
اإلستثمارات التركیة في الصومال 

تركزت اإلستثمارات التركیة في الصومال على مجاالت التجارة واالقتصاد 
والتنمیة، والتعلیم والصحة، واألمن، حیث تعمل العدید من الشركات التركیة بصورة 
مباشرة أوعبر شركات محلیة في عدد من األقالیم الصومالیة وخاصة في العاصمة 
مقدیشو. وفي ھذه الورقة نسلط الضوء بشكل موجز على حجم وطبیعة اإلستثمارات 

التركیة في الصومال وكذلك الشركات التركیة الخاصة التي تعمل في البالد. 

أوالً: مجال التنمیة وإعادة االعمار: 

بلغ حجم  اإلستثمار التركي في الصومال في العام الحالي أكثر من 100 ملیون 
دوالر بینما كان في العام الماضي 80 ملیون دوالر، وھذا كان جزءا من األھداف 
التركیة في الصومال وقف ما ذكره وزیر االقتصاد التركي، "مصطفى ألیطاش”، 
في منتدى األعمال التركي الصومالي، الذي نظمھ مجلس العالقات االقتصادیة 
الخارجیة التركي، بإسطنبول مطلع العام الماضي، وأشار مصطفى ألیطاش إلى أن 
حجم التبادل التجاري بین تركیا والصومال، بلغ 72 ملیون دوالر أمریكي في العام 
2015، وأن حكومتھ تھدف إلى رفعھ إلى 80 ملیون دوالر في العام 2016 ، 
و100 ملیون دوالر في العام 2017. وھناك توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري 
بین البلدین خالل السنوات المقبلة نظرا لتدفق االستثمارات التركیة  إلى البالد، حیث 
جرى خالل ھذا العام افتتاح عدد من المنشآت ذات الطبیعة االستراتیجیة بتمویل من 
الحكومة التركیة ورجل اعمال أتراك، أبرزھا القاعدة العسكریة في مقدیشو ومدرسة 

للعلوم الطیران، وفندق فخم یتوقع بناؤه داخل مطار مقدیشو خالل العام المقبل. 
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تسلمت شركة "البیراك" التركیة نھایة عام 2014م  
مھام إدارة میناء مقدیشو الدولي، لمدة 20 عاما.وذكر 
مدیر الشركة سامي أن 55 % من دخل  میناء مقدیشو 
الدولي، سیذھب إلى خزانة الحكومة الصومالیة، أما النسبة 

الباقیة 45% ستخصص لتطویر خدمات المیناء. 

تقوم الشركة التركیة "favori" بإدارة مطار "أدم 
عدي" بالعاصمة الصومالیة "مقدیشو" وذلك بعد ان 

قامت بتطویر وتحدیث المطار. 

منحت الدولة الصومالیة حق مراقبة جودة المنتج 
  BGM والتأكد من صالحیة السلع المستوردة لشركة

في 15 من ستمبر 2015م. 

المجال التعلیمي:  

لم یقتصر االستثمار التركي في مجال االقتصاد والتجارة وانما انخرط األتراك كذلك 
في المجال التعلیمي . أنشأ األتراك في العاصمة مقدیشو وفي مدن أخرى من بینھا 
ھرجیسا عاصمة أرض الصومال شمال البالد، عددا من المدارس والمعاھد العلمیة 
ذات الجودة العالیة لكن یدفع فیھا الطالب رسوما مدرسیة أكثر من رسوم المدارس 

المحلیة، ومن أبرز تلك المدارس: 

 مجاالت اإلسثمار

 ميناء مقد/شو

مطار مقد/شو

 مراقبة جودة املنتجات



 مدرسة األناضول: -

افتتحت مدرسة األناضول عام 
2011م في مقدیشو برعایة ھیئة 
اإلغاثة اإلنسانّیة التركّیة المعروفة 
بـ "IHH" مع مشاركة ھیئة زمزم 
الخیرّیة، وكان الھدف الرئیسيّ 
لتدشین المدرسة ھو استقطاب 
الطالب األیتام الذین ال یستطیعون 
دفع الرسوم الدراسّیة في المدراس 
األھلیة داخل العاصمة، كما وفرت 

لھم ھیئة اإلغاثة اإلنسانیة التركیة 
للطالب األیتام تعلیًما مجانّیا وسكنا خاصًة لھم مع وجبات یومّیة، ووصل عددھم إلى أكثر من  

300 طالب. 
ولدى مؤسسة األناضول للتعلیم أربعة مدارس تعلیمیة في الصومال ثالثة منھا تقع في 
العاصمة مقدیشو وواحدة في ھرجیسا- أرض الصومال، وكذلك یوجد فروع تابعة لھا في دول 
عدیدة مثل أوزبكستان وطاجكستان وكینیا وتنزانیا  تركیا، وتمتلك المدرسة قاعة للمؤتمرات 

وكافتیریا وصالة للریاضة البدنیة، وملعب خاص للكرة القدم. 

مدرسة بدر التركّیة الثانویة: -

دشنت منظمة "نیل" التركیة في العاصمة مقدیشو مدرسة خاصة  وكان ھدفھا استثماريٌّ بحت، 
والرسوم الدراسي في المدرسة تؤخذ بنظامین: إما أن یكون الطالب مبیتا في داخل السكن في 
المدرسة یؤخذ منھ مبلغا سنویا یتراوح ما بین( 2500-3500 $) وإما أن یكون طالب ال 
یبیت في المدرسة و یأتي لحضور الدروس المدرسة ویدفع ذلك الطالب رسوما یتراوح ما بین 
( 1500 – 2000 $)، ونالحظ ان المبلغ عالیا ویشكل رغم جودة التعلیم التي توفرھا 

المدرسة عبأ على شرائح كبیرة من المجتمع الصومالي. 

 والجدیر باإلشارة إلى أن السفارة التركیة في مقدیشو تسلمت إدارة 3 مدارس ومستشفى تضم 
نحو 850 طالبا، كانت تدیرھا  مؤسسة “أكادیمیة النیل” (نیل أكادیمي) التابعة لـ “فتح هللا 
غولن”  عقب قیام الصومال بطرد المنظمة من البالد باعتبارھا متھما باالنقالب الفاشل الذي 

وقع في تركیا  منتصف شھر یولیو عام 2016.  . 



 مدرسة بنادر العلیا: -

تقدم ھذه المدرسة المنھج التركي للطالب الصومالیین و یعتمدون على اللغة اإلنجلیزیة في 
أوساط المدرسة، ولدیھا روضة لتدریس األطفال قبل التحاقھم الي المدرسة. وكانت  ھذه 

المدرسة لمنظمة فتح هللا غوالن الذي یقیم اآلن في الوالیات المتحدة األمریكیة منذ 1999م. 

 مدرسة الشیخ الصوفي -

تقدم ھذه المدرسة تعلیما مجانیا لطالبھا وتدیرھا مؤسسة " الدیانة " التركیة. یدرس الطالب 
في مرحلتي اإلبتدائیة و اإلعدادیة باللغة العربّیة أما في مرحلة الثانویة فیدرسون باللغة التركّیة 
ویصل عدد طالبھا أكثر 300  طالب. وكذلك للمدرسة داخلیة التي یعیش فیھا الطالب أثناء 

السنة الدراسیة. 

جامعة زمزم للعلوم و التكنولوجیا -

وتھتم ھذه الجامعة بشكل خاص  بالقطاع الزراعي ونجحت الجامعة في  تأسیس أول كلیة 
زراعیة في الصومال بعد الحرب األھلیة و أطلق عیلھا باسم كلیة " االناضول" و تمتلك الكلیة 
مزرعة حدیثة إلنتاج الدواجن ولدیھا مكتبة كبیرة تحتوى على مختلف الكتب باللغات 
اإلنجلیزیة و العربیة و التركیة باإلضافة لمختبر الماء والتربة. ویمول ھذه الجامعة من قبل 

ھیئة اإلغاثة اإلنسانّیة التركّیة بـ "IHH" و مؤسسة زمزم الخیرّیة. 

 املدارس والجامعات  التي تمولها

 األتراك
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ثالثاً: جانب الصحي 

قام األتراك بـ:  

أوال: 

مستشفى دكفیر أو مستشفى رجب طیب أردغان أحد أكبر المستشفیات في العاصمة 
مقدیشو، وساھم المستشفى بعد افتتاحھ عام 2015 في تخفیف أعباء الصومالین 
الذي كانوا یسافرون إلى الخارج لتلقي العالج ، وتتوفر فیع معظم الخدمات الصحیة 
التي یحتاجھا المریض والسیما األجھزة الطبیة والكوادر الطبیة المدربة التي ال 
توفر في المستشقیات المحلیة. واستقبل المستشفى خالل ینایر الماضي، أكثر من 11 
ً و500 مریضا. ووفقا للبروتوكول الموقع بین الدولتین، سیقوم طاقم متخصص  ألفا
من وزارة الصحة التركیة بالعمل في المستشفى لمدة 5 أعوام، وتقدم الوزارة الدعم 
المالي، للمستشفى خالل تلك الفترة، وتدیر الدولتان المستشفى بشكل متخصص 
خالل تلك األعوام، وبنھایة تلك المدة تنتقل المستشفى بشكل كامل إلى الحكومة 

الصومالیة دون مقابل. 

   ثانیا:                                                                         

 من بینھا مركز نموذجي لرعایة األمومة والطفولة، ومستشفى دیفو ومستشفیات 
أخرى في عدة مدیریات بمقدیشو. 

1 CDشفى دكفHإعادة اعمار مس  
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رابعاً: المجال العسكري واألمني 

إنشاء قاعدة عسكریة في مقدیشو ستبدأ عملھا في خالل ھذا العام -
مھمتھا  تدریب 1500 جندي صومالي. 

مصنع مالبس العسكریة بتمویل من تركي، وضع حجر االساس -
للمصنع وزیر الدفاع الصومال السابق السید/ عبدالقادر شیخ علي 

دیني. 

رابعاً: المجال الزراعي 

إنشاء أول جامعة زراعیة في الصومال ضمن مشروع لتحسین اإلنتاج -
الحیواني، واطلق اسم " االناضول " وھي من ضمن جامعة زمزم. 

خامساً: المجال السیاسي 

لم یعط األتراك اھتماما بالمجال التجاري وانما طال دورھم المجال السیاسي الذي ال 
ینفك عن مجاالت األخري، وحققت أن تكون عضوا فعاال في النادي الدول  المھتمة 
بالشأن الصومالي وشاركت في عدة مؤتمرات إلعادة إعمار الصومال. كما نظمت 
عدد من المؤتمرات المصالحة الصومالیة . وكذلك تعد تركیا من أبرز الدول الداعمة 

للصومال من الناحیة المالیة وتقدم معونة مالیة شھریة دعما لمیزانیة الدولة. 


