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باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش "خط لوله انتقال گاز تانزانیا به کنیا" واصله از وزارت امور خارجه جهت استحضار ایفاد میگردد.

      مزید امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمائید مراتب به اعضای محترم تشکل منعکس گردد. 

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین
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 تعالی بسمه
 

 جناب آقاي اسدزاده

 الملل و بازرگانی وزارت نفتمعاون محترم امور بين 

 جناب آقاي شافعی

 مديركل محترم بين الملل مجلس شوراي اسالمی 

 جناب آقاي  ياوري

 حترم امور بين الملل اتاق بازرگانی،صنايع ، معادن و كشاورزي ايرانمعاون م 

 جناب آقاي  قنادزاده

 سرپرست محترم اداره كل آفريقا سازمان توسعه تجارت ايران 

  خط لوله ي انتقال گاز از تانزانيا به كنيا گزارشموضوع: 

 با سالم، 

 هب تانزانیا گاز قالانت لوله خط» موضوع با ایران اسالمي جمهوري سفارت در شده تهیه گزارش احتراما،         

 . گردد مي ارسال پیوست به مقتضي برداري بهره و مالحظه جهت ،«كنیا
 انسر كار دستور در انیاتانز به كنیا جمهور رئیس روتو ویلیام گذشته ماه سفر در لوله خط این ساخت اطالع، مزید         

 این. است كشور این خانگي و صنعتي مصارف انرژي هزینه كاهش طرح این اجراي از كنیا هدف. گرفت قرار كشور دو

كت شر بي براي حضورت و گاز در منطقه شرق آفریقا مي تواند فرصت مناسنف هاي پروژه ترین مهم از یكي عنوان به پروژه

 .باشد هاي ایراني
 

 طرف از                                        

 ولی اله محمدي نصرآبادي 

 وزير و مديركل آفريقا دستيار
 محمد سليمانی                          

 
 

 :  رونوشت

 ناب آقاي بیدارمغز سرپرست محترم امور بین الملل شركت ملي گاز ایران ج  - 
 



كنيا به تانزانيا گاز انتقال ي لوله گزارشخط

ج نايروبي-ايران.ا.سفارت
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تعالي بسمه
كنيا به تانزانيا گاز انتقال ي لوله گزارشخط

گزارشمتن

اجراي آغاز بر كشور دو جمهور رؤساي تانزانيا، به كنيا جمهور رئيس سفر جريان در و ميالدي ي گذشته ماه
كردند تأكيد پروژه اجراي به بخشيدن تسريع و كنيا به تانزانيا از گاز انتقال خط ي اين. پروژه اجراي اوليه توافق

كشور دو جمهور روساي بين گذشته سال مه ماه رسيدپروژه امضا . به

طول به لوله خط ارزش600اين و دالر1.1كيلومتر گازي،ميليارد نيروگاه از را طبيعي درMtwaraگاز
كرد396 خواهد منتقل نايروبي به ادامه در و كنيا در مومباسا ساحلي شهر به دارالسالم شرقي جنوب . كيلومتري

خصوصي بخش و دولت مشاركت صورت به همچنين پروژه گرفت(PPP)اين خواهد دو. انجام هاي دولت
و گذاشت خواهند اختيار در را گاز همينطور و زمين تكارفرمايكشور برعهدهطرح را آن اجراي و مالي أمين

گرفت . خواهد

مديريتي : خالصه
بر مبني خود انتخاباتي هاي وعده از يكي تحقق دنبال به روتو، ويليام كنيا، جديد جمهور رئيس
كنيا در انرژي و سوخت ي هزينه آن وجوه ترين مهم از يكي كه مردم زندگي هاي هزينه كاهش
جمهور رئيس با مالقات در و كرده سفر تانزانيا به خود خارجي سفر مقاصد اولين از يكي در است،

كردند توافق كنيا به تانزانيا گاز ي لوله خط احداث آغاز سر بر به. تانزانيا تانزانيا از گاز انتقال ي پروژه
است آفريقا شرق در گاز و نفت ي حوزه مهم هاي پروژه از يكي كه مناسبكنيا حضوريفرصت جهت

ها حوزهيرانيايشركت در ميفعال گاز و حالدر.باشدينفت رويگذارهيسرماعين مصرفيبر
نها ننياييكنندگان ظرفيكيتوانديمزيگاز ايهاتياز توجه برانيقابل لوله هايخط يشركت

توجه.باشديرانيا قابل مومباسا بندر در كندو دونگو اقتصادي ي ويژه ي منطقه موقعيت منظر اين از
. است
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با تانزانيا برآوردها، در57براساس را آفريقا شرق در گازي ذخاير بزرگترين گاز، ي ذخيره مكعب فوت تريليون
دارد گازي. اختيار ميدان سه از كشور SongoSongo،Mnaziاين BayوKiliwani110ساالنه

گاز توليد مكعب فوت جذبميليارد دنبال به حال عين در و مستقيم40دارد گذاري سرمايه دالر ميليارد
سال تا گاز بخش در . است2025خارجي

توليد اوليه ماده عنوان به همچنين و صنايع و برق هاي نيروگاه سوخت عنوان به معمول طور به طبيعي گاز
گيرد مي قرار استفاده مورد كود همچون شيميايي محصوالت گاز. برخي از استفاده دنبال به كنيا دولت لذا

است كشور اين خانگي و صنعتي هاي بخش در انرژي قيمت كاهش براي تانزانيا . طبيعي

در طبيعي گاز واردات كارشناسان، باور به بهالبته اما كند، كمك ارزان انرژي تأمين به تواند مي كه حالي عين
چون پيامدهايي با وارداتي انرژي يك استعنوان مواجه جهاني بازار نوسانات نيز و پرداخت تراز لذا. كسري

باشد خانگي مصارف براي خصوص به تجديدپذير هاي انرژي توليد بر بايد كنيا دولت استراتژيك. تمركز نظر از
و سيمان چون صنايعي و حرارتي هاي نيروگاه چون توليدي و صنعتي هاي بخش بر بايد تانزانيا طبيعي گاز

كندفوالد تمركز است، مواجه كنيا در شديد قيمت افزايش با كه شيميايي كود توليد حتي يا صورتدر. و اين
گازهاي كاهش به وگهم كنيا صنعتي بخش در انرژي هاي هزينه كاهش به منجر هم و كند مي كمك اي لخانه

شد خواهد آفريقا كل در و منطقه در كنيايي كاالهاي شدن رقابتي نتيجه صنعتياز. در ي منطقه منظر، اين
است آن در جديد صنايع تمركز جهت به آل ايده ي منطقه يك كندو . دونگو

:مالحظه
جهت مناسبي فرصت آفريقا شرق در مهم ي پروژه يك عنوان به كنيا به تانزانيا از گاز انتقال لوله خط ي پروژه

باشد مي گاز و نفت ي حوزه در فعال ايراني هاي شركت عالوه. حضور الذكر، فوق مطالب به توجه با حال درعين
نهايي كنندگان مصرف روي بر گذاري سرمايه لوله، خط احداث هايبر ظرفيت از يكي تواند مي نيز گاز اين

باشد ايراني هاي شركت براي لوله خط اين توجه به. قابل كه لوله خط اين طريق از بتوان اگر مثال عنوان به
كرد، فراهم كندو دونگو احداث حال در اقتصادي ي منطقه براي ارزان برق و گاز شود مي منتقل مومباسا بندر

بزرگ صنايع موضوع كشانداين خواهد منطقه اين به ارزان انرژي به دسترسي هدف با را انرژي كننده . مصرف
است كنيا در مناسب توليدي ظرفيت داراي البته و بر انرژي صنايع جمله از سيمان صنعت و فوالد . صنعت

صنايع اندازي راه به اقتصادي ي منطقه اين در حضور با توانند مي ايراني هاي شركت حال توليديدرعين
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ديگر به آفريقا آزاد تجارت توافقنامه نيز و آفريقا شرق مشترك بازار قالب در را خود محصوالت و پرداخته
كنند صادر آفريقايي . كشورهاي

كننده احمدي،:تهيه اقتصادطليعه جكارشناس سفارت نايروبي؛.ي در ايران 16/8/1401ا
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