
إجناز املشاريع بطريقة 
مبسطة من خالل 
احلكومة الكندية

الهيئة التجارية الكندية



تساعد الهيئة التجارية الكندية حكومات الدول األخرى في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مجاالت تكنولوجيا 
املعلومات و املشاريع االجتماعية واالقتصادية عن طريق احلكومة الكندية، وتساهم بذلك في توطيد العالقات 

الثنائية واحلد من مخاطر التنفيذ.

 إجناز املشاريع بطريقة مبسطة في 
وقتها احملدد بضمان احلكومة الكندية

 وكالة التعاقد الدولى 
للحكومة الكندية

الهيئة التجارية الكندية )CCC( هي هيئة متلكها احلكومة 
الكندية وهي مسؤولة عن صفقات بيع املنتجات واخلدمات من 

كندا على أساس التعاقد املباشر بني احلكومات.

وتعمل الهيئة التجارية الكندية حتت إشراف وزير التجارة الدولية 
باحلكومة الكندية عن طريق التعاون مع السفارات و الغرف التجارية 

الكندية في اخلارج.

مع من نتعاقد؟
تتعاقد الهيئة التجارية الكندية مع معظم احلكومات ذات السيادة 

من أجل تقدمي احللول الكندية املناسبة. كما ميكن للهيئة أن تعمل 
مع جميع املستويات احلكومية. 

النشاط التجارى الدولى للهيئة التجارية 
الكندية

ُيعتبر التعاقد املباشر بني احلكومات هو أسرع وسيلة إلبرام الصفقات 
وبناء عالقات جتارية جيدة مع كندا. وبصفة الهيئة كمتعاقد 

أساسى للحكومة  فهى ُتدعم كل عقد مباشر بني احلكومات وذلك 
بتقدمي ضمانة احلكومة الكندية الكاملة لهذا التعاقد.  

العرض التجاري الكندي
تقدم الهيئة التجارية الكندية نهجا مميزا للتعاقد املباشر بني 

احلكومات ملواجهة التحديات التي تواجهها حكومة املشتري عند 
شراء منتجات أو خدمات من السوق الدولية. بفضل خبرة الهيئة 

التي متتد عبر عقود عديدة تستطيع تلبية املتطلبات اخلاصة لتنفيذ 
املشاريع مهما كانت درجة التعقيد وذلك اعتماداً على ما يلي:
	آلية تعاقد موثوق بها ومباشرة بني احلكومات مدعومة بضمانة 

احلكومة الكندية لتنفيذ هذا التعاقد.
	توفير أعلى مستوى من الكفاءات الكندية من أجل تلبية متطلبات 

املشاريع.
	ُتوفر الهيئة التجارية الكندية مصادر متويل املشاريع بالتعاون مع 

. )EDC(وكالة تنمية الصادرات الكندية

فوائد التعاقد املباشر بني احلكومات
السرعة و السالسة

	اإللتزام بالتنفيذ السريع على أساس التعاقد املباشر بني احلكومات 
مع الهيئة التجارية الكندية.

	توفير التكنولوجيا واخلبرات التجارية املتاحة واملصدق على 
تصديرها من كندا.

	تقدمي حلول مناسبة لتلبية متطلبات املشاريع ليتم تسليمها في  
الوقت احملدد.  

احلد من مخاطر الشراء
	تقدم احلكومة الكندية ضمانا بإجناز العقد طبقًا للبنود والشروط 

املتفق عليها.
	 تلتزم الهيئة التجارية الكندية بالتحقق من القدرات

 الفنية، واملالية، واإلدارية للموردين الكنديني، وقدرتهم
على تنفيذ العقد.
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وزارة الدفاع االمريكية ووكالة ناسا 
الدفاع واألمن العاملي
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البنية التحتية األمنية
	 األنظمة األمنية للمطارات ومعداتها.

	 أنظمة أمن احلدود وإصدار جوازات السفر.
	 أنظمة مراقبة السواحل، وحركة مرور السفن.

	 احللول األمنية اخلاصة بالبنية التحتية احلساسة.
	 احللول األمنية اخلاصة بشبكة اإلنترنت والنظام احلاسوبى.

البنية التحتية االقتصادية
	 املطارات ومدرجات املطارات ومباني الوصول واملغادرة وأنظمة

املالحة اجلوية.
	الطاقة الكهربائية مبا في ذلك محطات توليد الكهرباء والشبكة 

الكهربائية والتوزيع احمللي.
	توريد أجهزة ومعدات املوانئ والسكة احلديدية والنقل واملواصالت 

وأنظمة التحكم املبنية على االتصاالت.

البنية التحتية االجتماعية
	املدارس واجلامعات والكليات واملعاهد املتخصصة وإعداد و تطوير 

املناهج الدراسية ومناهج التدريب.
	املستشفيات والعيادات الطبية املتخصصة مبا في ذلك األجهزة 

واملعدات وتدريب العاملني.
	املاء و الصرف الصحي واخلزانات وأنابيب الصرف واملضخات 

والصمامات وأجهزة التنقية واملعاجلة واألجهزة الذكية للقياس.

	 ُيتاح للحكومات املتعاقدة أن تتصل مباشرة باملورد الكندي
 أثناء فترة التفاوض و إمتام العقد بخصوص املسائل الفنية طيلة

مدة التعاقد.
	احلد من املخاطر التى قد تواجه املشاريع مع ضمان املمارسات 

التجارية األخالقية وذلك عن طريق مراقبة الهيئة التجارية الكندية 
لبنود العقد طيلة مدته. 

توطيد العالقات الثنائية
	تعزيز العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية.

	 بصفتها املتعاقد األساسى توفر الهيئة التجارية الكندية دعم 
وضمانة احلكومة الكندية إلى الصفقة ابتداءاً من تاريخ حتديد املورد 

الكندي إلى نهاية مدة الضمانة.
	تضمن الهيئة التجارية الكندية  املبالغ املالية التي تدفعها احلكومة 

املشترية مقدما كأمانة لديها إلى أن يتم تنفيذ العقد وإجنازه.

القدرات الكندية الرئيسية
تقوم الهيئة التجارية الكندية بتوفير أعلى مستوى من التكنولوجيا 

و اخلبرات الكندية كأساس للتعاقد املباشر بني احلكومات. وفيما 
يلي عينة من هذه القدرات :

البنية التحتية في مجال تكنولوجيا املعلومات
	أنظمة تسجيل الناخبني على أساس املقاييس أو السمات احليوية.

	أنظمة بطاقات الهوية القومية.
	أنظمة تسجيل صكوك ملكية األراضي و املعلومات اجلغرافية.

	أنظمة إدارة الضرائب احلكومية.
	أنظمة اليانصيب اإللكترونية.

تعتمد الهيئة التجارية الكندية على خبرة  ٦٥ عامًا في 
مجال التعاقد الدولي وعلى درايتها التامة لقطاع الصناعة 

الكندية من أجل تلبية متطلبات مشاريعكم املتعلقة 
بالبنية التحتية.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n



كندا
شريكك الرئيسى

في تنمية البنية
التحتية.

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

الصور مهداه من قبل بومباردييه و وكالة كندا للخدمات احلدودية



الصالحيات
الهيئة التجارية الكندية هي هيئة متلكها احلكومة 

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

املهام
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.

اإللتزامات
كون الهيئة التجارية الكندية وكالة التعاقدات 

الدولية للحكومة الكندية فهي تلتزم بأن تكون 
شريكًا موثوقًا يعتمد عليه في عمليات الشراء من 

كندا من خالل التعاقد املباشر بني احلكومات.

الهيئة التجارية الكندية

الصور مهداه من قبل بومباردييه و وكالة كندا للخدمات احلدودية


