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 DETAILS OF INSTITUTION/ASSOCIATION/COMPANY/INTEREST GROUP             المؤسسة / الجمعية / الشركة / مجموعة المصلحة بياناتتفاصيل 

 
Registered name:  _________________________________________________________________________     :االسم المسجل به 

Address:    _____________________________________________________________________________________     :العنوان 

Post Code: _____________________________________________________________________________________     :الرمز البريدي 

Country/State:  __________________________________________________________________________________     :البلد / الدولة 

Tel:  _____________________________________________________________________________________    :رقم الهاتف 

Fax: _____________________________________________________________________________________    :رقم الفاكس 

Website:  _____________________________________________________________________________________:الموقع اإللكتروني 

 

Sector of business operation: _________________________________________________________________________ :قطاع العمل 

 

Main activity of business: _____________________________________________________________________ الرئيسي:  األعمال نشاط   

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

    2022استمارة طلب عضوية مجلس األعمال التجارية بالكوميسا  
CBC Membership Application Form 2022 

 

Annual Turnover: (mark X) 50 000 - 500 000 USD   األعمال السنوي:  محج دوالر أمريكي  500000 إلى 50000من 

 ( X)ضع عالمة 

500 000 USD   - above    دوالر أمريكي  500000أكثر من 

Less than 50 000 USD   دوالر أمريكي  50000أقل من 
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 :LIAISON PERSON         مسؤول االتصال: 

 

Title   اللقب 

Full names   بالكامل االسم 

Job Title   الوظيفة 

Postal Address  العنوان البريدي 

Email Address  البريد اإللكتروني 

Tel   رقم الهاتف األرضي 

Mobile   رقم المحمول 

 

 

 :CORPORATE REPRESENTATIVE        ممثل المؤسسة:  

 

Title   اللقب 

Full names   االسم بالكامل 

Job Title   الوظيفة 

Address (Postal, phone ,fax)   الفاكس(  –الهاتف  –العنوان )البريد 

Email  البريد اإللكتروني 

Mobile   رقم المحمول 

 

 

 :PAYMENT DETAILS         تفاصيل سداد االشتراك: 

 

Have you 

agreed to Terms 

and Conditions 

of membership? 

هل توافق على   

 العضوية؟شروط 

Mode of 

payment: 

 

CASH ……….. ..……… CHEQUE            نقدا    حساب شخصي/ماستركارد  ..……… ISA/MASTERCARD            بشيك

 : طريقة الدفع

 تاريخ انتهاء الدفع   

  شهرا (             12)

Ending date of  payment 

(12 months) 

 تاريخ بداية الدفع  

  شهرا (             12)

Starting date of payment 

(12 months) 
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FEES;(Tick as 

appropriate) 

 

ناشئة  العمال األ

EMERGING 

BUSINESSES   / 

 

صغيرة  المشروعات ال

 SMEمتوسطة ال و

 

 وطنية الجمعيات ال

NATIONAL 

ASSOCIATIONS/   

 

 األعضاء األساسيون 

  PRINCIPLE  

 

 قليمية  اإلجمعيات ال

REGIONAL 

ASSOCIATIONS 

 

   / CORPORATESشركات ال

 

 /   HONORARY  شرفيةالعضوية ال 

 

 /   MEMBERSعضاء األ

 

 مصالح  المجموعات 

INTEREST GROUPS 

 

   :الرسوم

)ضع عالمة على  

 االختيار المناسب( 

 

US$ 1000 دوالر أمريكي    

 …………… 

 

 

US$ 2000 دوالر أمريكي    

……………… 

 

US$ 2500 دوالر أمريكي   

………………….. 

 

 

US$5000  دوالر أمريكي 

…………………………………… 
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   عضوية مجلس األعمال التجارية بالكوميسا  وأوضاع  شروط  
TERMS AND CONDITIONS OF CBC MEMBERSHIP 

 
 

 العضوية 
 

األعمال   مجلس  عضوية  تتكون 
 التجارية بالكوميسا من اآلتي:  

 
 : األعضاء األساسيون

للقطاع  و الوطنية  الجمعيات  هم 
االقتصادات   يمثلون  الذين  الخاص 

 الوطنية للدول األعضاء؛  
 : األعضاء المنتسبون

بعد   المدرجة   الفردية  الشركات  وهم 
الجمعية العمومية    تقدمها وعند قبول  

مجموعات  من  العديد  وكذلك  لها، 
التي   المشتركة  بالسوق  المصالح 
أهداف   مع  ومراميها  أهدافها  تتوافق 
ومرامي السوق المشتركة، وذلك  بعد 

  الجمعية العمومية   تقدمها وعند قبول  
 لها؛  

 :  األعضاء الشرفيون
لألشخاص  وتُم الشرفية  العضوية  نح 

لإلسهام  اإلمكانات  ذوي    المستحقين 
جوهرية   مجلس  بصورة  رفاهة  في 

ويُدَرجوا    األعمال التجارية بالكوميسا
المنتسبين.   األعضاء  تصنيف  تحت 
هذه   الوزاري  المجلس  ويمنح 
تنوع   ضمان  لروح  إحياًء  العضوية 

 األفكار وتوسيع قاعدة الدخل.  
 

 الجمعية العمومية  
 

تتألف الجمعية العمومية من األعضاء 
الهيئة  تمثل  وهي  المعينين،  الممثلين 
العليا لصنع سياسات مجلس األعمال  

با جميع  التجارية  وتُسند  لكوميسا. 
التجارية   األعمال  مجلس  سلطات 
النص   أحكام  حسب  ألحكام، 

 إلى الجمعية العمومية. التشريعي،  
( الفقرة  نص  مراعاة  تلتزم  2ومع   ،)

وجه   على  بالقيام  العمومية  الجمعية 

 الخصوص باآلتي: 

األعمال   -1 مجلس  سياسة  وضع 

 التجارية بالكوميسا،  
األعمال   -2 مجلس  برامج  وضع 

ينصب  التي  بالكوميسا  التجارية 

تركيزها على الحفاظ على مصالح  

مجتمع األعمال بالسوق المشتركة  

 وحمايتها، 
صنع   -3 ألجهزة  التوصيات  تقديم 

يخص   فيما  بالكوميسا  السياسات 

على  التأثير  ذات  المسائل 

 مصالحه،  
في  تحد -4 المساهمات  صيغة  يد 

 ميزانية مجلس األعمال التجارية،  
األعمال   -5 مجلس  ميزانية  اعتماد  

أعضاء  وانتخاب  التجارية 

 المجلس التنفيذي، 
االنضمام   -6 طلبات  في  النظر 

 لعضوية المجلس،  
اتخاذ قرار بشأن طلبات عضوية  -7

في   التجارية  األعمال  مجلس 

 
 سداد االشتراكات 

 
يتعهد األعضاء بسداد االشتراكات وفقاً لما يحدده 
المجلس التنفيذي. وتُدفع االشتراكات مقدماً أو في  
 تاريخ االستحقاق الذي يحدده المجلس التنفيذي. 

 
عضوية مجلس األعمال التجارية بالكوميسا في 

 المنظمات األخرى 
 

بالكوميسا  التجارية  األعمال  لمجلس  يجوز 
اب لعضوية أي منظمة دولية االنضمام أو االنتس

مباشراً   اتصاالً  أهدافها  تتصل  إقليمية  شبه  أو 
 بأهداف مجلس األعمال التجارية بالكوميسا. 

 
 تعليق العضوية وإلغاؤها  
 

مجلس   أنشطة  في  المشاركة   سنة  لمدة  تُعلَّق  
لألعضاء  بالنسبة  بالكوميسا  التجارية  األعمال 
الذين على الرغم من استالمهم رسائل تذكير تظل 
عليهم متأخرات في سداد االشتراكات تزيد على 
سنتين أو يخفقوا في الوفاء بااللتزامات األخرى  

 المذكورة في هذا النص التشريعي.   
 

األعمال   وتتوقف مجلس  في  أي عضو  عضوية 

المنصوص   السنة  نهاية  عند  بالكوميسا  التجارية 

( من هذه المادة في حالة عدم  1عليها في الفقرة )

سداده المتأخرات التي عليه أو عدم التزامه بأي 

 من قرارات الجمعية العمومية.   
 

الوفاء  من  عضو  أي  العضوية  تعليق  يعفي  وال 

 اه مجلس األعمال التجارية. بالتزاماته المالية تج
 

 االنسحاب من العضوية  
 

على أي عضو يرغب في االنسحاب من عضوية  
يرسل   أن  بالكوميسا  التجارية  األعمال  مجلس 
المجلس   إلى  عام  مدته  مسبق  كتابي  إخطار 
عضوية   وتتوقف  االنسحاب.  في  بنيته  التنفيذي 
التجارية  األعمال  مجلس  في  العضو  ذلك 

ية تلك السنة في حالة عدم سحب  بالكوميسا في نها
 اإلخطار.  

 

 
( من  1وخالل فترة السنة المشار إليها في الفقرة )

في  يرغب  الذي  العضو  يتعين على  المادة،  هذه 

على  التجارية  األعمال  مجلس  من  االنسحاب 

الرغم من ذلك مراعاة أحكام هذا النص التشريعي 

  ويظل مسؤوالً عن تنفيذ االلتزامات التي يفرضها.
 

وتُبقي االلتزامات التي يراعيها األعضاء بموجب  

هذا النص التشريعي، إلى أقصى حد ضروري،  

 على عضوية أي عضو وتحول دون إلغائها. 
 

مجلس   يمتلكها  أصول  أو  ممتلكات  أية  تبقى 

أي   إقليم  في  بالكوميسا وتوجد  التجارية  األعمال 

دولة عضو وتحت سيطرة أي عضو منسحب من 

م ضمن  التجارية العضوية  األعمال  مجلس  لكية 

 وتكون متاحة لمجلس األعمال التجارية.  
 

 تسوية النزاعات 

 
PAYMENT OF SUBSCRIPTIONS 

 
Members shall undertake to pay such 
subscriptions as may be determined by 
the Board. 
Subscriptions shall be payable in 
advance or on due dates prescribed by 
the Board. 
 
MEMBERSHIP OF THE CBC IN 
OTHER ORGANISATIONS 

 
The CBC may be a member or associate 
member of any sub-regional or 
international organisation whose 
objectives are directly related to the 
objectives of the CBC. 
 
SUSPENSION AND REVOCATION 

 
Members who in spite of reminders, are 
in arrears of more than two years 
payment of subscription, or have failed to 
comply with other obligations defined in 
this Constitution, or the decisions of the 
General Assembly, shall, , be suspended 
from participating in the activities of the 
CBC for a period of one year. 
 
Any member on suspension who, at the 
end of the period provided for in 
paragraph 1 of this Article has not paid its 
arrears, or complied with any decision 
made by the General Association shall 
cease to be a member of the CBC. 
 
The suspension of membership shall not 
exempt a member from the discharge of 
its financial obligations to the CBC. 
 
WITHDRAWAL 
 
Any member wishing to withdraw from 
the CBC shall give to the Board one 
year’s written notice of its intention to 
withdraw and at the end of such year 
shall, if such notice is not withdrawn, 
cease to be a member of the CBC. 
 
During the period of one year referred to 
in paragraph 1 of this Article, a member 
wishing to withdraw from the CBC shall 
nevertheless observe the provisions of 
this Constitution and shall remain liable 
for the discharge of its obligations under 
this Constitution. 
 
The obligations assumed by members 
under this Constitution shall, to the extent 
necessary, survive the termination of 
membership of any member. 
 
Any property and assets of the CBC 
situated in the territory of a member State 
and is under the control of a member who 
has withdrawn from membership shall 
continue to be the property of the CBC 
and be available to the CBC. 
 
SETTLEMENT OF DISPUTES 
 

 
MEMBERSHIP 

 
Membership of the CBC shall be 
composed of: 
 
Principal Members  
Private sector national associations 
representing various sectors of 
national economies of member 
States; 
Associate members  
Incorporated individual companies 
upon admission by the General 
Assembly after application; 
Various interest groups in the 
Common Market whose aims and 
objectives are in conformity with the 
aims and objectives of the Common 
Market upon admission by the 
General Assembly after application. 
Honorary Membership:  
This will be granted to deserving 
persons with the potential to 
contribute to the well being of the 
CBC in a significant way and will fall 
under the category of Associate 
Members. The council will grant the 
membership in the spirit of ensuring 
diversity of ideas and broadness of 
the income base. 
 
THE GENERAL ASSEMBLY 

 
The General Assembly, which shall 
be composed of designated 
representative members,  
The General Assembly shall be the 
supreme policy organ of the CBC.  
All the powers of the CBC shall, 
subject to the provisions of this 
Constitution, be vested in the 
General Assembly. 
Without prejudice to the provisions 
of paragraph 2, the General 
Assembly shall, in particular:  
1- Determine the policy of the 

CBC; 
2- Determine programmes, of the 

CBC whose focus shall be to 
promote and protect the 
interests of the business 
community in the Common 
Market; 

3- Make recommendations to the 
policy organs of COMESA 
regarding policy issues that 
affect their interests; 

4- Determine the formula for the 
contributions to the budget of 
the CBC; 

5- Approve the budget of the CBC 
and elect members of the 
Executive Board; 

6- Consider applications for 
membership of the CBC 
membership; 

7- Decide on applications for 
membership of the CBC to sub-
regional, regional and 
international organisations; 
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المنظمات الدولية واإلقليمية وشبه 

 اإلقليمية،  
إنهاء   -8 أو  تعليق  بشأن  قرار  اتخاذ 

 عضوية أي من األعضاء،  
9-   / أعمال  إنهاء  بشأن  قرار  اتخاذ 

التجارية   عمليات مجلس األعمال 

 بالكوميسا.  
 

 التزامات العضوية 
 

لبذل  العضاء  من  عضو  كل  يسعى 
وتوجيه  للتخطيط  جهده  قصارى 

ن الترويج ألهداف  برامجه حتى يضم
وتحقيقها.   التجارية  األعمال  مجلس 
على  يتعين  الخصوص،  وجه  وعلى 
 كل عضو من األعضاء القيام باآلتي:  

االلتزام بأحكام النص التشريعي   •
والتعاون في كافة األنشطة  

الترويج ألهداف مجلس   لضمان 

 األعمال التجارية وتحقيقها،  

مساندة وتنفيذ قرارات الجمعية   •
 العمومية والمجلس التنفيذي، 

سداد االشتراكات السنوية  •
 والرسوم عند وحسب الطلب. 

 
 

 
تتم تسوية أي نزاع قد يطرأ بين أعضاء مجلس  
هذا  تفسير  بسبب  بالكوميسا  التجارية  األعمال 
عن   ودية  بصورة  تطبيقه  أو  التشريعي  النص 
وفي  المعنية.  األطراف  من  موقع  اتفاق  طريق 
يحيل  النزاع،  ذلك  تسوية  من  التمكن  حالة عدم 
ذلك  العمومية  للجمعية  التابع  التنفيذي  المجلس 

خال الكوميسا األمر  عدل  محكمة  إلى  شهر  ل 
للتحكيم ضمن سياق اختصاص التحكيم بها حسب  

 ( من المعاهدة.  28نص المادة )
بالتساوي على عاتق  التحكيم  تكلفة  تحميل  ويتم 

 مجلس األعمال التجارية وأطراف النزاع.  
 

 
 

 
 
 

Any dispute between members of the 
CBC arising from the interpretation or 
application of this Constitution shall be 
settled amicably by agreement signed by 
the parties concerned.  Upon failure to 
settle such dispute, the Executive Board 
of the General Assembly shall, within one 
month, refer such a matter to the 
COMESA Court of Justice for Arbitration 
within its arbitration jurisdiction as 
provided under Article 28 of the Treaty.  
The cost of arbitration shall be borne on 
an equal basis by the CBC and the 
parties to the dispute. 
 

 
 

 

8- Decide on the suspension or 
termination of membership of a 
member; 

9- Decide on termination of 
operations of the CBC; 

 
OBLIGATION OF MEMBERS 

 
Each member shall make every 
effort to plan and direct its 
programmes with a view to ensure 
the promotion and attainment of the 
objectives of the CBC.  In particular, 
each member shall: 

• Abide by the provisions of the 
Constitution and cooperate in 
all activities to ensure the 
promotion and attainment of 
the objectives of the CBC; 

• Support and carry out 
decisions of the General 
Assembly of the Board; 

• Pay annual subscriptions and 
fees as and when required 

 

 
 أوافق أنا الموقع أدناه على شروط االنضمام لعضوية مجلس األعمال التجارية بالكوميسا.  

I hereby accept the above terms and conditions of being a CBC Member. 
 
 

   ............................................................................................................................................................................................ :Nameاالسم: 
 
 

    ................................................. :Dateالتاريخ:                          :Signature   .......................................................................................التوقيع: 

 


