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 الئحةأحكام ال ( 1مادة ) 

مستقباًل فى جميع تسرى أحكام ىذه الالئحة عمى المرتمين الحاليين ومن سيتم تعيينيم 
الكنائس القبطية األرثوذكسية بجميورية مصر العربية وىى استرشادية لمكنائس خارج 

 . مصر وفى بالد الميجر
 تعريفات ومصطلحات ( 2مادة ) 

 الرئاسة الكهسية 

واآلبووواء المطارنوووة واآلبووواء األسوووايفة كووول  فوووى إيبارشووويتو المقصوووود بيوووا البابوووا البطريووورك 
وينوووب عوون يداسووة البابووا اآلبوواء األسووايفة العموميووون كوول  فووى المنطقووة التووى يكمفووو بيووا 

 يداسة البابا وتحت إشراف يداستو.
 املرتل 

يقصد بو فى ىذه الالئحة المرتل المتفور  مون خريجوى معيود ديوديموس بالقواىرة ومعيود 
المحوورق بيسوويوط ومووا يتبعيمووا موون المعاىوود فووى الكوورازة المريسووية والووذى  ديووديموس بوودير

يجيووود ألحوووان الكنيسوووة القبطيوووة ويوووادر عموووى ترديووودىا وتسوووميميا ل جيوووال المختمفوووة وىوووو 
المسوووئول عووون ييوووادة الشوووعب والشمامسوووة وييوووادة الموووردات واأللحوووان الكنسوووية لخوووورس 

 الشمامسة .
 املعلم

يوًا بصوفتو المسوئول عون تعمويم وتسوميم األلحوان الكنسوية مسمى لممرتل توردده العاموة حال
بالمغووة القبطيووة ل جيووال المختمفووة فووى كنيسووتو ومسووئول كووذلك عوون ييووادة الشووعب خووالل 

 الصموات الميتورجية .
 خورس الشمامسة

ىوم مجموعووة موون الشمامسووة الوذين يشوواركون الشووعب فووى موردات القووداس ا ليووى وغيووره 
 ناسبات الكنسية تحت ييادة المرتل .من الصموات الميتورجية والم

فى حالة إلتحاق مرتل بخدمة كنيسة يسوتوجب موافقوة الكواىن المسوئول وأغمبيوة مجموس 
 الكنيسة .
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 السمات واملؤهالت والشروط الواجب توافرها فى املرتل(  3مادة ) 

 السمات

 السموك .و  السير أن يكون حسن -1
ة بحسب أصوليا الكنسية ومطيعًا لرئاسة محبًا لتعميم األلحان الكنسيأن يكون  -2

 . الكنيسة واألباء الكينة
 املؤهالت

أن يكون من خريجى المعاىد المعتمدة مون الكنيسوة القبطيوة األرثوذكسوية مثول معيودى 
 ديديموس بالقاىرة والمحرق وما يتبعيما من المعاىد المتخصصة .

 الشروط

 . فقط رجالأن يكون من ال -1
 . أية أحكام جنائية نيائية مخمة بالشرف واألمانةر ضده ديد صكون ال يأ -2
( موون 5أن يكووون متفرغووًا لكوول خوودمات الكنيسووة حسووب مووا ىووو مووذكور فووى المووادة ) -3

 ىذه الالئحة .
 أن يكون نال بركة أحد الرتب الشماسية . -4

 ( مسوغات التعيني 4 مادة )

 .المؤىل الدراسى -1
 الجنائية .الحالة صحيفة  -2
 ويف من التجنيد .الم -3
 صورة الريم القومى . -4
 شيادة الميالد . -5
 تزكية أب األعتراف . -6
 تزكية األب المشرف عمى المعيد المتخرج منو . -7
 أال يكون محرومًا كنسيًا من المجمس ا كميريكى العام أو الفرعى . -8
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أمكوون  أن يكووون حاصوواًل عمووى درجووة شماسووية عمووى األيوول ابصوومتس )مرتوول( كممووا -9
 م.13/6/1992حسب توصية المجمع المقدس باستحسان ذلك فى جمسة 

 خدمات املرتل ( 5مادة ) 

 المرتل مسئول مسئولية مباشرة أمام كينة الكنيسة التى يعمل بيا عما يمى :
 أواًل : اخلدمات الطقسية

يقصوود بووذلك االنتظووام فووى الخدمووة بووالزى الطقسووى لمشووماس )التونيووة   البطرشوويل(  -1
 أثناء صموات القداس ا ليى والصموات الميتورجية والمناسبات الكنسية .

 التناول من األسرار المقدسة بانتظام . -2
المرتوووول مسووووئول عوووون تنظوووويم خدمووووة األلحووووان والمووووردات أثنوووواء القداسووووات ا لييووووة  -3

 ات والتسبحة وغيرىا من الصموات الميتورجية .والعشي
المرتوول مسووئول عوون صووموات وطقوووس الكنيسووة األخوورى مثوول المعموديووة وصووموات  -4

 ا كميل والخطبة وكذا الجنازات ... إلخ .
 ثانيًا : اخلدمات الوظيفية

تسووميم األلحووان والتسووبحة لجميووع المراحوول السوونية طبقووًا لخطووة معتموودة موون األمانووة  -1
 مة لمخدمة التى يتم وضعيا بالتنسيق مع مرتل الكنيسة .العا

ا لتووووزام بالمواعيوووود عمووووى أن يكووووون الغيوووواب واألجووووازات بموافقووووة مسووووبقة موووون األب  -2
 الكاىن المسئول .

 لممرتل الحق فى الحصول عمى إجازة يوم كامل أسبوعيًا فيما عدا أيام الخدمة  -3
 احلقوق املادية ( 6مادة ) 

 ل  مو حقوق املرت

 1211مجمس الكنيسة مسئول عن تحديود البركوة الشويرية لممرتول بموا ال يقول عون  -1
% زيوووادة سووونوية عموووى 11جنييوووًا عموووى أن يراعوووى عووودد سووونوات الخدموووة وتضووواف 

شووامل المرتووب. وفووى حووال الكنووائس الصووغيرة أو األموواكن النائيووة يمكوون تحديوود ىووذه 
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األسووقف المسووئول الووذى موون القيمووة والنسووبة بالتشوواور بووين مجمووس الكنيسووة واألب 
 المناسب أن يقوم بتدعيم الكنائس الفقيرة فى منطقتو.

يضووواف موووا يعوووادل مووورتبيم منحوووة فوووى كووول مووون عيووودى المووويالد والقياموووة وعنووود بووودء  -2
 الدراسة وفى عيد شفيع الكنيسة بحد أيصى أربعة منح فى السنة .

يوووتم سووودادىا يجووووز لممرتووول الحصوووول عموووى سووومفة فوووى حووودود مرتوووب سووونة عموووى أن  -3
 خالل سنة بدون فوائد .

تمتزم الكنيسة بالمساعدة االجتماعية لممرتل فى حالة وفواة أحود أفوراد أسورتو وزواج  -4
 األبناء وكذا تمتزم الكنيسة بالرعاية الصحية لممرتل وزوجتو وأوالده القصر .

 مسائلة املرتل ( 7مادة ) 

المرتول فوى حالوة ويوعوو فوى مخالفوة األباء كينة الكنيسة ىم المسئولون عن مسوائمة  -
يرارات المجمع المقدس أو أى أخطاء طقسية أو إدارية أو ما شابو ذلك مثل عودم 
التزامووو بمواعيوود الخدمووة وعوودم طاعووة األبوواء الكينووة والتعوودى بووالقول أو الفعوول عمووى 

 أحد أفراد الكنيسة وذلك بموجب تحقيق كنسى ترفع نتيجتو لمرئاسة الكنسية .
 إنهاء خدمة املرتل(  8مادة ) 

فووى حالووة إصووابة المرتوول بووالعجز الكاموول أو الجزئووى يطبووق عميووو مووا جوواء بقووانون  -1
 التيمينات االجتماعية لمحصول عمى ما يرره القانون فى ىذا الصدد .

يحصوول كووان  موون إجمووالى البركووة التووى%  51 تووولزوجعنوود وفوواة المرتوول يصوورف  -2
مجتمعوووين عموووى أن يتويوووف % ل بنووواء  51عمييوووا المرتووول شووويريًا حتوووى وفاتيوووا و 
 الصرف نصيب البنات حال زواجين .

إذا اسوووتغنت الكنيسوووة عووون المرتووول ألى سوووبب مووون األسوووباب ) دون ذنوووب منوووو (    -3
تمتووزم الكنيسووة بصوورف البركووة الشوويرية كاممووة والموونح المقووررة فووى جميووع المناسووبات 

ى سوونة ميالديووة . وفووى التووى كووان يتقاضوواىا أثنوواء خدمتووو كمووا ىووو متبووع بحوود أيصوو
حوال تقوديم المرتول  سووتقالتو وموافقوة الرئاسوة الكنسوية عمييووا يصورف لوو موا مقووداره 

 بركة شير عن كل سنة خدميا .
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 أحكام عامة ( 9مادة ) 

والكنيسة ويجوز لممجموع المقودس أن يجورى ىذه الالئحة تحكم العالية بين المرتل  -1
 .ية تعديالت فى أحكام ىذه الالئحةأ
أن يسووووتمر فوووى تطوووووير ذاتوووو بمراجعووووة األلحوووان الكنسووووية مووووع يجوووب عمووووى المرتووول  -2

 . المرتمين األكثر خبرة واستالم األلحان التى لم يتسمميا من يبل لسبب أو آخر
يرىووا موون نظووام عووالج أو مكافوو ت مووا جوواء فووى ىووذه الالئحووة موون حقوووق ماديووة وغ -3

 .. ال يحد أية مميزات موجودة حاليًا .إلخ
 


