
Club Name | اسم النادي   Club Number | رقم النادي  

Club Location | موقع النادي   District Number | رقم القطاع  

يتعين على النادي، بعد اعتماد هذا الدستور وكلما دعت إليه الحاجة، استكمال ملحق النظام الداخلي للنادي لتحديد االختيارات المفصلة التي قام بها إلدارة عملياته. يتعين 
موافقة أغلبية أعضاء النادي الفاعلين على األقل، الحاضرين والمصوتين في االجتماع الذي تمت الدعوة له حسب األصول و تم إخطار األعضاء به، وكان النصاب القانوني 

مكتمالً في جميع األوقات.
.٢٠    ، تم إجراء آخر تعديل بموجب تصويت أعضاء النادي المطلوب في    يوم     

١. Name | االسم
. اسم النادي هو  

٢. Membership Composition | تكوين العضوية
مع مراعاة متطلبات عدم التمييز المنصوص عليها في دستور نادي Club Constitution for Clubs of Toastmaster International أندية التوستماسترز المادة الثانية، 

القسم ١، يتعين أن تكون عضوية األفراد في هذا النادي:
 بال قيود.

.  يجب أن تقتصر على  

 Club تُمنح العضوية الشرفية لألفراد في هذا النادي لمدة   عام )أعوام( وبخالف ذلك يكون على النحو المنصوص عليه في دستور النادي ألندية
.Constitution for Clubs of Toastmasters International, Article II, Section 5

٣. Membership Dues and Fees | رسوم ومستحقات العضوية
رسوم Toastmasters International موضحة في Policy 8.0: Dues and Fees ويتعين تقديمها إلى المقر الرئيسي العالمي بالدوالر األمريكي. قد يقوم هذا النادي 

. أيًضا بتحصيل مستحقات ورسوم النادي من أعضائه على النحو المحدد أدناه. يتم تحصيل رسوم ومستحقات النادي في  
تحقق من تلك التي تنطبق:

.Toastmasters International ال يتم تحصيل أي مستحقات للنادي باإلضافة إلى مستحقات 
.  رسوم النادي لألعضاء النشطين هي   لكل شخص      

. يجب أن تكون هذه المستحقات واجبة السداد في أو قبل    
.Toastmasters International يشمل هذا المبلغ سداد رسوم عضوية  

.  رسوم النادي لألعضاء غير النشطين هي   لكل شخص  
. يتعين أن تكون هذه المستحقات واجبة السداد في أو قبل    

.Toastmasters International يشمل هذا المبلغ سداد رسوم عضوية  
 رسوم العضو الجديد هي   لكل شخص للعضوية الفردية في هذا النادي.
.Toastmasters International يشمل هذا المبلغ سداد رسوم األعضاء الجدد في  

 رسوم إعادة العضوية هي   لكل شخص إلعادة تفعيل العضوية الفردية لعضو سابق.
 رسوم التحويل هي   لكل شخص لتحويل العضوية الفردية من عضو في نادي Toastmasters آخر إلى هذا النادي.

إضافات خيارات النادي القياسية 
Form 6B استمارة ٦ ب

صفحة ١ من ٢

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleIIOffice29
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleIIMembership440
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Policy80DuesandFees571


٤. Regular Meetings | االجتماعات الدورية
 تُعقد االجتماعات الدورية لهذا النادي، والتي يجب أن تشمل أي اجتماع عمل لألعضاء النشطين، كل يوم 

: ، في   
.  فقط حضورياً، في المكان  

 فقط عبر اإلنترنت، باستخدام المنصات والخدمات التي يحددها هذا النادي من وقت آلخر.
 في بيئة هجينة، بالحضورعبر اإلنترنت وشخصيًا في المكان  

. 

٥. Executive Committee Meetings | اجتماعات اللجنة التنفيذية
تجتمع اللجنة التنفيذية لهذا النادي على األقل  في الزمان و المكان الذي قد تحدده اللجنة.

٦. Additional Officers | أعضاء اللجنة التنفيذية اإلضافيين
 Club Constitution for Clubs of يتعين أن يكون أعضاء اللجنة التنفيذية واللجان الدائمة لهذا النادي على النحو المنصوص عليه في دستور النادي ألندية

Toastmasters International، المواد السادسة، والسابعة، والثامنة، مع االختيار والواجبات والشروط المنصوص عليها فيها. بعيًدا عن أدوار أعضاء اللجنة التنفيذية 
المذكورين في دستور النادي، يتعين توافر الشروط اآلتية في النادي:

 عدم وجود أدوار إضافية في اللجنة التنفيذية   . 
 أدوار إضافية في اللجنة التنفيذية، مع واجبات تحددها اللجنة التنفيذية لهذا النادي، على النحو التالي: 

.

٧. Terms of Office | مدة َشغل المنصب
ينتخب هذا النادي أعضاء اللجنة التنفيذية بناًء على المدة التالية:

 منصب لفترة سنوية كاملة، من ١ يوليو حتى ٣٠ يونيو.
 منصب لفترة نصف سنوية، من ١ يوليو حتى ٣١ ديسمبر ومن ١ يناير حتى ٣٠ يونيو. )يتعين أن تجتمع األندية كل أسبوع على مدار العام بأكمله، وتختار فترات نصف    

سنوية.(

٨. Rules of Order | قواعد النظام
وفقًا لدستور النادي الخاص بأندية Article IX ،Toastmasters International، يتعين أن يعترف هذا النادي بسلطته النهائية في اإلجراءات البرلمانية مثل:

 قواعد روبرت للنظام التي تمت مراجعتها حديثًا.
، نظًرا ألن قواعد روبرت للنظام التي تمت مراجعتها حديثًا ليست سلطة معترف بها بشأن اإلجراءات 

البرلمانية ضمن اإلجراءات القضائية التي يقع فيها هذا النادي.

صفحة ٢ من ٢
تجارية المسجلة وحقوق الطبع والنشر  © Toastmasters International 2022. جميع الحقوق محفوظة إن Toastmasters International وشعارها وجميع عالماتها ال

ـ Toastmasters International وال يحق استخدامها بدون تصريح.  الخاصة بها ملكية حصرية ل
ar-SAATO-6B    Rev. 05/2022 ند ب ال

https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIIICommittees446
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIIDutiesofOfficers445
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleVIOfficers444
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleIXRulesofOrder447
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