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سخن رئیس کل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن. 

طی سال هاي گذشته، شاهد تکوین تدریجی « نظام اقتصادي یکپارچه جهانی» بوده ایم. 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعیت متفاوتی از کسب و کار را در این 
سال ها در پی  داشته است. از یک سو توسعه ارتباطات و دسترسی گسترده مشتریان به 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و « خواست هاي» آنها را تحت تأثیر قرار داده و از 
سوي دیگر تولید مبتنی بر فناوري پیشرفته و روش هاي اصالح شده، امکان پاسخگویی به 

تقاضاهاي متنوع و متغیر مشتریان را فراهم نموده است. 
نقش تعیین کننده عوامل تولید در معرفی محصول، به ویژه محصوالت جدید، اکنون جاي 
خود را به عوامل موجد رضایت مشتري و بازار داده است. این وضعیت، پارادایم حاکم بر 
روابط صنعت ـ بازار را به نفع بازار تغییر داده و نقش تعیین کننده بازار و فرصت ها و 
محد ودیت هاي آن را به جاي تولید و فرصت ها و محدودیت هاي آن نشانده است. اگر به 
بازارها،  شناخت  و  مطالعه  ضرور ت  آنگاه  بیافزاییم،  نیز  را  بازارها  شدن  جهانی  مهم،  این 
بخش هاي آن و راهکارهاي بازاریابی براي کسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبی 

نمایان می شود.
تعدد و تنوع عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کسب و کارها، به ویژه در بازارهاي جهانی، 
نسبت به گذشته که قلمرو فعالیت ها محلی و ملی بوده، بسیار بیشتر است. امروزه شناخت 
این عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلی بنگاه به دلیل تأثیر گذاري آنها در تحلیل هاي 
مربوط به فرصت هاي کسب و کار مقدم است. به همین دلیل مدیران سازمان ها باید عناصر 

غیرقابل کنترل محیطی را شناخته و آنها را تا آنجا که ممکن است، مدیریت نمایند. 
به  کنترل  غیرقابل  عناصر  وسیله  به  نامطمئن  شرایط  کار،  و  کسب  محیط هاي  تمام  در 
وجود می آید و هر بازار جدید، مجموعه عوامل غیر قابل کنترل خاص خود را نیز به آن 
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اضافه می کند. مدیر موفق برنامه  بازاریابی خود را به نحوي طراحی می کند که بهتر بتواند 
با شرایط نامطمئن محیط کسب و کار منطبق شود. 

مهم ترین عوامل غیر قابل کنترل محیط بین المللی عبارت اند از: 
 عوامل سیاسی ـ قانونی 

 عوامل فرهنگی 
 عوامل اقتصادي 

 زیر ساخت ها،  فناوري،  رقبا، نظام توزیع و غیره 
تالش همه بنگاه ها براي دسترسی به اطالعات مربوط به عناصر غیر قابل کنترل محیطی، 
مستلزم صرف هزینه و ایجاد مخاطرات ناشی از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
شده است. به این جهت و در راستاي حمایت از شرکت هاي ایرانی، براي ورود و کسب 
انتشار  و  تهیه  به  اقدام  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  خارجی،  بازارهاي  در  آنها  موفقیت 

مجموعه کتاب هایی با عنوان «راهنماي تجارت با کشورها» نموده است. 
در گردآوري و تدوین اطالعات این کتاب ها تالش شده است تا اطالعات دقیق و به روز، با 
بهره گیري از منابع اطالعاتی موثق در  اختیار خواننده گرامی قرار گیرد. به دلیل تغییرات 
نسبتاً سریع، این اطالعات در فاصله هاي زمانی مناسب به روز شده و در چاپ هاي بعدي 
منتشر خواهد شد. با این حال، این دقت ما را از رهنمودهاي اساتید و صاحب نظران محترم 
بی نیاز نمی کند و از هرگونه راهنمایی و تذکر صاحبان فکر و فعاالن عرصه تجارت خارجی 

ایران استقبال می نماییم.
در پایان الزم می دانم از همکاري همه دست اندرکاران تهیه و تولید مجموعه کتاب هاي 
حاضر به ویژه جناب آقاي رضا توفیقی، «معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان» و کلیه 
کارشناسان سازمان که با این مجموعه همکاري نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. 
همچنین از سرکار خانم فرشته  سعیدا و همکاران شرکت چاپ و نشر بازرگانی به خاطر 

تالش هاي ایشان در طراحی و تولید این مجموعه سپاسگزارم.
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جنوبی  آفریقاي  کشور  پایه  اي  اطالعات  بخش،  این  در 
شامل موقعیت جغرافیایی، مساحت، همسایگان، جمعیت، 
ارایه  ایران  با  زمان  تفاوت  و  پول  واحد  مهم،  شهرهاي 

می شود.  

 نام رسمی کشور 
جمهوري آفریقاي جنوبی1

شکل روبرو نماد ملی این کشور است.

 موقعیت جغرافیایی
آفریقاي جنوبی در جنوبی  ترین بخش قاره  ي 
آفریقا قرار دارد. این کشور از سه جهت شرق، 
جنوب و غرب با آب  هاي دو  اقیانوس هند 
و اطلس و از شمال  با کشورهاي سوازیلند، 
موزامبیک، زیمباوه، بوتسوانا و نامیبیا هم مرز 

است.

 مساحت
با  برابر  جنوبی  آفریقاي  خاك  وسعت 

1. Republic of South Africa (RSA) 

اطالعات پایه

ی 
ت، 
یه 
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1,219,090 کیلومتر مربع است که از این لحاظ بیست و پنجمین کشور بزرگ جهان به 
و 4,620  خشکی  مربع  کیلومتر  کشور، 1,214,470  این  مساحت  کل  از  می  رود.  شمار 

کیلومتر مربع وسعت آب ها است.  
آفریقاي جنوبی همچنین یک مستعمره با نام مجمع  الجزایر شاهزاده ادوارد در قطب جنوب 
دارد که شامل جزیره  ي ماریون و جزیره  ي شاهزاده ادوارد است. ولی نباید آن را با جزیره  ي 

کانادایی شاهزاده ادوارد اشتباه گرفت. 

 همسایگان
 967 بوتسوانا،  با  کیلومتر   1.840 کشور  این 
موزامبیک،  با  کیلومتر   491 نامیبیا،  با  کیلومتر 
با  کیلومتر   225 و  سوازیلند  با  کیلومتر   430
زیمباوه مرز مشترك دارد. خط ساحلی گسترده  ي 
کشور  است.  کیلومتر   2,798 جنوبی  آفریقاي 

آن  پیرامون  محیط  کل  و  است  شده  محصور  کشور  این  درون  در  کامل،  به  طور  لسوتو 
به طول 909 کیلومتر مرز مشترك با آفریقاي جنوبی به شمار می  رود. هم چنین کشور 
سوازیلند که در شمال شرقی آفریقاي جنوبی قرار دارد، نیز تقریباً توسط آفریقاي جنوبی 

احاطه شده است.

 جمعیت
بر اساس آمار سال 2009 میالدي، جمعیت 
این کشور برابر با 49/1 میلیون نفر است، که 
از این نظر بیست و پنجمین کشور پرجمعیت 

جهان به شمار می  رود.   

 شهرهاي مهم
شهر پرتوریا1 پایتخت و مهم  ترین شهر آفریقاي 

1. Pretoria
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جنوبی است که در شمال غربی این کشور قرار دارد. شهرهاي عمده این کشور کیپ تاون1، 
ژوهانسبورگ2، دوربان3، بلوم  فونتین4، پترزبورگ5 و پورت الیزابت6 هستند. نوعی تقسیم 
کار میان شهرهاي عمده  ي آفریقاي جنوبی ایجاد شده است، به  گونه  اي که پرتوریا پایتخت 

اداري، کیپ تاون پایتخت قانون  گذاري و بلوم  فونتین پایتخت قضایی این کشور است.

 واحد پول 
جهانی  نماد  و  راند7  کشور،  این  پول  واحد 
آن ZAR است. در ماه آگوست سال 2010 
میالدي، یک دالر آمریکا برابر با 7/269 رند 
آفریقاي جنوبی و هر رند آفریقاي جنوبی 

برابر با 1.351/98 ریال ایران بوده است.

 تفاوت زمان با ایران
ساعت بین  المللی این کشور نسبت به ساعت گرینویچ دو ساعت جلوتر (2GMT+) و از 
ایران یک و نیم ساعت عقب  تر (1/5-) است. در نیمه  ي نخست سال که ساعت رسمی 
در ایران یک ساعت به جلو برده می  شود، اختالف زمانی شهر پرتوریا با تهران منفی 2/5 

(2/5-) می شود. 

1. Cape Town
2. Johannesburg
3. Durban
4. Bloemfontein
5. Pietersburg
6. Port Elizabeth
7. Rand
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در این فصل محیط  هاي سیاسی و قانونی کشور آفریقاي جنوبی به صورت جداگانه بررسی 
اساسی،  قانون  حکومت،  اصلی  ارکان  و  نوع  تاریخچه،  سیاسی  محیط  بخش  در  می  شود. 
قواي سه  گانه  ي مجریه، مقننه و قضاییه، میزان ریسک سیاسی و گروه  هاي بانفوذ مطالعه 

می  شود.  
در بخش محیط قانونی، قوانین مالکیت، مالکیت فکري، گمرکی، کنسولی، ثبت و راه اندازي 
شرکت ها، قوانین بانکی، ارزي، مالیاتی و سرمایه  گذاري و عضویت در سازمان هاي بین  المللی، 

پیمان  هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري بیان می  شود. 

1. محیط سیاسی
در این بخش، تاریخچه  ي کشور، نوع حکومت و نحوه انتخاب رییس و ارکان اصلی کشور، 

میزان ریسک سیاسی و میزان تاثیر افراد و گروه  هاي بانفوذ سیاسی بررسی می  شود. 

1-1. تاریخچه ي حکومت  
آفریقاي جنوبی تاریخ متفاوتی را نسبت به دیگر کشورهاي آفریقایی تجربه کرده است. 
کوچ اروپایی ها به این کشور و موقعیت راهبردي دریایی آن، سبب شده آفریقاي جنوبی 

تاریخ پرفراز و نشیبی را داشته باشد.
سیاه  پوستان آفریقایی در سال 1652 میالدي، بسیار پیش از آغاز اسکان سفیدپوستان در 
متسعمره  ي کیپ تاون، در سرزمینی که اکنون کشور آفریقاي جنوبی است استقرار یافته 
بودند. امپراتوري بریتانیا از سال 1797 میالدي آرام آرام بخش هاي بسیاري از این کشور را 

فصل اول
محیط سیاسی و قانونی
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به تصرف خود درآورد. حکومت انگلیس کیپ تاون را در سال 1814 میالدي تصرف کرد. 
بوئرها (آفریکانرها) از تبار پروتستان  هاي هلندي و فرانسوي در مهاجرت بزرگ سال هاي 
1835 تا 1837 میالدي به نواحی دور از ساحل رفتند و جمهوري  هاي ترانسوال و ایالت 

آزاد اورنژ را ایجاد کردند.  
میالدي،   1886 سال  در  طال  کشف  و  میالدي   1867 سال  در  الماس  کشف  از  پس 
انگلیس  تالش  برابر  در  ترانسوال)،  (رییس  جمهور  گروگر  پل  رهبري  به  نیز  آفریکانرها 
این  در  دادند.  نشان  پایداري  خود  از  بریتانیا  حکومت  به  جمهوري  ها  این  پیوستن  براي 
بروز  موجب  امر  این  بودند.  محروم  سیاسی  حقوق  از  بریتانیایی  کوچ نشینان  جمهوري ها 

جنگ بوئر در سال  هاي 1899 تا 1902 میالدي شد. 
و  استیت  فري  اورنج  نتال،  تاون،  کیپ  بخش  چهار  تاسیس  با  میالدي  سال 1908  در 
اتحادیه  میالدي،   1910 سال  در  شد.  گذاشته  جدیدي  کشور  ایجاد  پایه  هاي  ترانسوال 
امر  این  آمد.  پدید  انگلیس  امپراتوري  درون  مستقل  حکومتی  به عنوان  جنوبی  آفریقاي 
موجب شد سیاهان از حقوق و زمین  هایشان محروم شوند و نارضایتی آنها باعث پیدایش 
ملی  کنگره  ایجاد  واقع  در  شد.  میالدي  سال 1912  در  آفریقا)  ملی  (کنگره  اِي.ان.سی 
آفریقا اعتراضی به برتري سفیدان بود. در سال 1934 میالدي حزب آفریقاي جنوبی و 
حزب ملی آفریقاي جنوبی براي تشکیل حزب متحد آفریقاي جنوبی و به دنبال آشتی 
میان آفریقایی ها و سفیدهاي انگلیسی زبان ادغام شدند. ولی اتحادیه آفریقاي جنوبی به 

عنوان متحد بریتانیا، به دلیل ورود به جنگ جهانی دوم از هم پاشید.
پس از به قدرت رسیدن حزب ملی (آفریکانر) در سال 1948 میالدي، تبعیض نژادي در 
پیروي از سیاست آپارتاید (توسعه مجزا) افزایش یافت و سیاهان را از حقوق مدنی محروم 
ساخت. آپارتاید امکانات و مناطق مسکونی را بر حسب نژاد تفکیک کرد و حقوق سیاسی 

سیاهان را به زادبوم  هاي آنها (بانتوستان  ها) محدود ساخت. 
با این حال طی چندین سال فشار بین  المللی بر علیه آپارتاید افزایش یافت. در سال 1961 
میالدي آفریقاي جنوبی از جامعه کشورهاي مشترك  المنافع کناره  گیري کرد. بیشتر اعضاي 

این جامعه به پافشاري براي تحریم  هاي اقتصادي بر ضد آفریقاي جنوبی تاکید کردند. 
قیام  اعتصابات،  با  و  شد  تقویت  سیاهان  مخالفت  میالدي  و 1980  دهه هاي 1970  در 
سووتو در سال 1976 میالدي نمودهاي تازه اي یافت. سرانجام در سال 1990 میالدي 
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دوکلرك ممنوعیت کنگره ملی آفریقا را لغو کرد و رهبر زندانی آن نلسون ماندال را آزاد 
ساخت. در سال  هاي 1990 و 1991 میالدي مذاکرات میان دولت و رهبران سیاه پوست 

منجر به برچیدن ساختار قانونی آپارتاید شد. 

 آپارتاید
رسید  قدرت  به  راي گیري  طریق  از  جنوبی  آفریقاي  ملی  حزب  میالدي  سال 1948  در 
نام  به  که  کرد  نژادي  جداسازي  بر  مبنی  قوانین  سري  یک  اجراي  و  تدوین  به  شروع  و 
«آپارتاید» شناخته می شود. بر این اساس، گروه اندك سفیدپوستان از باالترین استاندارد 
برخوردار  بود،  اول  جهان  غربی  کشورهاي  در  سطح زندگی  برابر  که  آفریقا،  قاره  زندگی 
و  تحصیل  درآمد،  هم چون  استانداردي  لحاظ هرگونه  از  سیاه پوستان  بیشتر  بودند،  شده 
میان  آپارتاید،  از  برآمده  دولت  داشتند.  قرار  تبعیض  مورد  دولتی  ادارات  به  ورود  حتی 

رنگین  پوست  یا  و  هندي  یک  سیاه پوست،  یک 
آفریقاي جنوبی از کشورهاي همچون غنا و تانزانیا 
فرقی قایل نبود و با همه  ي آنها به عنوان شهروند 
درجه  ي پایین رفتار می کرد. آپارتاید نژادي روز به 
روز در جهان باعث جنجال بیشتر می شد و منجر 
به تحریم هاي خارجی کشورهاي غربی و شورش و 

سرکوب هاي داخلی شد.
گام  ملی  حزب  دولت  میالدي   1990 سال  در 
و  آفریقا  ملی  کنگره  ممنوعیت  لغو  براي  بلندي 
ماندال  نلسون  و  برداشت  چپ گرا  گروه  هاي  دیگر 
را پس از 27 سال زندان آزاد کرد. قوانین آپارتاید 
کم کم از کتاب هاي قانون حذف شدند و نخستین 
انتخابات چند نژادي در سال 1994 میالدي برگزار 
شد. حزب ANC با بیشترین راي پیروز شد و از 

آن هنگام تاکنون قدرت را در دست دارد.
امروزه در آفریقاي جنوبی سیستم جمهوري حاکم 
است، هر چند در گذشته، شکل سیاسی کشور به 
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صورت اتحادیه  ي آفریقاي جنوبی بود. این کشور بر اساس تقسیمات جدید داراي 9 استان 
و  هستند  (استانی)  محلی  دولت هاي  داراي  جنوبی  آفریقاي  9 گانه  ي  استان هاي  است.  

استاندار، بلندپایه ترین مقام اجرایی آن استان به شمار می  رود.

1-2. نوع و ارکان اصلی حکومت
پایه  بر  قضاییه است.  و  مقننه  مجریه،  قوه  سه  شامل  جنوبی  آفریقاي  سیاسی  سیستم 
قانون اساسی آفریقاي جنوبی، وزرا باید از نمایندگان پارلمان باشند. در انتخابات پارلمانی 
رقابت  مجلس ملی به  براي تصدي کرسی  هاي  سوي احزاب  شده از  کاندیداهاي معرفی 
پرداخته و پس از به دست آوردن اکثریت آرا،  حزبی که در مجلس نیز داراي نمایندگان 

بیشتري باشد، ریاست مجلس را در دست می  گیرد.
اصول اعالم شده  ي سیاست خارجی آفریقاي جنوبی شامل تشویق دمکراسی و احترام به 
حقوق بشر، تالش براي جلوگیري از بروز درگیري و تشویق به حل و فصل مسالمت  آمیز 
اختالفات، ترویج توسعه  ي پایدار و فقرزدایی می  شود. آفریقاي جنوبی پیرو سیاست عدم 
تعهد بوده و با حضور فعال در مجامع بین  المللی نظیر سازمان ملل، می کوشد تا نگاه هاي 
جهانی را به کشورهاي قاره  ي آفریقا تغییر دهد. آفریقاي جنوبی در سال  هاي  گذشته با 
گسترش روابط دیپلماتیک خود با آمریکاي التین، خاورمیانه و جنوب آسیا تالش نموده 
در بسیاري از بحران  هاي سیاسی منطقه  اي، به ویژه در سطح آفریقا به عنوان میانجی عمل 
کند. این روند به موازات استمرار روابط با کشورهایی مانند لیبی، کوبا و ... با انتقادهایی 
نیز از سوي دولت  هاي غربی مانند آمریکا روبرو شده است. آفریقاي جنوبی به نوعی در 
جنوب آفریقا نقش رهبري را ایفا می  کند. پایتخت این کشور، پرتوریا به عنوان یکی از 

پایتخت  هاي مهم، محل رفت و آمد مقامات بلندپایه  ي جهان است. 
آفریقاي جنوبی تنها کشور جهان است که سه پایتخت دارد. کیپ تاون که در میان آنها 
بزرگ  ترین است پایتخت اقتصادي و بازرگانی است، پرتوریا پایتخت اداري است و بلوم 

فونتین پایتخت قضایی و حقوقی است. 

1-2-1. قانون اساسی
قانون  دارد.  را  جهان  اساسی  قوانین  جدیدترین  و  پیشرفته  ترین  از  یکی  آفریقاي جنوبی 
ویرایش  که  است  کشور  این  قانونی  سند  مهم ترین  جنوبی  آفریقاي  جمهوري  اساسی 
بازنگري شده  ي آن در تاریخ دهم دسامبر سال 1996 میالدي به تصویب رسید. قانون 
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میالدي   1997 سال  از  وقت)  (رییس  جمهور  ماندال  نسلون  تایید  از  پس  جدید  اساسی 
اجرایی شد. بر اساس قانون اساسی، آفریقاي جنوبی با سیستم جمهوري اداره می  شود. در 
قانون اساسی تصریح شده که آفریقاي جنوبی بر ارزش  هاي دمکراسی، عدالت اجتماعی و 

حقوق اساسی بشر مبتنی بوده و اساس این کشور جامعه  اي باز و دمکراتیک است. 
امروزه بر مبناي قانون اساسی آفریقاي جنوبی، خدمت سربازي یک سال است. 

در این کشور مانند بسیاري از کشورهاي جهان، همه  ي هجده ساله  ها می  توانند در هر 
مردم  عموم  براي  اساسی، باید  قانون  طبق  کنند.  شرکت  کشوري  و  همگانی  انتخابات 
دسترسی آزاد به مجلس وجود داشته باشد. مردم می  توانند با نمایندگان خود در تماس 
باشند و نظرات خود را بیان کنند. هنگامی که یک مصوبه در مجلس به تصویب می  رسد 

این حق وجود دارد که مردم بتوانند دیدگاه و نظر خود را درباره  ي آن بیان کنند. 

1-2-2. قوه مجریه
آقاي  جنوبی  آفریقاي  رییس جمهور  هم  اکنون 
تابو امبکی1 از حزب کنگره ملی آفریقا است. در 
این کشور از میان 28 وزارت خانه، 21 وزارت خانه 
معاون وزیر دارند که از میان نمایندگان پارلمان 

انتخاب می شوند. 
رییس  جمهور، رییس کشور و رییس کابینه است. 
روساي احزاب توسط اعضاي حزب تعیین شده و 

رییس حزبی که در انتخابات عمومی، داراي بیش ترین راي (کرسی پارلمان) شود، براي 
یک دوره پنج  ساله به عنوان رییس  جمهور انتخاب می شود. یک فرد تنها براي دو دوره 

متوالی می  تواند رییس  جمهور باشد.  
کابینه آفریقاي جنوبی متشکل از رییس  جمهور، معاون وي و 28 وزیر است. در سیستم 
وزارت  خانه  هاي آفریقاي جنوبی پس از وزیر تنها معاون وي عهده  دار مسوولیت است و 

پس از معاون وزیر یک فرد اجرایی با عنوان دبیر کل2 قرار دارد.
با کناره  گیري آقاي نلسون ماندال از ریاست  جمهوري در سال 1999 میالدي و انتخاب آقاي 

1. Thabo Mbeki
2. Director General
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امبکی تغییر محسوسی در سیاست خارجی آفریقاي جنوبی صورت نگرفته است. تمرکز 
سیاست خارجی بر مسایل آفریقا و عمل  گرایی در روابط با کشورهاي غربی از ویژگی  هاي 
بارز سیاست خارجی دولت آقاي امبکی است. آقاي امبکی با انتخاب شدن دوباره در سال 
2004 میالدي بر پیگیري سیاست خارجی خود در منطقه، قاره  ي آفریقا و سرتاسر جهان، 
به ویژه بر مواضع آفریقاي جنوبی در بحران زیمبابوه،  بازگشت صلح در بروندي و کنگو، 

بحران عراق و فلسطین تاکید کرد. 

1-2-3. قوه مقننه
پارلمان آفریقاي جنوبی مرکز قانون  گذاري کشور و شامل دو مجلس ملی1 و شوراي ملی 
استان  ها2 (از هر استان 9 نماینده) است. طبق قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ملی 
حداکثر 400 نفر و حداقل 350 نفر می  باشد که به صورت مستقیم با راي مردم انتخاب 
می شوند. حزب داراي اکثریت، ریاست مجلس را به دست می  آورد. دوره انتخاباتی هر دو 

مجلس در آفریقاي جنوبی پنج سال است.
هم  اکنون اکثریت پارلمان در دست نمایندگان حزب ANC (حدود هفتاد درصد با 279 
کرسی) است. وزرا و معاونین کابینه باید از میان نمایندگان مجلس انتخاب شوند و در 
جلسات پارلمان نیز حاضر شوند. مقر پارلمان شهر کیپ  تاون است. هر استان نیز به صورت 

جداگانه داراي پارلمان استانی خود است.
تصمیمات اساسی کشور در مجلس ملی گرفته می  شود. رییس  جمهور و همگی وزرا در 

برابر مجلس مسوول هستند و درباره  ي اقدامات خود باید به مجلس گزارش دهند. 
مجلس ملی آفریقاي جنوبی داراي یک رییس و یک معاون رییس است. نماینده  ي ویژه 
و  دولت  میان  روابط  هماهنگ  کننده  ي  عنوان  به  ریس  جمهور)  (معاون  دولت  اقتصادي 

پارلمان نیز حضور دارد. 

 کمیته  هاي پارلمان
آفریقاي  ملی  پارلمان  است.  پارلمان  کمیته  هاي  مجلس  سازوکارهاي  مهم  ترین  از  یکی 

جنوبی داراي چهار کمیته است:

1. National Assembly
2. National Council of Provinces
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ضرورت ایجاد شده و به  توجه به  کمیته  ها با  : این  کمیته  هاي موقت ( ویژه)1 
موضوعات خاص رسیدگی می  کنند.

با  کدام  هر  که  دارد  وجود  ملی  مجلس  در  ثابت  کمیته  دو   : ثابت2  کمیته  هاي 
توجه به عملکرد ویژه خود مسوول رسیدگی به امور مربوطه هستند. اولی کمیته 
ثابت مسئول است که مسوول رسیدگی به درخواست  هاي ویژه نمایندگان است 
و دومی کمیته ثابت حساب  هاي عمومی است که مسو ول رسیدگی به امور بودجه 

و مالی است.

و  ملی  مجلس  اعضاي  از  متشکل  کمیته  ها  این   : مشترك3  ثابت  کمیته  هاي 
همچنین شوراي ملی استان  ها می  شوند و شامل هفت کمیته زیر است:

 کمیته بازنگري قانون اساسی.
 کمیته بررسی وضعیت اخالقی و دارایی نمایندگان.

 کمیته برنامه بازسازي و توسعه.
 کمیته ناظر بر بهبود سطح زندگی، وضعیت کودکان، جوانان و افراد ناتوان.

 کمیته ناظر بر بهبود سطح و اوضاع زنان.
 کمیته دفاعی.

 کمیته اطالعات. 

: در مجلس ملی آفریقاي جنوبی براي رسیدگی و نظارت  کمیته  هاي وزارتی4 
بر کار دولت، به ازاي هر یک از وزارت خانه  ها یک کمیته وزارتی وجود دارد که امور 

آن وزارت خانه را بررسی می  کند. 

1-2-4. قوه قضاییه
سیستم قضایی کشور آفریقاي جنوبی بر اساس قوانین روم باستان و آلمان است و در آن 
قانون عرفی انگلیس نیز جریان دارد. این کشور تا کنون صالحیت دادگاه  هاي بین  المللی را 

1. Ad Hoc Committees
2. Standing Committees
3. Joint Standing Committees
4. Portfolio Committees
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مورد پذیرش قرار نداده است. انواع دادگاه  ها در آفریقاي جنوبی عبارتند از: 
 دادگاه قانون اساسی.

 دادگاه عالی استیناف.
 دادگاه عالی. 

 دادگاه مهاجرت. 
دادگستري آفریقاي جنوبی داراي دو بخش قضایی است. بخش اول سیصد دادگاه عدلیه 
است و بیش از 1,300 قاضی براي این کارآموزش دیده  اند. بخش دوم دادگاه  هاي رسیدگی 
به دعاوي کوچک است که خدمات سریع و ساده به افراد کم  درآمد که به آنها ستم شده، 
ارایه می  دهد. این دادگاه  ها را بیشتر افراد آموزش دیده که براي ارایه خدمات چشم  داشت 

مالی ندارند، اداره می  کنند.
بر طبق قانون اساسی، زیربخش  هاي قوه قضاییه عبارتند از: 

 دادستانی عمومی.
 دادستانی ملی.

 کمیسیون حقوق بشر آفریقاي جنوبی.
 کمیسیون برابري جنسی میان زن و مرد. 

1-3. وضعیت ریسک سیاسی
میان  در  جنوبی  آفریقاي  بین المللی،  مراجع  توسط  انجام شده  ارزیابی هاي  اساس  بر 
صندوق  که  ارزیابی هایی  برابر  است.  برخوردار  خوبی  نسبی  ثبات  از  آفریقایی  کشورهاي 
ضمانت صادرات ایران انجام داده، این کشور در طبقه بندي ریسک، رتبه ي سه را داراست 
و سقف اعتبارات کوتاه مدت (زیر دو سال) براي این کشور معادل هفتاد میلیون دالر 
و براي اعتبارات میان مدت و بلندمدت (باالي دو سال) معادل صد و چهل میلیون دالر 

است.

1-4. افراد و  گروه هاي با نفوذ
آشنایی با تحوالت سیاسی و اجتماعی هر کشور، در گرو شناخت گروه  ها و سازمان  هاي 
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قانونی  و  سیاسی  احزاب  و  گروه  ها  کشور،  این  در  کلی  طور  به  است.  کشور  آن  سیاسی 
پرشماري وجود دارند. 

از مهم  ترین احزاب آفریقاي جنوبی که در پارلمان ملی کشور نیز داراي نماینده هستند 
 PAC، DP، UDM،NNP ،AZAPO ، حاکم)،  احزابANC  (حزب  به  می  توان 

FEDERAL ALLIANCE ,IFP ، CDP وFF  اشاره کرد. 

احزاب عمده ي سیاه  پوستان آفریقاي جنوبی، کنگره ملی آفریقا (خوزا) و جنبش اینکاتا 
(عمدتاً زولو) هستند. 

احزاب مهم سفیدپوستان این کشور نیز عبارتند از: 
 حزب ملی (محافظه  کار).  

 حزب دموکرات (میانه  رو). 
 حزب محافظه  کار (راست  گرا). 

مهم  ترین و تاثیرگذارترین حزب آفریقاي جنوبی، حزب حاکم ANC  است.

2. محیط قانونی
ثبت  گذاري،  سرمایه   کنسولی،  گمرکی،  فکري،  مالکیت  مالکیت،  قوانین  بخش،  این  در 
قانونی  مشوق  هاي  و  معافیت  ها  مالیاتی،  و  ارزي  بانکی،  قوانین  شرکت  ها،  راه اندازي  و 
سرمایه گذاري و عضویت در سازمان هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي 

تجاري بیان می  شود.

2-1. حقوق مالکیت 
شهروندان خارجی (اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند مسکن، اماکن تجاري و صنعتی 

را در آفریقاي جنوبی به تملک درآورند، مگر در مواردي که قانون منع کرده باشد. 
 49 داشتن  اختیار  در  مجوز  خارجى  سرمایه گذار  کشور،  این  سرمایه گذاري  قوانین  در 
درصد مالکیت شرکت آفریقاي جنوبی را داشته و 51 درصد باقی مانده باید در مالکیت 

یک شریک محلی باشد. 
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به طور کلی در اقتصاد آفریقاي جنوبی بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار دارند و 
اقتصاد این کشور یک «اقتصاد مختلط» به شمار می  رود. در سال هاي گذشته تالش هاي 
مالکیت  پشتیبان  قوانین  و  است  گرفته  صورت  خصوصی  مالکیت  ترویج  براي  بسیاري 

خصوصی در این کشور بهبود یافته است. 

2-2. قانون مالکیت فکري
قانون مالکیت فکري آفریقاي جنوبی، بسیاري از آثار معنوي و فکري را حمایت می کند. 
از  بسیاري  جنوبی  آفریقاي  است.  پیوسته  فکري1  مالکیت  جهانی  سازمان  به  کشور  این 
معاهده ها و پیمان هاي این سازمان را پذیرفته است که در زیر به تاریخ عضویت آنها اشاره 

می کنیم:
. کنوانسیون برن2 در سوم اکتبر 1928 

. کنوانسیون پاریس3 در یکم دسامبر 1947 
. کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکري4 در 23 مارس 1975 

. کنوانسیون بین المللی حمایت از کارخانه هاي جدید5 در ششم نوامبر 1977 
 . پیمان کپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکري6 در دوازدهم دسامبر 1997 

 . پیمان قانون مارك تجاري7 در 28 اکتبر 1994 
پیمان فونوگرام و عملکردهاي سازمان جهانی مالکیت فکري 8  در دوازدهم دسامبر 

.1997
. پیمان بوداپست در چهاردهم جوالي 1997 

. پیمان همکاري حق اختراع9 در شانزدهم مارس 1999 

1 .WIPO (World Intellectual Property Organization)
2. Berne Convention 
3 .Paris Covnention
4. WIPO Convention
5. International Union for the Protection of New Varieties of Plants
6. WIPO Copy Right Treaty
7. WIPO Copy Right Treaty
8. WIPO Performances and Phonograms Treaty
9. Patent Cooperation Treaty
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2-3. قانون سرمایه گذاري 
بر اساس گزارش بانک جهانی، آفریقاي جنوبی در میان 178کشور جهان از دیدگاه آسانی 
تجارت، جایگاه چهلم را به خود اختصاص داده است. آفریقاي جنوبی به عنوان یکی از 

کشورهاي پرجاذبه  ي جهان براي سرمایه  گذاري مستقیم شناخته شده است. 
در شاخص جهانی رقابتی  ترین کشورهاي جهان مربوط به انجمن جهانی اقتصاد، آفریقاي 
و  احترام  کشور  این  در  دارد.  آفریقا  جنوب  کشورهاي  میان  در  را  مقام  باالترین  جنوبی 
اختراع  حق  و  علمی  پژوهش  هاي  تجارت،  اخالق  خصوصی،  مالکیت  به  بسیاري  ارزش 
گذاشته می شود. هم چنین آفریقاي جنوبی در زمینه  ي حفاظت و حمایت سرمایه گذاران 

از کشورهاي برگزیده جهان به شمار می  رود.
و  مسکونی  اماکن  است.  آزاد  جنوبی،  آفریقاي  در  مالکیت  و  سرمایه  گذاري  کلی  طور  به 
تجاري در این کشور در دسترس همگان بوده و خارجی  ها هم می  توانند آنها را خریداري 

کنند. 
آفریقاي جنوبی به لحاظ داشتن محیط مناسب و عاري از خطرات سیاسی، داراي شرایطی 

مناسب براي سرمایه  گذاري است.
با وجود برخورداري از موقعیت مناسب سرمایه  گذاري و رشد اقتصادي پیوسته، این کشور 
از کشورهایی مانند فیلیپین، مالزي و برزیل کمی عقب مانده است. البته علل آن را باید 
در نرخ باالي جرم و جنایت، کمبود کارگر ماهر و در نتیجه پایین بودن بازده سرمایه و نیز 

برخی از سخت  گیري  هاي مقررات کار و سرانجام مساله  ي ایدز دانست.
کوچک  تر،  شرکت  هاي  و  ملیتی  چند  سازمان  هاي  در  سرمایه  گذاران  به  کمک  در  دولت 
مقررات تقویت نیروي سیاه (که تاکید بر استخدام سیاهان دارد) را به علت سطح پایین 
مهارت  ها در میان این قشر تسهیل نموده است. بدین وسیله اجازه  ي ورود کارگران خارجی 

را داده و با این کار تنگناهاي تجارت در کشور به شدت کاهش یافته است.

2-4. مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب  وکار) 
آغاز فعالیت یک شرکت در آفریقاي جنوبی نیازمند طی مراحل شش  گانه و ارایه مستندات 
مورد نیاز به ادارات دولتی از جمله اداره  ي ثبت شرکت ها و اداره ي کار این کشور است. 
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مراحل ثبت شرکت جدید در آفریقاي جنوبی در جدول شماره ي 1 ارایه شده  است.

جدول 1: مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب و کار) در آفریقاي جنوبی

شماره 
هزینه هاي الزممدت زمان الزم عنوان مرحلهمرحله

ثبت نام شرکت در اداره ثبت اول
پنجاه ZAR سه روزشرکت  ها.

دوم
ارایه مستندات مکان دفتر شرکت 
به اداره  ي CIPRO واقع در شهر 

پرتوریا در استان گاتنگ2.
پنج تا هفت روز

ZAR 350 (بهاي اداري) 
+ پنج درصد سرمایه 

 ZAR قانونی + شصت
(پروانه  ي آغاز به کار)

بدون هزینهیک تا دو روزگشایش حساب بانکی شرکت. سوم

چهارم
ثبت نام در اداره  ي محلی مالیات بر 
درآمد (SARS) براي مالیات  هاي 

درآمد، ارزش افزوده (VAT) و عدم 
استخدام کارکنان.

بدون هزینهدوازده روز

ثبت نام در اداره  ي کار براي بیمه  ي پنجم
بیکاري. 

چهار روز (که با 
مرحله چهارم 
هم  زمان انجام 

می شود.)
بدون هزینه

ششم
ثبت نام در اداره  ي کمیسیونر3 براي 
پرداخت  هاي جبرانی آسیب  ها و 

بیماري  هاي کاري. 

نزدیک به ده روز 
(معموالً هم  زمان با 

مرحله چهارم انجام 
می  شود.)

بدون هزینه

 www.doingbusiness.org

با نگاهی به جدول باال می  توان گفت که فرآیند آغاز یک کسب و کار در آفریقاي جنوبی، 
چندان سخت و دشوار نیست و مقامات این کشور سازوکارهایی را برقرار کرده  اند تا در 

1. Gauteng
2. Commissioner
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کمتر از یک ماه بتوان فعالیت یک شرکت را در آفریقاي جنوبی آغاز کرد. از دید هزینه  ها 
نیز، بهاي پروانه  هاي آغاز فعالیت در این کشور اندك و بسیار مناسب است. 

2-5. قوانین گمرکی
آن  در  که  می  شود  ارزیابی  فوب  ارزش  اساس  بر  گمرکی  حقوق  جنوبی  آفریقاي  در 
هزینه هاي کمتري بر عهده  ي فروشنده است. تعرفه هاي گمرکی این کشور بر اساس نظام 
هماهنگ شده تنظیم می  شود. به دلیل موقعیت راهبردي آفریقاي جنوبی و جایگاه ویژ ه  ي 
در  ویژه اي  چارچوب هاي  و  مقررات  کشور  این  جهان،  در  دریایی  ترانزیت  در  کشور  این 
بخش گمرکی دارد، تا افزون بر ایجاد یک منبع درآمد پایدار،  دیگر کشورها نیز بتوانند از 

امکانات گمرکات آفریقاي جنوبی بهره مند شوند. 
تا  کاال  ورود  نمی  شود.  گمرکی  حقوق  پرداخت  مشمول  شخصی  وسایل  کشور  این  در 
سه  هزار رند بدون پرداخت حقوق گمرکی آزاد است و بیش از آن مشمول بیست درصد 

حقوق و عوارض گمرکی می  شود.
مجوز  به  نیاز  که  کاالهایی  نام  دارد.  وجود  وارداتی  هاي  محدودیت   جنوبی  آفریقاي  در 
واردات دارند در لیست کنترل واردات آورده شده است و این سیاهه را می توان از مقامات 

این کشور دریافت کرد. 
اسناد تجاري مورد نیاز جهت تجارت با این کشور شامل موارد زیر می  شود:

 بارنامه
درج نام و نشانی گیرنده  ي بار، بندر ورودي، نمایندگی کنترل و بازرسی و وزن و اندازه  ي 
کاال در سیستم متریک1 ضروري است. بارنامه را می  توان به صورت «به حواله کرد» نیز 
صادر کرد. صدور بارنامه  ي جداگانه براي کاالهاي گوناگون موجب تسهیل بیشتر در فرایند 

انجام کارها می  شود. در آفریقاي جنوبی معموالً به سیاهه  ي کنسولی نیازي نیست. 

 گواهی مبدا
گواهی مبدا تنها در صورت درخواست استفاده از تعرفه  ي ترجیحی گمرك (مثًال از سوي 

1. Metric
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کشورهاي دوست) نیاز است.

 گواهی  نامه  هاي ویژه
گواهی بهداشت براي برخی از فرآورده  هاي گیاهی و حیوانی خاص مورد نیاز است.

 سیاهه  ي تجاري
در این زمینه فرم خاصی مورد نیاز نیست، ولی طبق روال، مشخصات زیر باید در آن آورده 

شود: 
 نام کامل کشور فرستنده (مبدا).

 عالمت و شماره  ي بسته  بندي.
 شرح شماره بسته  ها.

 قیمت فروش کاال.
 هزینه  ي حمل.

 ترکیب کامل کاال (از قبیل درصد کتان، ابریشـم، ابریشـم مصنوعی، پشـم و ... در 
پارچه). 

 ارزش وزن ناخالص. 
در سیاهه یا انتهاي آن میزان تخفیف یا توافق (در صورت وجود) باید آورده شود. همه  ي 

اوزان و اندازه  ها باید در چارچوب سیستم متریک باشد. 

 بسته  بندي
محدودیت  هایی در زمینه استفاده از کاه، پوشال، الیاف کتان، نخل و نارگیل وجود دارد. 
تخته هاي مورد استفاده در جعبه  هاي بسته  بندي باید تراشیده و بدون شته زدگی، قارچ یا 

عوامل بیماري  زا باشند. مراعات این اصول باید در پشت اوراق سیاهه نوشته شده باشد.
شرکت  هاي حمل و نقل آفریقاي جنوبی بسته  هایی را می  پذیرند که نام و نشانی گیرنده، 
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مقصد حمل و نام بندر ورودي بر روي آن درج شده باشد. از قید جمله «از طریق دوربان»1 
بر روي بسته  هایی که به مقصد ژوهانسبورگ حمل می  شوند باید خودداري شود، زیرا در 

این صورت در گمرك دوربان ترخیص خواهند شد. 

 نمونه کاال
ورود نمونه  ي کاال در حد متعارف بدون مجوز در صورتی امکان  پذیر است که در سیاهه،  

تاییدیه  اي به گونه  ي زیر آورده شود: 
کاالهاي مندرج در این سیاهه تنها براي نمونه و  بدین وسیله گواهی می  شود که اقالم 
بدون احتساب قیمت براي گیرنده فرستاده شده و به هیچ عنوان نه اکنون و نه در آینده 
وجهی بابت بهاي آن گرفته نخواهد شد. هیچ گونه پولی بابت بهاي آن به حساب بدهکاري 
گیرنده یا حساب در گردش دیگري به نام وي گذاشته نشده و نخواهد شد. حقوق گمرکی 
که به صورت سپرده موقت دریافت می  شود در صورتی قابل برگشت است که نمونه  ها در 
مدت یک  سال برگشت داده شده و فرستادن آن به آفریقاي جنوبی تنها براي سفارش کاال 

با رعایت شرایط یاد شده، انجام شود. 

2-6. قوانین بانکی
در آفریقاي جنوبی وزارت مالیه و بانک مرکزي مسوولیت امور پولی و مالی کشور را بر 
عهده دارند. ولی قانون اساسی در این زمینه اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزي داده 

است. 
بانک مرکزي با نام رزرو بانک نقش خود را به صورت مستقل ایفا می  کند، ولی موظف به 
مشاوره با وزارت خانه است. بانک مرکزي به عنوان بانک بانک  ها عمل می  کند و مدیریت 
بازخریدها را از طریق سیستم انتقال خرید مجدد نیز انجام می  دهد. امروزه دولت و بانک 
مرکزي تالش فراوانی براي اجراي برنامه  هایی در جهت ایجاد ثبات مالی و پولی در این 
کشور می  کنند. اولویت این برنامه  ها، کاهش نرخ تورم و حفظ رند (پول ملی) رقابتی و 
با ثبات است. عملیات بانکی میان بانک مرکزي و بانک  هاي تجاري، بخشی از روند ایجاد 
نرخ  هاي بهره را شکل می  دهد. بانک مرکزي در سال  هاي 2006 و 2007 میالدي در برابر 

1. Via Durban 
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با تورم باال، نرخ بهره  ي وام  دهی بانک مرکزي به بانک  ها را بارها افزایش داد و از هفت 
درصد به یازده درصد رساند. هم چنین نرخ بهره بانکی را از 10/5 درصد به 14/5 درصد 
افزایش داد. هدف از این کار بی  اثر کردن کسري موازنه و تامین ثبات پولی رند بدون برهم 
ریختن بازار بود. ولی در سال 2008 میالدي، این نرخ بهره  هاي باال هم نتوانست جلوي 

روند افزایشی نرخ تورم را بگیرد.
آفریقاي جنوبی امروزه مشغول توسعه  ي نظام بانک  داري اینترنتی است و سرمایه  گذاري  هاي 

فراوانی را براي فراهم آوردن زیرساخت  هاي مورد نیاز این کار انجام می  دهد. 
برخی از مهم ترین بانک هاي آفریقاي جنوبی شامل موارد زیر می شوند:

FirstRand Bank 
ABSA Bank Limited 
Investec Bank 
Ned Bank Ltd .
Standard Bank of South Africa Limited 

بانک داري و خدمات بانکی در آفریقاي جنوبی هم  تراز بهترین  هاي جهان است. سیستم 
بانکی این کشور با در اختیار داشتن انبوه بانک  هاي داخلی و خارجی، انواع خدمات بانکی 

مورد نیاز اعم از سرمایه  گذاري، کارگزاري، بیمه، رهن، وام و ... را ارایه می  دهد. 

2-7. قوانین ارزي
بانک مرکزي آفریقاي جنوبی ناظر بر تبادالت پولی و ارزي در این کشور است و مقررات 
و آیین  نامه  هاي مرتبط در این زمینه را تدوین و ابالغ می  کند. در این کشور کارت  هاي 

اعتباري و چک  هاي مسافرتی شهروندان خارجی پذیرفته می  شود. 
ورود و خروج پول محلی تا پنج  هزار رند آفریقاي جنوبی آزاد است. هم  چنین ورود و خروج 
ارز خارجی تا هر میزان مجاز است، مشروط بر آن که این مطلب در هنگام ورود به کشور 
اظهار شده باشد. براي کاالهاي مجاز بالفاصله دستور تبدیل ارز از سوي مقامات آفریقاي 

جنوبی صادر می  شود و محدودیتی براي آن ایجاد نمی  شود. 
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در آفریقاي جنوبی سود سهام شرکت ها و منافع حاصل از آن را، می  توان آزادانه به خارج 
از کشور انتقال داد. خارجی  ها می  توانند آزادانه پس  اندازشان را پس از پرداخت مالیات به 
هرجا که می  خواهند، بفرستند و یا با خود ببرند. قوانین کنترل ارزي در ده سال گذشته 

رفته رفته بهتر شده و سرمایه  گذاران قدیمی از قانون کنترل ارزي معاف شده  اند. 
تنها محدودیت موجود در خصوص ارز، محدودیت سرمایه  گذاري در خارج از کشور است. 
براي  و  رند  میلیون  دو  حقیقی  افراد  براي  کشور  از  خارج  در  سرمایه  گذاري  محدودیت 

شرکت  ها پنجاه میلیون رند است. 

2-8. قوانین مالیاتی 
قوانین مالیاتی در آفریقاي جنوبی از ساختار پیشرفته  اي برخوردار است. درآمد دولت از 
مالیات بر شرکت  ها، افراد و مالیات ارزش افزوده به دست می  آید. مالیات بر ارزش افزوده 
سود  مالیات  نام  با  مالیات  نوعی  کشور  این  در  می  گیرد.  تعلق  کاالها  همه  ي  به  تقریباً 
سرمایه1 نیز وجود دارد که حداکثر ده درصد از عایدي افراد و 28 درصد از درآمد شرکت  ها 

را دریافت می  کند. 
هستند،  نیز  مالیاتی  تخفیف  مشمول  که  متوسط  و  کوچک  شرکت  هاي  مالیات  میانگین 
سیصد هزار رند است. این شرکت  ها براي سود بیش از سیصد هزار رند، 28 درصد مالیات 
می  پردازند. مالیات شرکت  ها به تازگی از 29 درصد به 28 درصد کاهش یافته است که 

بسیار کمتر از مالیات مشابه در ایاالت متحده، استرالیا، برزیل، هند و چین است.
شده  ي  اعالم  سهام  سود  درصد  ده  آن  میزان  که  می  پردازند  دیگري  مالیات  شرکت  ها 
آنهاست. این مالیات از اواخر سال 2008 میالدي از سهامداران شرکت  ها دریافت می  شود. 
مالیات بر درآمد به تازگی دچار تغییراتی شده است به  گونه  اي که امروزه از گمرکات و نقل 

و انتقال اموال نیز مالیات دریافت می  شود.
در آفریقاي جنوبی افراد عادي بر اساس میزان درآمد مالیات می  پردازند و درآمدهاي فرعی 
نیز مشمول مالیات است. زن و شوهرها جداگانه مالیات می  پردازند و سالمندان باالتر از  

65 سال مشمول تخفیف مالیاتی هستند. 

1. GGT
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2-9. قوانین کنسولی 
باید  جنوبی  آفریقاي  خاك  به  ورود  براي  خارجی  شهروندان  کنسولی،  قوانین  اساس  بر 
روادید بگیرند، البته به جز کشورهایی که مردم آنها براي رفتن به این کشور نیازي به 
روادید ندارند و تنها با داشتن گذرنامه می  توانند به آن سفر کنند. سفارت این کشور در 

تهران، به ایرانیان خدمات کنسولی ارایه می کند. 
هر فرد براي ورود به آفریقاي جنوبی بایستی داراي گذرنامه معتبر (دست کم با شش ماه 
اعتبار) باشد. در فرودگاه  هاي این کشور مهر ورود با اجازه اقامت نود روزه داده می  شود. 

گفتنی است که شهروندان خارجی اجازه  ي کار در آفریقاي جنوبی را ندارند. 
روادید،  دریافت  براي  شده  پرداخت  هزینه  معموالً  جهان،  کشورهاي  از  بسیاري  مانند 

غیرقابل برگشت است. 
براي هرگونه مسافرت به این کشور بهتر است، به نکات زیر توجه شود: 

 مراقب اشـیاي ارزش مند و مدارك مسـافرتی خود باشید و اصل گذرنامه خود را در 
صندوق امانات هتل یا محل اقامت نگهداري کنید.

 چنان چه به هر دلیل توسـط پلیس محلی بازداشـت شـدید، از مامورین بخواهید به 
اسـتناد ماده ي 36 کنوانسـیون وین درباره ي امور کنسولی، سریعًا سفارت ایران را 

از موضوع آگاه سازند. 
 اگر به زبان محلی آشـنایی ندارید، از امضاي هرگونه اوراق و اسناد خودداري کنید. 
البته افراد در این کشـور تحت حاکمیت قوانین محلی هسـتند و وظایف نمایندگی 
ایـران مبنـی بر ارایـه ي خدمات کنسـولی، به معنـاي نقض قوانین کشـور میزبان 

نیست. 
 پیش از سفر به کشور آفریقاي جنوبی، باید نسبت به تزریق واکسن  هاي پیشگیري 

به ویژه هپاتیت  بی اقدام کنید.
 واکسیناسـیون تب زرد در صورت مسـافرت از یک مبدا آلوده یـا عبور از کمربند 
آلـوده به ایـن بیماري از هر منطقـه آفریقا یا آفریقاي جنوبی (با هر وسـیله به جز 
هواپیما) اجباري اسـت.کودکان زیر یک سال مستثنی هستند. سفارش  هاي ایمنی 
پزشـکی براي مصونیت در مقابل ماالریا، تیفوس، فلج و کزاز حتمًا بایسـتی رعایت 

شود. 
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 در صورت آسیب دیدگی و زخمی شدن، حتمًا واکسن کزاز تزریق کنید. 
 از نوشـیدن آب غیرجوشـیده و حتـی آب لوله کشـی خـودداري کنیـد. تنها آب 
جوشـیده یا تصفیه شـده بنوشـید، هم چنین می توانید از آب معدنی در بسته  هاي 

آماده استفاده کنید.
 در صورت بروز مشـکل بهداشتی یا بیماري جدي، بدون درنگ به یک مرکز درمانی 

معتبر مراجعه کنید.  
 پیشـنهاد می  شود هنگام سـفر به این کشور از تسـهیالت مربوط به بیمه  ي مسافر 

استفاده کنید. 
 فاصله فرودگاه  هاي بین  المللی کیپ  تاون، دوربان و ژوهانسـبورگ تا مرکز شـهر، به 

ترتیب برابر با 22 کیلومتر، 16 کیلومتر و 24 کیلومتر است. 
عوارض  هستند.  مجهز  اتوبوس  رانی  خطوط  و  تاکسی  سرویس  به  فرودگاه  ها  این  همگی 
فرودگاهی از مسافران دریافت نمی  شود. امکان استفاده از خدمات پزشکی، بانکی، پست، 
فراهم  شبانه  روزي  صورت  به  گمرکی  عوارض  بدون  فروشگاه  و  رستوران  بازرگانی،  امور 

است.

و موافقت نامه  هاي تجاري 3. عضویت در سازمان  هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي 
تجاري  موافقت نامه هاي  و  اقتصادي  پیمان هاي  بین  المللی،  سازمان هاي  در  کشور  این 

بسیاري عضویت دارد.

3-1. عضویت در سازمان هاي مهم بین المللی
این کشور عضو یا ناظر سازمان هاي بین  المللی بسیاري ا ست. این سازمان ها عبارتند از:  

. سازمان جهانی تجارت1 
اتاق بازرگانی بین  المللی.  

 سازمان ملل متحد.

1. World Trade Organization (WTO )
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جهانی. بانک  
 صندوق بین  المللی پول.
 سازمان جهانی گمرك.

 آژانس تضمین سرمایه  گذاري چندجانبه (میگا).
. سازمان جهانی مالکیت فکري1 

 بانک بین  المللی ترمیم و توسعه.
 کنفرانس تجارت و توسعه ي ملل متحد.

 سازمان بین  المللی استاندارد.
 . سازمان جهانی گردشگري2 

 سازمان توسعه ي صنعتی سازمان ملل (آنکتاد).
 سازمان توسعه  ي صنعتی ملل متحد (یونیدو). 

 سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو).
 آژانس بین  المللی انرژي اتمی.

 کمیته بین  المللی المپیک. 
 سازمان جهانی هواپیمایی کشوري (آیکائو). 

 پلیس بین الملل.
 سازمان بین المللی مهاجرت.
 موسسه بین  المللی توسعه. 

 بنگاه مالی بین  المللی. 
 سازمان جهانی کار.

 سازمان جهانی هواشناسی. 
 اتحادیه ي جهانی پست. 

 سازمان بین المللی مهاجرت. 
 سازمان جهانی بهداشت. 

1. World Intellectual Property Organization (WIPO )
2. UNWTO
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 اتحادیه آفریقا.
 سازمان منع جنگ  افزارهاي شیمیایی. 

 سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو). 
 سازمان وحدت آفریقا. 

 سازمان جهانی ارتباطات راه دور. 
هانی ماهواره  هاي مخابراتی.  سازمان ج 

این کشور هم چنین یکی از اعضاي جنبش غیرمتعهدها1 است. این کشور به گروه G-77ح، 
G-20 (بیست کشور در حال توسعه) و G-24 نیز پیوسته است.

3-2. عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري
بسیار  اهمیت  از  تجاري،  موافقت نامه هاي  و  اقتصادي  پیمان هاي  در  عضویت  امروزه 
بین  تجاري  موافقت نامه هاي  اهداف  از  یکی  است.  برخوردار  بین الملل  تجارت  در  باالیی 
کشورها، رساندن تعرفه هاي گمرکی به حد صفر است. عدم عضویت در این پیمان ها و 
موافقت نامه ها، به معناي محروم شدن از منافع موافقت نامه هاي مذکور به ویژه در زمینه ي 

صادرات است. 
آفریقاي جنوبی عضو برخی از پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري منطقه  اي و 

بین المللی بسیاري است. این پیمان ها و موافقت نامه هاي تجاري عبارتند از:
 . جامعه همکاري  هاي منطقه اي کشورهاي حاشیه  ي اقیانوس هند2 

 . اتحادیه  ي گمرکی و منطقه  ي آزاد تجاري کشورهاي جنوب آفریقا3 
 .( جامعه  ي توسعه جنوب آفریقا (سادك4 

آفریقاي جنوبی هم چنین با استفاده از قانون آمریکایی فرصت و رشد براي آفریقا5 ، بسیاري 
از محصوالت خود را بدون عوارض به بازار آمریکا روانه می  کند.

1. Non Aligned Movement
2. IOR-ARC
3. Southern African Customs Union (SACU) & EC, South Africa
4. Southern African Development Community (SADC)
5. AGOA
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در این فصل به مطالبی هم چون دین، زبان، عالیق و الگوي زندگی و مصرف، نهادهاي 
اجتماعی و دینی، رسانه ها، عادات خرید و مصرف، تعطیالت، اعیاد و جشن ها، دیدگاه کلی 
نسبت به ایران، فرهنگ مذاکره، نقش هدایا و سوغات، ارزش هاي غالب و آداب و رسوم 

خاص مردم آفریقاي جنوبی پرداخته می  شود.

1. ارکان فرهنگی و اجتماعی
در این قسمت، نخست با ارکان اصلی تشکیل دهنده ي فرهنگ کشور آفریقاي جنوبی، 

هم چون دین و زبان و سپس با آداب و رسوم کلی مردم این کشور آشنا می  شویم. 

1-1. دین
جنوبی  آفریقاي  جمعیت  بیشتر 
تشکیل  مسیحیت  آیین  پیروان  را 
از  درصد  هشتاد  به  نزدیک  می  دهند. 
مردم این کشور مسیحی، هفده درصد 
بدون گرایش مذهبی و سه درصد نیز 

مسلمان، کلیمی و هندو هستند. 

فصل دوم
محیط فرهنگی
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1-2. زبان
زبان  هاي رایج در آفریقاي جنوبی، انگلیسی، آفریکانس1، خوزا2، زولو3 و ِسُستو4 است. بر 
مبناي قانون اساسی جدید، یازده زبان به عنوان زبان  هاي رسمی کشور به رسمیت شناخته 
شده  اند. زبان  هاي انگلیسی و آفریکانس در سراسر کشور و دیگر زبان  ها در بخش  هایی از 

کشور که اکثریت دارند، زبان رسمی به شمار می  روند.

1-3. الگوي زندگی
از  یکی  عنوان  به  جنوبی  آفریقاي  مردم 
قدیمی  کشوري  نیز  و  بزرگ  ملت هاي 
و  زندگی  الگوي  داراي  آفریقا،  قاره  ي  در 

وی ژگی هاي رفتاري خاص خود هستند.
به  ویژه  توجه  با  جنوبی  آفریقاي  دولت 
با  و  جهانگردي  بخش  در  گذاري  سرمایه  

افزایش امکانات رفاهی مانند فرودگاه و خدمات فرودگاهی، هتل  ها و رستوران  ها به دنبال 
جذب جهانگردان بیشتر و تبدیل این کشور به یکی از قطب  هاي جهانگردي در منطقه 
است. به همین منظور و در راستاي اجراي این سیاست توانسته امنیت باالیی را نیز براي 

مردم خود و شهروندان خارجی فراهم آورد.
در آفریقاي جنوبی یک عبارت قدیمی وجود دارد، که می  گوید: «زندگی در ژوهانسبورگ، 
شهر طال و خوشحالی آغاز می  شود و پایان می  پذیرد». به همین دلیل ژوهانسبورگ در دل 
بسیاري از مردم آفریقاي جنوبی جاي گرفته است. شاید به همین دلیل باشد که این شهر 
جاذبه ویژه  اي دارد و باعث شده که مردمی از گونه  هاي مختلف را به سمت خود کشانده و 

توریست هاي فراوانی را نیز به دامن خود فرا می  خواند.
با آغاز جام جهانی فوتبال در آفریقاي جنوبی و وجود دو ورزشگاه میزبان جام جهانی از 

1. Afrikaans
2. IsiXhosa
3. IsiZulu
4. Sesotho

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


بخش اول: کلیات، فصل دوم: محیط فرهنگی / 41

کنار طبیعت  در  آمده  اند.  شهر  این  به  گردش گران  از  بسیاري  شهر،  این  در  ورزشگاه  ده 
زیبا، این شهر جاهاي دیدنی بسیاري دارد که از مهم ترین آنها می  توان به موزه  ي آپارتاید 

اشاره کرد.
بازي  هاي جام جهانی فوتبال که به واقع رویدادي 
بر  است،  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادي،  ورزشی، 
پس  اگرچه  است.  گذاشته  مثبتی  آثار  کشور  این 
از پایان بازي  ها مردم این کشور دوست داشتند که 
ولی  ببیند،  باالتر  مراحل  در  کشورشان  ملی  تیم 
خود این بازي  ها نوعی امیدواري و روح تازه را در 
در  را  بانشاطی  جو  و  دمید  بزرگ  و  کوچک  میان 
بی  گمان  بزرگ  رویداد  این  کرد.  ایجاد  کشور  این 
پیامدهاي خوبی را بر صنعت و تجارت این کشور 

خواهد گذاشت.  

 زبان بومی زولو
زبان زولو1 یکی از زبان  هاي خانواده  ي بانتو2 است. ریشه   ي زبان بانتو از سواحل غربی قاره 
آفریقا، کامرون، تا سواحل شرقی این قاره و کنیا، گسترش یافته است. بیش از نود درصد 
افرادي که با این زبان آشنا هستند در آفریقاي جنوبی زندگی می  کنند و یک چهارم مردم 
این کشور با این زبان با یکدیگر سخن می  گویند. این موضوع در نزد میان سال  ها، پیرمردها 

و پیرزن  ها بیش تر دیده می  شود. 
این زبان در سرتاسرآفریقاي جنوبی مورد استفاده است، ولی در استان  هاي شرقی و جنوب 
زیمبابوه،  موزامبیک،  مانند  کشورهایی  مردم  دارد.  کاربرد  بیشتر  جنوبی  آفریقاي  شرقی 
ماالوي و سوازیلند نیز از این زبان استفاده می  کنند. زولو زبان ویژه  ي مردم ایالت کوازولو 
نمونه  براي  است.  برخوردار  پیچیده  اي  ساختار  و  غنی  دستور  از  زولو  زبان  است.  ناتال3 

1. Zulu
2. Bantu
3. KwaZulu/Natal
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سائوبونا 1 به معنی سالم به یک فرد است و سانی بونانی2 براي سالم کردن به گروهی از 
افراد استفاده می شود. 

1-4. نهادهاي اجتماعی و دینی
آنچه که در تاریخ آفریقاي جنوبی ثبت شده 
است، نشان می  دهد که  نخستین تاثیر اسالم 
میالدي   1652 سال  به  جنوبی  آفریقاي  در 
راه  از  عرب  بازرگانان  که  زمانی  گردد،  بازمی 
خشکی و دریا خود را براي تجارت به آفریقاي 

جنوبی رساندند.
تاریخ نگاران، ورود اسالم به آفریقاي جنوبی را به دو مرحله تقسیم می کنند:

جنوبی  آفریقاي  به  مسلمانان  کوچ  اول  موج 
 1652 سال  در  (داچ  ها)  آلمانی  ها  توسط 
میالدي صورت گرفت. در سال 1668 میالدي 
سوماتراي  از  مالزیایی  مسلمان  عالم  یک 
اندونزي به استان کیپ آفریقاي جنوبی تبعید 

شد.
شیخ عبدالرحمان ماتبه نخستین مسلمانی بود 

که براي آموزش و تبلیغ آموزه  هاي دینی در آفریقاي جنوبی تالش کرد. 
موج دوم ورود مسلمانان به این کشور در سال 1860 میالدي صورت گرفت. هنگامی که 
هندي  هاي  از  شماري  بود،  انگلیس  امپراتوري  تحت  و  مستعمرات  جزو  جنوبی  آفریقاي 

مسلمان در سواحل شرقی آفریقاي جنوبی (دوربان) استقرار یافتند.
در آفریقاي جنوبی دانشگاه  هاي فراوانی برپاست که بسیاري از آنها از سطح آموزش خوبی 

برخوردارند. برخی از دانشگاه  هاي این کشور عبارتند از: 

1 . Sawubona
2 . Sanibonani
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. دانشگاه ویت واترسرند1 
. دانشگاه ناتال2 

. دانشگاه کیپ تاون3 
. دانشگاه پرتوریا4 

دایمی  اقامت  است.  آن  تنوع نژادي  جنوبی،  آفریقاي  کشور  فرهنگی  ویژگی  هاي  از  یکی 
مهاجران سفیدپوست اروپایی در این کشور، که ورود رنگین پوستان از آسیاي جنوب شرقی 
و شبه قاره را نیز به همراه داشت، منجر به شکل گیري جامعه اي چند نژادي، چندزبانی و  

چندمذهبی شد که تحوال ت فرهنگی و اجتماعی ویژه اي را به دنبال داشته  است. 
برگزاري نخستین انتخابات آزاد و شکل گیري فضاي جدید سیاسی، موجب شد تا تنوع 
و ناهم گونی نژادي، زبانی و مذهبی جامعه، بیش از هر روزگار دیگري، نمودهاي خود را 
نشان دهد. این دگرگونی سیاسی که برآمده از تحوال ت اجتماعی چند دهه ي اخیر بود، 
زمینه هاي بروز تحوال ت جدیدي است که از آن جمله می  توان همزیستی مسالمت  آمیز، 

همدلی و اتحاد تیره  هاي مردم این کشور را نام برد. 
دولت  و  مردم  پیش روي  چالش  هاي  از  ایدز  بیماري  گسترش  و  امنی  نا  بیکاري،  امروزه 
آفریقاي جنوبی است، به  گونه  اي که تالش  هاي دولت در این زمینه تاکنون پاسخ  گوي این 
مشکالت نبوده است و به جهت سطح پایین زندگی بسیاري از مردم، کنترل کردن آن، 

کار دشواري شده است. 
هنر در کشور آفریقاي جنوبی همواره زنده و پویاست. در این کشور نقاشی  هاي محله هاي 
سیاهان، مجسمه  سازي، منبت  کاري، سبدسازي و سفال از جایگاه ویژه  اي برخوردار است. 
ادبیات این کشور نیز از گذشته تا به امروز داراي محتوا، اشعار و داستان هاي زیباي بسیاري 
توجه ي  درخور  پیشرفت  از  جنوبی  آفریقاي  سریال  و  فیلم  صنعت  هم چنین  است.  بوده 

برخوردار بوده است. 

1 . University of Witwatersrand wits
2 . University of Natal
3 . Cape Town University
4 . University of Pretoria
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1-5. رسانه ها
است.  داشته  ارتباطی  رسانه  هاي  زمینه ي  در  را  بسیاري  پیشرفت ه اي  جنوبی  آفریقاي 
تلویزیون، رادیو، سینما، تئاتر، روزنامه، مجله و اینترنت ابزارهاي برقراري ارتباط در این 
کشور هستند. در آفریقاي جنوبی تنوع رسانه و نشریه  هاي چاپی باالست و براي بیشتر 

گرایش  ها و سلیقه  ها، رسانه  هاي آگاهی  رسانی و ارتباط جمعی پدید آمده است.

 روزنامه
در آفریقاي جنوبی پنج هزار عنوان نشریه ملی و محلی چاپ می  شود که در میان آنها 
روزنامه  ي سویتن با تیراژ 210 هزار نسخه و هفته  نامه  ي ساندي  تایمز با تیراژ 468 هزار 
نسخه پرتیراژترین نشریات آفریقاي جنوبی هستند. از دیگر روزنامه  هاي مهم این کشور 
می  توان روزنامه  هاي سیتی زِن (شهروند)، پرتوریا نیوز و بیزینس ِدي (روز کسب و کار) را نام 
برد. مساله  ي مهم براي بسیاري روزنامه  نگاران در آفریقاي جنوبی، آزادي بیان است و آنها 

همواره این آرمان بزرگ را در نوشته  هاي خود می  نویسند. 
آزادي رسانه  هاي آفریقاي جنوبی در حد مطلوبی است. نمود این امر به ویژه در تلویزیون هاي 
این کشور بسیار دیده می شود که از مقامات و سران حکومتی انتقاد می  شود و برنامه هاي 

سیاسی و اجتماعی گوناگونی پخش می  شود. 
چهار گروه تجاري زیر بر صنعت رسانه  هاي آفریقاي جنوبی سلطه دارند:

 ناسپرس، که بیشتر مجالت، دو هفته  نامه (یکشنبه  ها) و دو روزنامه  ي عادي را چاپ 
می  کند. 

 فردي به نام اووسا که سهام یک میلیاردي خود در بخش ورزش و سرگرمی تلویزیون 
را فروخته و تمرکزش را بر دیگر رسانه  ها و مطبوعات این کشور مانند ساندي  تایمز 
و بیزنس  دي قرار داده اسـت. سـاندي تایمز هم  اکنون روزنامه  ي دیگري را هم چاپ 

می  کند و فایننشال  تایمز نیز منتشرکننده  ي ویکندر شده است.
ایندیپندنت نیوز پی پرز مالک 75  درصد روزنامه  هاي انگلیسی  زبان آفریقاي جنوبی 
اسـت. روزنامه  هاي اسـتار، کیپ  آرگوس، کیپ تایمز، دیلی نیـوز، مرکوري، پرتوریا 
نیوز و روزنامه  ي سراسري بیزنس ریپورت (گزارش کسب و کار) از این دسته  اند. این 
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شرکت تحت مالکیت شرکتی به نام آیلندز ایندیپندنت نیوز اند مدیا1 است. 
 کاکستون، که شـرکتی یک میلیارد رندي است و مالک اصلی مطبوعات کیپ تاون 
به شمار می  رود. شماري از مجالت و روزنامه   هاي سراسري و غیرسراسري آفریقاي 

جنوبی در مالکیت این شرکت است و به تازگی نیز در پی خریدهاي بیشتر است. 

 تلویزیون و اینترنت
تلکوم مدیا، تحت مالکیت تلکوم و شرکت فیلم  سازي انانت سینگز است که شاید رقیب 

شرکت مولتی چویس متعلق به ناسپرس شود.
آن دیجیتال مدیا، که تحت مالکیت تعداد زیادي از سازمان  ها با سهام اندك است.

پخش  آینده به  مخاطبین در  توسعه  هدف  با  که  است  کانال مذهبی  یک  واتر،  واك اور 
برنامه هاي سالم می  پردازد.

تا  و  آفریقاست  جنوب  منطقه  ي  در  تلویزیونی  شبکه  ي  بزرگ  ترین  داراي  ناسپرس، 
همین اواخر، تنها شرکت داراي یک شبکه پولی بوده است. این شرکت عالقه دارد تا با 
سرمایه گذاري  هاي جدید وارد بازار اینترنت چین، هند، روسیه، برزیل، یونان، لهستان و 

بسیاري از کشورهاي آفریقایی شود.
کاخیسو مدیا، شرکت بزرگ تحت مالکیت و مدیریت سیاهان در پخش برنامه  هاي تلویزیونی 
است. تعهد اصلی آن مسوولیت در برابر جامعه است و بدون توجه به رنگ و نژاد به ارایه 
خدمات در مناطق محروم می  پردازد. این شرکت ده درصد سهام شرکت آن دیجیتال مدیا 

را داراست. کاخیسو نیز در حال گسترش بازار اینترنتی خود است. 

1-6. عادات خرید و مصرف
در آفریقاي جنوبی سرانه  ي خرید و مصرف کاال و خدمات در سال  هاي گذشته افزایش 
یافته است. این امر به موازات روند افزایش سطح اقتصادي و درآمدهاي مردم رخ داده 
است. البته تا چندي پیش وضعیت مالی زندگی بیشتر مردم بسیار پایین بود، ولی امروزه 
درصد باالیی از جمعیت این کشور توان خریدن بسیاري از کاالهاي گران  قیمت ساخت 

1 . Islands Independent News and Media 
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آفریقاي جنوبی و یا دیگر کشورها را دارند. ولی به باور برخی، در این کشور نیز مانند 
بسیاري از کشورها، فاصله  ي فقیر و غنی افزایش محسوسی داشته است. 

ژوهانسبورگ بزرگ  ترین شهر و مرکز اصلی فعالیت  هاي اقتصادي آفریقاي جنوبی به شمار 
خرید،  مراکز  به  بزرگ  و  کوچک  خریدهاي  براي  کشور  این  مردم  از  بسیاري  می  رود. 
فروشگاه  ها و بازارهاي محلی این شهر می  روند و نیازهاي خود را تامین می  کنند. از این رو، 

بازار ژوهانسبورگ از گذشته محل توجه بازرگانان و شرکت  هاي خارجی بوده است. 
مصرف  کنندگان در کشور آفریقاي جنوبی به رابطه کیفیت - قیمت و همچنین ارزشی که 
از خرید به دست می  آورند، بسیار اهمیت می  دهند. بازرگانانی که وارد این بازار می شوند، 
می دانند که نباید قیمت  هاي باالیی براي محصول خود تعیین کنند. همچنین آنها باید 
با توجه به سلیقه  ها، خواست  ها و گرایش  هاي مردم و خریداران، گوناگونی کاالها و تنوع 

فرآیندهاي پرداخت، میزان خدمات پس از فروش را افزایش دهند. 
نمود  نیز  آن  متنوع  غذاهاي  در  جنوبی  آفریقاي  گوناگون  ملیت هاي  و  فرهنگ  ها  تنوع 
روشنی دارد. در حالی که بیشتر غذاها از گوشت و مرغ درست می  شود، غذاهاي دریایی 
مناطق،  مخصوص  غذاهاي  است.  دسترس  در  مناسب  قیمت  به  گوناگون  انواع  در  نیز 
غذاهاي مالزیایی  هاي کیپ تاون مانند بابوتی (تخم مرغ باگوشت چرخ کرده)، سوساتی 
(نوعی کباب با ادویه جات)، سموروي (ماهی با سبزیجات و حبوبات)، بریانی (گوشت بره 
یا مرغ با برنج یا عدس دم کشیده) و غذاهاي منطقه  ي کوازولونتال که بیشتر غذاهاي تند 
با ادویه کاري و سمبوسه  هاي خوشمزه پرشده و گوشت و سبزیجات و نان  هاي گرد برخی 

از غذاهاي مورد استفاده در این کشور هستند. 
از غذاهاي سنتی آفریکانرها می توان بردي (نوعی آبگوشت) و پوییکی (ترکیبی از انواع 

سبزیجات، برنج و گوشت) را نام برد. 

1-7.تعطیالت رسمی
مناسبت  ها گوناگونی در کشور آفریقاي جنوبی تعطیالت رسمی هستند. تعطیالت رسمی 

این کشور عبارتند از:
 سال نوي میالدي: یکم ژانویه.
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روز حقوق بشر: 21  مارس.
 جمعه خوب: دوم آوریل.

 روز خانواده: پنجم آوریل.
روز آزادي: 27  آوریل. 

 روز کارگر: یکم می.
 روز جوانان: شانزدهم ژوئن.
 روز ملی زنان: نهم آگوست. 

روز میراث فرهنگی: 24  سپتامبر.
 روز آشتی: شانزدهم دسامبر.

روز کریسمس: 25  دسامبر.
روز آرزوي خوب: 26  دسامبر.

2. فرهنگ مذاکره
در این بخش دیدگاه کلی مردم آفریقاي جنوبی نسبت به ایران، آداب مذاکره، نقش هدایا 

و سوغات و ارزش  هاي غالب و رسوم خاص در کشور آفریقاي جنوبی بیان می شود.

2-1. دیدگاه کلی نسبت به ایران 
مردم دو کشور ایران و آفریقاي جنوبی از دیرباز با هم روابط گوناگونی داشته  اند که از 
مهم  ترین آنها می  توان به پیوندهاي اقتصادي و بازرگانی اشاره کرد. دو کشور هم چنین در 
برخی زمینه  ها مانند دین اسالم و در حال توسعه بودن با هم شباهت دارند و همین امر 

آنها را بیشتر به هم نزدیک کرده است. 
جامعه  ي ایرانیان مقیم در آفریقاي جنوبی، جامعه  اي نسبتاً کوچک است که در استان هاي 
به  گذشته  سال  هاي  در  آنها  بیشتر  می  کنند.  زندگی  کوازلوناتال  و  غربی  کیپ  خاتنگ، 
آفریقاي  مقیم  ایرانیان  است.  افزایش  به  رو  شمارشان  و  کرده  اند  سفر  جنوبی  آفریقاي 
جنوبی بیشتر در بخش تجارت فرش و صنایع دستی فعالیت دارند. برخی از ایرانیان این 
کشور در مشاغلی مانند مدیریت بانک  ها و یا مشاوره  ي فنی کارخانه  هاي خودروسازي نیز 
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اشتغال دارند. از دیدگاه فرهنگی و سیاسی، جامعه  ي ایرانیان آفریقاي جنوبی در مقایسه 
با کشورهاي اروپایی از وضع خوبی برخوردار هستند. 

خانه  ي  شمسی،  سال 1387  اردیبهشت  ماه  در 
فرهنگ ایران در آفریقاي جنوبی راه اندازي شده 
فرهنگی  فعالیت  هاي  کنون  تا  مرکز  این  است. 
فرهنگی  شناساندن  زمینه  ي  در  ارزشی  با 
تدارك  نیز  و  کشور  این  مردم  به  ایرانی  غنی 
برنامه  هایی براي نزدیک کردن و دوستی بیشتر 

دو ملت انجام داده است.

 روابط فرهنگی ایران با آفریقاي جنوبی
روابط فرهنگی ایران با آفریقاي جنوبی شامل موارد زیر می  شود:

 امضاي قرارداد همکاري هاي علمی و تکنولوژیکی میان دو کشور.
 امضاي یادداشت تفاهم همکاري میان دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه هاي پرتوریا 

و کیپ غربی.
 شرکت اساتید دانشگاهی دو کشور در سمینارهاي علمی ایران و آفریقاي جنوبی.

 سفر هیات دانشگاهی ایران به این کشور.
 امضاي یادداشـت تفاهم همکاري بین دانشـگاه جامع علمـی، کاربردي و کمیته ي 

روساي تکنیکن هاي آفریقاي جنوبی.
 ارتبـاط بـا مراکز مطالعاتی و پژوهشـی و مرتبط سـاختن آنها به مراکز مشـابه در 

ایران.
 امضاي یاداشت تفاهم همکاري هاي ورزشی میان دو کشور.

 امضاي یادداشت تفاهم همکاري هاي جهان گردي بین دو کشور.
 مبادله ي متن پیشنهادي موافقت نامه ي همکاري هاي فرهنگی میان دو کشور.
 امضاي یادداشت تفاهم آموزشی میان دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه یونیسا.

 امضاي یادداشـت تفاهم علمی میان دانشـگاه علوم پزشـکی تهران و دانشکده ي 
علوم بهداشتی پرتوریا.
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2-2.آداب مذاکره
انجام  نتیجه  به  رسیدن  در  شتاب  بدون  و  آرامش  با  جنوبی  آفریقاي  کشور  در  مذاکره 

می شود. برخی از دانستنی ها درباره ي فرهنگ مذاکره در این کشور عبارتند از: 
 تعییـن وقت قبلی براي مالقات  هاي تجاري به منظور رعایت وقت  شناسـی ضروري 

است.
 در نشست  ها آقایان و خانم  ها از لباس متعارف استفاده می  کنند. 

 دسـت دادن هنگام دیدار یا خداحافظی و مبادلـه  ي کارت ویزیت که معرف عنوان 
شغلی یا تحصیالت دانشگاهی باشد، متداول است. 

 بسـیاري از مدیران شـرکت  ها به زبان انگلیسـی صحبت می  کنند. بازدیدکنندگان 
بایـد با زبان، فرهنگ، عادات و ارزش  هاي گروه  هاي بومی آفریقاي جنوبی آشـنایی 

داشته باشند. 
 از استعمال دخانیات در برخی از اماکن عمومی و سرویس  هاي حمل و نقل خودداري 
می  شـود. اگر حق سـرویس به صورت  حسـاب اضافه شـود، پرداخت انعام ضروري 
نیسـت. در غیر این صـورت معموالً ده درصـد انعام در رسـتوران  ها در نظر گرفته 

می  شود. 
 در صـورت دعـوت براي شـرکت در میهمانی یا رسـتوران، رعایت وقت  شناسـی و 

استفاده از لباس مناسب پیشنهاد می  شود.
 بهتر اسـت براي مذاکره برنامه اي از پیش تهیه شود و هنگام برگزاري نشست ابتدا 

درباره ي موضوعاتی که از اهمیت بیشتري برخوردارند صحبت شود.  
 پیشـنهاد می  شـود که یک مترجم یا فرد آشـنا به زبان انگلیسـی به همراه تیم در 

هنگام مذاکرات تجاري به همراه داشته باشید.

2-2-1. هدایا و سوغات 
آفریقاي جنوبی به دلیل داشتن پیشینه ي تاریخی و فرهنگی، داراي فرهنگ و آیین  هاي 
خاص و بومی است. مردم این کشور مانند مردم بسیاري دیگر از کشورها، رسم خریدن 
و دادن هدیه و سوغاتی را دارند. جواهرآالت و وسایل زینتی، لباس هاي خاص و صنایع 
دستی معروف، براي این منظور استفاده می  شود. در فرهنگ مردم این کشور دادن هدیه و 
آوردن سوغات براي نزدیکان در هنگام بازگشت از سفر مرسوم است. همچنین می  توان در 

بازدید از نزدیکان، مالقات بیماران و نشست  هاي رسمی و تجاري از هدیه استفاده کرد. 
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2-2-2. ارزش هاي غالب و رسوم خاص
سفر  آن  به  که  کسانی  گفته  به  و  آفریقاست  قاره  ي  جنوب  در  کشوري  جنوبی  آفریقاي 
کرده  اند، مردمی خون گرم دارد. بسیاري از مردم این کشور به سنت  ها و آیین  هاي بومی و 

مذهبی خود عالقه دارند و بدان پاي بند هستند.
از  کیلومتر   480 از  بیش  است.  جنوبی  آفریقاي  شهر  قدیمی  ترین  و  پایتخت  پرتوریا 
خیابان هاي این شهر با درختان بگونیا تزیین یافته که در مهرماه شکوفه  هاي ارغوانی نماي 

دلپذیري به آن می  بخشد. 
ژوهانسبورگ شهري با موزه  ها، پارك  ها، گالري  هاي نقاشی و دیدنی  هاي بسیار است که 
به جهت معادن بزرگ خود (دارنده  ي یک سوم طالي جهان) در کمتر از یک قرن از یک 

شهرك به صورت شهري بزرگ درآمد. 
کیمبرلی مرکز الماس جهان است. از مرکز استخراج آن که چاله  ي بزرگی به عمق 108 
است.  آمده  دست  به  الماس  قیرات  میلیون  تاکنون 14/5  است  متر  قطر 1,500  و  متر 

موزه  ي بی نظیر الماس جهان در این شهر یکی از دیدنی  هاي آفریقاي جنوبی است. 
کهن  ترین سازه  ها و آثار تاریخی آفریقاي جنوبی در کیپ تاون است. برخی از انواع مبلمان 
و تزئینات بناها مانند «قصر امیدنیک» به سال 1652 میالدي یعنی آغاز تاریخ این شهر 

باز می  گردد.
در کشور آفریقاي جنوبی، بانک  ها از روز دوشنبه تا جمعه در ساعت  هاي 8/30 تا15/30 
و روز شنبه از ساعت 8 تا 11/30 باز هستند. ادارات این کشور دوشنبه تا جمعه از ساعت 
8/30 تا 16/30 کار می  کنند. فروشگاه  ها نیز از دوشنبه تا جمعه ساعت 8/30 تا 17 و روز 

شنبه از 8/30 تا 12 باز هستند. 

 آفریقاي جنوبی و جام جهانی
جهانی  جام  مسابقات  برگزاري  بی  گمان 
2010 در آفریقاي جنوبی مزایاي سیاسی، 
این  نصیب  بزرگی  اقتصادي  و  تبلیغاتی 
کشور کرده است که برخی از آنها ملموس 
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و برخی نیز ناملموس هستند.
امید مقامات آفریقاي جنوبی این است که برگزاري مسابقات جام جهانی بتواند حدود 5/5 
میلیارد دالر به اقتصاد آفریقاي جنوبی تزریق و 415 هزار شغل جدید ایجاد کند. به باور 
برخی نیز این درآمد، در برابر هزینه  اي که براي آماده سازي زمینه  هاي برگزاري مسابقات 
انجام گرفته، با توجه به اینکه پنجاه درصد مردم کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند، 
توجیه ندارد. پس از ساخت ورزشگاه  ها در کنار هتل ها و رستوران ها، نگهداري آنها پس از 

پایان جام جهانی پرهزینه بوده و استفاده از آن براي مردم این کشور دشوار است. 
ولی در هر حال نمی  توان منکر این موضوع 
گردشگري،  دید  از  جهانی  جام  که  شد 
بر   ... و  شهري  توسعه  ي  جهانی،  روابط 
بهبود زندگی مردم این کشور تاثیر خواهد 
روانی  و  روحی  دید  از  همچنین  گذاشت. 
براي  را  فراوانی  خوشحالی  و  شادي  نیز 
کشورهاي  همه  ي  و  کشور  این  مردم 

آفریقایی به ارمغان آورده است.

گیاه جادویی (معجزه  گر) آلوورا1 
گیاه آلوورا چهار بار سریع  تر از آب در بدن انسان نفوذ می  کند و داراي چهار ویژگی ضد 
التهاب و تحریک  پذیري، ضد قارچ و کپک، میکروب  کش و زنده  سازي پوست و نشاط بخش 
است. این گیاه خواص ضد لک، ضد جوش، آگنه، چروك، گوشت اضافه و آفتاب  سوختگی 
و ضد عفونی  کننده دارد. پوکی استخوان، زخم معده، کلسترول، فشار خون، بیماري  هاي 

محرك روده و ریزش مو از جمله مواردي است که آلوورا در درمان آنها موثر است.
آفریقاي  در  استثنایی  گیاه  این  رشد  ولی  دارد،  وجود  کنیا  و  کنگو  کشورهاي  در  آلوورا 
جنوبی بسیار معروف است. این گیاه از آفریقاي جنوبی بیشتر به آمریکا و کشورهایی که از 

نور کافی برخوردار نیستند فرستاده شده و به لوازم بهداشتی و آرایشی تبدیل می  شود. 

1. Aloe Vera
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 جاذبه  اي از کشور آفریقاي جنوبی
اگر با کشتی و از راه اقیانوس  به 
کیپ  در  بروید،  جنوبی  آفریقاي 
تاون که در پاي کوه تیبل1 واقع 
خواهید  خشکی  به  قدم  شده، 
عنوان  به  تیبل  کوه  گذاشت. 
آفریقاي  عوارض طبیعی  از  یکی 

جنوبی بلندي 1,100 متر دارد.
میز  یک  مانند  کوه  این  باالي 
همین  به  و  است  دراز  و  تخت 
جهت هم به تیبل معروف است. 
از ابر سفید فشرده بر قسمت باالي کوه کشیده می شود گاه در هواي صاف، روکش نازکی 

که برخی آن را هم رومیزي می  گویند. گردشگران و جهانگردان عالقه بسیاري دارند که 
شهر کیپ تاون را از باالي این کوه تماشا کنند. براي همین یا پیاده از کوه باال می  روند و 

یا سوار تله کابین می  شوند. 

 نمادهاي ملی آفریقاي جنوبی
آفریقاي  ملی  نمادهاي  دارد.  بسیاري  نمادهاي  و  است  عجیبی  کشور  جنوبی  آفریقاي 

جنوبی عبارتند از:
 گل پروتیا. 

 پرنده اي به نام بلو کرین.
 حیوانی به نام اسپرینگ باك.   

 گیاهی به نام یلو وود (چوب زرد).
 ماهی به نام کالیون.

1. Table Mountain
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در این فصل سیستم اقتصادي، شاخص  هاي مهم اقتصادي، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، 
دستمزد  جاري،  حساب  تراز  ارزي،  ذخایر  میزان  اقتصادي،  مختلف  بخش  هاي  وضعیت 
نیروي کار، نرخ بیکاري، نرخ تورم، شبکه هاي توزیع، بازاریابی و تبلیغات و منابع طبیعی 

کشور آفریقاي جنوبی بررسی می  شود. 

1.سیستم اقتصادي و نقش دولت 
کشور آفریقاي جنوبی با جمعیتی بیش از 49/1 میلیون نفر، از لحاظ اقتصادي در رده   ي 

بیست و ششمین اقتصاد بزرگ جهان بر مبناي GDP 1 قرار دارد. 
اقتصاد آفریقاي جنوبی داراي دوگانگی ویژه  اي است. از دید تولیدي و صنعتی در سطح 
کشورهاي پیشرفته و از دید زیرساخت  هاي اساسی داراي بسیاري از شاخص  هاي کشورهاي 
در حال توسعه است. توزیع ناهماهنگ ثروت و درآمد و تقسیم نامتعادل فرصت  هاي شغلی 

جامعه را به دو بخش نامتوازن تقسیم کرده است. 
میالدي،  سال 1994  در  سیاهان  دموکراتیک  دولت  کارآمدن  روي  و  آپارتاید  سقوط  با 
سیاست  هاي اقتصادي جدیدي براي رشد پایدار و جبران نابرابري  هاي اقتصادي و اجتماعی 
برنامه  ریزي شد. این روند موجب توقف کاهش سالیانه تولید ناخالص داخلی شد و رشد 

اقتصادي مناسبی را در دهه  ي گذشته به همراه داشت. 
با این وجود تقویت رابطه  ي میان رشد اقتصادي و صادرات در کنار ایجاد اشتغال، فقرزدایی 
و کاهش نابرابري  هاي اجتماعی همچنان مورد توجه سران این کشور است. امروزه دولت 

GDP . 1  بر اساس برابري قدرت خرید (PPP) مبناي مقایسه قرار گرفته است.

فصل سوم
محیط اقتصادي
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ساختن  فراهم  و  خصوصی  سازي  آزاد،  بازار  بر  مبتنی  اقتصاد  به  متعهد  جنوبی  آفریقاي 
به  وابسته  جنوبی  آفریقاي  اقتصاد  از  بزرگی  بخش  است.  سرمایه  گذاري  مطلوب  شرایط 

معدن، تولیدات صنعتی، خدمات و کشاورزي پیشرفته است.
این کشور به عنوان یک عضو فعال سازمان جهانی تجارت، تعرفه  هاي وارداتی را کاهش 
داده است. کاهش محدودیت در پرداخت  ها به دلیل تراز تجاري قوي، چشم  انداز اقتصاد 
آفریقاي جنوبی را مثبت ساخته است. آفریقاي جنوبی در میان بازارهاي نوظهور اقتصادي 

به طور روز افزونی به عنوان یک نمونه موفق شناخته می  شود.
و  کرده  فراهم  شهري  مناطق  براي  را  مدرنی  خدمات  داخلی  مخابرات  زیرساخت  امروزه 
دسترسی به تلفن همراه و شبکه اینترنت آسان است. شرکت تلکام1 (بزرگ  ترین شرکت 
مخابرات دولتی آفریقاي جنوبی) از سال 1997 میالدي بخش  هایی از سهام خود را به 
بخش خصوصی واگذار کرده است. دولت در نظر دارد براي رقابتی کردن مخابرات،  اپراتور 
دوم این کشور را راه  اندازي کند که احتماالً شرکت هندي تاتا2 سهم اصلی را در آن خواهد 

داشت.
آفریقاي جنوبی در ادامه بیان  خدمات  کشاورزي و  معدن،  بخش  هاي صنعت و  وضعیت 

شده است.

1-1. بخش صنعت و معدن
تالش هاي دولت آفریقاي جنوبی براي صنعتی شدن، با هدف خودکفایی و مصونیت در برابر 
رقبا از سال  هاي پیش آغاز شده است. در این راه بسیاري از موانع و چالش  هاي موجود بر 
سر راه تولیدکنندگان و سرمایه  گذاران خارجی برداشته شده است، تا اقتصاد این کشور از 

حالت بسته درآمده و شکوفا شود. 
بخش صنعت و معدن آفریقاي جنوبی، 31/2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور 
را تشکیل داده و دومین بخش اقتصادي این کشور در سال 2009 میالدي است. در سال 
2009 میالدي 26 درصد نیروي کار آفریقاي جنوبی در بخش صنعت و معدن مشغول به 

کار بوده  اند. 

1. Telkom Corporation
2. Tata

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


بخش اول: کلیات، فصل سوم: محیط اقتصادي / 55

محصوالت عمده صنعتی کشور آفریقاي جنوبی شامل موارد زیر است:
 معدن (بزرگ  ترین تولیدکننده طال، پالتین و کرومیت).

 مونتاژ خودرو.
 ماشین  آالت و دستگاه  هاي صنعتی.

 محصوالت فلزي.
 پارچه و منسوجات.

 آهن و فوالد.
 مواد شیمیایی و کود.

 مواد غذایی. 
معادن عمده آفریقاي جنوبی شامل موارد زیر است:

 طال.
 الماس.

 اورانیوم.
 پالتین.

 ذغال سنگ.
 سنگ آهن.

 فسفات.
 منگنز.

 مس.
 نیکل.

 قلع.
 گاز طبیعی.

 کرومیت.
 وانادیوم.
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 نمک.
نقره. 

وضعیت برخی از صنایع عمده آفریقاي جنوبی، در ادامه بیان شده است.
بخش تولید صنعتی آفریقاي جنوبی بیش ترین میزان رشد را در ده سال گذشته داشته 
است، به طوري که در سال 2007 میالدي، این بخش چهل درصد نسبت به سال 1995 
میالدي رشد داشته است. این امر می  تواند به رشد اشتغال کمک فراوانی کند. نرخ پایین 
هزینه  هاي  افزایش  به  نیز،  اشخاص  درآمد  بر  مالیات  تخفیف  و  بهره  نرخ  کاهش  تورم، 

مصرف داخلی و افزایش تقاضا براي کاالها و خدمات کمک کرده است.
آفریقاي جنوبی با دارا بودن معادن غنی، بزرگ  ترین تولیدکننده و صادرکننده  ي طال و 

پالتین در جهان است.
سوخت  تولید  نیز  و  معدنی  ماشین  آالت  و  تجهیزات  قطار،  واگن  و  راه  آهن  لوازم  تولید   

ترکیبی از عمده  ترین بخش  هاي صنعتی این کشور به شمار می  روند. 
مهندسان معدن آفریقاي جنوبی به دلیل نیاز به تجهیزات معدنی، طوالنی  ترین باالبرنده  ي 
جهان را ساخته  اند که افراد و مواد را از عمق سه کیلومتري زمین به روي زمین می  آورد.  
میزان تولید برق آفریقاي جنوبی در سال 2007 میالدي، 240/3 میلیارد کیلووات ساعت 
(با رتبه  ي جهانی شانزده) و مصرف برابر 215/1 کیلووات ساعت (با رتبه  ي جهانی هفده) 
بوده است. برابر آمار سال 2008 میالدي این کشور 10/58 میلیارد کیلووات ساعت برق 

واردات و 14/16 میلیارد کیلووات ساعت صادرات داشته است. 
ساسول، پیشاهنگ آفریقاي جنوبی در تبدیل ذغال  سنگ به سوخت مایع 28 درصد است، 
که سوخت حمل و نقل این کشور را تامین می  کند. تکنیک برتر ساسول کشورهایی را 
که از نظر گاز و ذغال  سنگ غنی هستند، یاري می  کند تا منابع خود را به سادگی به پول 
تبدیل کرده و به خودکفایی در تامین سوخت دست یابند. این شرکت هم  اکنون در حال 
آزمایش ایده  ي تبدیل ذغال  سنگ به سوخت مایع در چین، ایاالت متحده و هند است. 
ساسول به تازگی طرح بزرگی را با قطري  ها براي تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع در 
براي  مشابه  پاالیشگاهی  تاسیس  طرح  همچنین  است.  کرده  آغاز  قطر)  (پایتخت  دوحه 
تبدیل گاز به سوخت مایع را در دلتاي کشور نیجر در دست دارد که انتظار می  رود تا سال 
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2010 میالدي بهره  برداري شود. سوخت سالم و بدون آلودگی که ساسول ایجاد کرده، در 
آینده نقش بزرگی در زمینه  نیازهاي سوختی شرکت  هاي صنعتی ایفا خواهد کرد.

ساسول تولیدکننده  ي بسیاري از مواد شیمیایی مانند حالل  ها، پلیمرها، کودهاي شیمیایی 
و مواد منفجره براي معادن است. محصوالت ساسول در بیش از یک صد کشور جهان عرضه 
می شود. برخی از کارخانه  هاي این شرکت شامل ساسول برگ و سکوندا در آفریقاي جنوبی 

و ایستگاه  هاي متعدد در اروپا، قاره  ي آمریکا، خاورمیانه و آسیاي دور است. 
ساسول تهیه  کننده  ي اصلی گاز در منطقه  ي جنوب آفریقاست و قصد دارد سطح تولید گاز 
خود را به 240 میلیون گیگا ژول در سال از طریق دسترسی به حوزه  ي گازي موزامبیک 

برساند.

1-2. بخش کشاورزي
 بخش کشاورزي آفریقاي جنوبی سهم کوچکی از اقتصاد آن دارد. در سال 2009 میالدي، 
سهم بخش کشاورزي این کشور از تولید خالص داخلی سه درصد بوده است. آفریقاي 
آفریقا  قاره  ي  در  کشاورزي  اقتصاد  متنوع  ترین  و  پربارترین  پیشرفته  ترین،  داراي  جنوبی 
آفریقاي جنوبی براي  اساس آمار سال 2005 میالدي، 12/1 درصد زمین هاي  است. بر 
کشاورزي و کشت میوه و سبزیجات مناسب است. تنها 0/79 درصد از زمین  ها همواره به 

زیر کشت قرار دارند و 87/11 درصد زمین  ها، غیرکشاورزي و بیابانی هستند.
بر اساس آمار سال 2009 میالدي، 9 درصد نیروي کار آفریقاي جنوبی در بخش کشاورزي 

فعالیت می کنند. 
عمده ترین محصوالت کشاورزي این کشور عبارتند از:

 نیشکر.
 ذرت.
 گندم.
 پشم.

 لبنیات.
 گوشت گوسفند و گاو.
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 مرغ و خروس (ماکیان).
 میوه و سبزیجات.

است، ولی اهمیت آن انکار نمی  شود. روشن  درآمد ملی ناچیز  سهم بخش کشاورزي از 
است که تنها خودکفایی در تامین مواد غذایی از اهمیت باالیی برخوردار است.  

کشاورزان کیپ  تاون افزون بر داشتن تاکستان  هاي فراوان، تولیدکننده  ي غالت زمستانی 
مناطق  ساحلی  نوار  هستند.  نیز  گوسفند  پرورش  دهنده  ي  نیز  و  سردرختی  میوه  هاي  و 
نیمه استوایی  مناطق  محصوالت  کشت  براي  باروري  منطقه  کیپ  ایسترن  و  کوازولونتال 

مانند شکر، مرکبات، موز و آناناس است.
رایج  ترین روش ماهی گیري در آفریقاي جنوبی، ماهی گیري با تورهاي بزرگ در دریاي عمیق 
است. ماهی گیران در سواحل غربی به صید ماهی هیک (روغنی)، ابالون (نوعی حلزون) و 
ماهی کمیاب پتاگونین می  پردازند. در این کشور صید نهنگ و نوعی کوسه سفید ممنوع 

است و نزدیک به دو میلیون شیر دریایی هم تحت حفاظت قرار دارند.

1-3. بخش خدمات
تشکیل  را  جنوبی  آفریقاي  اقتصاد  بخش  بزرگ  ترین  درصد،   65/8 با  خدمات  بخش 
خدمات  بخش  در  کشور  این  کار  نیروي  درصد   65 میالدي،   2009 سال  در  می دهد. 

مشغول به کار بوده  اند.
شده  برخوردار  باالیی  رشد  نرخ  از  گذشته،  سال  هاي  در  جنوبی  آفریقاي  خدمات  بخش 
است. خدمات فناوري اطالعات، گردشگري و خدمات تجارت خارجی، از جمله بخش هایی 

سرمایه  گذاري  کشور  این  که  هستند 
بسیاري بر روي آنها انجام داده است. 

صنعت گردشگري ساالنه درآمد بسیاري 
ساالنه  می  کند.  کشور  این  نصیب  را 
میلیون  ها  گردشگر از کشورهاي جهان، به  

آفریقاي جنوبی سفر می  کنند.
یکی از زیبایی  هاي ویژه  ي آفریقاي جنوبی 
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که سالیانه گردشگران فراوانی را به این کشور جذب می  کند، حیات وحش متنوع و گیاهان 
کشور است. گل  هاي وحشی در شهر کیپ  تاون  این  گوناگون موجود در مناطق مختلف 

توجه بسیاري از مردم را به خود جلب می  کند.
در حال حاضر آفریقاي جنوبی آژانس فضایی خود را ایجاد می  کند و صدها کیلومتر مربع 
منطقه  ي نیمه  صحرایی را به پارك فضایی خود اختصاص داده است. گفته می  شود که این 
مرکز در کنار فعالیت  هاي مشخص خود، خدمات خود را به افراد و سازمان  هاي آفریقاي 

جنوبی و دیگر کشورها ارایه خواهد کرد. 

 خدمات بهداشتی
باال نیست، هر  آفریقاي جنوبی چندان  کمیت و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در 
چند که از دیگر کشورهاي آفریقایی بهتر است. در این کشور بیش ترین فشار روي تامین 
بهداشت افراد کم  درآمد است. شاهدي بر این موضوع، آمار مراجعه  کنندگان به مراکز دولتی 
است که تنها در سال 2006 میالدي، تعداد 43 میلیون نفر از خدمات بهداشتی دولتی 
بهره گرفته  اند. بر اساس برخی آمارهاي غیررسمی، بیش از چهل هزار مددکار بهداشتی 
در این کشور مشغول به کارند. یک طرح نوآورانه، آغاز ارایه خدمات پزشکی از راه تماس 
تلفنی است که در اجراي این برنامه بیش از دویست هزار نفر از پزشکان سنتی هم جذب 

شده  اند.
تهدید تازه  اي که در زمینه  ي خدمات بهداشتی آفریقاي جنوبی در حال رخ دادن است 
پیشنهادهاي کاري با شرایط کاري بهتر و دستمزد باالتر به کارکنان بهداشتی بخش دولتی 

است، که بیشتر از طرف بخش خصوصی و حتی کشورهاي دیگر ارایه می  شود.  

2. جمعیت 
قومی  گروه  هاي  داراي  جنوبی  آفریقاي 
در  کشور  این  جمعیت  است.  گوناگونی 
است  بوده  نفر   49/1 میالدي    2009 سال 
که رتبه ي بیست و پنجم را در جهان دارد. 
 24/7 با  برابر  کشور  این  در  سنی  میانگین 

سال است.
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ملت رنگین  کمان نامی استعاره  گونه است که برخی به مردم این کشور نسبت داده  اند و به 
تغییر رژیم سفید به حکومت اکثریت اشاره دارد. در عین حال، مصداق عینی و ساده  تري 
هم دارد و آن جامعیت و فراگیري به لحاظ نژاد، مذهب و فرهنگ، افکار و گرایش  ها است. 
متصل  هم  به  را  مردم  و  دارد  همراه  به  امید  رایحه  ي  خود  با  دیدگاه  این  برخی،  باور  به 
می کند. اگر چه هنوز نمودهاي ناخوشایند و اندکی از آپارتاید دیده می  شود، ولی امروز 
نژادپرستی  و  تنش  ایجاد  بدون  یکدیگر  کنار  در  می  توانند  جنوبی  آفریقاي  مردم  بیشتر 

زندگی کنند. 
 در جدول شماره  ي 2 به سهم تیره هاي جمعیتی مردم این کشور اشاره شده است. 

جدول2: تیره هاي جمعیتی مردم آفریقاي جنوبی 

درصدنام تیره   ردیف
79سیاه آفریقایی1
9/6سفید2
8/9رنگی3
2/5هندي و آسیایی4

www.cia.gov

شده  بیان   3 شماره  ي  جدول  در  نیز  کشور  این  مردم  جمعیتی  نسبت هاي  و  ویژگی ها 
است.

جدول 3: ویژگی ها و نسبت هاي جمعیتی آفریقاي جنوبی 

میزاننسبت یا ویژگیردیف
28/6 درصدنسبت جمعیت زیر 14 سال1
65/9 درصدنسبت جمعیت 15 تا 64 سال2
5/5 درصدنسبت جمعیت 65 سال و باالتر3
051/-0 درصدنرخ رشد جمعیت4
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19/61نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر 5
16/99نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر 6
61 درصدنرخ شهرنشینی (نسبت به جمعیت)7
3/13-نرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر 8
43/78نرخ مرگ و میر نوزادها (تا یک  ساله) در هر هزار نفر9
0/99نسبت جمعیت مردان به زنان10
2/33نرخ باروري زنان (تعداد موالید به ازاي هر زن) 12
50/08 سالامید به زندگی در آغاز تولد (مردان)13
48/29 سالامید به زندگی در آغاز تولد (زنان)14
86/4 درصدنرخ باسوادي در کل جمعیت باالي 15 سال15
87 درصدنرخ باسوادي در مردان باالي 15 سال16
85/7 درصدنرخ باسوادي در زنان باالي 15 سال 17

www.cia.gov

(GDP) 3. تولید ناخالص داخلی
در سال 2009 میالدي میزان تولید ناخالص داخلی آفریقاي جنوبی بر اساس نرخ رسمی 
مبادله 280/6 میلیارد دالر و رشد تولید ناخالص داخلی برابر با منفی 8 /1 درصد بوده 

است. 
درآمد  و  اقتصادي  عمده ي  بخش هاي  سهم  تفکیک  به   (GDP) داخلی  ناخالص  تولید 

سرانه، در جدول شماره ي 4 آمده است.

جدول 4: تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور آفریقاي جنوبی به تفکیک سهم 
بخش هاي عمده اقتصادي در سال 2009 میالدي

میزانشاخص
(GDP) تولید ناخالص داخلی(ppp بر اساس برابري قدرت خرید) 495/1 میلیارد دالر
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(GDP) 280/6 میلیارد دالر (بر اساس نرخ رسمی مبادله)تولید ناخالص داخلی
10,100 دالر (بر اساس ppp) درآمد سرانه

1/8- درصد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
GDP 31/1 درصدسهم بخش صنعت از

GDP 3 درصدسهم بخش کشاورزي از
GDP 65/8 درصدسهم بخش خدمات از

www.cia.gov  

4. شاخص هاي مهم اقتصادي 
اقتصادي  سیستم  کشور،  این  اقتصاد  بخش  هاي  از  بسیاري  در  دولت  فعالیت  وجود  با 
آفریقاي جنوبی تابع بازار آزاد است. در سال 2009 میالدي میزان درآمدهاي این کشور 

برابر با 77/68 میلیارد دالر و هزینه  ها نیز برابر با 94/57 میلیارد دالر بوده است. 
و  آمار  آخرین  اساس  بر  جنوبی  آفریقاي  اقتصادي  شاخص هاي  مهم ترین  به  ادامه  در 

اطالعات اشاره شده است.

4-1. نرخ تورم 
به جز سال 2009 میالدي، که جهان دچار بحران مالی شده بود، نرخ تورم این کشور در 
چند سال  گذشته با نوسانات متعادلی همراه بوده است. با این حال، نرخ تورم این کشور 
از سال 2005 میالدي تا کنون روند افزایشی داشته است. در جدول شماره ي 5 نرخ تورم 

کشور آفریقاي جنوبی در سال هاي 2010-2003 میالدي آمده است.

جدول 5: نرخ تورم آفریقاي جنوبی طی دوره زمانی 2010-2003 میالدي

20032004200520062007200820092010سال
9/95/94/5456/511/37/2نرخ تورم (درصد)

www.indexmundi.com
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4-2. نرخ بیکاري 
بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاري کشور آفریقاي جنوبی در سال 2010 میالدي 24 درصد 
بوده است که در رده  ي 173 جهان قرار می  گیرد. نرخ بیکاري در این کشور، در سال 2009 
میالدي برابر با 22/9 درصد و در سال 2008 میالدي برابر با 24/3 درصد بوده است. این 
ارقام نشان می دهند که نرخ بیکاري در آفریقاي جنوبی طی سال  هاي گذشته روند کاهشی 
داشته است، ولی در سال 2010 میالدي که هنوز به پایان نرسیده، نرخ بیکاري این کشور 
بیشتر از میانگین چند سال گذشته بوده است. در جدول شماره ي 6، نرخ بیکاري طی 

سال هاي 2010-2003 میالدي آمده است.  

جدول 6: نرخ بیکاري آفریقاي جنوبی طی دوره زمانی 2010-2003 میالدي

20032004200520062007200820092010سال
نرخ بیکاري 

373126/226/625/524/322/924(درصد)

www.indexmundi.com

4-3. دستمزد نیروي کار
در سال 2009 میالدي تعداد نیروي کار آفریقاي جنوبی برابر با 17/38 میلیون نفر بوده 
است. از این میزان نیروي کاري، 9 درصد در بخش کشاورزي، 26 درصد در بخش صنعت 
و 65 درصد در بخش خدمات مشغول به کارند. بر اساس آمارهاي جهانی، نیروهاي کاري 
این کشور با درصد باالیی، نیروي فعال و مشغول به کار به شمار  می  روند و در سال  هاي 

گذشته روند کارآفرینی و اشتغال در این کشور بهبود یافته است. 
بر اساس گزارش برخی منابع محلی این کشور، بیش از دوازده میلیون نفر از مردم، یعنی 
تقریباً یک چهارم جمعیت کشور، کمک  هاي دولتی دریافت می  کنند. این در حالی است 
بنابراین  می  کردند.  دریافت  را  کمکی  چنین  نفر  میلیون  سه  تنها  گذشته  دهه  ي  در  که 
می  توان گفت که میزان دستمزدها در آفریقاي جنوبی چندان باال نیست که این موضوع 

با بیکاري فراوان در این کشور رابطه  ي مستقیم دارد. 
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با توجه به کمبود نیروهاي متخصص و ماهر، مقررات ورود به کشور براي کار آسان  تر شده 
و مجوز کار کارگران ماهر در سازمان  هاي چند ملیتی از دو سال به چهار سال افزایش 
نیازمند  شرکت  هاي  و  ها  سازمان   با  را  مشترکی  طرح  رییس  جمهور،  معاون  است.  یافته 
تخصص  هاي باال مدیریت می  کند که بر اساس آن تا سال 2010 میالدي، بیش از پنجاه 

هزار کارگر ماهر آموزش داده خواهند شد.
در این کشور درخواست  هاي فراوانی از سوي کارفرمایان براي انواع مشاغل از جمله کارگر 

ماهر، مهندس، دکتر، مکانیک، لوله  کش و حسابدار وجود دارد. 
کمیسیون مشاوره، وظیفه  ي میانجی  گري و داوري دعاوي کارگري را مدیریت می  کند و 
دادگاه  هاي کارگران به دعاوي اخراج غیرمنصفانه و مانند آن رسیدگی می  کنند. اعتصاب 
در برابر تعدیل نیرو، قانونی به شمار می  رود و سازمان  ها و شرکت  ها موظف به پرداخت 

مبالغی براي تامین بودجه  ي ارتقاي سطح آموزش و مهارت کارگران هستند.

4-4. تراز حساب جاري
بر اساس اطالعات ارایه  شده در سال 2009 میالدي، میزان تراز حساب جاري آفریقاي 

جنوبی برابر با 53/ 11- میلیارد دالر بوده است.

4-5. میزان ذخایر ارزي و طال
میزان ذخایر ارزي و طالي آفریقاي جنوبی، در پایان سال 2009 میالدي، برابر با 39/68 

میلیارد دالر بوده است. 

5. شبکه هاي توزیع
بر اساس آمار سال 2009 میالدي، وجود 607 فرودگاه، برخورداري از 363 هزار کیلومتر 
جاده ، 21 هزارکیلومتر خطوط ریلی، سه کشتی تجاري، پنج پایانه بندري و نزدیک به 
از  کشور  این  در  کاال  نقل  و  حمل  سیستم  که  شده  باعث  ساحلی  خط  کیلومتر   2,800
وضعیت مناسبی برخوردار باشد. بنابراین می  توان از سرعت و مدت زمان حمل کاال در 
تجارت با کشورهاي دیگر و هم چنین از بنادر و شهرهاي آفریقاي جنوبی به شهرهاي دیگر 

آن، اطمینان نسبی حاصل کرد. 
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در این کشور شهرهاي زیر به عنوان پایانه  ها و گمرك  هاي بازرگانی شناخته می شوند:
Cape Town .
Durban .
Port Elizabeth .
Richards Bay .
Saldanha Bay .

ترانزیت  در  راهبردي  موقعیت  از  برخورداري  و  کشور  این  ي  ویژه   جغرافیایی  موقعیت 
دریایی از جنوبی  ترین نقطه  ي قاره  ي آفریقا، این کشور را از جایگاه مناسبی در سیستم 

حمل و نقل و ترانزیت دریایی برخوردار ساخته است.

5-1. بازاریابی و تبلیغات
اقتصاد آفریقاي جنوبی، از بازاریابی و تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهاي توسعه اقتصادي 
بهره می برد. این کشور به عنوان یک بازار تجاري رو به رشد امروزه جایگاه ویژه اي در میان 
توسعه  جهان  کشورهاي  از  بسیاري  با  را  خود  تجاري  روابط  و  دارد  آفریقایی  کشورهاي 

می  دهد. برخی روش هاي تبلیغاتی مناسب در این کشور عبارتند از:  
 اسـتفاده از شـبکه  هاي تلویزیونـی، رادیویـی و ماهواره  اي این کشـور براي پخش 

آگهی هاي بازرگانی. 
 حضور در نمایشگاه ها و بازارهاي تجاري ویژه  این کشور.

 ایجاد ارتباط با توزیع  کنندگان کلیدي کاال در آفریقاي جنوبی.
 شناخت بازارهاي ویژه و محل  هاي خرید و فروش محلی براي برقراي ارتباط مناسب 

با عوامل بازار. 
 تدوین مکاتبات، کاتالوگ  ها و در کل تبلیغات به زبان  هاي انگلیسـی و زبان  رسمی 

این کشور. 
 چاپ آگهی کاال و خدمات در مجالت بازرگانی و تخصصی آفریقاي جنوبی.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاالها و خدمات ایرانی از بسیاري از نیازهاي موجود در 
بازار کشور آفریقاي جنوبی که توانایی برآورده کردن آن را دارند، آگاهی خوبی ندارند و 
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همین امر موجب شده تا ایران با وجود توانمندي هاي  فراوان در زمینه  هاي گوناگون، حجم 
صادرات غیرنفتی کمی به این کشور داشته باشد.

5-2. راهکارهاي بازاریابی و فروش
و  بازاریابی  براي  ویژه اي  راهکار هاي  جهان  کشورهاي  دیگر  همانند  جنوبی  آفریقاي  در 
فروش محصوالت وجود دارد. از دید جغرافیاي اقتصادي، آفریقاي جنوبی یک بازار بزرگ 
و خاص است و از تنوع مصرفی مناسبی برخوردار است. در این کشور با توجه به وجود 
گونه  ها و تیره  هاي مردم، می  توان سلیقه  ها وگرایش  هاي گوناگونی را در فرآیندهاي خرید 
آنها دید. براي بازاریابی و فروش محصوالت در این کشور توجه به نکات زیر، ضروري به 

نظر می  رسد:  
 ایجـاد ارتباط با رایـزن بازرگانی ایران در آفریقاي جنوبـی جهت دریافت اطالعات 

بازار بسیار سودمند است.
 بهره برداري از دانش و تجربه ي بازرگانان و افراد محلی محلی بسیار سودمند است. 
آنها می  توانند در زمینه  هاي گوناگونی مانند سلیقه و گرایش مردم، روندهاي بازار و 

فرآیندهاي مرسوم تجار این کشور، راهنماي خوبی باشند. 
 پیشنهاد می شود با توجه به دقت خریداران در زمینه ي کیفیت و استاندارد کاالها، 
براي دریافت گواهی هاي جهانی مرتبط با استاندارد محصول، اقدام شود. مشخصات 

استاندارد یادشده باید در کاتالوگ ها، بروشورها و ابزارهاي تبلیغاتی درج شوند. 
 معرفـی محصوالت و خدمات در نمایشـگاه هاي تخصصی و عمومی، یکی از بهترین 

راهکارهاي جذب مشتریان بالقوه در آفریقاي جنوبی است. 
 مطالعـه ي گزارش هاي بازارشناسـی و بازاریابـی، پیش از ورود به بازار این کشـور 

راه گشاست.  

6. منابع طبیعی
این کشور از دید منابع طبیعی بسیار سرشار است. منابع معدنی آفریقاي جنوبی شامل 
آهن، منگنز،  سنگ  سنگ،  زغال  معدنی (آنتیموان)،  توتیاي  یا  رسمه  سنگ  طال، کروم، 
میکل، فسفات، قلع، اورانیوم، گوهر یا جواهر، الماس، پالتین، مس ، وانادیوم، سنگ نمک 

و گاز طبیعی است.  
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در سال 2008 میالدي میزان تولید نفت این کشور 195 هزار بشکه در روز و مصرف برابر 
با 583 هزار بشکه در روز بوده است. 

در سال 2008 میالدي، میزان تولید گاز طبیعی این کشور 3/25 میلیارد متر مکعب در 
روز و مصرف برابر با 6/45 میلیارد متر مکعب در روز بوده است. 

خشک  نیمه  جنوبی  آفریقاي  هواي  و  آب 
در  هستند.  کم  آب  آن  مناطق  از  بسیاري  و 
استوایی  نیمه  هواي  آن  ساحلی  کناره  هاي 
کشور  این  روزهاي  بیشتر  دارد.  جریان 
و  خنک  آن  شب  هاي  و  ابر  بدون  و  آفتابی 

گاهی بسیار سرد است.
پست  ترین نقطه  ي آفریقاي جنوبی در ساحل 

اقیانوس اطلس با بلندي صفر است و بلندترین نقطه  ي آن نیز داراي 3,408  متر بلندي 
است. بسیاري از نواحی غربی آفریقاي جنوبی نیمه  کویري است، در حالی که شرق این 
سرزمین بیشتر پوشیده از علف زار استوایی است. رودهاي مهم این کشور اورانژ، لیموپو و 

وال هستند. 
گونه  ي  هزار  بیست  از  بیش  جنوبی  آفریقاي 
ده درصد از انواع گیاهان زمین  گیاهی و تقریباً 
را داراست که تنوع زیستی آن را غنی  تر می کند. 
شمال  مناطق  در  کم  بارندگی  دلیل  به  گیاهان 
غربی کمتر یافت می شوند. در حالی که آفریقاي 
این  ولی  است،  بسیاري  گیاهان  داراي  جنوبی 
درصد  یک  تنها  دارد.  اندکی  جنگل  هاي  آفریقاي جنوبی را جنگل پوشانده  است کشور 

که همان جلگه  ي ساحلی مرطوب در کنار اقیانوس هند است.
آفریقاي جنوبی سرزمین بسیاري از شگفتی  ها است. برخی از این شگفتی  ها عبارتند از:

 بزرگ  ترین فیل آفریقایی.
 کوچک  ترین نوع موش به اندازه  ي انگشت دست انسان.
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 بلندقدترین زرافه  ها.
 تندروترین یوزپلنگ  ها.

 سنگین  ترین خزنده به نام  الك پشت پشت  چرمی.
 بزرگ  ترین آهوي جهان (االند).

 بزرگ  ترین شتر مرغ.
 سنگین  ترین پرنده  ي جهان (نوعی غاز).

 نهصد گونه ي متفاوت پرنده (ده درصد تنوع جهانی).
شش هزارگونه  ي متفاوت عنکبوت، 175  نوع کژدم و یک صد گونه  ي متفاوت مار.

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


بخش اول: کلیات، فصل چهارم: زیرساخت ها / 69

این فصل از گزارش به بررسی سیستم حمل  ونقل، بنادر و راه ها، نظام بانکی، نظام بیمه اي 
و زیرساخت هاي ارتباطاتی آفریقاي جنوبی می  پردازد.

1. حمل  ونقل
این کشور از لحاظ زیرساخت  هاي حمل  ونقل جاده  اي، ریلی، دریایی و هوایی از امکانات 
مناسبی برخوردار است. مشخصات سیستم حمل  ونقل آفریقاي جنوبی، در ادامه بیان شده 

است.
و  داخلی  نیازهاي  تامین  کننده  ي  و  بوده  پیشرفته  جنوبی  آفریقاي  نقل  و  حمل  زیربناي 
پروازهاي  مرکز  به عنوان  تامبو)  (اولیور  ژوهانسبورگ  فرودگاه  است.  منطقه  کشورهاي 

جنوب قاره  ي آفریقا شناخته می  شود.  

1-1. جاده  اي 
کیلومتر   362,099 داراي  جنوبی  آفریقاي 
جاده است، که 73,506 کیلومتر آن آسفالته 
این  است.  خاکی  آن  کیلومتر   288,593 و 
کشور 239 کیلومتر آزادراه نیز دارد. با توجه 
که  گفت  می توان  کشور  این  مساحت  به 
جاده  ها بخش بزرگی از شهرها و روستاها را 

پوشش داده  اند.

فصل چهارم
زیرساخت ها
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1-2. ریلی
جنوبی  آفریقاي  راه  آهن  شبکه  ي 
بیشتر  و  دارد  گسترده  اي  پوشش 
این  دربرمی گیرد.  را  کشور  مناطق 
کشور داراي 20,872 کیلومتر خطوط 

ریلی است.
چارچوب  در  کشور  این  دولت 
آماده سازي آفریقاي جنوبی براي جام 
جهانی، سرمایه گذاري  هاي فراوانی نیز 

براي خطوط جدید راه  آهن و بازسازي ریل  ها، ایستگاه  ها و تاسیسات موجود انجام داده 
است.

1-3. دریایی
کیلومتر   2,798 جنوبی  آفریقاي 
این  آبی  مرزهاي  دارد.  ساحلی  خط 
هند  اقیانوس  با  همسایگی  در  کشور 

و اقیانوس اطلس قرار دارد.
آفریقاي جنوبی از راه بنادر مهم موجود 
کشورهاي  با  ساحلی،  خط  این  در 
برقرار  ارتباط  آزاد  آب هاي  و  همسایه 

می  کند.
سطح کارایی اسکله  ها به ویژه در زمینه  ي کشتی رانی باربري و صادرات مواد معدنی در 
حال ارتقا است و بناست در پنج سال آینده، هشتاد میلیارد رند صرف بازسازي و به سازي 

اسکله  هاي کشتی رانی شود.
بیشتر بنادر کشور مانند کوخا، ریچاردز بی و ایست لندن در حال تاسیس مناطق صنعتی 

هستند. 
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1-3-1. بنادر 
است  مهم  بندر  پنج  داراي  کشور  این 
که پورت الیزابت، دوربان و کیپ تاون 
بندري  شهرهاي  هستند.  جمله  آن  از 
ترانزیت  دیدگاه  از  جنوبی  آفریقاي 
بین  المللی کاال ارزش فراوانی براي این 
تنگه،  یک  مانند  که  چرا  دارند،  کشور 
تنها راه گذر کشتی هاي دیگر کشورها 
از دو سوي قاره  ي آفریقا و از آسیا به 

قاره  ي آمریکا هستند. 
دیگر بنادر مهم این کشور عبارتند از:

 موسل بی.
 ریچاردز بی.

 سالدان  ها.
. ایست لندن (لندن شرقی)1 

1-4. هوایی

آفریقاي جنوبی 607 فرودگاه دارد که از این میزان، 148 فرودگاه آسفالته و 459 فرودگاه 
نسبتاً  وضعیت  فرودگاه  ها،  کیفیت  و  هواپیمایی  صنعت  دید  از  کشور  این  است.  خاکی 

مناسبی دارد. 

1. East London
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آفریقاي جنوبی در سال  هاي اخیر، یک فرودگاه جدید احداث کرده است. ارزش فرودگاه 
کینگ شاکا1 بیش از 986 میلیون دالر است و در سومین شهر بزرگ آفریقاي جنوبی، 
یعنی دوربان، قرار گرفته است. این فرودگاه که براي توسعه  ي ناوگان هوایی و فراهم آوردن 
شرایط مساعد براي عالقه  مندان به جام جهانی ساخته شده، در سال 2010 میالدي به 

بهره  برداري کامل رسید.
با اجراي برنامه توسعه فرودگاه بین  المللی ژوهانسبورگ، این فرودگاه ظرفیت پذیرش  24 
میلیون مسافر را در سال 2010 میالدي دارد. فرودگاه کیپ  تاون نیز در حال گسترش و 

نوسازي است و فرودگاه دوربان نیز تقریباً از نو ساخته شده است. 
دوربان پیش از این یک فرودگاه بین  المللی به نام فرودگاه دوربان داشت. فرودگاه جدید در 
35 کیلومتري شمال شهر بندري دوربان در استان کوازولو ناتال قرار دارد و ساالنه به 7/5 
میلیون مسافر خدمات ارایه خواهد داد. همچنین هواپیماهاي نسل جدید از جمله ایرباس 

380 می  توانند از آن استفاده کنند. 

2. نظام بانکی 
از  امروزه  جنوبی  آفریقاي  بانک  هاي 
پیشرفت خوبی برخوردار شده  اند. بیشتر 
نوینی  رایانه اي  سیستم  بانک  ها  این 
براي انجام کارهاي بانکی توسط موبایل 
آفریقاي  کل،  در  کرده اند.  راه اندازي 

جنوبی ساختار مالی پیشرفته  اي دارد.
بانک مرکزي این کشور همانند بانک  هاي 
مرکزي اروپایی، کنترل نقدینگی و نرخ 
بهره را بر عهده دارد. بانک  هاي تجاري 

آفریقاي جنوبی نیز بر اساس استانداردهاي بین المللی عمل می  کنند. دولت درصدد حذف 
محدودیت  هاي کنترل ارز خارجی است، که معموالً شامل حال شهروندان آفریقاي جنوبی 

می  شود.

1. King Shaka
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برخی از بانک  هاي مهم آفریقاي جنوبی عبارتند از: 
First Rand Bank 
ABSA Bank Limited 
Investec Bank 
Ned Bank Ltd .
Standard Bank of South Africa Limited 

در  و  می  کنند  ارایه  آفریقا  جنوب  در  متنوعی  بانکی  خدمات  جنوبی  آفریقاي  بانک  هاي 
دیگر  به  کردن  رخنه  حال  در  جنوبی  آفریقاي  بانک  هاي  دارند.  برتري  موقعیت  منطقه 

کشورهاي منطقه هستند.
فِرست  آبسا،  عمده  ي  بانک  چهار  دست  در  جنوبی  آفریقاي  در  بانکی  بازار  عمده  بخش 
رند، استاندارد بانک و نِد بانک است. هر یک از این بانک  ها، داراي شعب منحصر به فرد و 
امکانات ارایه امور بانکی سنتی و الکترونیکی هستند. از دیگر بانک  هاي معتبر این کشور 
می  توان از این وستک نام برد که دارایی  هاي قابل توجهی در بیرون از کشور دارد و سهام آن 

در بازار بورس لندن و ژوهانسبورگ معامله می  شود.

 بازار پولی
شامل  متنوعی  ابزارهاي  بازار  این  است.  پیشرفته  اي  پولی  بازار  داراي  جنوبی  آفریقاي 
پرداخت  هاي خزانه، گواهی  هاي قابل مذاکره  ي ودیعه، انواع داد و ستدهاي سهام، معامالت 

آتی سهام و قراردادها و وام هاي بدون ودیعه را دربرمی  گیرد. 

 بازار ارزهاي خارجی
آفریقاي جنوبی داراي نرخ سیال مبادله ارزي است. با توجه به تقاضاهاي تجاري مبادالت 
بازار  رشد  با  هم زمان  ارزي  افزایش در تبادل  انجام می  شود.  کشور  این  ارزي فراوانی در 

سرمایه داخلی در این کشور به روشنی دیده می  شود. 
بانک مرکزي نرخ معینی را در مبادالت ارزي دنبال نمی  کند، ولی براي کنترل نوسانات 
رند اندکی در معامالت دخالت می  کند تا تاثیرهاي نامطلوب معامالت را در تعیین نرخ رند 
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کاهش دهد و اجازه  ي نوسانات بیش از اندازه در بازار ارز را ندهد. 

 بازار سهام
بورس  بازار  سهام  مبادالت  است.  سال  صد  از  بیش  ژوهانسبورگ  بورس  بازار  پیشینه  ي 
ژوهانسبورگ از طریق سیستم الکترونیکی در بازار بورس لندن انجام می  شود ولی مبادالت 
می  شود.  انجام  کشور  این  الکترونیکی  سیتم  طریق  از  معامالت  دیگر  و  کشاورزي  سهام 
بورس  بازار  در  پیش تر  که  متوسط  و  کوچک  شرکت  هاي  سهام  تبادل  جدید  سیستم 
ژوهانسبورگ وجود نداشت و نخستین نمونه در قاره  ي آفریقا به شمار می  رود، در سال 

2007 میالدي ایجاد شده و تاکنون شرکت  هاي بسیاري در آن لیست شده  اند.

3. نظام بیمه اي 
شرکت  هاي  هم اکنون  و  است  داشته  خوبی  رشد  جنوبی  آفریقاي  کشور  در  بیمه   صنعت 
داخلی و خارجی بسیاري در این بخش فعال هستند. آفریقاي جنوبی داراي بازار بیمه  ي 
رقابتی است. چه در بیمه  هاي کوتاه  مدت و چه در بیمه  هاي عمر این کشور داراي شرکت هاي 
فعال پرشماري است. این کشور از سیستم مدیریت دارایی  هاي خوبی نیز برخوردار است. 
دو بخش بیمه و سازمان مدیریت دارایی  ها، تحت نظارت اداره ي خدمات مالی آفریقاي 

جنوبی فعالیت می  کنند. 
برخی از شرکت  هاي بیمه  اي فعال در این کشور عبارتند از:

Old Mutua l 
Sanla m 
Metropolitan Lif e 
Hollar d 
First For Wome n 
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4. زیرساخت هاي ارتباطاتی 
آفریقاي جنوبی از لحاظ وضعیت ارتباطات مخابراتی وضعیت مناسبی دارد. قرار است در 
این کشور طرحی به نام ال.ال.یو تلکوم تا پیش از سال 2011 میالدي اجرا شود که به 
وسیله آن افراد با تلفن  هاي زمینی تلکوم می  توانند به اپراتورهاي سراسر کشور دسترسی 

داشته باشند. 
شبکه دیگر سراسري آفریقاي جنوبی نیوتل نام دارد. این شبکه مجاز به رقابت با شبکه 
دولتی تلکوم بوده و چندي است که به تازگی آغاز به کار کرده است. ارتباط مستقیم نیوتل 
و دیگر شرکت  هاي مجوزدار در آفریقاي جنوبی، هزینه  ي ارتباطات با بیرون از کشور را 
پایین آورده است. نیوتل که سهام داران عمده  ي آن هندي هستند، به پنج کابل زیردریایی 

که آن را با دویست کشور جهان مرتبط می  سازد، دسترسی دارد. 
شرکت دولتی پخش امواج سنتک به وسیله دولت راه  اندازي شده تا هسته  ي اصلی خدمات 
بی سیم سراسري را شکل دهد. این شرکت تاکنون از راه شبکه  ي بهداشتی خود هفت هزار 
کلینیک روستایی را با بیمارستان  ها مرتبط ساخته است. همچنین برنامه  ي پخش آموزش 
دوازده ساعته در هفت روز هفته براي دوهزار مدرسه را اجرا می  کند. سنتک کودکان ساکن 
محالت فقیر و بدون دسترسی به درس و مدرسه را منتفع می  سازد. همچنین دسترسی به 

اینترنت را براي روستاهاي دورافتاده و بدون تلفن و برق ممکن ساخته است.
به باور برخی کارشناسان اقتصادي جهان، انقالب فناوري، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
در این قاره آغاز شده است. جهان هنگامی که بازي  هاي جهانی فوتبال سال 2010 میالدي 

را بر صفحه  ي موبایل تماشا کند، به بخشی از این گفته صحه می  گذارد. 
دیگر پیشرفت  هاي این کشور در زمینه  فناوري اطالعات و ارتباطات عبارتند از:   

 ایجاد کابل نوري سراسري.
 توسعه کابل زیردریایی دوربان تا پورت سودان براي ارتباط با جامعه آفریقا.

 شبکه فناوري اطالعات شهرهاي بزرگ که ارتباط مستقیم و سریع ادارات شهرداري  
را میسر کرده و هزینه  ي آن را تا 25 درصد کاهش داده است.

 تجهیز روسـتاها و شهرهاي کوچک دورافتاده و بدون آموزش  هاي رایانه به امکانات 
نوین ارتباطی و فناوري اطالعات.   
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بازار موبایل در دیگر کشورهاي آفریقایی در حال حاضر به شدت در حال رشد است و 
شرکت  هاي موبایل آفریقاي جنوبی در رقابت با دیگران در تامین نیاز ارتباطی این قاره 
پیشاهنگ شده  اند. برخی از این شرکت  ها از جمله ام. تی. ان در اروپا، خاورمیانه و دیگر 

مناطق جهان نیز به ارایه خدمات مشغولند.
وجود  کشور  این  در  ثابت  تلفن  خط  میلیون  حدود 4/425  در  میالدي  سال 2010  در 
داشته است. میزان نفوذ تلفن همراه با 45 میلیون خط در همین سال به بیش از صد 
درصد رسیده است. تعداد کاربران اینترنت در آفریقاي جنوبی در سال 2010 میالدي به 

بیش از 4/1 میلیون نفر رسیده است.
دامنه  ي نشانی  هاي اینترنتی یا وب سایت  هاي آفریقاي جنوبی za. است، همان گونه که 

در ایران ir. است.
جدول شماره ي 7، زیرساخت  ها و شاخص هاي ارتباطاتی کشور آفریقاي جنوبی در سال 

2010 میالدي را نشان می  دهد.

جدول 7: زیرساخت  ها و شاخص  هاي ارتباطاتی آفریقاي جنوبی در سال 2010 
میالدي

میزانشاخص
4/425 میلیون خطتعداد خطوط تلفن ثابت
45 میلیون خطتعداد خطوط تلفن همراه

4/187 میلیون کاربرکاربران اینترنتی
1/73 میلیون میزبانتعداد میزبان  هاي اینترنتی
700 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي تلویزیونی
605 ایستگاهتعداد ایستگاه هاي رادیویی

www.cia.gov
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در این فصل، وضعیت تجارت خارجی مشتمل بر وضعیت صادرات و واردات، انواع و میزان 
واردکننده  عمده  وکشورهاي  جنوبی  آفریقاي  از  به/  شده  صادر  و  وارد  کاالیی  گروه هاي 
سرمایه گذاري هاي  پایان،  در  می  شود.  بررسی  جنوبی  آفریقاي  به  از/  کاال  صادرکننده  و 

خارجی انجام شده در این کشور تشریح می شود.    

1.تراز تجاري 
 63/776 و  صادرات  دالر  میلیارد   53/834 میالدي،   2009 سال  در  جنوبی  آفریقاي 
میلیارد دالر واردات داشته است. این ارقام نشان می دهد که تراز تجاري این کشور در 

سال 2009 میالدي، به میزان 9/902 میلیارد دالر منفی بوده است. 
جدول شماره  ي 8 ارزش صادرات و واردات و تراز تجاري آفریقاي جنوبی طی سال هاي 

2009-2005 میالدي را نشان می دهد.
جدول 8: ارزش صادرات و واردات و تراز تجاري آفریقاي جنوبی طی سال هاي 

2009-2005 میالدي (میلیارد دالر)

20052006200720082009شرحردیف

46/99152/60264/02773/96653/864ارزش صادرات1
55/03368/46979/87387/59363/766ارزش واردات2
9/902-13/627-15/846-15/867- 8/042-تراز تجاري3
102/024121/071143/9161/559117/63ارزش مبادالت تجاري4
8577808484نسبت صادرات به واردات (درصد)5
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پنج  ساله  ي 2009- دوره  طی  جنوبی  آفریقاي  تجاري  تراز  می شود،  دیده  که  همان گونه 
2005 میالدي همواره منفی بوده است.

2. صادرات 
است.  داشته  صادرات  دالر  میلیارد   53/864 میالدي   2009 سال  در  جنوبی  آفریقاي 
اقالم عمده صادراتی این کشور شامل مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ هاي گرانبها یا 
نیمه گرانبها، سوخت  هاي معدنی و نفت خام، سنگ فلز، جوش و خاکستر، چدن، آهن 
و فوالد، وسایل نقلیه زمینی، دیگ  هاي بخار و آبگرم، میوه  هاي خوراکی، آلومینیوم و 

مصنوعات از آلومینیوم و ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و قطعات آنها می شود.
 صادرات این کشور در سال 2009 میالدي با 27 درصد کاهش نسبت به سال پیش از 

آن، همراه بوده است.
فهرست اقالم مهم صادراتی آفریقاي جنوبی کشور به جهان و روند رشد آن، طی دوره 

2009-2005 میالدي در جدول شماره  ي 9 آمده است.

 جدول 9: اقالم مهم صادراتی و ارزش صادراتی هر یک طی دوره زمانی
2009-2005 میالدي (میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 20052006200720082009تعرفه
صادرات

نامنظم46,99152,60264,02773,96653,864-کل محصوالت

1
مروارید طبیعی یا 
پرورده، سنگ  هاي 
گرانبها یا نیمه گرانبها

نامنظم718,53910,85613,06512,6148,448

سوخت  هاي معدنی و 2
نامنظم274,8945,0266,7797,1416,048نفت خام

سنگ فلز، جوش و 3
نامنظم262,3623,2974,4267,2685,887خاکستر

نامنظم725,7705,5257,4969,0585,271چدن، آهن و فوالد 4
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20052006200720082009تعرفه
صادرات

5
وسایل نقلیه زمینی 

غیر از نواقل روي خط 
راه آهن یا تراموا 

نامنظم874,1194,6035,0497,3834,993

 دیگ هاي بخار و 6
نامنظم843,664,6065,8776,3504,009آبگرم 

7

میوه  هاي خوراکی، 
پوست مرکبات یا 
پوست خربزه و 

همانند
نامنظم081,2461,1571,4801,5881,619

8
آلومینیوم و 
مصنوعات از 
آلومینیوم  

نامنظم761,7392,1822,3242,2001,540

9
ماشین آالت و 

دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها

نامنظم859771,1991,5861,5721,259

نوشابه ها، آبگون هاي 10
نامنظم228267359041,0441,016الکلی و سرکه

11

محصوالت شیمیایی 
غیرآلی، ترکیبات 

آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

نامنظم1921,.281,1971,0511,132789

مصنوعات از چدن، 12
نامنظم737478501,0331,310911آهن یا فوالد

محصوالت شیمیایی 13
نامنظم298599181,0251,268905آلی

14
مواد پالستیکی و 

اشیاي ساخته شده از 
این مواد

نامنظم39606587615875740

15

کاغذ و مقوا؛ اشیاي 
ساخته شده از خمیر 
کاغذ، از کاغذ یا از 

مقوا 
نامنظم48506543784751624
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20052006200720082009تعرفه
صادرات

محصوالت گوناگون 16
نامنظم38497555723637517شیمیایی 

17
خمیر چوب یا 

سایر مواد الیافی 
سلولزي؛ کاغذ یا 
مقوا براي بازیافت

نامنظم47410427501568510

نامنظم1027315852678497غالت18

مس و مصنوعات 19
نامنظم74284648865711487از مس 

20
مبل؛ مبل  هاي طبی 
ـ  جراحی؛ اسباب 
تخت خواب و همانند

نامنظم94595539606589458

www.trademap.org

با نگاهی به ارقام جدول باال درمی  یابیم که میزان صادرات آفریقاي جنوبی به ویژه در ده 
گروه کاالیی عمده صادراتی، در سال هاي گذشته روندي نامنظم داشته است. ولی میزان 
صادرات این کشور در سال 2009 نسبت به سال 2005 میالدي، نزدیک به 15 درصد 

رشد داشته است.
کشورهاي اروپایی به همراه چین،آمریکا و ژاپن، عمده ترین کشورهاي واردکننده کاال از 
آفریقاي جنوبی را تشکیل می دهند. چین، آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، سوییس، هند 
و هلند هشت کشور عمده ي واردکننده ي کاال از آفریقاي جنوبی هستند و در مجموع 

51 درصد از کاالهاي صادراتی آفریقاي جنوبی را وارد می کنند. 
ایران با واردات 122/422 میلیون دالر کاال از آفریقاي جنوبی در سال 2009 میالدي، در 

رتبه  ي پنجاه و یکم قرار دارد. 
جدول شماره ي 10 مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از آفریقاي جنوبی و سهم آنها از 

صادرات این کشور در سال 2009 میالدي را نشان می دهد.
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جدول 10: مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از آفریقاي جنوبی در سال 2009 
میالدي (میلیون دالر)

سهم از کل صادرات (درصد)ارزش وارداتنام کشوررتبه
5,67010/5چین1
4,8609آمریکا2
4,0967/6ژاپن3
3,5136/5آلمان 4
3,0025/6انگلستان5
2,2734/2سوییس6
2,0683/8هند7
2,0373/8هلند8
1,6083زیمباوه9
1,6073موزامبیک10
1,4162/6زامبیا11
1,2822/4بلژیک12
1,0882اسپانیا13
1,0812ایتالیا14
9631/8هنگ  کنگ15
9011/7کره جنوبی16
8721/6کنیا17
8411/6فرانسه18
8221/5تایوان19
7261/3استرالیا20
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3. واردات 
آفریقاي جنوبی در سال 2009 میالدي 63/766 میلیارد دالر واردات داشته است. اقالم 
عمده وارداتی آفریقاي جنوبی شامل سوخت هاي معدنی و نفت خام، دیگ هاي بخار و 
آبگرم، ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزا و قطعات آنها، وسایل نقلیه زمینی، کاالهاي 
دسته  بندي نشده (سایر کاالها)، آالت و دستگاه هاي اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، 
محصوالت دارویی، مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از آن و محصوالت شیمیایی 
ارزش  و  جهان  از  جنوبی  آفریقاي  وارداتی  مهم  اقالم  شماره  ي 11  جدول  می شود.  آلی 

وارداتی هر یک طی بازه  ي زمانی 2009 - 2005 میالدي را نشان می دهد. 

جدول 11 : اقالم مهم وارداتی و ارزش هر یک طی دوره زمانی 2004-2009 
میالدي (میلیون دالر)

یف
فصل نام محصولرد

روند 20052006200720082009تعرفه
واردات

نامنظم55,03368,46979,87387,59363,766-کل محصوالت

سوخت  هاي معدنی و 1
نامنظم277,84612,54714,84719,55513,663نفت خام

 دیگ هاي بخار و 2
نامنظم848,68111,06612.79213,7589,854آبگرم 

3
ماشین آالت و 

دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها

نامنظم855,7196,8227,6648,6186,845

4
وسایل نقلیه زمینی 

غیر از نواقل روي خط 
راه آهن یا تراموا 

نامنظم875,6406,7467,9916,5064,575

کاالهاي دسته  بندي 5
نامنظم994,7995,2785,8135,8253,512نشده (سایر کاالها)

6
آالت و دستگاه  هاي 
اپتیک، عکاسی و 
سینماتوگرافی

نامنظم901,7512,0902,0362,1471,831
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20052006200720082009تعرفه
واردات

افزایشی301,1691,3311,4751,5701,588محصوالت دارویی7

8
مواد پالستیکی و 

اشیاي ساخته شده 
از آن

نامنظم391,4111,6091,9191,8811,546

محصوالت شیمیایی 9
نامنظم291,0321,1001,2421,4221,094آلی

محصوالت گوناگون 10
نامنظم387437959311,1391,013شیمیایی 

11
وسایل نقلیه هوایی، 

فضایی و اجزا و 
قطعات آنها 

نامنظم881,5088091,1571,605918

مصنوعات از چدن، 12
نامنظم736908131,0291,312886آهن یا فوالد

13

کاغذ و مقوا؛ اشیاي 
ساخته شده از خمیر 
کاغذ، از کاغذ یا از 

مقوا 
نامنظم48609778924950831

کائوچو و اشیاي 14
نامنظم407047711,0331,043816ساخته شده از کائوچو

15

محصوالت شیمیایی 
غیرآلی، ترکیبات 

آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

نامنظم288301,0011,1521,378782

نامنظم10447530784954755غالت16
نامنظم726258811,2291,117735چدن، آهن و فوالد 17

18
مروارید طبیعی یا 
پرورده، سنگ هاي 

گرانبها یا نیمه گرانبها
نامنظم711,1061,1131,2611,122575
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20052006200720082009تعرفه
واردات

19
کفش، گتر و اشیاي 
همانند، اجزاي این 

اشیا
نامنظم64487569636577566

چربی ها و روغن هاي 20
نامنظم15339409663799542حیوانی یا نباتی

21
لباس و متفرعات 

لباس، غیرکشباف یا 
غیرقالب باف

نامنظم62439581479461510

22
مبل، مبل  هاي طبی 
ـ  جراحی، اسباب 
تخت خواب و همانند

نامنظم94450568628633489

23
 لباس و متفرعات 

لباس، کشباف یا قالب 
باف

نامنظم61313435417434457

نوشابه ها، آبگون هاي 24
افزایشی22233292428437445الکلی و سرکه

25

آخال و تفاله صنایع 
خوراك  سازي، 

خوراکی  هاي آماده 
براي حیوانات 

نامنظم23186243325445419

نامنظم69350434630583418محصوالت سرامیکی 26

27
روغن  هاي اسانسی 

و شبه رزین ها 
(رزینوییدها)

افزایشی33271304377401408

28

بازیچه، اسباب بازي 
و لوازم ورزش، اجزا 
و قطعات و متفرعات 

آنها
نامنظم95337402463432386

29
عصاره هاي دباغی 

یا رنگرزي، تانن  ها و 
مشتقات آنها

نامنظم32320345410421351
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20052006200720082009تعرفه
واردات

30
ابزارها، ابزار آالت، 

مصنوعات چاقوسازي، 
قاشق و چنگال

نامنظم82279324382384299

گوشت و احشاي 31
نامنظم02267311359295292خوراکی

نامنظم31207293388913290کودهاي شیمیایی32

چوب و اشیاي چوبی؛ 33
نامنظم44308339403333245زغال چوب

کتاب، روزنامه و 34
نامنظم49254252282262240تصویر 

35
توتون و تنباکو و بدل 

توتون و تنباکوي 
ساخته شده

افزایشی24100104109132232

مصنوعات گوناگون از 36
نامنظم83170209260278219فلزات معمولی

شیشه و مصنوعات 37
نامنظم70183210273243201شیشه اي 

مس و مصنوعات از 38
نامنظم74149259298293194مس 

رشته  هاي سنتتیک یا 39
نامنظم54213215214225191مصنوعی 

آلومینیوم و مصنوعات 40
نامنظم76163206243265185از آلومینیوم  

فرآورده هاي خوراکی 41
نامنظم21130165198213175گوناگون

 الیاف سنتتیک یا 42
نامنظم55167192202187169مصنوعی غیر یکسره
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20052006200720082009تعرفه
واردات

43

مصنوعات از سنگ، 
گچ، سیمان، پنبه نسوز 
(Asbestos)، میکا یا 

از مواد همانند
نامنظم68159187212198167

44

لکوموتیوهاي راه آهن 
یا تراموا، نواقل روي 
خط راه آهن و اجزا و 

قطعات آنها
افزایشی8664137139162167

45
اشیاي ساخته شده از 
چرم؛ مصنوعات زین و 
برگ سازي؛ لوازم سفر

نامنظم42133162176189161

46

صابون، فرآورده ها 
براي شستشو 
و فرآورده هاي 
روان کننده

نامنظم34135145174203160

47

فرآورده  هاي گوشت، 
ماهی یا قشرداران، 
صدف داران یا سایر 
آبزیان بدون ستون 

فقرات

افزایشی16455586130152

نیکل و مصنوعات از 48
نامنظم75126528578461145نیکل 

سایر اشیاي نسجی 49
نامنظم63109140160164146دوخته و مهیا

سنگ فلز، جوش و 50
نامنظم26354372558584139خاکستر

51

محصوالت حاصل از 
نشاسته یا فکول تغییر 

 یافته، 
چسب ها و آنزیم  ها

نامنظم35112120149174137
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یف
فصل نام محصولرد

روند 20052006200720082009تعرفه
واردات

52
فرآورده ها از 

سبزیجات، میوه ها یا 
از دیگر اجزاي گیاهان

نامنظم206697150136136

نامنظم178193131149135قند و شکر و شیرینی53

کاهشی52178177175147135 پنبه54

نامنظم96111130140146134مصنوعات گوناگون55

56
نمک، گوگرد، خاك 

و سنگ، گچ، آهک و 
سیمان

نامنظم25113144191610130

57
فرآورده هاي غالت، 

آرد، نشاسته، فکول یا 
شیر، نان هاي شیرینی

افزایشی195680112116123

قهوه، چاي ماته و 58
نامنظم0982102106138121ادویه

59
 پارچه هاي نسجی 
آغشته، اندوده، 

پوشانده یا مطبق شده
نامنظم5995102117149121

60
محصوالت صنعت 
آردسازي، مالت و 

نشاسته 
نامنظم1148436089110

www.trademap.org

همان  گونه که جدول باال نشان می دهد، میزان واردات کاال در بیشتر گروه هاي کاالیی، به 
ویژه در ده گروه کاالیی عمده وارداتی، نامنظم بوده است. میزان واردات این کشور در سال 

2009 نسبت به سال 2005 میالدي، نزدیک به 16 درصد رشد داشته است.
کشورهاي چین، آلمان، آمریکا، عربستان، ژاپن، ایران، انگلیس و فرانسه هشت شریک 
این  هستند.  جنوبی)  آفریقاي  به  (صادرکنندگان  جنوبی  آفریقاي  وارداتی  عمده ي 
کشورها نزدیک به 54 درصد از ارزش صادرات کاال به آفریقاي جنوبی در سال 2009 

میالدي را در اختیار داشته اند. 
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سال 2009  در  آن ها  صادرات  ارزش  و  جنوبی  آفریقاي  به  کاال  صادرکنندگان  مهم ترین 
میالدي در جدول شماره  ي 12 آمده است. 

جدول 12: مهم ترین کشورهاي صادرکننده کاال به آفریقاي جنوبی در سال 
2009 میالدي (میلیون دالر)

سهم از کل واردات (درصد)ارزش صادراتنام کشوررتبه

8,32513/1چین1
7,43811/7آلمان2
4,9497/8آمریکا3
3,2045عربستان 4
3,0944/9ژاپن5
2,5994/1ایران6
2,5264انگلیس7
1,9933/1فرانسه8
1,8392/9نیجریه9
1,8122/8هند10
1,6092/5ایتالیا11
1,3712/1آنگوال12
1,3522/1تایلند13
1,2421/9برزیل14
1,1581/8هلند15
1,1351/8کره جنوبی16
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سهم از کل واردات (درصد)ارزش صادراتنام کشوررتبه

1,1041/7سوئد17
1,0831/7استرالیا18
9271/5بلژیک19
8661/4مالزي20
8581/3آرژانتین21
7911/2تایوان22
7571/2اسپانیا23
7371/2سوئیس24
6891/1اندونزي25
5760/9سنگاپور26
5250/8اتریش27
5210/8ایرلند28
5150/8کانادا29
4910/8مناطق نامعین30

www.trademap.org

4. کشورهاي عمده صادرکننده
این  می شوند.  معرفی  جنوبی  آفریقاي  به  صادرکننده  عمده  ي  کشورهاي  بخش،  این  در 
اطالعات می تواند تصویر روشنی از رقباي بالقوه و رقباي کنونی در گروه هاي کاالیی اصلی 
صادراتی به آفریقاي جنوبی براي بازرگانان ایرانی فراهم کند. برابر آمار، شش کشور نخست 
در هر گروه کاالیی به طور میانگین بیش از شصت درصد کاالها را وارد کرده اند. در جداول 
13 تا 32، شش کشور نخست صادرکننده و سهم هر کدام در بیست گروه کاالیی اول ارایه  

شده در جدول شماره 11 آمده است.
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جدول 13: مهم ترین رقباي موجود در تامین سوخت هاي معدنی و نفت خام در 
بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

2,92721/4عربستان 1
2,58318/9ایران2
1,80713/2نیجریه3
1,3519/9آنگوال4
4843/5هند 5
3672/7موزامبیک6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 13,663 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 14: مهم ترین رقباي موجود در تامین دیگ هاي بخار و آبگرم در بازار 
آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

1,80918/4چین1
1,52215/4آلمان2
1,25912/8آمریکا3
6286/4ژاپن4
5455/5فرانسه5
5325/4ایتالیا6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 9,854 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 15 : مهم ترین رقباي موجود در تامین ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

1,84827چین1
70510/3آلمان2
5157/5آمریکا3
2984/4ژاپن4
2744کره جنوبی5
2413/5انگلیس6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 6,845 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 16: مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 
روي خط راه آهن یا تراموا در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

1,40430/7آلمان1
82017/9ژاپن2
4078/9آمریکا 3
3116/8کره جنوبی4
2575/6انگلیس5
1703/7چین6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 4,575 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 17: مهم ترین رقباي موجود در تامین کاالهاي دسته  بندي نشده (سایر 
کاالها) در بازار آفریقاي جنوبی  (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

1,31737/5آلمان1
76321/7ژاپن2
3159تایلند3
2497/1برزیل4
1283/6انگلیس5
1253/6اسپانیا6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی : 3,512 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 18: مهم ترین رقباي موجود در تامین آالت و دستگاه  هاي اپتیک، 
عکاسی، سینماتوگرافی در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

45725آمریکا1
30716/8آلمان2
1226/7چین3
1126/1انگلیس4
874/8ژاپن5
814/4فرانسه6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی : 1,831 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 19: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت دارویی در بازار آفریقاي 
جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

20512/9آلمان1
17611/1فرانسه2
17511آمریکا3
16910/6هند4
1348/5انگلیس5
1096/9سوییس6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 1,588 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 20: مهم ترین رقباي موجود در تامین مواد پالستیکی و اشیاي ساخته 
شده از این مواد در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

20313/2چین1
18812/1آلمان2
1378/9آمریکا3
785بلژیک4
754/9کره جنوبی5
754/8عربستان سعودي6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 1,546 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 21: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی آلی در بازار 
آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین ردیف
رقباي موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

19417/7چین1
16515/1آمریکا2
928/4بلژیک3
898/2المان4
767هند 5
726/6عربستان 6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 1,094 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 22: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت گوناگون شیمیایی در 
بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین ردیف
رقباي موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

20219/9آمریکا1
13713/5آلمان2
979/6فرانسه3
595/9چین4
565/6بلژیک5
535/3انگلیس6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 1,013 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 23: مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزا 
و قطعات آنها در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009) 

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

36339/6آمریکا1
30733/5سوئد2
465انگلیس3
444/8فرانسه4
313/4سوییس5
313/4کانادا6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 918 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 24: مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد در 
بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

25328/6چین1
13014/7آلمان2
596/7آمریکا3
495/6ایتالیا4
495/5اتریش5
384/3تایوان6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 886 میلیون دالر
 www.trademap.org
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جدول25: مهم ترین رقباي موجود در تامین کاغذ و مقوا؛ اشیاي ساخته شده از 
خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

13616/4آلمان1
8710/5فنالند2
718/6چین3
597/2سوئد4
465/6آمریکا5
465/5اندونزي6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی:831 میلیون دالر
  www.trademap.org

جدول 26: مهم ترین رقباي موجود در تامین کائوچو و اشیاي ساخته شده از 
کائوچو در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

11313/9ژاپن1
11213/7چین2
8410/3آلمان3
759/2آمریکا4
506/2اندونزي5
496مالزي6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 816 میلیون دالر
 www.trademap.org
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جدول 27: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی غیرآلی، 
ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

35545/4استرالیا1
10413/3چین2
557/1آلمان3
445/6آمریکا4
293/7قطر5
253/2ایتالیا6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 782 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 28: مهم ترین رقباي موجود در تامین غالت در بازار آفریقاي جنوبی 
(سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

32142/6تایلند1
15820/9آلمان2
526/8برزیل3
516/7آرژانتین4
364/8چین5
304استرالیا6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 755 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 29: مهم ترین رقباي موجود در تامین چدن، آهن و فوالد در بازار آفریقاي 
جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

17523/8چین1
10914/8آلمان2
405/4کره جنوبی3
375سوئد4
334/5هند5
314/2بلژیک6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 735 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 30: مهم ترین رقباي موجود در تأمین مروارید طبیعی یا پرورده، 
سنگ هاي گرانبها یا نیمه گرانبها در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

16127/9مناطق نامعین 1
10418بوتسوانا2
468/1نامیبیا3
366/3آلمان4
345/9هند5
335/7چین6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 575 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 31: مهم ترین رقباي موجود در تامین کفش، گتر و اشیاي همانند و 
اجزاي این اشیا در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

41072/5چین1
559/8ویتنام2
305/3ایتالیا3
244/3اندونزي4
142/5هند5
81/5برزیل6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی :566 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 32: مهم ترین رقباي موجود در تامین چربی ها و روغن هاي حیوانی یا 
نباتی در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

16129/7مالزي1
15628/7آرژانتین2
12523/1اندونزي3
356/5برزیل4
81/6هلند5
81/5اسپانیا6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی : 542 میلیون دالر
www.trademap.org
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4-1. تحلیل مزیت هاي ایران در تامین کاالهاي عمده وارداتی 
آفریقاي جنوبی

بررسی کشورهاي اصلی تامین  کننده کاالهاي مهم وارداتی آفریقاي جنوبی (بیست فصل 
اول) نشان می  دهد که ایران با وجود توانمندي صادرات کاالهاي مورد بررسی، تنها جزو  
تامین کنندگان اصلی کاالهاي ذیل فصل 27 کتاب تعرفه (سوخت  هاي معدنی و نفت خام) 
در بازار آفریقاي جنوبی است. بررسی توانمندي هاي ایران در تامین کاالهاي مهم وارداتی 
تامین  در  گسترده  اي  ظرفیت  از  ایرانی  شرکت  هاي  که  می  دهد  نشان  جنوبی،  آفریقاي 

بسیاري از نیازهاي بازار این کشور برخوردار هستند. 
و  بخار  تعرفه (دیگ  هاي  کتاب  فصل 84  ذیل  کاالهاي  ایرانی تولیدکننده ي  شرکت  هاي 
آب گرم)، از توانمندي صادراتی گسترده  اي برخوردارند. از این رو با برنامه  ریزي براي حضور 
بلندمدت در بازار آفریقاي جنوبی، سهم صادرات ایران به این کشور در این گروه کاالیی، 
تا اندازه ي زیادي می تواند افزایش یابد. ایران در گروه کاالیی 87 (وسایل نقلیه زمینی) نیز 
از پتانسیل و ظرفیت باالیی برخوردار است و می  تواند سهم بازار خود را تا حدود زیادي در 

این گروه کاالیی افزایش دهد. 
بررسی مزیت هاي ایران در صادرات کاالهاي ذیل فصول 30 (محصوالت دارویی) و 39 
(مواد پالستیکی)، حاکی از ظرفیت هاي گسترده ي ایران، براي توسعه ي صادرات به بازار 

این کشور است. 
نشان  جنوبی  آفریقاي  وارداتی  اول  فصل  بیست  در  ایران  صادراتی  برتر ي  هاي  بررسی 
فصل  شش  ذیل  کاالهاي  از  بزرگی  بخش  تامین  توانایی  ایرانی،  شرکت  هاي  که  می دهد 

شامل فصول 27، 29، 30، 39، 84 و 87 را دارند. 

5. سرمایه گذاري خارجی
کرده  خارجی  منابع  از  سرمایه  گذاري  به  بسیاري  توجه  جنوبی  آفریقاي  دولت  امروزه 
است. مقامات این کشور همه  ساله در حال ایجاد قوانین، تسهیالت و مزایایی براي جذب 
سرمایه گذاران هستند، تا بتوانند سرمایه  هاي خارجی را در بخش  هاي اقتصادي این کشور 
به ویژه صنعت و گردشگري جذب کنند. برخی از دالیل برتري آفریقاي جنوبی بر دیگر 

کشورها از دید جذابیت سرمایه  گذاري عبارتند از: 
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 ثبات نسبی محیط اقتصادي.
 سیاست  هاي منطقی اقتصاد کالن.

 اجازه مالکیت صد در صد براي خارجی  ها.
 بازار محلی بزرگ و در حال رشد.

 امکانات حمل و نقل و ارتباطات پیشرفته.
 دسترسی به بازارهاي آفریقا و اقیانوس هند.

 منابع طبیعی غنی.
 خودکفایی در محصوالت کشاورزي.

 برق ارزان.
 خدمات بانکی و مالی پیشرفته.

 انتقال آزادانه سود و درآمد به خارج.
 کیفیت خوب زندگی مردم.

 کل سرمایه گذاري خارجی انجام شده در آفریقاي جنوبی تا پایان سال 2008 میالدي، 
برابر با 119/392 میلیارد دالر بوده است. جدول شماره  ي 33 میزان سرمایه گذاري خارجی 

انجام شده در آفریقاي جنوبی در سال هاي 2006 تا 2008 میالدي را نشان می دهد. 

جدول 33: میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده در آفریقاي جنوبی 
طی سال  هاي 2006 تا 2008 میالدي

200620072008سال

0/5275/6879/009-میزان سرمایه گذاري خارجی (میلیارد دالر)

World Investment Report 2009

میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده توسط آفریقاي جنوبی در دیگر کشورها، 
از سال 2006 تا 2008 میالدي در جدول شماره ي 34 آمده است.
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جدول 34: میزان سرمایه  گذاري مستقیم خارجی انجام شده توسط آفریقاي 
جنوبی طی سال  هاي 2006 تا 2008 میالدي

200620072008سال

3/533-6/0672/962میزان سرمایه گذاري خارجی (میلیارد دالر)

World Investment Report 2009

در زمینه  ي نفت و پتروشیمی، همکاري  هاي ایران و آفریقاي جنوبی به صورت تخصصی 
پیگیري می  شود. حضور فعال شرکت ساسول در دو پروژه بزرگ زیر نمودي از این همکاري 

است:  
 طرح هشـت صد میلیون دالري ایجاد پاالیشگاه تولید پلی  اتیلن سبک و متوسط در 

منطقه  ي عسلویه. 
.  GTL طرح مشترك دو میلیارد دالري تبدیل گاز به سوخت مایع

شرکت مخابراتی ام.تی.ان1 با گشایش دفتر نمایندگی خود در تهران و پذیرفته شدن به 
عنوان جایگزین شرکت ترکیه  اي براي سرمایه  گذاري و راه  اندازي شبکه  ي اپراتور دوم تلفن 

همراه ایران، یکی از بزرگ  ترین طرح ه اي توسعه  اي مخابرات را به اجرا درآورده است. 
در سال 2008 میالدي پیمان همکاري  هاي اقتصادي چین و آفریقاي جنوبی به امضا رسید 
و بالفاصله پس از آن چینی  ها سهام استاندارد بانک یکی از بزرگ  ترین بانک  هاي این کشور 
را خریداري کردند. در پی آن دو کشور رایزنی  هایی را براي سرمایه  گذاري  هاي مشترك 
در زمینه  هاي متعدد مانند صنایع پتروشیمی، ساختمان و ایجاد امکانات توزیع برق انجام 
دادند. اخیراً شرکت انگلو امریکن که یکی از بزرگ  ترین شرکت  هاي فعال در صنعت معدن 

آفریقاي جنوبی است، قرارداد بزرگی را با بانک توسعه چین امضا کرده است.
در زمینه  ي انرژي طرح جامعی براي اجرا تا سال 2016 میالدي به صورت زیر اعالم شده 

است:
ایجاد دو ژنراتور جدید ذغال  سنگی با ظرفیت تولید 9.500  مگاوات.

1. MTN
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ایجاد دو نیروگاه آبی با ظرفیت 2.800  مگاوات.
ایجاد یک نیروگاه هسته  اي با ظرفیت 3.500  مگاوات.

البته تاکنون اطالعاتی درباره  ي چگونگی تامین مالی این طرح کالن در دسترس نیست، 
ولی بی  گمان این طرح و طرح  هاي مانند آن فرصت مناسبی براي شرکت   هاي خارجی فعال 

در زمینه  ي انرژي و نیروگاه است. 
 امروزه بهترین زمینه  هاي سرمایه  گذاري در آفریقاي جنوبی عبارتند از:

 فناوري  اطالعات و ارتباطات. 
 حمل  ونقل.

 خدمات مالی.
 گردشگري و جهانگردي.

 لوازم و ماشین  آ الت مونتاژ.
 تغییر و تبدیل محصوالت کشاورزي. 

 ساخت  وساز و عمران.
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مناسبات اقتصادي و بازرگانی ایران با آفریقاي جنوبی در سال  هاي گذشته روند روبه  رشدي 
داشته است. در این فصل پیشینه روابط بازرگانی، آخرین وضعیت مبادالت بازرگانی و تراز 

تجاري دو کشور در سال  هاي 2007 تا 2009 میالدي بررسی می  شود. 

1. پیشینه  ي روابط بازرگانی ایران و آفریقاي جنوبی
در پی قطع روابط سیاسی دو کشور به دلیل مساله تبعیض نژادي و آپارتاید، مناسبات 
دیپلماتیک دو کشور پس از برگزاري نخستین انتخابات غیرنژادي در آفریقاي جنوبی، از 
سر گرفته شد. چند روز پس از آن با اعزام هیاتی از شرکت ملی نفت ایران، روابط اقتصادي 
دو کشور بر اساس مبادله نفت برقرار شد. در آن هنگام ایران تامین  کننده ي نزدیک به 
هفتاد درصد از نفت مورد نیاز این کشور بود. در دهه اخیر روابط سیاسی دو کشور در 
سطح بسیار خوبی قرار داشته و چندین دور نشست  هاي کمیسیون مشترك همکاري هاي 

سیاسی و اقتصادي میان دو کشور برگزار شده  است.
آفریقاي جنوبی از دیدگاه توسعه  یافتگی در بخش  هاي صنعتی و فنی و نیز پتانسیل باالي 
اقتصادي در قاره  ي آفریقا می  تواند به عنوان یک شریک اقتصادي قدرتمند در نظر گرفته 
شود. از این رو، در چند سال گذشته هیات  هاي تجاري و اقتصادي متقابل فراوانی از ایران 

و آفریقاي جنوبی بازدید کرده  اند. 
نهمین اجالس کمیسیون مشترك دو کشور در پایان ماه مرداد 1385 شمسی در پرتوریا 
برگزار شد و آقاي متکی وزیر خارجه  ي ایران و آقاي شیخ عطار معاونت اقتصادي به همراه 
شماري از مسوولین دولتی و بخش خصوصی در آن حضور یافتند. در این نشست افزون 
بر بیانیه  ي مشترك همکاري، موافقت  نامه  ي گمرکی نیز به امضا رسید. دهمین اجالس 

کمیسیون مشترك دو کشور نیز در سال 1387 شمسی در تهران برگزار شد. 

فصل ششم
وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
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پیشرفت  حال  در  نیز  اقتصادي  روابط  کشور  دو  بین  سیاسی  خوب  روابط  به  توجه  با 
است. آفریقاي جنوبی با توجه به جایگاه مناسب صنعتی، بازرگانی، ترانزیتی و جغرافیایی، 
به  توجه  با  بنابراین  باشد.  آفریقا  قاره  ي  در  ایران  براي  راهبردي  شریک  یک  می تواند 
زمینه هاي موجود براي همکاري دو جانبه بدیهی است امکان گسترش هرچه بیشتر روابط 

دو کشور وجود دارد.

2.آخرین وضعیت مبادالت بازرگانی و تراز تجاري
تراز تجاري ایران با آفریقاي جنوبی در سال  هاي گذشته با روند مثبت همراه بوده که 

این امر ناشی از ارزش باالي صادرات نفت خام ایران به این کشور بوده است. 
در سال 2007 میالدي تراز تجاري ایران با آفریقاي جنوبی برابر با 2,737 میلیون دالر 
مثبت بوده است. با افزایش صادرات ایران در سال 2008 میالدي، میزان تراز تجاري به 
مثبت 3,134 میلیون دالر بهبود یافته است. در سال 2009 میالدي با کاهش صادرات 
تجاري به مثبت 2,477 میلیون دالر کاهش یافته است.  آفریقاي جنوبی، تراز  ایران به 
جدول شماره 35 روند تراز تجاري ایران با آفریقاي جنوبی طی سال هاي 2007-2009 

میالدي را نشان می دهد.

 جدول 35: روند تراز تجاري ایران با آفریقاي جنوبی طی سال هاي
2009- 2007 میالدي (میلیون دالر)

روند تغییر تراز تجاريتراز تجاريارزش وارداتارزش صادراتسال
به سود ایران20072,9562192,737
به سود ایران20083,2901563,134
به سود ایران20092,5991222,477

www.trademap.org

سال هاي 2007-2009  طی  جنوبی  آفریقاي  با  ایران  تجاري  تراز  روند  شماره 1  نمودار 
میالدي را نشان می دهد.
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 نمودار 1: روند تراز تجاري ایران با آفریقاي جنوبی طی سال هاي
 2009-2007 میالدي (میلیون دالر)

3. صادرات ایران به آفریقاي جنوبی
در سال 2007 میالدي ارزش صادرات ایران به آفریقاي جنوبی برابر با 2,956 میلیون 
دالر بوده که در سال 2008 میالدي با رشدي 11 درصدي به 3,290 میلیون دالر افزایش 
یافته است. ولی میزان صادرات در سال 2009 میالدي با کاهشی 21 درصدي به 2,599 
میلیون دالر رسیده است. بنابراین، ارزش صادرات ایران به آفریقاي جنوبی در طول دوره 

سه ساله 2009-2007 میالدي در حدود 12 درصد کاهش داشته است. 

جدول شماره  ي 36 ارزش صادرات ایران به آفریقاي جنوبی طی سال هاي 2009 - 2007 
میالدي را نشان می دهد.
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جدول 36: ارزش صادرات ایران به آفریقاي جنوبی طی سال هاي 2007-2009 
میالدي (میلیون دالر)

نرخ رشد (درصد)ارزش صادراتسال
20072,956-
20083,290+11
20092.599-21

www.trademap.org                                              

سال هاي 2007-2009  در  جنوبی  آفریقاي  به  ایران  صادرات  ارزش   2 شماره  ي  نمودار 
میالدي را نشان می دهد.

نمودار 2: ارزش صادرات ایران به آفریقاي جنوبی طی سال هاي 2007-2009 
میالدي (میلیون دالر)

کل صادرات ایران به آفریقاي جنوبی در سال 2009 میالدي، شامل چهل گروه کاالیی و 
در سه سال گذشته دربرگیرنده ي 56 گروه کاالیی مندرج در جدول شماره ي 37 می شود. 
به آفریقاي جنوبی در سه سال گذشته شامل سوخت  هاي  ایران  عمده صادراتی  اقالم 
معدنی و نفت خام، دیگ هاي بخار و آبگرم، محصوالت شیمیایی غیرآلی، ترکیبات آلی 
یا غیرآلی فلزات گرانبها، فرش و دیگر کفپوش  ها از مواد نسجی و سنگ فلز، جوش و 

خاکستر می شود.
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 جدول 37: ترکیب صادرات ایران به آفریقاي جنوبی طی دوره 2007-2009 
میالدي (میلیون دالر)

فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

صادرات
نامنظم2,9563,2902,599-کل محصوالت

نامنظم272,9343,2342,583سوخت  هاي معدنی و نفت خام1
نامنظم8412174دیگ هاي بخار و آبگرم 2

3
محصوالت شیمیایی غیرآلی، 

ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

نامنظم280/370/284

فرش و دیگر کفپوش  ها از 4
کاهشی57221مواد نسجی

نامنظم26051سنگ فلز، جوش و خاکستر5

6
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 
پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا 

از مواد همانند
نامنظم6810/840/94

مواد پالستیکی و اشیاي 7
نامنظم3910/080/9ساخته شده از آن

نامنظم29120/9محصوالت شیمیایی آلی8

9
میوه  هاي خوراکی، پوست 
مرکبات یا پوست خربزه و 

همانند
نامنظم080/610/510/86

انگم  ها، صمغ  ها، رزین  ها و 10
افزایشی130/140/270/35سایر شیره  ها و عصاره نباتی

ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات 11
افزایشی820/0020/010/19چاقوسازي، قاشق و چنگال

توتون و تنباکو و بدل توتون و 12
افزایشی240/0010/0010/18تنباکوي ساخته شده

افزایشی31000/13کودهاي شیمیایی13
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

صادرات
افزایشی0200/050/12گوشت و احشاي خوراکی14

15
فرآورده هاي غالت، آرد، 
نشاسته، فکول یا شیر، 

نان هاي شیرینی
نامنظم190/110/050/12

ماشین آالت و دستگاه هاي 16
کاهشی850/260/130/05برقی و اجزاء و قطعات آنها

نامنظم380/020/090/05محصوالت گوناگون شیمیایی 17
کاهشی300/840/680/04محصوالت دارویی18

آالت و دستگاه  هاي اپتیک، 19
کاهشی900/40/080/04عکاسی، سینماتوگرافی

کاالهاي دسته  بندي نشده 20
افزایشی990/020/030/03(سایر کاالها)

نامنظم090/180/010/03قهوه، چاي ماته و ادویه21

مصنوعات از چدن، آهن یا 22
کاهشی730/090/050/02فوالد

ـ  جراحی، 23 مبل، مبل  هاي طبی 
کاهشی940/030/030/02اسباب تخت خواب و همانند

کائوچو و اشیاي ساخته شده 24
افزایشی400/0070/0080/02از کائوچو

25
فرآورده ها از سبزیجات، 
میوه ها یا از سایر اجزاي 

نباتات
نامنظم200/0040/10/02

نوشابه ها، آبگون هاي الکلی 26
افزایشی22000/01و سرکه

نمک، گوگرد، خاك و سنگ، 27
نامنظم250/28260/008گچ، آهک و سیمان

28
وسایل نقلیه زمینی غیر از 
نواقل روي خط راه آهن یا 

تراموا 
نامنظم870/050/0040/008
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

صادرات

عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، 29
نامنظم320/040/0090/005تانن  ها و مشتقات آنها

 لباس و متفرعات لباس، 30
افزایشی61000/005کشباف یا قالب باف

کاهشی700/010/010/004شیشه و مصنوعات شیشه اي 31

روغن  هاي اسانسی و          32
کاهشی330/140/010/004شبه  رزین ها (رزینوییدها)

نامنظم170/0060/0020/004قند و شکر و شیرینی33

دانه و میوه هاي روغن دار، دانه 34
نامنظم1200/0090/003و بذر و میو ه هاي گوناگون

سایر اشیاي نسجی دوخته 35
افزایشی63000/003و مهیا

وسایل نقلیه هوایی، فضایی و 36
نامنظم880/0020/0010/002اجزا و قطعات آنها 

نامنظم740/0030/0010/002مس و مصنوعات از مس 37

مصنوعات گوناگون از فلزات 38
کاهشی830/0030/0010/001معمولی

39
کاغذ و مقوا؛ اشیاي 

ساخته شده از خمیر کاغذ، از 
کاغذ یا از مقوا 

نامنظم480/00100/001

40
محصوالت حاصل از نشاسته 

 یا فکول تغییر یافته، 
چسب ها، آنزیم  ها

نامنظم350/0010/020/001

41
باروت و مواد منفجره، اشیاي 
آتش بازي، کبریت، آلیاژهاي 

آتش  زا
کاهشی360/00900

نامنظم2100/0010فرآورده هاي خوراکی گوناگون42
کاهشی180/00200کاکائو و فرآورده هاي آن43
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

صادرات

44
فرآورده  هاي گوشت، ماهی یا 

قشرداران، صدف داران یا سایر 
آبزیان بدون ستون فقرات

نامنظم1600/030

محصوالت صنعت آردسازي، 45
نامنظم1100/0090مالت و نشاسته 

شیر و محصوالت لبنی؛ تخم 46
کاهشی040/0700پرندگان؛ عسل طبیعی

کاهشی490/010/0010کتاب، روزنامه و تصویر 47

48
اشیاي ساخته شده از چرم؛ 
مصنوعات زین و برگ سازي؛ 

لوازم سفر
نامنظم4200/0020

کفش، گتر و اشیاي همانند، 49
کاهشی640/0100اجزاي این اشیا

نامنظم720/0070/250چدن، آهن و فوالد 50

51
پارچه  هاي تار و پود باف 

مخصوص، پارچه  هاي نسجی 
منگوله بافت

کاهشی580/00100

 پارچه هاي نسجی آغشته، 52
کاهشی590/00100اندوده، پوشانده یا مطبق شده

کاهشی600/020/0010پارچه هاي کشباف یا قالب باف53

آلومینیوم و مصنوعات از 54
کاهشی760/0400آلومینیوم  

55
بازیچه، اسباب بازي و لوازم 

ورزش، اجزا و قطعات و 
متفرعات آنها

کاهشی950/0100

اشیاي هنري، اشیاي 56
کاهشی970/0400کلکسیون یا عتیقه

www.trademap.org
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سال هاي   طی  جنوبی  آفریقاي  به  ایران  صادراتی  مهم  اقالم  ترکیب   3 شماره  ي  نمودار 
2009-2007 میالدي را به صورت مقایسه اي نشان می دهد. 

نمودار 3: ترکیب صادرات ایران به آفریقاي جنوبی طی سال هاي 2007-2009 
میالدي (میلیون دالر)

4. تحلیل صادرات محصوالت ایران به آفریقاي جنوبی
بازار  به  شده  یاد  کاالیی  گروه هاي  از  یک  هر  صادرات  در  ایران  سهم  و  جایگاه  ادامه  در 
گروه ها  این  از  یک  هر  در  آنها  سهم  و  بالفعل  رقباي  و  تحلیل  و  تجزیه  جنوبی  آفریقاي 

بررسی می شود. 

4-1. سوخت  هاي معدنی و نفت خام
سوخت  هاي معدنی و نفت خام، نخستین گروه کاالیی عمده صادراتی ایران به آفریقاي 
و  هند  آنگوال،  نیجریه،  ایران،  عربستان،  کشورهاي  است.  میالدي  سال 2009  در  جنوبی 
موزامبیک بیش ترین حجم صادرات این گروه از محصوالت به آفریقاي جنوبی را در اختیار 
دارند. این شش کشور نزدیک به هفتاد درصد از بازار این گروه کاالیی در بازار آفریقاي 
جنوبی را به خود اختصاص داده اند. ایران با صادرات 12/627 میلیارد دالري سوخت هاي 
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معدنی و نفت خام به آفریقاي جنوبی در سال 2009 میالدي در این گروه کاالیی، جایگاه 
دوم و سهم بازار 18/9 درصدي را در اختیار دارد. 

با توجه به جایگاه مناسب کشور ایران در زمینه تولید و صدور سوخت هاي معدنی و نفت 
خام، امکان ارایه بیشتر این گروه کاالیی مورد نیاز کشور آفریقاي جنوبی به عنوان یک 

فرصت بالقوه در افق زمانی کوتاه مدت و میان  مدت وجود دارد.
جدول شماره  ي 38 مهم ترین رقباي موجود در تامین سوخت  هاي معدنی و نفت خام  در 

بازار آفریقاي جنوبی در سال 2009 میالدي را نشان می دهد. 
جدول 38: مهم ترین رقباي موجود در تامین سوخت هاي معدنی و نفت خام در 

بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

2,92721/4عربستان 1
2,58318/9ایران2
1,80713/2نیجریه3
1,3519/9آنگوال4
4843/5هند 5
3672/7موزامبیک6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 13,663 میلیون دالر
www.trademap.org

4-2. دیگ هاي بخار و آبگرم
دیگ هاي بخار و آبگرم، دومین گروه کاالیی صادراتی ایران به آفریقاي جنوبی در سال 

2009 میالدي است.
 چین، آلمان، آمریکا، ژاپن، فرانسه و ایتالیا شش کشور عمده  ي صادرکننده  ي این گروه 
کاالیی به آفریقاي جنوبی هستند. این کشورها در مجموع نزدیک به 64 درصد از این بازار 
را به خود اختصاص داده اند. ایران با صادرات 4/38 میلیون دالري به آفریقاي جنوبی در 
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سال 2009 میالدي در این گروه کاالیی، جایگاه 54 را در اختیار دارد.
در  که  خوبی  پتانسیل هاي  و  توانمندي  ها  نیز  و  نیاز  مورد  منابع  وجود  به  توجه  با  ایران 
زمینه  ي ساخت دیگ هاي بخار و آبگرم دارد، از فرصت مناسبی براي حضور پررنگ تر در 

بازار این کشور در صورت برنامه ریزي مناسب برخوردار است. 
بازار  در  آبگرم  و  بخار  دیگ هاي  تامین  در  موجود  رقباي  مهم ترین  شماره  ي 39  جدول 

آفریقاي جنوبی، در سال 2009 میالدي را نشان می دهد. 
جدول 39: مهم ترین رقباي موجود در تامین دیگ هاي بخار و آبگرم در بازار 

آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

1,80918/4چین1
1,52215/4آلمان2
1,25912/8آمریکا3
6286/4ژاپن4
5455/5فرانسه5
5325/4ایتالیا6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 9,854 میلیون دالر
www.trademap.org

4-3. محصوالت شیمیایی غیرآلی، ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

گروه  سومین  گرانبها،  فلزات  غیرآلی  یا  آلی  ترکیبات  غیرآلی،  شیمیایی  محصوالت 
کاالیی صادراتی ایران به آفریقاي جنوبی است.

 استرالیا به تنهایی بیش از 45 درصد از صادرات این گروه کاالیی به آفریقاي جنوبی در 
سال 2009 میالدي را در اختیار دارد. چین، آلمان، آمریکا، قطر و ایتالیا به ترتیب در 
رده هاي بعدي صادرات این گروه کاالیی به آفریقاي جنوبی قرار دارند. ایران با صادرات 
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3/895 میلیون دالر محصوالت شیمیایی غیرآلی به آفریقاي جنوبی، رتبه ي 24 و سهم 
بازار 0/5 درصدي را در اختیار دارد. 

غیرآلی،  شیمیایی  محصوالت  تامین  در  موجود  رقباي  مهم ترین   40 شماره  ي  جدول 
ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها در بازار آفریقاي جنوبی در سال 2009 میالدي را 

نشان می دهد. 

جدول 40: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی غیرآلی، 
ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

35545/4استرالیا1
10413/3چین2
557/1آلمان3
445/6آمریکا4
293/7قطر5
253/2ایتالیا6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی:782 میلیون دالر
www.trademap.org

4-4. فرش و دیگر کفپوش  ها از مواد نسجی
فرش و دیگر کفپوش  ها از مواد نسجی، چهارمین گروه کاالیی صادراتی ایران به آفریقاي 
و  آمریکا  بلژیک،  آلمان،  پاکستان،  هند،  کشورهاي  است.  میالدي  سال 2009  در  جنوبی 
چین به ترتیب جایگاه هاي اول تا ششم را در صادرات این محصوالت به آفریقاي جنوبی 
در اختیار دارند. این شش کشور در مجموع نزدیک به 72 درصد از صادرات این گروه 
کاالیی به بازار آفریقاي جنوبی را به خود اختصاص داده اند. سهم صادرات ایران به آفریقاي 
جنوبی در این گروه کاالیی، 4/2 درصد و ارزش صادرات آن در حدود 1/421 میلیون دالر 

است که رتبه نهم را در این گروه کاالیی به خود اختصاص داده است. 
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جدول شماره  ي 41 مهم ترین رقباي موجود در تامین فرش و کفپوش در بازار آفریقاي 
جنوبی در سال 2009 میالدي را نشان می دهد. 

جدول 41: مهم ترین رقباي موجود در تامین فرش و دیگر کفپوش  ها از مواد 
نسجی در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

1030/1هند1
410/4پاکستان2
39آلمان3
37/9بلژیک4
37/9آمریکا5
26/3چین6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 34 میلیون دالر
www.trademap.org

4-5. سایر محصوالت 
صادرات ایران به آفریقاي جنوبی در دیگر گروه هاي کاالیی، به ویژه بیست گروه کاالیی 
برخوردار  باالیی  حجم  از  کشورمان،  صادراتی  و  تولیدي  توانمندي  هاي  به  توجه  با  اول، 
نیست. ایران در بیشتر این گروه هاي کاالیی، برتري هاي نسبی و پتانسیل ها و قابلیت هاي 
مناسب براي صادرات در سال هاي آتی را داراست. ایران با تدوین برنامه صادراتی مدون 
و  جوش  فلز،  سنگ  مانند  کاالهایی  در  خود  صادرات  سهم  می تواند  مناسب،  اجرایی  و 
خاکستر، مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از آن، محصوالت شیمیایی آلی، میوه  هاي 

خوراکی و محصوالت دارویی را به آفریقاي جنوبی بهبود بخشد. 
جداول شماره ي 42 تا 57 مهم ترین رقبا در تامین سایر گروه هاي کاالیی صادراتی ایران 

به آفریقاي جنوبی در سال 2009 میالدي را نشان می دهند.
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جدول 42: مهم ترین رقباي موجود در تامین سنگ فلز، جوش و خاکستر در بازار 
آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

2216/2کانادا1
2014/3روسیه2
1611/3زامبیا3
1410/3آمریکا4
139/7چین5
117/8پرو6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 139 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 43: مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، 
 پنبه نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند در بازار آفریقاي جنوبی

(سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

2615/7چین1
2213آمریکا2
1710/5آلمان3
127/1انگلستان4
116/8ژاپن5
116/8ترکیه6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 167 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 44: مهم ترین رقباي موجود در تامین مواد پالستیکی و اشیاي 
ساخته شده از آن در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

20313/2چین1
18812/1آلمان2
1378/9آمریکا3
785بلژیک4
754/9کره جنوبی5
754/8عربستان 6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 1,546 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 45: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی آلی در بازار 
آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

19417/7چین1
16515/1آمریکا2
928/4بلژیک3
898/2آلمان4
767هند 5
726/6عربستان 6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 1,094 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 46: مهم ترین رقباي موجود در تامین میوه  هاي خوراکی، پوست مرکبات 
یا پوست خربزه و همانند در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

812/5آمریکا1
812/3اسپانیا2
58/6ترکیه3
57/6موزامبیک4
57/2ویتنام5
34/7اندونزي6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی:64 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 47: مهم ترین رقباي موجود در تامین انگم  ها، صمغ  ها، رزین  ها و سایر 
شیره  ها و عصاره نباتی در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

417/5چین1
313هند2
28/7دانمارك3
27/9فرانسه4
27/6اسپانیا5
27/3آلمان6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 24 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 48: مهم ترین رقباي موجود در تامین ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات 
چاقوسازي، قاشق و چنگال در بازار آفریقاي جنوبی  (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

7625/3چین1
3612/1آلمان2
3511/6آمریکا3
216/9سوئد4
144/7تایوان5
134/2هند6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 299 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 49: مهم ترین رقباي موجود در تامین توتون و تنباکو و بدل توتون و 
تنباکوي ساخته شده در بازار آفریقاي جنوبی  (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

8436/3برزیل1
2611/3زیمباوه2
2611/2هند3
135/7اوگاندا4
104/5فرانسه5
104/2چین6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 232 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 50: مهم ترین رقباي موجود در تامین کودهاي شیمیایی در بازار آفریقاي 
جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

7927/3عربستان 1
4917شیلی2
4716/4قطر3
3110/6آلمان4
175/8رژیم اشغالگر قدس5
113/8بلژیک6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 290 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 51: مهم ترین رقباي موجود در تامین گوشت و احشاي خوراکی در بازار 
آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

13345/6برزیل1
3512استرالیا2
3411/6کانادا3
299/9آرژانتین4
113/7نیوزلند5
103/4فرانسه6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 292 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 52: مهم ترین رقباي موجود در تامین فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، 
فکول یا شیر، نان هاي شیرینی در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

1511/9ایرلند1
119/1ایتالیا2
108/4آلمان3
97/3بلژیک4
97هلند5
86/6استرالیا6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 123 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 53: مهم ترین رقباي موجود در تامین ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

1,84827چین1
70510/3آلمان2
5157/5آمریکا3
2984/4ژاپن4
2744کره جنوبی5
2413/5انگلیس6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 6,845 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 54: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت گوناگون شیمیایی در 
بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

20219/9آمریکا1
13713/5آلمان2
979/6فرانسه3
595/9چین4
565/6بلژیک5
535/3انگلیس6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 1,013 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 55 : مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت دارویی در بازار 
آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

20512/9آلمان1
17611/1فرانسه2
17511آمریکا3
16910/6هند4
1348/5انگلیس5
1096/9سوییس6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی: 6,532 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 56: مهم ترین رقباي موجود در تامین آالت و دستگاه  هاي اپتیک، 
عکاسی، سینماتوگرافی در بازار آفریقاي جنوبی (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

45725آمریکا1
30716/8آلمان2
1226/7چین3
1126/1انگلیس4
874/8ژاپن5
814/4فرانسه6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی : 1,831 میلیون دالر
www.trademap.org

 جدول 57: مهم ترین رقباي موجود در تامین کاالهاي دسته  بندي نشده
(سایر کاالها) در بازار آفریقاي جنوبی  (سال 2009)

مهم ترین رقباي ردیف
موجود

ارزش صادرات کاال به آفریقاي 
جنوبی (میلیون دالر)

 سهم کشور از کل بازار کاال 
در آفریقاي جنوبی (درصد)

1,31737/5آلمان1
76321/7ژاپن2
3159تایلند3
2497/1برزیل4
1283/6انگلیس5
1253/6اسپانیا6

جمع کل واردات آفریقاي جنوبی : 3,512 میلیون دالر
www.trademap.org
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5. واردات ایران از آفریقاي جنوبی
واردات ایران از آفریقاي جنوبی در سال 2007 میالدي برابر با 219 میلیون دالر بوده 
است. این میزان واردات در سال 2008 میالدي به 156 میلیون دالر و د  ر سال 2009 
میالدي به 122 میلیون دالر کاهش یافته است. ارزش واردات ایران از آفریقاي جنوبی 
در سال 2009 میالدي نسبت به سال پیش از آن، با کاهشی به میزان 22 درصد همراه 

بوده است. 

بنابراین، ایران در این بازه  ي سه  ساله روند مناسبی در کاهش واردات به منظور تقویت تراز 
مثبت تجاري داشته است. 

جدول شماره  ي 58 ارزش واردات ایران از آفریقاي جنوبی طی سال هاي 2007-2009 
میالدي را نشان می دهد.  

جدول 58: ارزش واردات ایران از آفریقاي جنوبی طی سال هاي 2007-2009 
میالدي (میلیون دالر)

نرخ رشد (درصد)ارزش وارداتسال

2007219-

2008156-29

2009122-22

www.trademap.org

سال هاي 2007-2009  طی  جنوبی  آفریقاي  از  ایران  واردات  ارزش   4 شماره  ي  نمودار 
میالدي را نشان می دهد.
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نمودار 4: ارزش واردات ایران از آفریقاي جنوبی طی سال هاي 2007-2009 
میالدي (میلیون دالر)

اقالم وارداتی ایران از آفریقاي جنوبی در سال 2009 میالدي شامل 42 گروه کاالیی و در 
مجموع سه سال گذشته شامل 62 گروه کاالیی می شود. جدول شماره  ي 59 ترکیب اقالم 

وارداتی ایران از آفریقاي جنوبی طی سال هاي 2009-2007 میالدي را نشان می دهد.
 جدول 59: ترکیب اقالم وارداتی ایران از آفریقاي جنوبی طی دوره

2009-2007 میالدي (میلیون دالر)

فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

واردات
کاهشی219156122-کل محصوالت

نامنظم72536146چدن، آهن و فوالد 1

2
میوه  هاي خوراکی، پوست 
مرکبات یا پوست خربزه و 

همانند
نامنظم085415

افزایشی170013قند و شکر و شیرینی3

توتون و تنباکو و بدل توتون و 4
نامنظم249410تنباکوي ساخته شده
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

واردات
نامنظم100337غالت5
نامنظم84856دیگ هاي بخار و آبگرم 6
نامنظم26375سنگ فلز، جوش و خاکستر7

ماشین آالت و دستگاه هاي 8
نامنظم851180/664برقی و اجزا و قطعات آنها

9
کاغذ و مقوا؛ اشیاي 

ساخته شده از خمیر کاغذ، از 
کاغذ یا از مقوا 

نامنظم48723

نامنظم2710/0033سوخت  هاي معدنی و نفت خام10

عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، 11
نامنظم32212تانن ها و مشتقات آنها

نامنظم38212محصوالت گوناگون شیمیایی 12

13
محصوالت شیمیایی غیرآلی، 

ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات 
گرانبها

نامنظم285261

14
آخال و تفاله صنایع 

خوراك سازي، خوراکی  هاي 
آماده براي حیوانات 

افزایشی230/090/010/78

نمک، گوگرد، خاك و سنگ، 15
نامنظم250/720/630/75گچ، آهک و سیمان

آلومینیوم و مصنوعات از 16
نامنظم760/0400/74آلومینیوم  

کاهشی29110/59محصوالت شیمیایی آلی17

مصنوعات از چدن، آهن یا 18
نامنظم730/770/110/45فوالد

مصنوعات گوناگون از فلزات 19
نامنظم830/170/130/29معمولی
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

واردات

آالت و دستگاه  هاي اپتیک، 20
کاهشی900/220/210/21عکاسی، سینماتوگرافی

21
فرآورده ها از سبزیجات، 
میوه ها یا از سایر اجزاي 

نباتات
افزایشی2000/040/19

نامنظم6900/20/18محصوالت سرامیکی 22

فرش و دیگر کفپوش  ها از مواد 23
افزایشی570/0030/070/16نسجی

24
مصنوعات از سنگ، 

گچ، سیمان، پنبه نسوز 
(Asbestos)، میکا یا از مواد 

همانند
نامنظم680/050/30/15

نامنظم300/110/340/14محصوالت دارویی25

26
محصوالت حاصل از نشاسته یا 

 فکول تغییر یافته، 
چسب ها و آنزیم  ها

افزایشی3500/0010/13

 الیاف سنتتیک یا مصنوعی 27
نامنظم550/0500/12غیر یکسره

28
صابون، فرآورده  ها براي 
شستشو، فرآورده هاي 

روان کننده
نامنظم340/10/040/1

مواد پالستیکی و اشیاي 29
افزایشی390/030/10/11ساخته شده از این مواد

30
وسایل نقلیه زمینی غیر از 
نواقل روي خط راه آهن یا 

تراموا 
نامنظم870/050/020/09

نامنظم490/0200/08کتاب، روزنامه و تصویر 31

کائوچو و اشیاي ساخته شده 32
نامنظم400/160/630/07از کائوچو
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

واردات

دانه و میوه هاي روغن دار، دانه 33
نامنظم120/360/850/07و بذر و میو ه هاي گوناگون

34
لکوموتیوهاي راه آهن یا تراموا، 
نواقل روي خط راه آهن و اجزا 

و قطعات آنها
نامنظم8600/120/06

نامنظم700/0400/06شیشه و مصنوعات شیشه اي 35
افزایشی31000/03کودهاي شیمیایی36

ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات 37
نامنظم820/020/030/02چاقوسازي، قاشق و چنگال

محصوالت صنعت آردسازي، .38
افزایشی11000/01مالت و نشاسته 

 پارچه هاي نسجی آغشته، 39
افزایشی5900/0040/01اندوده، پوشانده یا مطبق شده

کاالهاي دسته  بندي نشده 40
کاهشی990/110/060/007(سایر کاالها)

سایر فلزات معمولی، سرمت ها 41
نامنظم810/00200/003و مصنوعات از این مواد 

نامنظم7400/010/001مس و مصنوعات از مس 42
کاهشی750/1800نیکل و مصنوعات از نیکل 43

نمد و پارچه هاي نبافته؛ 44
نامنظم5600/010نخ هاي ویژه؛ ریسمان، طناب

لباس و متفرعات لباس، 45
نامنظم620/0010/040غیرکشباف یا غیرقالب باف

سایر اشیاء نسجی دوخته و 46
کاهشی630/00100مهیا

کفش، گتر و اشیاي همانند، 47
نامنظم6400/0080اجزاي این اشیا 

نامنظم650/010/020کاله و اجزاي کاله48
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

واردات
کاهشی510/4300پشم، موي نرم (کرك)49

رشته  هاي سنتتیک یا 50
کاهشی540/080/060مصنوعی 

محصوالت عکاسی و 51
نامنظم370/0010/050سینماتوگرافی

کاهشی010/00100حیوانات زنده52

53
ماهی ها و قشرداران، 

صدفداران و سایر آبزیان بدون 
ستون فقرات

کاهشی030/0200

چربی ها و روغن هاي حیوانی 54
نامنظم15020یا نباتی

نوشابه ها، آبگون هاي الکلی 55
کاهشی220/130/070و سرکه

پوست خام (غیر از پوست  هاي 56
کاهشی410/070/020نرم) و چرم

چوب و اشیاي چوبی؛ زغال 57
نامنظم4400/0010چوب

58
خمیر چوب یا سایر مواد 

الیافی سلولزي؛ کاغذ یا مقوا 
براي بازیافت

کاهشی470/060/040

وسایل نقلیه هوایی، فضایی و 59
نامنظم880/1220اجزا و قطعات آنها 

نامنظم8900/0030کشتی ها، قایق ها و شناورها 60

ـ  جراحی؛ 61 مبل؛ مبل  هاي طبی 
کاهشی940/030/010اسباب تخت خواب و همانند

62
بازیچه، اسباب بازي و لوازم 

ورزش، اجزا و قطعات و 
متفرعات آنها

کاهشی950/020/0010

www.trademap.org
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سال هاي طی  جنوبی  آفریقاي  از  ایران  وارداتی  مهم  اقالم  ترکیب   5 شماره  ي   نمودار 
2009-2007 میالدي را نشان می دهد.

 نمودار 5: ترکیب اقالم وارداتی ایران از آفریقاي جنوبی طی سال هاي
2009-2007 میالدي (میلیون دالر)

6. اجالس هاي اقتصادي و تجاري مشترك
اجالس کمیسیون مشترك همکاري  هاي اقتصادي میان ایران و آفریقاي جنوبی، باالترین 
نشست مشترك اقتصادي دو کشور است. بررسی موانع و چالش  هاي موجود و ترسیم روند 

گسترش مناسبات، از وظایف این نشست است. 
اجالس کمیسیون مشترك همکاري  هاي اقتصادي و بازرگانی ایران و آفریقاي جنوبی با 
مسوولیت وزارت خارجه  ي ایران، به صورت مرتب و هر چند سال یک بار در پایتخت  هاي 
شهرهاي  در  اقتصادي  مشترك  کمیسیون  اجالس  ده  تاکنون  می  شود.  برگزار  کشور  دو 
تهران و پرتوریا برگزار شده است. آخرین نشست کمیسیون مشترك در سال 1387 در 

ایران برگزار شده است. 
نشان  را  کشور  دو  مشترك  اجالس  هاي  برگزاري  محل  و  تاریخ   60 شماره  ي  جدول 

می دهد.
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جدول 60: تاریخ و محل برگزاري اجالس  هاي کمیسیون مشترك همکاري  هاي 
اقتصادي و بازرگانی میان ایران و آفریقاي جنوبی

محلسال برگزاريبرگزارکنندهنام اجالسردیف
پرتوریا1374 شمسیوزارت خارجه  ي ایراننخستین اجالس 1
تهران1375 شمسیوزارت خارجه  ي ایراندومین اجالس 2
پرتوریا1376 شمسیوزارت خارجه  ي ایرانسومین اجالس 3
تهران1378 شمسیوزارت خارجه  ي ایرانچهارمین اجالس 4
پرتوریا1379 شمسیوزارت خارجه  ي ایرانپنجمین اجالس 5
تهران1380 شمسیوزارت خارجه  ي ایرانششمین اجالس 6
پرتوریا1382 شمسیوزارت خارجه  ي ایرانهفتمین اجالس 7
تهران1383 شمسیوزارت خارجه  ي ایرانهشتمین اجالس 8
پرتوریا1385 شمسیوزارت خارجه  ي ایراننهمین اجالس 9
تهران1387 شمسیوزارت خارجه  ي ایراندهمین اجالس 10

www.tpo.ir

با توجه به مرتبط بودن موضوع این نشست با وزارت امور اقتصادي و دارایی، بر اساس 
مصوبه  ي دولت این اجالس به این وزارت خانه محول شده است. 

7. موافقت نامه هاي تجاري و یادداشت  تفاهم هاي همکاري 
اقتصادي،   سیاسی،  زمینه  هاي  در  تفاهم  یادداشت  و  موافقت نامه  هشتاد  از  بیش  تاکنون 
تجاري،  قضایی، فرهنگی، بهداشتی، ورزشی، علمی، زنان و اجتماعی میان ایران و آفریقاي 
جنوبی به امضا رسیده است. مهم  ترین موافقت  نامه  ها و یادداشت تفاهم هاي امضا شده میان 

دو کشور ایران و آفریقاي جنوبی عبارتند از:
موافقت  نامـه بازرگانـی در مهرمـاه 1375  (که به تصویب مجلس ایران نیز رسـیده 

است). 
 موافقت  نامه پرهیـز از دریافت مالیات مضاعف و تبادل اطالعات مالیاتی در آبان  ماه 

.1376
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 . موافقت  نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاري در آبان  ماه 1376 
. موافقت نامه همکاري و کمک گمرکی در مردادماه 1385 

 . موافقت  نامه کشتی رانی تجاري و امور دریایی و بندري در فروردین  ماه 1378 
. موافقت  نامه حمل ونقل هوایی در بهمن  ماه 1379 

 یادداشـت تفاهم همکاري و کمک میان موسسات استاندارد دو کشور در خردادماه 
.1381

برخی دیگر از موافقت  نامه ها و یادداشت تفاهم هاي امضا شده میان دو کشور عبارتند از:
 یادداشت تفاهم نشست  هاي کمیسیون مشترك همکاري  هاي اقتصادي و بازرگانی.

 یادداشـت تفاهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با برخی از اتاق هاي بازرگانی 
و صنایع آفریقاي جنوبی.

 موافقت نامه علوم و تکنولوژي. 
 یادداشت تفاهم همکاري  هاي نفتی.

 یادداشت تفاهم همکاري  هاي بهداشت دام.
یادداشت تفاهم قرنطینه گیاهی و نگهداري گونه  هاي گیاهی.  

دو  فنی  و  صنعتی  تجاري،  اقتصادي،  بالقوه  ظرفیت  هاي  از  بسیاري  هنوز  وجود،  این   با 
کشور به خوبی مورد شناسایی و بهره  برداري قرار نگرفته است. روابط سیاسی خوب دو 
کشور امکان بهره برداري هر چه بیشتر در این زمینه  ها را فراهم ساخته است و بهتر است 
که نهادهاي تجاري و اقتصادي ایران نیز براي بهره  گیري هرچه بیشتر از فرصت  ها تالش 

کنند. 

8. دیدارهاي متقابل مقامات بلندپایه
شامل  جنوبی  آفریقاي  و  ایران  کشور  دو  بلندپایه  ي  مقامات  متقابل  دیدارهاي  مهم  ترین 

موارد زیر می شود:
 . سفر هیات شرکت بازرگانی دولتی ایران به آفریقاي جنوبی، خرداد 1379 

 سـفر آقاي خـرازي وزیر خارجـه  ي وقت ایران بـه آفریقاي جنوبی بـراي برگزاري 
پنجمین اجالس کمیسیون مشترك، شهریور 1379. 
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سـفر خانم انکوسـازانا دالمینی زوما1  وزیر خارجه  ي آفریقاي جنوبی به تهران براي 
برگزاري ششمین اجالس کمیسیون مشترك، بهمن 1380. 
 . سفر هیات گمرکی ایران به آفریقاي جنوبی، تیرماه 1381 

 سـفر آقاي خرازي وزیـر خارجه  ي وقت ایران  بـه آفریقاي جنوبی بـراي برگزاري 
هفتمین اجالس کمیسیون مشترك، تیرماه 1382. 

 . سفر هیات اتاق تعاون ایران به آفریقاي جنوبی، تیرماه 1382 
 سـفر هیات تجاري و بازاریابی سازمان بازرگانی اسـتان اصفهان به کشور آفریقاي 

جنوبی، مردادماه 1382. 
 سـفر خانم انکوسـازانا دالمینی زوما وزیر خارجه  ي آفریقاي جنوبی به تهران براي 

برگزاري هشتمین اجالس کمیسیون مشترك، آذرماه  1383. 
 سـفر آقاي متکی وزیـر خارجه ی ایران بـه آفریقاي جنوبی بـراي برگزاري نهمین 

اجالس کمیسیون مشترك، مردادماه 1385. 
 سـفر هیات تجـاري و بازاریابی به سرپرسـتی سـازمان بازرگانی اسـتان فارس به 

آفریقاي جنوبی، بهمن  ماه 1386. 
 . سفر معاون وزیر امور خارجه آفریقاي جنوبی به تهران، اردیبهشت  ماه 1387 

 سـفر خانم انکوسـازانا دالمینی زوما وزیر خارجه  ي آفریقاي جنوبی به تهران براي 
برگزاري دهمین اجالس کمیسیون مشترك، مردادماه 1387. 

 سـفر هیات تجاري و بازاریابی به سرپرسـتی سـازمان بازرگانی اسـتان قم، بهمن 
 .1387

9. فعالیت هاي نمایشگاهی و هیات هاي تجاري 
حضور در نمایشگاه  هاي بین المللی، ابزار موثري براي معرفی و بازاریابی محصوالت ایرانی 
در بازارهاي جهانی است. این اقدام می  تواند راهکار مطلوبی براي بازاریابی کاالهاي ایرانی 
در بازار کشور آفریقاي جنوبی باشد. با توجه به اهمیت آگاهی  رسانی و تبلیغات درباره ي 
کاالها، توانمندي ها و پتانسیل هاي ایران، هیات هاي تجاري مختلفی میان دو کشور مبادله 

شده است. 

1 . Nkosazana Dlamini Zuma
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بر اساس برنامه ریزي هایی که سازمان توسعه  تجارت و سازمان هاي بازرگانی استان ها انجام 
داده اند، شرکت  ها و تجار ایرانی تنها در یک نمایشگاه  بین  المللی در کشور آفریقاي جنوبی 
را  نمایشگاه  این  اطالعات  شماره ي 61،  جدول  کرده  اند.  شرکت  شمسی  سال  1385  در 

نشان می  دهد. 

جدول 61: اطالعات نمایشگاه  کشور آفریقاي جنوبی که شرکت ها و تجار ایرانی 
در آن حضور داشته اند (1385 شمسی)

یف
محل عنوان نمایشگاهرد

مجريتاریخ برگزاريبرگزاري

نمایشگاه بین  المللی 1
سایتکس

آفریقاي 
جنوبی

18 تا 21 
مهرماه 1385

شرکت سهامی نمایشگاه هاي 
بین المللی جمهوري اسالمی ایران

www.tpo.ir

بر اساس اطالعات سازمان توسعه  تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ایران 
انجام  استان ها  بازرگانی  سازمان هاي  و  مجموعه  ها  این  که  برنامه ریزي هایی  اساس  بر  و 
داده اند، سه هیات  تجاري ایران در سال هاي 88-1386 شمسی از کشور آفریقاي جنوبی 
بازدید کرده است. جدول شماره ي 62 مشخصات و تاریخ اعزام این هیات هاي  تجاري را 

نشان می دهد.

جدول 62: هیات هاي تجاري اعزام شده به آفریقاي جنوبی طی سال هاي 
1388-1386 شمسی

یف
مجريتاریخ اعزاممحل اعزامرد

سازمان بازرگانی استان فارسبهمن 1386آفریقاي جنوبی1

دفتر بازرگانی کشورهاي عربی و آفریقایی و دفتر امور پاییز 1388آفریقاي جنوبی2
ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت (مشترك)

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایرانمرداد 1388آفریقاي جنوبی3
www.tpo.ir
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همه ساله نمایشگاه رَند شو1 نیز، شاهد حضور شرکت  هاي ایرانی در کشور آفریقاي جنوبی 
است. 

8-1. پیشنهاد مشارکت شرکت هاي ایرانی در نمایشگاه هاي آفریقاي 
جنوبی

بر اساس تجارب حضور ایران در نمایشگاه  هاي تخصصی و بین  المللی، کاالهاي صادراتی 
ایران به آفریقاي جنوبی و توانمندي هاي موجود در کشورمان، پیشنهاد می شود که در 
سال هاي آینده، افزون بر برگزاري همایش  ها و سمینارهاي مشترك اقتصادي و بازرگانی 
میان دو کشور، برنامه ریزي مناسبی براي حضور در نمایشگاه هاي بین المللی و برگزاري 

نمایشگاه هاي اختصاصی زیر در این کشور فراهم شود.
 نمایشگاه اختصاصی کاالهاي ایران.

. نمایشگاه بین المللی صنایع دستی آفریقاي جنوبی2 
. نمایشگاه بین المللی سایتکس3 

. نمایشگاه بین  المللی مدیریت خدمات فناوري اطالعات4 
. نمایشگاه بین  المللی مواد غذایی طبیعی و ارگانیک5 

8-2. زمان هاي مناسب براي اعزام هیات تجاري به آفریقاي جنوبی
سفر به آفریقاي جنوبی در هر وقت از سال مطبوع است. به دلیل واقع شدن این کشور در 
قطب جنوب، فصل هاي تابستان و پاییز براي مسافرت و اعزام هیات تجاري به این کشور 
گرماي  ولی  است،  گرم  تابستان  روزهاي  از  برخی  جنوبی  آفریقاي  در  می شود.  پیشنهاد 

کشنده ندارد. گرم  ترین مدت سال در این کشور ماه  هاي میالدي دسامبر تا فوریه است.

1. Rand Show
2. South African Handmade Collection
3. Southern African International Trade Exhibition
4. IT Service Management World Africa Exhibition
5. Natural & Organic Products Exhibition
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فصل هفتم
زیرساخت ها ي صادراتی و راهکارهاي بازاریابی

به  محصوالت  صادرات  براي  کشور  در  موجود  ظرفیت هاي  و  زیرساخت ها  فصل  این  در 
آفریقاي جنوبی و راهکارهاي بازاریابی ایران براي حضور در این کشور بررسی می شود. 
نقاط  بانکی،  مبادالت  و  روابط  هوایی  و  دریایی  ریلی،  جاده اي،  خطوط  وضعیت  بررسی 
قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهاي پیش رو در بازار آفریقاي جنوبی و پیشنهادها و 

راهکارهاي اجرایی براي بازاریابی در این کشور، مهم ترین موارد مورد بررسی هستند.

1. زیرساخت هاي حمل و نقل 
در این بخش وضعیت خطوط جاده اي، ریلی، دریایی و هوایی موجود میان دو کشور، به 
تجاري مورد بررسی قرار  عنوان زیرساخت هاي کلیدي جهت ارسال کاال و محموله هاي 

می گیرد. 

1-1. جاده اي
با وجود این که راه جاده اي میان دو کشور بسته نیست، ولی به دلیل دوري مسافت و 
مقرون به صرفه نبودن ترانزیت جاده اي، هم اکنون کاالهاي دادوستد شده میان ایران و 
آفریقاي جنوبی از راه زمینی حمل نمی  شود. با توجه به پهناور بودن و موقعیت قاره  ي 
آفریقا، می  توان گفت ترانزیت زمینی کاال میان ایران و آفریقاي جنوبی عمًال غیرممکن 

است. 

1-2. ریلی
شبکه راه آهن آفریقاي جنوبی با طول بیش از 21 هزار کیلومتر، بخش بزرگی از مساحت 
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این کشور را پوشش داده است. ولی به دالیلی که در بخش ترانزیت زمینی نیز گفته شد، 
امکان وصل شدن خطوط ریلی دو کشور غیرممکن به نظر می  رسد.  

1-3. دریایی 
راه دریایی یکی از کانال  هاي مهم ارتباط میان ایران و آفریقاي جنوبی به ویژه در زمینه ي 
بازرگانی است. شبکه ي جهانی کشتی رانی ایران، کاالهاي کانتینري به مقصد این کشور 
را از راه خطوط دریایی و بنادر منطقه ي خلیج فارس و اقیانوس هند جابجا می کند. پورت 
الیزابت، کیپ تاون و دوربان از مهم ترین بنادر آفریقاي جنوبی در زمینه  ي صادرات، واردات 

و ترانزیت کاال هستند.
هم اکنون بنادر جنوبی ایران که در ترانزیت بین المللی کاال به کشورهاي مختلف جهان از 

جمله آفریقاي جنوبی فعالیت دارند، شامل موارد زیر می شوند: 
 بندر ماهشهر (بندر امام خمینی). 

 بندر بوشهر. 
 بندر خرمشهر. 

 بندر شهید باهنر.
 بندر آبادان. 

 بندر عسلویه. 
 بندر شهید رجایی. 

 بندر چابهار.

1-4. هوایی
میان فرودگاه هاي ایران و آفریقاي جنوبی پرواز مستقیم وجود ندارد. در حال حاضر براي 
در  معموالً  کشور از فرودگاه دوبی استفاده می شود و پروازهاي برگشت نیز  این  پرواز به 
مسیر آفریقاي جنوبی - امارات - ایران انجام می  شود. با توجه به مشکالت پرواز از طریق 
کشورهاي خارجی و به ویژه سابقه  ي مشکالت ایرانیان در کشور امارات، در صورت برقراري 
پروازهاي مستقیم میان ایران و آفریقاي جنوبی، بسیاري از مشکالت در این زمینه برطرف 

شده و همکاري  هاي دوجانبه  با سرعت و کیفیت بهتري انجام خواهد شد. 
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هنگامی که هواپیما از دوبی بلند می  شود تا به آفریقاي جنوبی برسد، از آسمان چهار کشور 
سومالی، کنیا، تانزانیا و موزامبیک می  گذرد. مسافت از فرودگاه امام خمینی تا فرودگاه 
مجموع  در  که  است  کیلومتر   6,408 ژوهانسبورگ  تا  آنجا  از  و  کیلومتر   1,222 دوبی 
دوبی  تا  خمینی  امام  فرودگاه  از  رسیدن  براي  نیاز  مورد  زمان  می  شود.  کیلومتر   7,630
نزدیک به دو و نیم ساعت و از آنجا به ژوهانسبورگ نیز هشت و نیم است که در مجموع 

حدود یازده ساعت پرواز خواهد شد. 
2. روابط بانکی 

در سال هاي گذشته روابط بانکی مستقیمی میان بانک هاي ایران و آفریقاي جنوبی وجود 
داشته است. بر اساس اطالعاتی که صندوق ضمانت صادرات ایران ارایه  کرده، پنج بانک 
اقتصادي  فعالیت هاي  براي  ایران  قبول  مورد  بانک هاي   ،63 شماره ي  جدول  در  موجود 
و مبادالت مالی در این کشور هستند. بدیهی است که بانک  هاي مذکور در جدول 66، 
بانک  هایی  هستند که براي پوشش ریسک معامالت تا سقف معین، مورد پذیرش صندوق 
هستند و این امر ارتباط کارگزاري و بین بانکی بانک  هاي ایرانی با دیگر بانک  هاي آفریقاي 

جنوبی را محدود نخواهد کرد.  
جدول 63: بانک هاي آفریقاي جنوبی مورد قبول صندوق ضمانت صادرات ایران 

رتبهنام بانکردیف
1ABSA Bank LimitedB

2FirstRand BankB

3Investec BankB

4.Ned Bank LtdB

5Standard Bank of South Africa LimitedB

www.egfi.org                                                                                    

اقدامات اولیه براي انجام عملیات کارگزاري با  در زمینه  ي روابط بانکی میان دو کشور، 
چهار بانک اصلی آفریقاي جنوبی صورت گرفته است. موضوع تضمین اعتبارات اعطایی از 

سوي بانک  هاي تجاري دو کشور نیز در دست پیگیري است. 
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فعالیت بانکی دو کشور، بیشتر از طریق استاندارد بانک آفریقاي جنوبی در ایران انجام 
صندوق  میان  همکاري  موافقت  نامه  هم چنین  دارد.  دفتر  تهران  در  بانک  این  و  می شود 
توسعه  ي  براي  جنوبی،  آفریقاي  صادرات  اعتباري  سازمان بیمه  و  ایران  صادرات  ضمانت 
پروژه  هاي مشترك تضمین سرمایه  گذاري یا بیمه  ي اعتباري طرح  هاي مربوطه به امضاي 

مقامات دو کشور رسیده است.

3. تحلیل راهبردي 
تحلیل  و  تجزیه  مدل  راهبرد،  انتخاب  و  ارزیابی  تحلیل،  براي  اصلی  مدل هاي  از  یکی 
SWOT است. در این مدل بر اساس یک الگوي منطقی، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهدیدهاي فراروي توسعه روابط تجاري ایران و آفریقاي جنوبی شناسایی شده و سپس 
متناسب با موقعیت کنونی راهبرد هایی براي تعامل با وضعیت موجود با هدف رشد مبادالت 

تجاري، به ویژه صادرات ایران به آفریقاي جنوبی پیشنهاد می شود.

3-1. زمینه ها و دالیل انتخاب راهبردها
بر  جنوبی  آفریقاي  به  ایران  محصوالت  صادرات  توسعه  ي  براي  پیشنهادي  راهبردهاي 

اساس زمینه ها و دالیل زیر انتخاب و معرفی شده اند:
 سند چشم  انداز بیست  ساله و برنامه ي پنج  ساله پنجم توسعه کشور.

 رسالت یا ماموریت هاي سازمان توسعه تجارت.
 چشم انداز توسعه صادرات غیرنفتی کشور.

 اهداف راهبردي توسعه صادرات ایران به کشورهاي آفریقایی.
 پیشینه ي روابط اقتصادي و بازرگانی ایران و آفریقاي جنوبی در سال هاي گذشته.

 نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي فراروي توسعه ي صادرات ایران به آفریقاي 
جنوبی.

جدول شماره ي 64، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي 
توسعه  ي صادرات ایران به آفریقاي جنوبی را با استفاده از مدل تحلیل SWOT نشان 

می دهد.
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جدول 64: نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي 
توسعه ي صادرات ایران به آفریقاي جنوبی

(O) فرصت ها

آفریقاي  و  ایران  میان  دوستانه  اقتصادي  و  تجاري  بلندمدت  روابط  وجود   :O1
جنوبی.

O2: امضاي موافقت نامه بازرگانی میان دو کشور.
O3: امضاي موافقت نامه گمرکی میان دو کشور.

O4: دسترسی دو کشور به آب هاي آزاد و مزیت  هاي ترانزیتی.
O5: تقویت و ارتقاي روابط سیاسی و اقتصادي ایران با آفریقاي جنوبی.

(T) تهدیدها

T1: دوري مسافت میان ایران و آفریقاي جنوبی. 
T2: عدم وجود موافقت نامه تجارت آزاد بین دو کشور.

T3: عدم وجود موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور.
T4: شناخت ناکافی نسبت به امکانات و ظرفیت  هاي همکاري مشترك.

با  جنوبی  آفریقاي  صنعتی  و  تجاري  شرکت  هاي  و  بازرگانان  آشنایی  عدم   :T5
تنوع و کیفیت محصوالت ایرانی.

(S)  نقاط قوت

چشم انداز  تدوین  در  غیرنفتی  صادرات  گسترش  به  دولت  ویژه ي  توجه   :S1
بیست ساله و برنامه ي چهارم توسعه کشور.

و  آجیل  فرش،  خام،  نفت  تولید  در  مناسب  ظرفیت هاي  و  پتانسیل ها  وجود   :S2
نیاز  مورد  غیرآلی  و  آلی  شیمیایی  محصوالت  پالستیکی،  مواد  میوه،  خشکبار، 

بازار این کشور.
S3: بازار بزرگ و پرجاذبه ایران براي شرکت  هاي آفریقاي جنوبی.

S4: ارایه سیاست  هاي حمایتی از صادرکنندگان از طریق پرداخت یارانه و جوایز 
صادراتی.

S5: وجود یادداشت تفاهم همکاري میان اتاق  بازرگانی دو کشور.
S6: امضاي موافقت نامه پرهیز از دریافت مالیات مضاعف میان دو کشور.

S7: حضور رایزن بازرگانی ایران در آفریقاي جنوبی.
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  نقاط ضعف 
(W)

W1: عدم تنوع در مبادالت تجاري دو کشور.
W2: عدم وجود مرکز تجاري ایران در آفریقاي جنوبی جهت راهنمایی و ارایه  ي 

خدمات اطالعاتی و بازرگانی به تجار و سرمایه گذاران ایرانی.
W3: تحمل عوارض گمرکی باال به علت عدم عضویت ایران در مجامع و بازارهاي 

مشترك منطقه از جمله کومسا، ساکو و یا سادك در آفریقا.
W4: باالبودن هزینه  ي تمام شده کاالهاي ایرانی به آفریقاي جنوبی به علت باال 

بودن هزینه حمل.
W5: فعال نبودن اتاق مشترك بازرگانی میان دو کشور.
W6: نبود شعبه  ي بانک  هاي ایرانی در آفریقاي جنوبی.

SO راهبردهاي 

 بهره  گیري از توانمندي  هاي صادراتی کشور براي صادرات محصوالت مورد نیاز 
این کشـور مانند نفت خام، فرش، آجیل و خشـکبار، میوه، مواد پالستیکی، 

محصوالت شیمیایی آلی و غیرآلی.
 تالش براي افزایش سهم بازار کاالهاي ایرانی با توجه به روابط تجاري دوستانه 

و ردیف هاي اعتباري میان دو کشور.
 انعقـاد موافقت  نامه  ي تجـارت آزاد و تجارت ترجیحی بین ایـران و آفریقاي 

جنوبی. 

ST راهبردهاي  

 تالش براي بهره  گیري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري میان دو کشور.
 تقویت جایگاه کاالهاي ایرانی در ذهن خریداران این کشور از راه تبلیغات.

 برگزاري نمایشـگاه  هاي تخصصی کاالهـاي ایرانی در آفریقـاي جنوبی براي 
افزایش نگاه مثبت به محصوالت ایرانی.

 شناسـایی کاالهاي مزیـت دار داخلی مورد نیـاز بازار آفریقـاي جنوبی براي 
گسترش بازار و تنوع بخشیدن به محصوالت صادراتی ایران.

 راهبردهاي 
WO

 تـالش براي ارایـه ي محصوالت باکیفیت بـه بازار آفریقـاي جنوبی به منظور 
تقویت جایگاه و سـهم بازار ایـران با توجه به تقاضاي روبه  رشـد مصرف در 

این کشور.
 ایجاد مرکز تجاري ایران در شهر ژوهانسبورگ.
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WT راهبردهاي

 تالش براي تقویت روابط بانکی و بیمه اي موجود میان دو کشور.
 ارایه  ي تسهیالت به شرکت  ها و بازرگانان این کشور براي حضور پررنگ  تر در 

بازارها و نمایشگاه  هاي ایران.
 تقویت خطوط دریایی بین دو کشور براي افزایش مبادالت تجاري دوجانبه.

 ایجاد خط مستقیم هوایی بین ایران و آفریقاي جنوبی.

راهبردهاي 
SWOT ترکیبی

 انعقـاد موافقت  نامـه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میـان ایران و آفریقاي 
جنوبی.

 تقویـت روابط بانکی و تاسـیس بانک مشـترك براي تامین مالـی صادرات و 
سرمایه  گذاري میان دو کشور.

 عرضه ي محصوالت باکیفیت به بازار آفریقاي جنوبی براي ایجاد ذهنیت مثبت 
نسبت به محصوالت ایرانی.

 افزایـش تبلیغات کاالهـاي ایرانی در رسـانه  هاي جمعی به ویـژه تلویزیون و 
مطبوعات آفریقاي جنوبی.

 راه  اندازي مرکز تجاري ایران در آفریقاي جنوبی.

3-2. راهبردهاي پیشنهادي جهت توسعه صادرات 
با بررسی جدول شماره ي 67 راهبردها به طور خالصه، در دو بخش راهبردهاي ترکیبی و 

راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت، به شرح زیر پیشنهاد می شود:

3-2-1. راهبردهاي ترکیبی
راهبردهاي ترکیبی توسعه ي صادرات ایران به آفریقاي جنوبی عبارتند از:

 انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و آفریقاي جنوبی.
 تقویت روابط بانکی و تاسیس بانک مشترك براي تامین مالی صادرات و سرمایه گذاري 

میان دو کشور.
 عرضـه ي محصـوالت باکیفیت به بـازار آفریقاي جنوبی براي ایجـاد ذهنیت مثبت 

نسبت به محصوالت ایرانی.
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 افزایش تبلیغات کاالهاي ایرانی در رسـانه  هاي جمعی به ویژه تلویزیون و مطبوعات 
آفریقاي جنوبی.

 راه  اندازي مرکز تجاري ایران در آفریقاي جنوبی.

3-2-2. راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت
راهبردهاي موقعیتی توسعه ي صادرات ایران به آفریقاي جنوبی عبارتند از:

 SO راهبردهاي
 بهره  گیري از توانمندي  هاي صادراتی کشـور براي صادرات محصوالت مورد نیاز این 
کشـور مانند نفت خام، فرش، آجیل و خشـکبار، میوه، مواد پالستیکی، محصوالت 

شیمیایی آلی و غیرآلی.
 تالش براي افزایش سـهم بازار کاالهاي ایرانی با توجه به روابط تجاري دوسـتانه و 

ردیف هاي اعتباري میان دو کشور.
 انعقاد موافقت  نامه  ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی بین ایران و آفریقاي جنوبی.

 ST  راهبردهاي 
 تالش براي بهره  گیري و گسترش موافقت نامه  هاي تجاري میان دو کشور.

 تقویت جایگاه کاالهاي ایرانی در ذهن خریداران این کشور از راه تبلیغات.
 برگزاري نمایشـگاه  هاي تخصصی کاالهاي ایرانـی در آفریقاي جنوبی براي افزایش 

نگاه مثبت به محصوالت ایرانی.
 شناسـایی کاالهاي مزیت دار داخلی مورد نیاز بازار آفریقاي جنوبی براي گسـترش 

بازار و تنوع بخشیدن به محصوالت صادراتی ایران.

 WO راهبردهاي
 تـالش براي ارایه ي محصـوالت باکیفیت به بازار آفریقاي جنوبـی به منظور تقویت 

جایگاه و سهم بازار ایران با توجه به تقاضاي روبه  رشد مصرف در این کشور.
 ایجاد مرکز تجاري ایران در شهر ژوهانسبورگ.
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 WT راهبردهاي  
 تالش براي تقویت روابط بانکی و بیمه اي موجود میان دو کشور.

 ارایه ی تسهیالت به شرکت  ها و بازرگانان این کشور براي حضور پررنگ  تر در بازارها 
و نمایشگاه  هاي ایران. 

 تقویت خطوط دریایی بین دو کشور براي افزایش مبادالت تجاري دوجانبه.
ایجاد خط مستقیم هوایی بین ایران و آفریقاي جنوبی. 

4. راهکارهاي پیشنهادي براي بازاریابی و توسعه ي بازار
ایران و آفریقاي جنوبی دو کشور با پیشینه  و داراي روابط بازرگانی، سیاسی و فرهنگی 
هستند که زمینه ي گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادي و بازرگانی را دارند. روابط تجاري 
ایران و آفریقاي جنوبی در سال هاي گذشته همواره تحت تاثیر ارزش باالي صادرات ایران 
آفریقاي جنوبی را نفت خام  کشور بوده است. بخش بزرگی از صادرات ایران به  به این 
تشکیل می دهد. میزان صادرات این کشور به ایران در سال 2009 میالدي، برابر با 122 
میلیون دالر و صادرات ایران به آفریقاي جنوبی در سال 2009 میالدي، در حدود 2,599 
مثبت  تجاري  تراز  کشور،  دو  بین  تجاري  مبادالت  وضعیت  این  است.  بوده  دالر  میلیون 

2,477 میلیون دالري را در سال 2009 میالدي براي ایران به ارمغان آورده است.
ارایه  ي اطالعات مناسب از بخش  هاي مختلف بازار آفریقاي جنوبی به تجار ایرانی، معرفی 
مناسبات  توسعه  زمینه  ي  تجاري،  مبادالت  تنوع  و  داخلی  مزیت  دار  و  جدید  کاالهاي 
این  به  ایران  غیرنفتی  محصوالت  صادرات  سهم  افزایش  و  طرف  دو  تجاري  و  اقتصادي 

کشور را فراهم می سازد. 
سوخت هاي  جنوبی،  آفریقاي  به  ایران  صادراتی  کاالیی  گروه هاي  میان  از  کلی  به طور 
گروه  چهار  می دهد.  تشکیل  را  صادرات  درصد   99/4 به  نزدیک  خام،  نفت  و  معدنی 
کاالیی دیگ هاي بخار و آب گرم، محصوالت شیمیایی غیرآلی، فرش و سنگ فلز، جوش 
و خاکستر نیز نزدیک به 4 / 0 درصد صادرات را تشکیل می دهند. در واقع این چهار 
بنابراین  هستند.  جنوبی  آفریقاي  به  ایران  غیرنفتی  صادراتی  مزیت هاي  کاالیی،  گروه 
لزوم توجه و برنامه ریزي جهت افزایش کمی و کیفی صادرات این گروه هاي کاالیی بیش 
از پیش نمایان می شود. از سوي دیگر سیاست تنوع گرایی و تقویت صادرات محصوالت 
مستعد و داراي مزیت هاي رقابتی، از جمله میوه، مواد پالستیکی، و محصوالت شیمیایی 
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آلی به این کشور نیز، باید پیگیري شود.
با توجه به اهمیت عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري در تسهیل 
صادرات و کاهش تعرفه هاي ورود به بازارهاي هدف صادراتی، پیشنهاد می شود ایران با 
می تواند  امر  این  کند.  امضا  ترجیحی  تجارت  و  آزاد  تجارت  موافقت نامه  آفریقاي جنوبی 
باعث افزایش رقابت در بازار داخلی و افزایش توان صادراتی کشور شود. کشورهاي جهان، 
گمرکی  تعرفه  با  را  صادراتی  کاالهاي  کشورها،  سایر  با  تجاري  موافقت نامه هاي  انعقاد  با 
و  اقتصادي  پیمان هاي  در  عضویت  عدم  می کنند.  صادر  هدف  بازار  به  صفر  به  نزدیک 
موافقت نامه هاي تجاري موثر،  موجب شده تا امکان ورود آسان تر به بازارهاي هدف صادراتی 

و استفاده از تعرفه هاي ترجیحی براي صادرکنندگان ایرانی فراهم نباشد. 
تشویق شرکت  هاي توانمند آفریقاي جنوبی به سرمایه گذاري در ایران، در زمینه  هاي زیر 

سودمند خواهد بود:
 تولید کاغذ از باگاس (تفاله)  نیشکر در صنایع نیشکر خوزستان. 

 توسعه راه آهن و خطوط ریلی.
 تولید آهن و فوالد. 

 سیستم  هاي آبیاري کشاورزي. 
تولید طال از معادن.  

آفریقاي  در  ایرانی  توانمند  شرکت  هاي  مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور  و  سرمایه  گذاري 
جنوبی در زمینه  هاي زیر نیز پیشنهاد می  شود:

 تولید دارو.
 پتروشیمی.

 خدمات بهداشت، درمان و پزشکی. 
 گاز.

 سدسازي. 
 خانه  سازي و کانکس  سازي. 

 خدمات مالی و بیمه  اي.
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جدول 65:  سایت هاي اینترنتی وزارت خانه ها و سازمان هاي مهم آفریقاي جنوبی

سایت اینترنتی نام وزارت یا سازمان
www.gov.zaپایگاه ایترنتی دولت آفریقاي جنوبی

www.parliament.gov.zaپارلمان آفریقاي جنوبی 

www.info.gov.zaپایگاه اطالع  رسانی دولت

www.uovs.ac.zaقوه قضاییه

www.constitutionalcourt.org.zaدادگاه قانون اساسی

www.info.gov.zaوزارت امور خارجه

www.thedti.gov.zaوزارت بازرگانی و صنعت

www.dti.gov.zaوزارت صنایع و تجارت

www.daff.gov.zaوزارت کشاورزي،  جنگل ها و ماهی گیري

www.dac.gov.zaوزارت فرهنگ و هنر

www.education.gov.zaوزارت آموزش

www.doc.gov.zaوزارت ارتباطات

www.dcs.gov.zaوزارت خدمات اصالحی

www.dod.mil.zaوزارت دفاع 

www.energy.gov.zaوزارت انرژي 

www.environment.gov.zaوزارت محیط زیست

www.doh.gov.zaوزارت بهداشت

www.labour.gov.zaوزارت کار 
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www.dmr.gov.zaوزارت منابع معدنی 

www.ruraldevelopment.gov.zaوزارت توسعه روستایی و اصالحات سرزمینی 

www.dwa.gov.zaوزارت آب

www.statssa.gov.zaوزارت آمار

www.jse.co.zaبورس سهام و اوراق بهادار آفریقاي جنوبی

www.info.gov.za

جدول 66: برخی پایگاه  هاي اینترنتی مهم آفریقاي جنوبی      
سایت اینترنتی نام وزارت یا سازمان

www.sahistory.org.zaتاریخ آنالین آفریقاي جنوبی

www.srsa.gov.zaورزش در آفریقاي جنوبی

www.art.co.zaهنر در آفریقاي جنوبی

www.southafrica.infoاطالعات درباره  ي کشور آفریقاي جنوبی 

www.tiscali.co.zaنقشه  ي راه  هاي آفریقاي جنوبی

www.wethersa.co.zaآب و هواي آفریقاي جنوبی

www.southafrica.netپایگاه گردشگري آفریقاي جنوبی 

www.southafrica.infoشبکه  ي اینترنت آفریقاي جنوبی

www.aardvark.co.zaجستجو و تحقیق درباره  ي آفریقا

www.iaafrica.comجستجو و تحقیق درباره  ي آفریقا

www.ananzi.co.zaجستجو و تحقیق درباره  ي آفریقا

www.studysa.co.zaآموزش عالی و دانشگاه  ها

www.cmputicket.co.zaبلیط سالن  هاي نمایش، ورزش و سرگرمی

www.sanparks.co.zaپارك  هاي ملل

www.globalconf.co.zaروزشمار کنفرانس  هاي مهم در آفریقاي جنوبی

www.info.gov.za 
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جدول 67: نهادهاي سفر و اقامت در آفریقاي جنوبی

سایت اینترنتینام ردیف
www.satravelguide.comراهنماي آغاز سفر در آفریقاي جنوبی1

www.wheretostay.co.zaراهنماي مکان اقامت2

www.aatravel.co.zaراهنماي مسافرتی3

www.bnb.co.za راهنمایی سفر4

www.travelonline.co.zaراهنمایی آنالین سفر5

www.eatout.co.zaراهنماي مسافرت6

www.southafrica.netگردشگري در آفریقاي جنوبی7

www.aatravel.co.zaاطالعات گردشگري آفریقاي جنوبی8

www.info.gov.za 

جدول 68: پایگاه  هاي اینترنتی مهم استان هاي مختلف آفریقاي جنوبی

سایت اینترنتینام استانردیف
1

ایسترن کیپ

www.ecdc.co.za

2www.cacadu.co.za

3www.coega.com

4www.ectourism.c..za

5www.elidz.co.za

6www.mbda.co.za

7www.bcda.co.za

8
فري استیت

www.fdc.co.za

9www.dteea.fs.gov.za

10www.fs.gov.za
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11

خاتن

www.juburg.org.za

12www.gpg.gov.za

13www.geda.co.za

14www.blueiq.co.za

15www.gauteng.net

16

کوازولو

www.kwazulunatal.gov.za

17www.tikzn.co.za

18www.dipa.co.za

19www.kzn.org.za

20www.zulu.org.za

21www.richardsbayidz.co.za

22
لمپوپو

www.til.co.za

23www.limpopotourism.org.za

24www.limpoo.co.za

25
پوماالنگا

www.mpumalanga.com

26www.mpumalanga.co.za

27www.mega.co.za

28
نورث وست

www.inw.org.za

29www.tourismnorthwest.co.za

30www.nwpg.gov.za

31
نورثرن کیپ

www.northern-cape.gov.za

32www.northern-cape.org.za

33
وسترن کیپ

www.capegateway.gov.za

34www.wesgro.org.za

35www.tourismcapetown.co.za
www.info.gov.za
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جدول 69: نام بانک ها ي مهم آفریقاي جنوبی

سایت اینترنتینام بانکردیف
1First National Bank www.fnb.co.za

2Standard Bank of South Africa www.standardbank.co.za

3Rand Merchant Bankwww.rmb.co.za

4Nedbank Ltd.www.nedbank.co.za

5South African Reserve Bankwww.reservebank.co.za

6Stanbic Bankwww.stanbicbank.co.ug

7United Bankwww.unitedbank-wv.com 

8WesBankwww.wesbank.co.za

9Bankfinwww.absa.co.za

10Barclays in Africawww.barclays.com

11Rand Merchant Bankwww.rmb.co.za

12Allied Bankwww.alliedbank.com.ph

13Volkskas Ltd.-

14Mercantile Bank www.mercantile.co.za

15First National City Bank of New York 
(South Africa) Ltd.-

www.reservebank.co.za 

جدول 70: اتاق هاي بازرگانی و سازمان  هاي بازرگانی آفریقاي جنوبی
South African Chamber of Business

Tel: (11) 4822524تلفن و دورنگار 
Fax: (11) 7261344

P.O.Box 91267 ,Auckland Park, Johannesburg 2006 South Africaنشانى
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Pretoria Chamber of Commerce and Industry

Tel: 012 217061تلفن و دورنگار 
Fax: 012 285469

Arcadia Centre,Beatrix, Pretoria 00 83, South Africa ,نشانى

Durban Metropolitan Chamber of Commerce

Tel: 3013692تلفن و دورنگار 
Fax: 3045255

Field St., P.O.B 1506 Durban 4000, South Africa 39نشانى

National African Federated Chamber of Commerce and Industry

Tel: 01214 3204 - 07تلفن و دورنگار 
Fax: 01214 2024

Private Bag X81 Soshanguve 0152 South Africaنشانى

Cape Town Chamber of Commerce

Tel: 021 232323تلفن و دورنگار 
Fax: 021 2418789

Saint Georges St.POB 204 South Africaنشانى

www.info.gov.za

جدول 71: هتل هاي مهم آفریقاي جنوبی

15 On Orange Hotel Cape Town

5 ستارهدرجه
-سایت اینترنتى
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Camps Bay Retreat Hotel Cape Town

5 ستارهدرجه
www.campsbayretreat.comسایت اینترنتى

Colona Castle Hotel Cape Town

5 ستارهدرجه
www.coloncastle.co.zaسایت اینترنتى

lton Sandton Hotel

5 ستارهدرجه
www1.hilton.comسایت اینترنتى

ace of the Lost City Sun City

5 ستارهدرجه
-سایت اینترنتى

Park Hyatt Hotel Johannesburg

5 ستارهدرجه
http://johannesburg.regency.hyatt.comسایت اینترنتى
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NH Lord Charles Hotel Cape Town

4 ستارهدرجه
www.nh-hotels.co.zaسایت اینترنتى

Premier Hotel Cape Manor Cape Town

4 ستارهدرجه
-سایت اینترنتى

Beverley Hills Sun Hotel

4 ستارهدرجه
-سایت اینترنتى

Akuwaiseni Guest House

4 ستارهدرجه
www.akuwaiseni.co.zaسایت اینترنتى

Misty Hills Country Hotel

4 ستارهدرجه
http://mistyhills.warwickhotels.comسایت اینترنتى

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


بخش سوم: پیوست ها / 161

Cabanas Hotel Sun City

4 ستارهدرجه
http://suncity.hotel.co.zaسایت اینترنتى

Grand Daddy Hotel Cape Town

4 ستارهدرجه
www.granddaddy.co.zaسایت اینترنتى

Icon Hotel Cape Town

4 ستارهدرجه
www.urbanhiphotels.comسایت اینترنتى

Protea Fire & Ice

4 ستارهدرجه
www.proteahotels.comسایت اینترنتى

Royal Palm Gateway Hotel Durban

4 ستارهدرجه
www.royal-palm.co.zaسایت اینترنتى

www.asiahotels.com
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جدول 72: فهرست چند شرکت مهم آفریقاي جنوبی
Comair

Airlinesزمینه فعالیت

www.comair.comپایگاه اینترنتى

South African Airways

Airlinesزمینه فعالیت

www.flysaa.comپایگاه اینترنتى

South African Express

Airlinesزمینه فعالیت

-پایگاه اینترنتى

South African Airlink

Airlinesزمینه فعالیت

www.saairlink.co.zaپایگاه اینترنتى

MultiChoice

Broadcastingزمینه فعالیت

www.multichoice.co.zaپایگاه اینترنتى

MNet

Broadcastingزمینه فعالیت

www.mnet.co.zaپایگاه اینترنتى
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SABC

Broadcastingزمینه فعالیت

www.sabc.co.zaپایگاه اینترنتى

e.tv

Broadcastingزمینه فعالیت

www.etv.co.zaپایگاه اینترنتى

JMCC - Software development and hardware support company

Computer and ITزمینه فعالیت

-پایگاه اینترنتى

MWEB - an ISP

Computer and ITزمینه فعالیت

www.mweb.co.zaپایگاه اینترنتى

MWEB - an ISP

Computer and ITزمینه فعالیت

www.mweb.co.zaپایگاه اینترنتى

The IQ Business Group

Computer and ITزمینه فعالیت

www.iqgroup.netپایگاه اینترنتى

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


164 / راهنماي تجارت با آفریقاى جنوبى

Yola_(webhost) - Free Website builder/Web Hosting

Computer and ITزمینه فعالیت

www.yola.comپایگاه اینترنتى

Oink Midrand Directory - Online Business Directory

Computer and ITزمینه فعالیت

Oink Midrand Directoryپایگاه اینترنتى

Lusion Technologies Web Development/Web Hosting

Computer and ITزمینه فعالیت

www.iqgroup.netپایگاه اینترنتى

Eskom

Energyزمینه فعالیت

www.eskom.co.zaپایگاه اینترنتى

IST

Energyزمینه فعالیت

www.ist-africa.orgپایگاه اینترنتى

Clover

Food and beverageزمینه فعالیت

www.clover.co.zaپایگاه اینترنتى
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SABMiller

Food and beverageزمینه فعالیت

www.sabmiller.comپایگاه اینترنتى

Ideal Processed Meats

Food and beverageزمینه فعالیت

-پایگاه اینترنتى

Baygen

Manufacturingزمینه فعالیت

-پایگاه اینترنتى

Tidewave Steelworks

Manufacturingزمینه فعالیت

www.twafrica.co.zaپایگاه اینترنتى

Avusa

Mediaزمینه فعالیت

www.avusa.co.zaپایگاه اینترنتى

Naspers

Mediaزمینه فعالیت

www.naspers.co.zaپایگاه اینترنتى
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Anglo American plc

Miningزمینه فعالیت

www.angloamerican.co.ukپایگاه اینترنتى

ASA Metals

Miningزمینه فعالیت

www.asametals.co.zaپایگاه اینترنتى

Rio Tinto

Miningزمینه فعالیت

www.riotinto.comپایگاه اینترنتى

Kumba Resources

Miningزمینه فعالیت

www.kumba.co.zaپایگاه اینترنتى

JFPI Corporation

Miningزمینه فعالیت

/www.engnet.co.zaپایگاه اینترنتى

Harmony Gold

Miningزمینه فعالیت

www.harmony.co.zaپایگاه اینترنتى
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Gold Fields

Miningزمینه فعالیت

www.goldfields.co.zaپایگاه اینترنتى

De Beers

Miningزمینه فعالیت

www.debeersgroup.comپایگاه اینترنتى

Exxaro Resources

Miningزمینه فعالیت

www.exxaro.comپایگاه اینترنتى

Anglo Platinum

Miningزمینه فعالیت

www.angloplatinum.comپایگاه اینترنتى

Pick 'n Pay

Retailزمینه فعالیت

www.picknpay.co.zaپایگاه اینترنتى

Shoprite

Retailزمینه فعالیت

www.shoprite.co.zaپایگاه اینترنتى
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Woolworths

Retailزمینه فعالیت

www.woolworths.co.zaپایگاه اینترنتى

Cell C

Telecommunicationsزمینه فعالیت

www.cellc.co.zaپایگاه اینترنتى

Virgin Mobile

Telecommunicationsزمینه فعالیت

www.virginmobile.co.zaپایگاه اینترنتى

Vodacom

Telecommunicationsزمینه فعالیت

www.vodacom.co.zaپایگاه اینترنتى

Neotel

Telecommunicationsزمینه فعالیت

www.neotel.co.zaپایگاه اینترنتى

Telkom

Telecommunicationsزمینه فعالیت

www.telkom.co.zaپایگاه اینترنتى
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MTN

Telecommunicationsزمینه فعالیت

www.mtn.co.zaپایگاه اینترنتى

www.info.gov.za 
جدول 73: روزنامه  هاي مهم آفریقاي جنوبی 

پایگاه اینترنتینام  ردیف
www.24.comسیتی پرس1

www.businessday.co.zaبیزنس دي2

free.financialmail.co.zaفایننشال میل3

www.fin24.co.zaفن ویک4

www.news24.comریپورت5

www.sowetan.co.zaسویتن6

www.sundaytimes.co.zaساندي تایمز7

www.sundaywourld.co.zaساندي ورلد (یکشنبه جهان)8

www.thestar.co.zaاستار 9

www.iol.co.zaایندیپندنت نیوز پی پرز10
www.info.gov.za

جدول 74: اطالعات رایزنی بازرگانی ایران در آفریقاي جنوبی 
رایزنی بازرگانی ایران در آفریقاي جنوبی 

نشانی: 
سفارت ایران در شهر پرتوریاي آفریقاي جنوبی

تلفن: 3425880  (002712)
دورنگار :   3421878 (002712)

تلفن همراه: 7394414382 (0027)
جناب آقاي حمید افتخاري، رایزن بازرگانی کنونی ایران در آفریقاي جنوبی است.

commercialattache@iranembassy.org.za :پست الکترونیک
www.tpo.ir
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جدول 75: اطالعات سفارت خانه آفریقاي جنوبی در ایران

سفارت آفریقاي جنوبی در ایران
نشانی: 

تهران، میدان تجریش، خیابان ولی عصر (عج)، باغ فردوس، خیابان یکتا، شماره  ي 5. 
تلفن: 9 - 22702866 – 21 – (0098)
دورنگار : 22719558 – 21 -  (0098)

(0098)  - 21 – 22719516
 آقاي ابراهیم محمد صالی1 سفیر کنونی آفریقاي جنوبی در ایران است.

www.mfa.gov.ir                                                                                                                      

جدول 76: اطالعات سفارت خانه ایران در آفریقاي جنوبی

سفارت ایران در آفریقاي جنوبی
نشانی: 

 Embassy of the I.R.of Iran,1002 Schoeman St. Hatfield 0083 Johannesburg
 ,South Africa

تلفن:  3425880 (002712)
(002712) 3421381
(002712) 3424796

دورنگار: 3421878 (002712)
آقاي اصغر ابراهیمی اصل، سفیر کنونی ایران در آفریقاي جنوبی است. 

نشانی پستی:
P.O Box No. 12546, Hatfield - 0028 - Pretoria, South Africa 

Office@Iranembassy.org.za :پست الکترونیک
 www.mfa.gov.ir                                                                                                      

1 . H.E. Mr. Ebrahim Saley
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منابع و ماخذ
1www.iccim.org. سایت اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران

2www.indexmundi.com. سایت اطالعات جامع کشورها 

3www.worldatlas.com. سایت اطالعات جغرافیائی کشورها

4www.trademap.org. سایت اطالع رسانی در زمینه ى مبادالت جهانی

4www.payscale.com. سایت اطالع رسانی در زمینه دستمزدها

اقتصادي  وضعیت  خصوص  در  اطالع رسانی  سایت   .5
کشورهاي جهان

www.traveldocumentsystems.com

6. سایت اطالع رسانی در زمینه بهره برداري از اینترنت 
در جهان

www.internetworldstats.com 

7www.payscale.com سایت اطالع رسانی در زمینه دستمزدها

خارجی  شرکت هاي  زمینه  در  اطالع رسانی  سایت   .8
فعال در جهان

www.businessmonitor.com

www.usig.org         9. سایت اطالع رسانی در زمینه ارایه کمک  هاي مالی آمریکا به سایر کشورها
10www.internationaltaxreview.com. سایت اطالع رسانی در زمینه مالیات و تبدیل ارزها

11www.info.gov.za. سایت اطالع  رسانی دولت آفریقاي جنوبی

www.wto.org 12. سایت اطالع رسانی سازمان تجارت جهانی

www.citypopulation.de                  13. سایت اطالع رسانی نحوه پراکندگی جمعیت در کشورها
www.doingbusiness.org                   14. سایت اطالع رسانی نحوه راه اندازي کسب و کار جدید

15www.reservebank.co.za. سایت بانک مرکزي آفریقاى جنوبى

16www.tpo.ir. سایت سازمان توسعه تجارت ایران
17www.egfi.org. سایت صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگانی

18www.yellowpagesworld.com. سایت کتاب زرد کشورهاي جهان

19www.irica.gov.ir. سایت گمرك جمهوري اسالمی ایران
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20www.intracen.org. سایت مرکز تجارت بین  المللی

www.iflr.co                                             21. سایت موسسه  ي بررسی کننده قوانین مالی بین الملل
www.forbes.com 22. سایت موسسه  ي فوربس 

23www.kishtpc.com. سایت نقطه ي تجاري کیش  

24www.state.gov. سایت وزارت خارجه آمریکا 

25www.mfa.gov.ir. سایت وزارت خارجه جمهوري اسالمی ایران 
www.imf.org                   2009 27. مجموعه گزارش  هاي صندوق بین المللی پول، دولت قطر، سال
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فهرست کتب منتشره از سري کتاب هاي راهنماي تجارت با کشورها
1. راهنماي تجارت با ترکیه

2. راهنماي تجارت با هنگ کنگ
3. راهنماي تجارت با اندونزي

4. راهنماي تجارت با قرقیزستان
5. راهنماي تجارت با غنا

6. راهنماي تجارت با برزیل
7. راهنماي تجارت با اوکراین

8. راهنماي تجارت با قزاقستان
9. راهنماي تجارت با پاکستان

10. راهنماي تجارت با چین 
11. راهنماي تجارت با کنیا

12. راهنماي تجارت با کره جنوبی
13. راهنماي تجارت با مکزیک
14. راهنماي تجارت با عراق

15. راهنماي تجارت با گرجستان
16. راهنماي تجارت با سوریه

17. راهنماي تجارت با عربستان سعودي
18. راهنماي تجارت با ارمنستان

19. راهنماي تجارت با ترکمنستان
20. راهنماي تجارت با ازبکستان

21. راهنماي تجارت با روسیه
22. راهنماي تجارت با امارات متحده عربی

23. راهنماي تجارت با ژاپن
24. راهنماي تجارت با ونزوئال
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25. راهنماي تجارت با تونس
26. راهنماي تجارت با تاجیکستان

27. راهنماي تجارت با مالزي
28. راهنماي تجارت با آذربایجان

29. راهنماي تجارت با هند
30. راهنماي تجارت با عمان
31. راهنماي تجارت با قطر
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