
 رشكات اإلتصاالت يف الصومال 

حقق قطاع اإلتصاالت يف الصومال خالل العقدين األخريين تطورا كبريا، وصار من أفضل قطاعات اإلتصاالت 
السلكية والالسلكية يف القارة اإلفريقية لقدرته عىل تلبية احتياجات عمالئه وملا يقدمه لهم من خدمات 

متميزة وعالية الجودة، وذلك بشهادة تقارير دولية.  
لقد عملت رشكات االتصاالت يف الصومال منذ نشأتها منتصف التسعينيات عىل تلبية احتياجات االفراد 
والرشكات يف مجال االتصاالت، ومتكنت من إنشاء بنية تحتية حديثة ساهمت يف إيصال خدمات هذه 

الرشكات إىل جميع أنحاء البالد وإىل عدد من املناطق بالدول املجاورة كإثيوبيا وكينيا، ودفع عجلة النمو 
للقطاعات اإلنتاجية يف تلك املناطق. 

ومن بني أبرز رشكات اإلتصاالت يف الصومال: 
1- رشكة “جولس” لإلتصاالت  

تعترب رشكة “جولس” لإلتصاالت ومقرها يف بوصاصو مبنطقة بونت الند شامل رشق الصومال من أقدم 
رشكات اإلتصاالت يف هذه املنطقة، تم تأسيسها عام 2002م باالشرتاك مع مجموعة ُهرمود لإلتصاالت 

ومقرها الرئييس يف العاصمة مقديشو. 
قطعت رشكة “ جولس” خالل السنوات املاضية شوطا كبريا، وحققت نجاحا واسعا، وجعلت منطقة بونت 

الند متصلة مع بعضها البعض ومع بقيه االقاليم األخرى والعامل عرب خدمات إتصاالت متنوعة وعالية 
 .(Fixed line) وباقة خدمات اإلنرتنت وخط ثابت (GSM ) الجودة، منها خدمة الهاتف النقال

 وبعد 13 عاما من العمل متكنت رشكة “جولس” من استقطاب بفضل خدماتها املتطورة و ِقلّة منافسيها 
رشيحة كبرية من املجتمع، وتعترب اليوم رائدة يف مجال اإلتصاالت مبنطقة بونت الند. 

هناك رشكات أخري  تنافس رشكة “ جولس” يف سوق اإلتصاالت باقليم بونت الند، ومن أهم تلك الرشكات 
التى ستبدأ خدماتها قريبا رشكة “ُسمتيل لالتصاالت”.   

أسعار املكاملات املحلية والدولية لرشكة “ جولس” 

2- رشكة تلصوم لإلتصاالت يف صوماالند  

معدل التكلفة بالدوالر يف الدقيقة الواحدةاملنطقة

0.024اتصاالت يف داخل بونت الند1

0.05اتصاالت الداخليّة  ( جنوب الصومال- صوماالند)2

0.20الدول العربية3

0.07امريكيا الشامليّة4

0.10الهند و ماليزيا5

0.25القارة األفريقية6

0.10اوروبا7



أنشأت رشكة تلصوم لإلتصاالت عام 2001م يف اقليم شامل غرب البالد واملعروف مبنطقة “أرض الصومال”. 
بدأت الرشكة عملها يف وقت كان سكان أرض الصومال بأمس الحاجة إيل خدمات اإلتصاالت ليسهل لهم 
االتصال بذويهم الذين هاجروا أثناء الحرب األهلية اىل خارج البالد، حيث كان بعض من سكان االقليم 

يسافرون إىل جيبويت املجاورة للحصول عىل خدمة االتصاالت.  
متكنت “رشكة تلصوم” خالل سنوات معدودة من سد احتياجات سكان أرض الصومال من اإلتصاالت ووفرت 
لعمالئها مجموعة من الخدمات منها خدمة اإلنرتنت، و خدمة هاتف النقال (GSM) ، وخدمة خط الثابت 

(Fixed line)، وكذلك خدمة “زاد” للتحويل اإللكرتوين.  
تتمتع رشكة “تلصوم” قاعدة شعبية عريضة داخل مجتمع صوماالند باعتبارها من أوائل رشكات االتصاالت 

يف شامل غرب الصومال،  اال أنها تواجه اليوم منافسة قوية من رشكات أخرى تنافسها يف سوق اإلتصاالت 
بأرض الصومال كـ "صوم تيل" التى  بدأت بتوسيع نطاق سوقها بعد أن نحجت تجرتها يف جنوب الصومال. 

أسعار املكاملات املحلية و الدولية لرشكة “تلصوم” 

معدل التكلفة بالدوالر يف الدقيقة الواحدةاملنطقة

0.038اتصاالت داخلية1

0.20امريكياالشاملية2

0.20أوروبا3

0.27الدول العربية4

0.067جنوب رشق آسيا5



3- رشكة هرمود لإلتصاالت 
رشكة “هرمود” رائدة رشكات اإلتصاالت يف الصومال. أسست شهر أبريل عام 2002م يف  العاصمة مقديشو، 
وتتفرد حاليا بأوسع تغطية لشبكة الجيل الرابع 4G عىل نطاق الصومال، وتقدم ملشرتكيها كباقي الرشكات 
 ،(Fixed line) وخدمة اإلنرتنيت، وخط ثابت ،(GSM ) ثالث خدمات أساسية: منها خدمة الهاتف النقال

وكذلك توفر الرشكة مجموعة من الخدمات متنوعة لعمالئها. 
تعمل يف مناطق وسط وجنوب الصومال رشكات إتصاالت أخرى اال أن رشكة “هرمود”  تسبقهم يف تحقيق 
العديد من اإلنجازات، والنجاح  يف تقديم تقنيات وخدمات مبتكرة لعمالئها للحفاظ عىل مكانتها الريادية 
يف مجال اإلتصاالت، ويقدر عدد املساهمني يف رأس مالها أكرث من 5 آالف مستثمر صومايل، ولديها أنشطة 

تجارية أخرى يف داخل البالد وخارجه. 

أسعار املكاملات املحلية والدولية املبارشة 

أسعار املكاملات املحلية والدلية عرب خدمة أنفع ( ANFAC SERVIce) للرشكة “هرمود” 

الدوالر الدقيقة املنطقة

1 30 اتصاالت الداخلية

1 6 اتصاالت الخارجية

الدوالر الدقيقة املنطقة

1 20 اتصاالت الداخلية

1 2 اتصاالت الخارجية


