس الراحل محمد سياد بري يف عام 1991م، واصبحت مقديشو تدرج ضمن قامئة أغىل املدن 

من حيث تكلفة الكهرباء يف العامل، ولالستغالل من هذا الوضع بشكل غري اخالقي دشنت مجموعة 

مختلفة من الرشكات تفوق املئات توزع الكهرباء عىل أحياء املدن، ولكل رشكة تبيع الكهرباء بالسعر 

الذي تريده وبطريقة التي تريدها. أرهقت تلك الفوىض كاهل املواطن الصوماّيل وجعلته يعيش بني 

مطرقة غياب الدولة وسندان غالء أسعار الكهرباء واملعيشة. 

بعد سنوات من هذا الوضع البائس أنشأ رجال أعامل محليون رشكات كهربائية كربى– بيكو مثال – 

تحاول أن تساهم يف تخفيف أعباء تكاليف الكهرباء يف العاصمة بصورة أو بأخرى، وأسسوا منظومة 

موحدة يف جميع مديريات العاصمة، ووضعوا خططا وطرقا جديدة حديثة لتوليد الكهرباء يف العاصمة 

بهدف تخفيض أسعار الكهرباء املرتفعة، وقد دخل فعال هذا النظام يف طور التفعيل بحيث تم افتتاح 

محطة غري مكتملة يف أحد ضواحي املدينة، يف حني يتوقع أن ترى النور مخططات أخرى تعمل بنظام 

الطاقة املتجددة خالل السنوات املقبلة.  

ومن املالحظ أن ظهور الرشكات الكهربائية الكربى يف العاصمة، يساهم لحد ما إىل تخفيض اسعار 

الكهرباء وتخفيف األعباء من املواطنني العاديني الذين ال يستطيعون دفع فاتورة الكهرباء الباهظة يف 

العاصمة، وإذا استمر هذا التنافس بني الرشكات ال شك أننا سرنى يف قادم األيام هبوطا رسيعا ألسعار 

الكهرباء يف العاصمة مقديشو. 

 "BECO أوال: رشكة بنادر للكهرباء "بيكو

نبذة عن الرشكة: 



أنشأت رشكة "بيكو" للخدمات الكهربائية يف عام 2014م يف مقديشو-الصومال، وذلك من خالل ثالثة 

رشكات محلية كانت تشتغل يف قطاع الكهرباء يف العاصمة، وأدركوا مدى أهمية تضافر جهودهم لتقديم 

خدمات أفضل لعمالئهم، ومتثل رشكة "بيكو" واحدة من كربى رشكات الكهرباء يف الصومال وتكمن قوتها 

يف قدراتها للمنافسة.  

سيطرت بيكو عىل توزيع الكهرباء يف العاصمة مقديشو التي يعيش فيها أكرث من مليونني شخص، وكان 

توفري احتياجات هذا العدد من السكان من الكهرباء، متثل تحديا كبريا للرشكات الصغرية التي كانت 

تعمل يف قطاع الكهرباء يف العاصمة،  واستقطبت زبائن كثرية خالل السنتني التي مضت وأنشأت يف 

داخل العاصمة عددا من املحطات لتوليد الكهرباء وابراجا كهربائية جديدة يف أغلب الشوارع املدينة 

لنقل الكهرباء إىل املنازل واملحالت التجارية. 

ملكية الرشكة 

وتعود ملكية الرشكة رجال اعامل الصوماليني وال يوجد أّي معلومات عن رأسامل الرشكات املندمجة حتّى 

اآلن، وبعد ان حاول الباحث ملعرفة الرأسامل الحقيقي للرشكات، مل تكلل محاوالته بالنجاح وذلك 

بأسباب وصفا بــ”األمنية”. 

الهيكل اإلداري لرشكة بيكو 

هيكل رشكة بيكو والخدمات التي تقدمها الرشكة 



 

منوذج لخدمات الرشكة 



ويف غياب مصادر املتجددة لتوليد 

الكهرباء يف الصومال، تنتج الرشكة 

"بيكو" الكهرباء عرب مولدات تعمل 

بـ  "الديزيل" وهذه الطريقة للتوليد 

الكهرباء ليست طريقة صديقة 

للبيئة وال ميكن اعتامدها يف 

مستقبل القريب، وتخطط الرشكة 

حاليا يف توفري مصادر جديدة لتوليد 

الكهرباء يف العاصمة كتوليد الكهرباء يف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووضعت اللمسات األويل يف 

توطني طاقة الشمسية يف العاصمة، كخطوة تساعد يف تخفيض األعباء الهائلة التي يتحملها املجتمع 

مقابل حصوله عىل الكهرباء، وتقلل املخاطر  التي تشكل مولدات "الديزيل" للبيئة. 

وسائل نقل الكهرباء  

وقد دمرت وسائل نقل الطاقة الكهربائية لفرتة الحروب 

األهلية مثل األبراج واألعمدة، ومل تتمكن الدولة الحالية 

إلعادة طرق آمنة للنقل الكهرباء، ومل تكن طريقة نقل 

الطاقة الكهربائية للرشكة EENE طريقة متطورة وذلك 

لنقص الخرباء التقنني والتخطيط واالستقرار اإلقليمي يف 

الصومال. 

تقدم رشكة "بيكو" ثالثة خدمات رئيسية وهي: 

 

د  ي ول طرق ت

 1
تولید •

الطاقة 

 2
نقل •

الطاقة 

 3
توزیع •

الطاقة 



الكهرباء 

تستخدم رشكة "بيكو" يف توليد الكهرباء حاليا بالطريقة املعروفة بـ"مولدات الديزيل" الذي من ضمن 

محركات االحرتاق الداخيل حيث يقوم بتحويل الطاقة 

1الكيميائية الكامنة يف وقود (زييت الغاز) إىل طاقة حركية 

ويوجد فروعا للمحركات الديزيل يف داخل وخارج املدينة، 

وتعترب الرشكة بأن هذه الطريقة  مؤقتة لىك تنتقل إىل توليد 

الكهرباء عرب طرق الطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية وقد 

بدأت مرشوع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطريقة 

مبارشة – تحويل الطاقة الشمسية إىل طاقة كهربائية – لىك 

تحقق الرشكة بهذا الحلم فقد أسست محطة لتوليد الطاقة 

الشمسية  يف أحدى ضواحي املدينة كمحطة يف مدينة "دار السالم" التى تقع يف شامل املدينة، وقد 

دشنت ابراجا "خاصة" لنقل الكهرباء وستنتهى قريبا يف هذا املرشوع مام يساهم بتخفيض اسعار 

الكهرباء ويقلل خطورة مولدات "ديزيل" للبيئة. 

الطاقة االستيعابية للرشكة  

تطمح الرشكة توصيل الكهرباء إىل جميع نواحي مقديشو، وسد احتياجات سكانهم من الكهرباء، ومن ثم 

تخطط بأن تنتقل إىل مناطق املجاورة بالعاصمة حتى تحقق حلمها املتمثل يف تكون رائدة يف قطاع 

الكهرباء الخاص ىف املناطق الجنوبية بجمهورية الصومال. 

وتغطي الرشكة حاليًا 90% من كهرباء يف العاصمة مقديشو، كأكرب رشكة كهرباء يف العاصمة، ويتكون 

العمالء الرشكة إىل نوعني:  

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84 1

عمالء الشركة

العائالت
املحالت التجارية
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 ومن املمكن أن يزداد عمالؤها نتيجة لزيادة الطلب املتوقع يف فرتة القادمة، ومنو السكاين الذي تشهد 

العاصمة، وبالتايل تجهز الرشكة نفسها بأن تصل إىل مناطق املجاورة ولديها نفس طويل للدخول إىل 

منافسة مع رشكات أخرى التي تعمل يف هذا املجال، وذلك للخربة التي تتمتع الرشكة وقدرتها املالية التي 

تفوق عن رشكات املحليّة األخرى. 

وتقدم الرشكة للزبائنها بخدمة 24 ساعة لتوفري الكهرباء لهم، وال يوجد اّي انقطاعات منتظمة للكهرباء 

كام كان يحدث يف السنوات املاضية. 

فروع الرشكة يف العاصمة  

دخلت الرشكة يف سوق الطاقة الكهربائية بكل قوة، وكونت عمالئها يف كآفة بلديات العاصمة ويف فرتة 

وجيزة، ودشنت الرشكة 15 فرعا يف كآفة أنحاء العاصمة لىك تلبي جميع الطلبات التى تأيت يف بلديات 

التابعة للعاصمة: 

فرع يف سوق بكارة- هولوداك ✓

فرع يف كيلومرت 5 – زوبا ✓

 فرع يف حمرويني-بعادلها ✓

فرع يف وابري – فيا ليربيا  ✓

فرع يف ودجر – بولو حويب ✓

فرع يف الشارع املصانع ✓

فرع يف طرجينيل ✓

فرع يف رمضان ياقشيد  ✓

فرع يف كاران  ✓

فرع يف املدينة ✓

فرع يف هريوا ✓



فرع يف سوق بعادّيل ✓

فرع يف عيلَش بيها  ✓

فرع يف كرسبايل ✓

فرع يف مركا- شبييل السفيل  ✓

براوي – شبييل السفيل  ✓

خريطة توضح فروع الرشكة يف العاصمة 



البنية التحتية للرشكة  

نجحت رشكة "بيكو" يف إعادة تشغيل محطة الوطنية للكهرباء السابقة " EENE " يف العاصمة مقديشو 

ووضعت مولدات لتوزيع الكهرباء، وكذلك لديها محطة كبرية يف مدينة السكنية الجديدة " دار السالم" 

وأغلب املباين التى تعمل فيها الرشكة يف داخل العاصمة ليست تابعة لها بل تم تأجريها من قبل الرشكة، 

ولذلك تطمح الرشكة يف قادم السنوات إىل أن تقوم بتطوير بنيتها التحية بشكل يتواكب مع تطورات 

العرص، ولىك تكون منافسا قويا يف سوق الطاقة بالعاصمة والصومال ككل.  

تكلفة توزيع الكهرباء للرشكة 

يعد اسعار الكهرباء يف الصومال بشكل عام واحدة من أعىل تكلفة يف العامل، وذلك بغياب دور الدولة 

لتحديد اسعار الكهرباء، وحينام تظهر رشكات مملوكة لقطاع الخاص الشك أنها تسعى لتحقيق مصالحها 

ولو كانت عىل حساب املواطنني. ومن هنا نعرض لكم اسعار الكهرباء لرشكة "بيكو" يف العاصمة. 

وقد أعلنت الرشكة "بيكو" بسعرها الجديد يف 15 فربايو 2016م يف حفل كبرية أقيم يف مقديشو، وقد ذكر 

يف أثناء الحفل أن الرشكة  تلبية للطلبات املتزايدة من الطاقة قد توفر  الكهرباء للرشكات التى تعمل يف 

مجال الصناعة والتى تستهلك كمية كبرية بسعر يصل إىل ( 1 كيلو واط = $0.4 ) وهذا األمر ساهم يف 

زيادة زبائن الرشكة من القطاعات الصناعية واالنتاجية يف العاصمة مقديشو الستفادة من هذه الخدمة . 

   

 2014
ا كيلو واط = $1.2•

 2015
ا كيلو واط = $0.79•

 2016
ا كيلو واط = $0.65 •



 جانب من حفل تخفيض االسعار للرشكة 

خطط رشكة "بيكو" املستقبلية 

تخطط الرشكة "بيكو" يف املستقبل بالتخيل من نظام توليد الكهرباء الحاّيل - الذي يولد الكهرباء مبولدات 

الديزيل -  واالنتقال نحو نظام يعتمد عىل الطاقة املتجددة، وقد بدأت فعال الرشكة يف وضع اللمسات 

األويل لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومن املحتمل ان تدخل هذه املحطة يف الخدمة خالل العام 

املقبل، وكذلك تخطط الرشكة لتكون أكرب رشكة يف الصومال يف املجال الكهربايئ  من خالل استحواذ مزيد 

من الرشكات الصغرية العاملة يف مجال الكهرباء يف العاصمة مقديشو وتوسيع خدماتها خارج مقديشو وال 

سيام يف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية.  

 العدد الزبون والعامل املسجلة للرشكة 

يقدر عدد الزيون املسجل لدى رشكة " بيكو" يف العاصمة مقديشو بـ 30,000 مشرتكا. 



ثانيا: رشكة مقديشو لإلمداد الطاقة الكهربائية  

نبذة عن الرشكة:  

يف عام 1994م رأت رشكة مقديشو لإلمداد الطاقة 

الكهربائية النور وتم تأسيسها من قبل رجال اعامل 

صوماليني، ويعد من أوائل الرشكات التي زاولت أعامل 

التوزيع الكهرباء يف العاصمة، ومل تندمج مع رشكات الثالثة 

التي ُعرفت باسم "بيكو" بل هي اعتمدت بخرباتها الطويلة 

يف املجال الكهرباء يف العاصمة، ويوصف كأحد أكرب رشكات 

املنافسة للرشكة "بيكو " حاليا، وتبيع الكهرباء بسعر أقل 

من األسعار رشكة "بيكو" يف العاصمة. 

وتسد الرشكة حاليا احتياجات  رشيحة كبرية من سكان 

مقديشو، ويقول مديرها يف آخر مناسبة لتخفيض اسعار 

بيع الكهرباء، "بأنهم أقرب إىل املجتمع من الرشكات 

األخرى التي توزع الكهرباء عىل العاصمة، وذلك ألنهم 

يعطون األولوية للزبائنهم، وينظرون بعني االعتبار إىل قدرات املالية ملواطن العادي، وألجل ذلك 

أسعارهم أقل من الرشكات أخرى املوجودة يف السوق".وتعتمد الرشكة ملنافسة رشكات أخرى عىل خرباتها 

املرتاكبة ومعرفتها العميقة يف دهاليز توزيع الطاقة يف العاصمة. 

طرق توليد الكهرباء 

تولد الرشكة الكهرباء إىل نظام املعروف بـ " طريقة الديزيل" التى يستخدمها الدول الغري منتجة أو 

املستخدمة يف طرق الحديثة والصديقة للبيئة كطاقة الشمسية والطاقة الرياحة، ويوجد لدى الرشكة 

فروعا للتوليد الكهرباء يف محركات الديزيل سواء أكانت خارج العاصمة أو داخلها. 

وتخطط الرشكة مقديشو لإلمداد الطاقة الكهربائية بأن تتحول خالل السنوات املقبلة إىل النظام الطاقة 

الخرضاء كطاقة الشمسية وبدأت بالفعل بتجهيز خطط الستيعاب تلك األجهزة املتطورة، حرصا عىل 

سالمة البيئة، وخوفا من فقدان الرشكة زبائنها إن مل تتواكب مع تطورات العرص وتعمل من اجل االعتامد 

عىل األنظمة الحديثة لتوليد الكهرباء لىك تحافظ مستوى منافستها يف سوق الكهرباء بالصومال. 



الخدمات التي تقدم الرشكة 

تقدم رشكة مقديشو إلمداد الطاقة الكهربائية نفس الخدمات التي تقدمها الرشكات الكهربائية املوجودة 

يف السوق الكهربائية، سواء أكانت توليد الكهرباء يف مولدات الديزيل التي تفوق كفاءتها ملحركات 

البنزين املستخدمة قبل ولوج السوق يف محركات التى تستخدم بـ " الديزيل" ومن ثم نقل الطاقة 

الكهربائية إىل االبراج الكهربائية ثم إىل زبونها يف العاصمة، املحالت التجارية والبيوت وغريها من اآلماكن 

التى تلبي الرشكة احتياجاتها من الكهرباء.  

الطاقة االستيعابية للرشكة  

بعد مرور ربع قرن من تأسيس الرشكة مقديشو لإلمداد الطاقة الكهربائية، رغم أنها مل تنجح يف استحواذ 

أغلب املتعطشني -من سكان العاصمة -للكهرباء وتزويدهم بخدمات رخيصة وذات جودة عالية اال أنها 

استطاعت الرشكة أن تحافظ مكانتها كمنافس قوي مع الرشكات العائلية الجديدة التي تنافس الرشكة يف 

مجال الكهرباء، وذلك للخربات امليدانية التي تتمتع بها رشكة مقديشو لإلمداد الطاقة الكهربائية. ونظرا 

لإلمكانيات التي تتمتع الرشكة حاليا، تستطيع ان تستحوذ سوق الكهرباء يف العاصمة، وكذلك املحافظات 

املجاورة، كشبييل الوسطي وشبييل السفىل. 

وليك تعزز الرشكة قدرتها التنافسية يف السوق الكهرباء يرى بعض الخرباء رضورة أن متتلك قاعدة شعبية 

عريضة يف العاصمة أوال قبل أن تنتقل إىل محافظات املجاورة للعاصمة، وخيار الرتكيز يف العاصمة يعطى 

فرصا وقدرات أكرب يف االستمرارية والبقاء يف السوق لفرتة أطول وتحقيق ماكسب مالية إن زادة فروعها 

ومكاتبها اإلدارية يف العاصمة. 

فروع الرشكة يف العاصمة  

متتلك الرشكة حاليا إحدى عرش فرعا يف داخل العاصمة وضواحيها، وتخطط يف القادم املستقبل أن يتجاوز 

العدد إىل هذا الرقم.  

 

3 فرعا 

11 فرعا8 فرعا 



البنية التحتية للرشكة  

تبارش الرشكة أعاملها يف مباين مستأجرة، وهذا تعترب نقطة ضعف لدى الرشكة التى كانت تعمل يف سوق 

الكهرباء بالعاصمة مقديشو أكرث من ربع قرن، وكان من املفرتض أن يكون لديها بنية تحتية قوية اال أنها 

واصلت العمل يف ظل هذه البينة الضعيفة رغم ما لديها من امكانيات مالية. وهذا األمر أثر بشكل سلبي  

عىل قدراتها عىل املنافسة مع "بيكو" وحتى مع الرشكات األخرى "الصغرية" يف مجال الكهرباء يف 

العاصمة. 

تكلفة توزيع الكهرباء للرشكة 

مرّت الرشكة مراحل متعددة يف تسعري الكهرباء يف العاصمة مقديشو، وقد كانت تحسب يف السابق 

بنظام األيام، وإال ان يف السنوات القليلة املاضيّة غريت الرشكة هذا النهج متاشيا مع تغريات التي وواجهت 

الرشكات الكهربائية األخرى  يف العاصمة. ويصنف الرشكة واحدة من أرخص الرشكات الكهرباء يف 

العاصمة، مقارنة مع بقية الرشكات املوجودة يف الساحة العاصمة. 

 65%
"ايجار"

 "تمتلك 
الشركة" 

%35

البنية 
التحتية

 2014

 2015

 2016



تطلعات الرشكة املستقبلية 

تخطط الرشكة أن تواصل منافستها مع مجموعة الرشكات "بيكو" التي دخلت السوق برأسامل قوي، وأن 

تغري نظامها الحاّيل للتوليد الكهرباء، واالنتقال بشكل تدريجي إىل نظام الطاقة الخرضاء، ومل يكشف لنا 

مسؤولو الرشكة  اي خطط جاهزة لدى الرشكة،  عكس رشكة "بيكو" التى ملسنا منها  استعدادها الكامل 

للنتقال إيل نظام الطاقة الخرضاء. 

العدد الزبون والعامل املسجلة للرشكة 

توفر رشكة مقديشو إمداد الطاقة والكهرباء لـ 25000 مشرتكا 

  



ثالثا: رشكة "بلو اسكاي" للطاقة  

نبده عن الرشكة:  

دشن رشكة بلو اسكاي للطاقة يف عام 2015م، وكانت رشكة صغرية غري معروفة، لكن بعد أن استثامرها 

رجال أعامل صوماليون اختري لهذا االسم "بلو إسكاي للطاقة"، ودخلت يف السوق بشكل قوي، ويعد حاليا 

من كربى الرشكات الكهربائية يف العاصمة. 

متتلك الرشكة قاعدة شعبية عريضة يف داخل العاصمة بحيث تبدأ بالحساب (1 كيلو واط بالصفر) وليس 

كبقية الرشكات التي يوجد سعرا ثابتا تبدأ بالحساب يف تكلفة الكهرباء، ويقول كبري املهندسني للرشكة 

السيد عثامن محمود فارح: أن الرشكة تجد طلبات كثرية يف داخل العاصمة وأحيانا تتجاوز بحدود 

طاقتهم االستيعابية خاصة يف املناطقة النائية من العاصمة (أطراف املدينة)، ألجل ذلك يلجؤون إىل 

تأجيل تلك الطلبات، وأن هذا دليل منطقي بأن الرشكة منذ تأسيسها وحتى اآلن يف االتجاه الصحيح، 

بحسب السيد عثامن.  

طرق توليد الكهرباء 

كبقية الرشكات األخرى املوجودة يف العاصمة أو الصومال ككل، تستخدم الرشكة نظام الديزيل الذي يعد 

من االنظمة الكهربائية املرضة للبيئة. وعىل هذا االساس تخطط رشكة بلو إسكاي للطاقة يف توفري يف قادم 

األيام نظاما يعتمد يف توليد الكهرباء بالطرق الحديثة التي يعرف بـ " الطاقة الخرضاء". 

الخدمات التي تقدم الرشكة 

كباقي الرشكات الكهربائية تقدم رشكة " بلو اسكاي للطاقة" يف نفس الخدمات التى تقدمها الرشكات 

األخرى – التي ذكرناها سابقا – ومن ضمن هذه الخدمة توليد الكهرباء من مولدات الديزيل ومن ثم 

تنقل الطاقة الكهرباء باألبراج الكهربائية لىك تتسني لزبونها توصيل الكهرباء. 

الطاقة االستيعابية للرشكة  

يف الوقت الحايل، تستطيع الرشكة سد اجتياجات مدينة مقديشو للكهرباء نظرا لإلمكانيات التي تتمتع بها 

الرشكة، وأن تحقق مزيدا من الزبائن ومشرتكني كثري يف فرتة وجيزة بسبب سعر كهربائها الرخيص. وتوفر 

الرشكة خدمة الكهرباء لزبائنها يف 24 ساعة يف اليوم كام هو الحال يف الرشكات أخرى املوجودة يف سوق 

الكهرباء. 



فروع الرشكة يف العاصمة  

منذ تأسيس الرشكة يف عام 2015م وسعت نطاق اعاملها يف العاصمة، ومتلك الرشكة "بلو إسكاي للطاقة" 

6 فروع يف الداخل العاصمة مقديشو. 

فرع يف غيدويل  •

فرع يف َدبكا  •

فرع يف مدينة، ويندرج تحت هذا الفرع 3 فروع أخرى صغرية موزعة يف داخل بلدية •

مدينة. 

فرع يف مالبويلُّ •

فرع يف ارجنتني •

فرع يف حمروين •

البينة التحتية للرشكة  

كبقية الرشكات املوجودة يف العاصمة الصومال مقديشو فإن نسبة أمالك تلك الرشكة فيام يتعلق بالبنية 

التحتية بسيطة جدا، وتعمل يف عدد من املباين داخل العاصمة، وقد ابلغنا املهندسون لدى الرشكة بأن 

لديها أمكانيات ال بأس بها، وإنهم يخططون يف رشاء معدات واجهزة ضخمة لتطوير البنية التحتية 

للرشكة ليك تتسنى لها االستجابة للطلبات املتزايدة التي تأتيهم من سكان مدينة مقديشو. 

سعر الكهرباء  

بدأت الرشكة "بلو إسكاي للطاقة" مزاولة أعاملها يف 

العام املايض ألجل ذلك نعرض لكم سعر كهربائها يف 

العام. 

ونظرا للرشكتني "بيكو" و "مقديشو" لإلمداد الطاقة 

الكهربائية "فإن الرشكة" بلو إسكاي" يعترب من أرخص 

الرشكات الكهربائية يف العاصمة من حيث سعر 

الكهرباء، وخدماتها تحظى بقبول ورضا واسع ملا تتميز 

بها من سعر رخيص واملعاملة الطيبة مع زبائنها.  

 2015
1 كيلو واط = $0.63•

 2016
1 كيلو واط = 0.5 $•



خطط الرشكة املستقبلية 

تخطط الرشكة "بلو إسكاي للطاقة" بأن توسع نطاق توزيعها للكهرباء يف العاصمة، وذلك نظرا للطلبات 

املتزايدة التي تلتقي الرشكة من قبل املواطنني، وذكرنا يف الفقرات السابقة أن الرشكة نجحت خالل فرتة 

وجيزة يف استقطاب زبائن كبرية. 

وكذلك تطمح الرشكة  االنتقال إىل نظام الطاقة املتجددة ال سيام الطاقة الشمسية، ومن مالحظ أن 

الرشكة مل تضع بعد اللبنة االساسية يف توطني النظام الطاقة املتجددة، كام هو الحال بالنسبة لرشكة 

"بيكو" يف تشغيل محطة خاصة للطاقة الكهربائية إال أن الرشكة تعتزم الحصول عىل هذه الطاقة يف 

٢٢السنوات القادمة.  

ومام ال شك فيه أن الرشكة ستواصل باكتساب زبون كثرية، طاملا أنها تنتهج بسياسة تخفيض الكلفة 

الكهرباء التي يتحملها املواطن الصوماّيل نتيجة استهالكه للكهرباء. 

عدد الزبون والعامل املسجلني للرشكة 

  



اسعار الكهرباء يف املدن الصومالية  

 فرص االستثامر يف قطاع الكهرباء  

الكهرباء والطاقة: 
يحتاج الصومال إىل طاقة كهربائية وفرية، حيث يستهلك السكان املحليون طاقات كبرية من الكهرباء يف 

اليوم الواحد، ويعتمد السكان عىل الطاقة الكهربائية يف جميع وظائفهم وتعامالتهم اليومية مبا يف ذلك 

املنازل واملتاجر واملكاتب واإلنرتنت واالتصاالت واملصانع واملحاجر واملطابع واملدارس والجامعات وجميع 

رضوريات الحياة. 

اسم الشركة املدينة
الكهرباء

عدد الشركات 
الكهرباء

تكلفة 1 كيلو واط

شركة جنرال هرجيسا1
إالكترونك 

وإليك 
إليكترونك

ثالثة شركات 
أساسية

0.8$

شركة نيك غروي2
للطاقة 
الكهربائية

شركة نيك للطاقة 
الكهربائية " 
وحدها فقط"

1$

شركة جوبا كسمايو4
للكهرباء

$1عدد من شركات

ال يوجد عدد شركة بيكومقديشو5
رسمي للشركات 
في العاصمة

$ 0.65



املصدر الوحيد من الطاقة الكهربائية من البرتول التي يتم استرياده من الخارج، مع أن هناك طاقات 

بديلة عن البرتول مثل الطاقة الشمسية التي تتوفر يف الصومال عىل طول العام، والطاقة املائية التي 

تتوفر عىل طول الساحل، أو مصب نهر جوبا عىل املحيط الهندي بالقرب من مدينة كيساميو حيث تدفع 

مياه النهر  حيث تولد هذه التيارات املتضاربة طاقة كهربائية. 

وهناك رشكات كهربائية تعمل يف داخل الوطن منها رشكة بنادر للطاقة وهي أكرب الرشكات الكهربائية يف 

مقديشو، وتبيع الكيلوات الواحدة من الكهرباء بقيمة 0.79 دوالر، بينام اللرت الواحد من البنزين يف 

مقديشو يساوي 0.90 دوالر،  ..(استهالك طاقة البنزين يف الساعة الواحدة). 

وتستفيد هذه الرشكات من هذا السعر يف اليوم الواحد مئات اآلالف من الدوالرات نظرا الرتفاع تكلفة 

سعر الكيلوات وانخفاض سعر البنزين، ويرى الخبري االقتصادي عبد الله يوسف أن الرشكات تستفيد من 

الكيلوات الواحد 0.27 دوالر. 

 وتتطلع رشكة بنادر إىل طاقات بديلة مثل الطاقة الشمسية يف شامل مقديشو، والطاقة البحرية يف 

جنوب مقديشو، وتقليل سعر  الكيلوات الواحد إىل 0.3 دوالر. 

التوصيات:  

  توحيد العاملني يف قطاع الكهرباء تحت إرشاف مؤسسة واحدة وذلك بدمج الرشكات واملؤسسات يف 1.
رشكة واحدة.  

تشكيل هيئة عامة تتوىل مسؤولية التوليد املركزي ونقل الطاقة الكهربائية وبيعها  2.

 اقامة رشكات ، وشبكات فرعية لتوزيع الكهرباء عىل املستهلكني  3.

انشاء مرشوع كهربايئ ضخم يف مقديشو يشمل إقامة محطة توليد مركزية يف موقع مالئم بالعاصمة.  4.

 تحسني وتوسيع محطات التوليد القامئة لتلبي احتياجات سكان مقديشو، وتحسني وتطوير شبكات 5.
وابراج واعمدة التوزيع  

 مراقبة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها.  6.

تنظيم شؤون استهالك الكهرباء يف املدينة.  7.

تطوير البنية الترشيعية مبا يسمح بانشاء سوق تنافيس جاذب لالستثامرات ويحقق رفع الكفاءة 8.

إعادة هيكلة  الرشكات الكهربائية، وتحسني اإلدارة وزيادة مهارات املوظفني مبا يؤدي إىل زيادات يف 9.
الكفاءة واإلنتاجية 

 ضخ قدرات ومهارات يف  الرشكات الكهربائية حتى يتسنى تنفيذ مشاريع خفض التكاليف وتحسني 10.
درجة انتظام اإلمدادات والتعويل عليها. 



الخامتة  

تغريت منط الحياة يف العاصمة مقديشو يف السنوات األخرية، وبدأت الحياة تأخذ طابعا جديدا أكرث 
ارشاقا، وباتت الظروف سانحة إلستخدام األدوات املنزلية التي تعمل بالكهرباء والغاز كاملكيف الهواء 
والغسالة والبوتوجاز والفرن بعد اطاحة املتمردين من املدينة وضواحيها وارتفاع نسبة العائدين من 

املهجر الذين يبحثون عن فرص لإلستثامر يف بالدهم واملدن التي ينحذرون منها. 
يقدر الصناعات الصغرية واملتوسطة يف مدينة مقديشو وحدها بالعرشات وهناك العرشات من الفنادق 
الراقية واملراكز التجارية الكبرية باإلضافة ايل عمليات البناء الضخمة الجارية يف املدينة. كل ذلك بطبيعة 
الحال تؤدي ايل ارتفاع نسبة استهالك الطاقة يف البالد وبالتايل ال ميكن ألنظمة الكهرباء البدائية ان تلبي 
هذه اإلحتياجات يف حني تكاد تعجز عن توفري الكهرباء للمنازل واملكاتب التي ال تستهلك سوى كيلووات 

محدودة من الطاقة. 
 فهذا التغري الكبري الذي طرأ يف طبيعة ومنط حياة الصوماليني يفرض علينا ايجاد طاقة كهربائية بديلة أو  
ارخص من املستخدمة حاليا والتي تعترب مكلفة ناهيك عن عدم قدرتها عىل تلبية الطلبات املتزايدة من 
الطاقة يف البالد ويف هذا اإلطار ينبغي للحكومة ان تتحمل املسؤولية الكبرية يف تأمني احتياجات ماليني 
الصوماليني يف ارجاء البالد للطاقة وخصوصا أكرث من مليوين مواطن يف العاصمة مقديشو، املركز التجاري 
األهم يف عموم البالد . وليس أمرا معقوال ان تكتفي بإنارة العاصمة باألعمدة الكهربائية التي تعمل 

بالطاقة الشمسية، فهذا املرشوع ال يشكل اال جزاء بسيطا جدا من احتياجات الطاقة يف مقديشو.


