
إقتناء معدات الدفاع 
عن طريق 

احلكومة الكندية

الهيئة التجارية الكندية



تساعد الهيئة التجارية الكندية حكومات الدول األخرى في إقتناء معدات الدفاع واألمن بطريقة مبسطة وفي 
الوقت املناسب من خالل احلكومة الكندية وتساهم بذلك في تطوير العالقات الثنائية وتقلل من مخاطر الشراء.

إقتناء معدات الدفاع  بطريقة مبسطة وفي الوقت املناسب 
من خالل احلكومة الكندية

هيئة احلكومة الكندية املختصة في 
مبيعات الصادرات في ميدان

الدفاع واألمن 
الهيئة التجارية الكندية هي هيئة متلكها احلكومة الكندية وهي مسؤولة 

عن صفقات مبيعات تكنولوجيا الدفاع، األمن واخلبرات الكندية على 
أساس التعاقد املباشر بني احلكومات. 

وتعمل الهيئة التجارية الكندية حتت إشراف وزير التجارة الدولية بالتعاون 
مع خدمة املفوضني التجاريني ووزارة الدفاع الوطني الكندية لدعم 

مبيعات الصادرات. 

من يحق له إبرام الصفقات مع 
الهيئة التجارية الكندية؟

 ميكن للهيئة التجارية الكندية أن تتعاقد مع معظم احلكومات
  ذات سيادة بشأن توفير حلول في مجال الدفاع واألمن. وميكن

  للهيئة التجارية الكندية أن تعمل مع جميع املستويات
 احلكومية – الوطنية ،اإلقليمية والبلدية.

 تخضع بعض عمليات الشراء إلى موافقة وزارة الشؤون اخلارجية
 والتجارة الدولية الكندية وإذنها بإصدار رخصة التصدير. 

مبيعات الدفاع واألمن العاملية 
للهيئة التجارية الكندية

ُيعتبر التعاقد املباشر بني احلكومات وسيلة سريعة جداً إلبرام صفقات 
الشراء إضافة إلى أنه يعمل على توطيد العالقات التجارية مع كندا.  

وكاملتعاقد الرئيسي، ُتدعم الهيئة التجارية الكندية كل عقد مباشر بني 
احلكومات وذلك بتقدمي ضمانة احلكومة الكندية الكاملة.  

 ايجابيات التعاقد
من خالل احلكومة الكندية

التعاون في ميدان معدات الدفاع
تتعاون الهيئة التجارية الكندية بشكل وثيق 

مع وزارة الدفاع الوطني الكندية والقوات 
املسلحة الكندية لتلبية احتياجات احلكومات 

املشترية، وفي الوقت ذاته تقوم أيضًا بدعم 
العالقات الدفاعية التي تربط بني كندا وحلفائها 

وشركائها. وحتت تنسيق املدير العام للبرامج 
الدولية والصناعية التابع لفريق املعدات، ميكن 

احلصول على دعم وزارة الدفاع الوطني الكندية 
والقوات املسلحة الكندية بخصوص مبيعات 

معدات الدفاع الكندية عندما تكون هناك حاجة 
إلى قدرات عسكرية أو خبرة دفاعية فريدة من نوعها، مع األخذ 
في االعتبار األولويات العملية. كما تتعاون وزارة الدفاع الوطني 
الكندية بشكل وثيق مع الهيئة التجارية الكندية بخصوص بيع 
فائض املعدات العسكرية من مخزون القوات املسلحة الكندية.

وزارة الدفاع األمريكية ووكالة ناسا 
الدفاع واألمن العاملي

األعمال التجارية الدولية

الهيئة التجارية الكندية
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تشمل مبيعات الدفاع واألمن العاملية للهيئة التجارية 
الكندية على أفضل اخلصائص املتوفرة في كال منهج 

املشتريات التجارية املباشرة ومنهج املشتريات من نوع 
املشتريات العسكرية األجنبية: جدول زمني جتاري 

وعروض معدة على القياس ومراقبة احلكومة الكندية 
للعقد وضمانها إلجناز العقد. 

القدرات الكندية
تقدم الهيئة التجارية الكندية وصول مبسط ومسهل لتكنولوجيات وخبرة 
الدفاع واألمن الكندية ذات املستوى العاملي على أساس التعاقد املباشر بني 

احلكومات.

حماية اجلنود
	األسلحة الصغيرة والذخيرة

	املتفجرات الكيميائية، البيوجلية، اإلشعاعية والنووية وأنظمة اجلندي
	التكنولوجيات الطبية

	إدماج العوامل البشرية في األنظمة

القيادة والدعم
	أنظمة القيادة، التحكم واالتصاالت

	أنظمة االستخبارات، املراقبة واالستطالع
	مخابئ

املنصات اجلوية، البرية  والبحرية
	املدرعات وأنظمة احملافظة على احلياة

	الطائرات املصممة للمهام اخلاصة
	السفن القتالية السطحية

	سفن دوريات للدعم املشترك في عرض البحر
	حلول الدعم أثناء اخلدمة

أنظمة تدريب
	أجهزة تدريب تفاعلية في ميدان الصيانة

	التدريب احلي على إطالق النار وأنظمة األسلحة
	أجهزة تدريب تكتيكية على القتال القريب 

	البيئات االصطناعية الديناميكية اجلوية، البرية والبحرية

األمن االلكتروني
	أنظمة احلماية ضد االقتحام

	أنظمة حماية البنية التحتية احلساسة
	حلول شبكية خاصة بالصوت، البيانات والصورة

التعاقد املباشر بني احلكومات
 سريع وبسيط

	عملية شراء سريعة على أساس التعاقد املباشر بني احلكومات مع 
الهيئة التجارية الكندية.

	الوصول إلى أية تكنولوجيا أو خبرة متاحة من الناحية التجارية 
والتي متت املوافقة على تصديرها من كندا. 

	حلول معدة على القياس لتلبية احتياجات الدفاع واألمن بالنسبة 
للمتطلبات غير العادية يتم تسليمها في اجلدول الزمني التي 

 تختاره احلكومة املشترية. 

تقليل مخاطر الشراء
	ضمان حكومة كندا بأن العقد سيتم إجنازه طبقًا للبنود والشروط 

املتفق عليها. 
	قيام الهيئة التجارية الكندية بالتحقق من القدرة الفنية، واملالية، 

واإلدارية للموردين الكنديني وقدرتهم على تنفيذ العقد. 
	ميكن للحكومة املشترية أن تتصل مباشرة باملورد الكندي أثناء 

املفاوضات حول العقد واالتصال به بخصوص املسائل الفنية طوال 
مدة العقد. 

	التخفيف من مخاطر املشاريع وضمان املمارسات التجارية 
األخالقية وذلك عن طريق قيام الهيئة التجارية الكندية مبراقبة 

العقد طوال مدة العقد. 

حتسني العالقات الثنائية
تعزيز العالقات السياسية، االقتصادية واألمنية.   

بصفتها املتعاقد الرئيسي، ُتضيف الهيئة التجارية الكندية دعم   
احلكومة الكندية إلى عملية الشراء ابتداًء من تاريخ حتديد املورد 

الكندي إلى نهاية مدة الضمانة. 
ميكن للهيئة التجارية الكندية أن حتتفظ باملبالغ املالية    
 التي تدفعها احلكومة املشترية بالتسبيق كأمانة لديها 

إلى أن يتم تنفيذ العقد وإجنازه.
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كندا
شريكم في ميدان الدفاع

هاتف:
فاكس:

www.ccc.ca

Canadian Commercial Corporation 

350 Albert Street, Suite 700

Ottawa, Ontario K1A 0S6

+1-613-996-0034

+1-613-995-2121

الهيئة التجارية الكندية

الهيئة التجارية الكندية



صالحية
الهيئة التجارية الكندية هي هيئة متلكها احلكومة 

الكندية، والغرض من إنشائها هو املساعدة على 
تنمية التجارة بني كندا والدول األخرى.

مهمة
تدعم الهيئة التجارية الكندية التنمية التجارية من 

خالل مساعدة املصدرين الكنديني على إيجاد منفذ 
إلى أسواق املشتريات احلكومية للدول األخرى عن 

طريق التعاقد املباشر بني احلكومات.

التزام
وبصفتها هيئة احلكومة الكندية املختصة في 

مبيعات الصادرات في ميدان الدفاع واألمن، تلتزم 
الهيئة التجارية الكندية بأن تكون شريكًا ُيعول 

عليه في عمليات الشراء من كندا على أساس 
التعاقد املباشر بني احلكومات.

الهيئة التجارية الكندية


