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@@
  ٥            مقدمة

  ٧              تعريفات : ٔالاول الفصل 

  ٨       مجلس الكنيسة  تكوين: الفصل الثانى 

  ٩            عضوية املجلس : الثالثالفصل 

  ١١       تشكيل املجلس ومدته وانقضاؤه:  الفصل الرابع

  ١٢      مهام واختصاصات املجلس :  الفصل الخامس

    ١٣         لجان املجلس  : سادسالالفصل 

  ١٤        انعقاد املجلس وقراراته :الفصل السابع 

  ١٦        املتابعة والتقييم واملساءلة :الفصل الثامن 

    ١٨            أحكام عامة:  الفصل التاسع

  ١٩            أحكام ختامية :الفصل العاشر 

  ٢٠            :اللوائح وٕالاجراءات املرفقة 

  ٢١          نموذج الهيكل التنظيمى - ١

  ٢٢              لجان املجلس - ٢

  ٢٦            عضاءٔالا  مهامتوصيف  -٣

كيات مجمع - ٤   ٣٧              ال

رشيح و إجراءات  - ٥   ٣٩          صويتالتال

  ٤٧                جمع املقدساملقرار 
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òß†Ôß@@
  

الكنيسة األولى ، والمثال الموضوع  مجلس الكنيسة هو إمتداد لعمل الشمامسة السبعة فى

وِح اْلُقُدِس ئاْنَتِخُبوا َأيَُّها اِإلْخَوُة َسْبَعَة ِرَجال ِمْنُكْم، َمْشُهوًدا َلُهْم َوَمْمُلوِّ "  أمامنا كنموذج يَن ِمَن الرُّ

َالِة َوِخْدَمِة اْلَكِلَمِة   .ْكَمٍة، َفُنِقيَمُهْم َعَلى هِذِه اْلَحاَجةِ َوحِ    .)٣:٦أع (" َوَأمَّا َنْحُن َفُنواِظُب َعَلى الصَّ

  

يتعاون  الكنيسة هى جسد المسيح إكليروس وشعب وال مقام للواحد بدون اآلخر حيث

مسيح وخالص النفوس ومن ثم بروح المحبة واالتضاع من أجل مجد ال أعضاؤه مع بعضهم البعض

البد من المشاركة المسئولة من الكل والتعاون بين اإلكليروس والشعب فى إتمام الخدمة الكنسية كل 

  .ته له دور فى بنيان ونمو الكنيسةواحد فى رتبته وحسب موهب

  

ى فوض لهم المسئوليات وتنمتبمبدأ القيادة الجماعية التى تسمح بمشاركة اآلخرين و  اً وٕايمان

المواهب والطاقات وتحقق التكاملية صارت الضرورة لوجود مجلس الكنيسة لمعاونة اآلباء الكهنة فى 

وضع رؤية لتطوير ونمو الخدمة بالكنيسة ومتابعة تنفيذها حتى يتفرغ اآلباء الكهنة للصالة واالفتقاد 

  .للمسيح ويشبع الجميع بمحبة اهللاوالعمل الروحى ليأتوا بكل إنسان 

  

 اً أناس ، وهملكنيسة إذن هو تشكيل يضم أعضاء تنطبق عليهم شروط كتابية وكنسيةمجلس ا

   .مشهودًا لهم يعملوا بروح الفريق الواحد من خالل برنامج عمل وخطة واضحة

  

نظم ولوائح لتنظيم معامالت هؤالء الخدام  ارت الحاجة ماسة فى الكنيسة لوضعولذا ص

الئحة لمجالس الكنائس ،  ولهذا اجتهدنا أن نقدم حد أخاه ،وعالقاتهم بعضهم ببعض لئال يعطل الوا

ح ما هو مجلس الكنيسة ، وكيفية تشكيله ، وما هى اختصاصاته ، وما هى لجانه ، وقانونية لتوض

إلخ ، وذلك من أجل وضع نظام واضح للمعامالت بين كل من له عمل فى .. .جلساته وقراراته

تى قد تحدث هنا وهناك بين بعض العاملين داخل الحقل الكنيسة ، وتجنب كثير من المشاكل ال

الكنسى ، ومن ثم صالحية وانضباط السلوك والتعامالت داخل الكنيسة وتقديم خدمة كنسية أفضل 

 الجماعية والشركةبدون عثرات ، وأيضًا للتأكيد على احترام دور العلمانيين فى خدمة الكنيسة وعلى 

  .نرجو لها دوام التقدم واالزدهار لتىكنيستنا القبطية األرثوذكسية اب
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لتصير نافذة  ٢٠١٣/  ٦/ ٢٠فى اجتماعه يوم عتمد المجمع المقدس هذه الالئحة ا وقد

التطبيق بعد خمسة عشر يومًا ، وسوف تطبق فى العام األول فى كنائس إيبارشية البابا البطريرك 

  .فوراً ) اإلسكندرية والقاهرة(

  

أما كنائس )  ٢٠١٤من يونيو (شيات داخل مصر بعد ذلك على أن تطبق بكنائس اإليبار 

   .المهجر فيمكن لهم اإلستعانة بها إذا لم يتعارض ذلك مع القوانين المحلية لديهم

  

ليبارك مسيحنا القدوس هذا العمل الحيوى بشفاعة العذراء مريم والقديس مارمرقس الرسول 

  .ونعمته تشملنا جميعاً 

      

Kא،אאאאא 
              

       אאא 
אאאא 

א 
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Þëþa@Ý–ÐÛa@@ZpbÐíŠÈm@@

  ) ١(مادة 

كلمة سريانية األصل تعنى مجمع ، أما كلمة كنيسة فى كتب العهد الجديد فهى مترجمة :  كنيسة

" إكليسيا " وتعنى جماعة تدعى لغرض معين ، وقد ترجمت كلمة " إكليسيا " عن الكلمة اليونانية 

ب العهد الجديد ، وقد استعمل كتا" اجتماع عام " أو " محفل " فى كتب العهد الجديد أيضًا إلى 

  .الكلمة نفسها للداللة على جماعة المؤمنين بالرب يسوع المسيحبالروح القدس الملهمون 

  )٢( مادة

كلمة معربة عن اليونانية معناها نصيب أو ميراث ، وتطلق على ذلك القسم من :  اكليروس 

اهللا نصيبه ، أى من صار  المؤمنين المخصص هللا الذى أفرز نفسه وكرس حياته بكاملها هللا

وقسوس وأساقفة بدرجاتهم ورتبهم مكرسين ، والمقصود بهذا رجال الكنيسة من شمامسة وميراثه

المختلفة ، والحقيقة أن كل المسيحيين يمكن اعتبارهم نصيب اهللا وميراثه ، لكن من واقع التخصيص 

  .مًا هللاوقتهم تماحياتهم و طقسيًا ليصف أولئك الذين يكرسون " اكليروس " تحدد مصطلح 

  )٣(مادة 

المقصود بها البابا البطريرك أو من ينوب عنه من اآلباء األساقفة ، وكذا األب :  الرئاسة الكنسية 

  .المطران أو األب أسقف االيبارشية

  ) ٤(ة دما

من غير رجال  جماعة المؤمنينيطلق هذا المصطلح فى االستعمال الكنسى على عضو :  علمانى

  .االكليروس

  )٥(مادة 

ممن تنطبق وأعضاء أتقياء من الشعب  رئيسمجلس يشكل فى كل كنيسة من :  مجلس الكنيسة 

وهو تحت اإلشراف الروحى والمتابعة والتقييم من اآلباء الكهنة ، عليهم شروط كتابية وكنسية ، 

، يكرسون جهودهم متضامنين بروح واحدة من أجل امتداد لعمل الشمامسة السبعة فى الكنيسة االولى

بير أمور الكنيسة اإلدارية والمالية ، وجميعهم يمارسون عملهم تحت إشراف الرئاسة الكنسية تد

  .المختصة

  ) ٦(مادة 

عملية اختيار وتزكية مجلس الكنيسة  هم األفراد الذين يحق لهم اإلشتراك فى:  مجمع التزكيات

  .باء الكهنة وأمناء الخدمةواأل
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óãbrÛa@Ý–ÐÛa@@ZåíìØm@òîäØÛa@Ü©   

  )٧(مادة 

معينين من  األخروالبعض  الشعب،منتخبين من  أتقياء بعضهممجلس الكنيسة من أعضاء  يتكون 

  .الكنسيةالرئاسة 

  ) ٨(مادة 

عضوا وال يزيد عن أحد عشر  أعضاء عن خمسة من عدد فردى من األعضاء اليقل المجلسيتكون 

  .نسية، وتقرر ذلك الرئاسة الكالخدمة بكل كنيسة  الحتياجاتوفقًا 

  ) ٩(مادة 

نسبة األعضاء المعينين من الرئاسة من إجمالى األعضاء، و %  ٧٠تكون نسبة األعضاء المنتخبين 

، على أن  المعينين األعضاءلصالح  رلكسا يجبر أنعلى  ، من إجمالى األعضاء%  ٣٠ الكنسية

  .يكون أمين عام الخدمة بالكنيسة عضوًا بصفته

  )١٠(مادة 

والقانونية فى أعضائه تنوع الخبرات فى المجاالت الهندسية افر لمجلس أن يتو ا نيو ُيراعى فى تك 

  .فى المجلسوأيضًا يراعى تمثيل كل من المرأة والشباب  وغيرها والمالية واإلدارية

  )١١(مادة 

تعيين أعضاء  الكنسيةيحق للرئاسة  ,تؤثر على النتيجة  صويتتإذا حدثت أى مشكلة فى عملية ال

  ملالمجلس بالكا

  .)كتعليمات مكملة لهذه الالئحة تزكياتسيرد تفاصيل قواعد وشروط وٕاجراءات عملية ال(  
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@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Z@Üa@òíìšÇ@@

  )١٢(مادة 
  

  :من يتقدم لعضوية المجلس ما يلى  سمات 
  

  .ثلهعن إرادة الشعب الذى يم ومعبراً نحياه  لديه المعرفة الواعية بواقع المجتمع الكنسى الذى - ١
  .متأصل فى الحياة الكنسية ومواظب على الذهاب للكنيسة والتناول من األسرار المقدسة - ٢
فى عمله وله القدرة على اإلدارة  مشهود له بالحكمة فى تدبير بيته وأوالده وأن يكون ناجحاً  - ٣

  .والقيادة 
 أو مفتعالً  وال يكون تصادمياً  قدوة حسنة فى حياته وسلوكه ومشهودًا له من الجميع - ٤

  .للخالفات أو الخصومات ومع اآلخرين
وله تعب سابق فى خدمة  لتقديم تضحيات بالوقت والجهد والعطاء بروح البذل لديه استعداد - ٥

  .د له بذلكشهَ المجتمع والكنيسة يُ 
نسى بروح صادقة للخدمة والتعاون مع كهنة ويتقدم للعمل الك اإلكليروسمعروف بإكرام  - ٦

 .كار ذاتفى تواضع وٕانالكنيسة وخدامها 
  

  )١٣(مادة 
   

  :شروط من يتقدم لعضوية المجلس ما يلى 
  

  .أن يكون قبطيًا أرثوذكسياً  - ١
  .عتراف تزكية أب اإل - ٢
   يستثنى من ذلك ممثل الشباب ، و سنة  ٦٥ن ـد عـزيـسنة وال ي ٣٠ن ـه عر ال يقل عم - ٣

  )سنة  ٢٩- ٢٤(
  .حاصل على مؤهل عالى - ٤
  .كنيسة أو أى مجلس كنيسة أخرىأال يكون قد سبق إسقاط عضويته من مجلس ال - ٥
أال يكون قد وقعت عليه أى حرومات كنسية ، ولم تصدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف  - ٦

  .واألمانة
فى أكثر من  فى مجلس كنيسة أخرى ، فال يكون الشخص الواحد عضواً  أال يكون عضواً  - ٧

جالس الملية ، وأال يكون عضوًا فى المجلس الملى العام والم مجلس ألكثر من كنيسة
   .الفرعية

  .فى حياة العبادة الكنسية داخل الكنيسة المرشح لعضوية مجلسها منتظماً  - ٨
 .)يتقاضى أجرًا عن عمله ( أال يكون من بين العاملين بالكنيسة  - ٩
  .المؤهل فى األعضاء المعينينالسن و ن تستثنى أى مرشح من شرطى أللرئاسة الكنسية   -١٠
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  ) ١٤(مادة 

  
الوفاة أو الهجرة أو أو سة سواء باالستبعاد أو اإلستقالة مجلس الكني فىمكان عضو أو أكثر  إذا خال

  :، يتخذ اإلجراء التالى ألى سبب 
يحل محله من حصل على أكبر عدد من األصوات من المرشحين :  فى حالة المنتخبين  . أ

  .نتخابات صحيحة لمجلس الكنيسةإآخر  فى 
  .عضو تعينه الرئاسة الكنسيةيحل محله :  فى حالة المعينين  . ب

  .خال مكانه بمجلس الكنيسة ستكمال باقى مدة منوفى جميع الحاالت يكون شغل األماكن الخالية إل
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  ) ١٥(مادة 
 من بين كهنة الكنيسة رئيسًا للمجلس آباءتعين الرئاسة الكنسية بالتشاور مع :  تشكيل المجلس

  .المنتخبين والمعينينعضاء األ
   )١٦(مادة 

  .كال من نائب الرئيس والسكرتيره ئمن بين أعضا فى الجلسة األولى المجلسأعضاء ينتخب 
   )١٧(مادة 

كما يتم ،  بحسب تأهيله المهنىه ئيختار المجلس فى الجلسة األولى المسئول المالى من بين أعضا
على أن يكون تعيين أمين أو من غير أعضاء المجلس  أعضاء المجلستعيين أمينًا للصندوق من 

وأمين الصندوق شخصًا ، يمكن فى بعض الكنائس أن يكون المسئول المالى  باألغلبيةالصندوق 
  .واحدًا ، تحدد ذلك الرئاسة الكنسية

  ) ١٨(مادة 
ن ه فى أول أجتماع له هيئة المكتب التنفيذى إلدارة شنو ئيشكل مجلس الكنيسة من بين اعضا

الكنيسة ، وتتكون من الرئيس ونائبه والسكرتير والمسئول المالى ، ويجوز للمكتب التنفيذى للكنيسة 
القيام ببعض األعمال العاجلة أو دراسة بعض الموضوعات على أن يقوم بعرض ما تم اإلنتهاء إليه 

  .على مجلس الكنيسة فى أول اجتماع تالى له
  ) ١٩(مادة 

  .إجتماعات المجلس والمشاركة فى إبداء الرأى دون تصويتحضور  يحق لألباء الكهنة
  ) ٢٠(مادة 

عضوية المجلس مدتها أربع سنوات ، ويجوز لمن انتهت عضويته بمجلس الكنيسة : مدة المجلس 
   .إعادة الترشح لمدة واحدة فقط

  )٢١(مادة 
لت استقالته نيسة وقباستقال من عضوية مجلس الكأمضى دورتين متتاليتين ، أو ال يجوز لمن 

  .سنوات مدتها أربع ح قبل مرور دورة كاملة للمجلسإعادة الترش
  ) ٢٢(مادة 

  :ينقضى المجلس فى أى من األحوال األتية : إنقضاء المجلس 
  .)سنوات  ٤( إنتهاء مدته المحددة  - ١
بعد حل المجلس القديم ألى سبب يقتضى  الرئاسة الكنسيةصدور قرار بتعيين مجلس جديد من  - ٢

  .ذلك
  .تقديم أعضاء المجلس استقالة جماعية - ٣
           تقديم بعض أعضاء مجلس الكنيسة استقالة جزئية أو أعفائهم من مناصبهم على نحو  - ٤

  .ال يتحقق معه األغلبية الواجبة إلتخاذ القرارات



 

  

 öbäØÛa@Ûb©@òzöü 
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@Ý–ÐÛa¨a@ßbZ@Üa@pb•b–naë@âbèß@@
@@

  ) ٢٣(مادة 
  .فى المجاالت المالية واإلداريةية وخطة الكنيسة مشاركة اآلباء الكهنة فى وضع رؤ 

  ) ٢٤(مادة 
  .وضع خطة عمل لتنظيم وٕادارة ومتابعة خدمات الكنيسة والموازنات المالية المطلوبة

  ) ٢٥(مادة 
   بما ال يتعارض مع الضمير المسيحى وقوانين الدولة،  وتنمية موارد الكنيسةاإلشراف على تدبير 

  )٢٦(مادة 
 سيرد تفاصيلها(، وغيرهااللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الكنيسة المالية واإلدارية ب اءتنفيذ ما ج 

  ).كلوائح مكملة لهذه الالئحة 
   )٢٧(مادة 

  ).واآلباء الكهنة والشمامسة المكرسين األساقفةاآلباء (خدام المذبح تزكية االشتراك فى  
  )٢٨(مادة 

  .د اختصاصاتهم ومسئولياتهمتعيين الموظفين والعاملين بالكنيسة وتحدي
  )٢٩(مادة 

، عدا ما يتعلق منها باإلكليروس وٕانجاز القرارات الكفيلة بحلها بحث االقتراحات والشكاوى المقدمة 
  .فهذا متروك للرئاسة الكنسية المختصة

  )٣٠(مادة 
المختلفة  تشكيل اللجان المتنوعة لالستفادة من طاقات ومواهب وقدرات أبناء الكنيسة فى المجاالت 

عملية فى خدمة الكنيسة لهم ، ومن ثم تثبيت روح اإليجابية والمشاركة ال ةالمعطا قدراتال، واستثمار 
  .والمجتمع ، طبقًا للهيكل التنظيمى واختصاصات اللجان الفرعية الملحقة

  )٣١(مادة 
الرئاسة  قة وتوقيعبموافالبيع أو الرهن أو اإلستدانة  الشراء أو ويكوناإلشراف على أمالك الكنيسة 

  .الكنسية
   )٣٢(مادة 

، وعلى أقتناء ما ظافتها وترتيبها وزينتها الالئقة، وعلى ن وصيانتها الكنيسةمبانى على  محافظةال
  .يلزم لحاجات العبادة

   )٣٣(مادة 
 وفقًا لألصول ، وحفظها فى خزانة التى ترتكز عليها حقوق الكنيسة جمع المستندات والوثائق

بجميع هذه ، مع إنشاء قائمة  المطرانية/ كنيسة ، وٕايداع نسخها األصلية فى البطريركية ال مستندات
  .المستندات يتم بناء عليها أعمال التسليم والتسلم من المجلس الحالى إلى المجلس التالى

  ) ٣٤(مادة 
 يحيةاألخرى تحقيقًا للروح المسالمسيحية الطوائف كنائس اء عالقات مسيحية طيبة مع جميع بن

  .محبة مع السلطات المدنية المحليةوأيضًا مع المساجد والمؤسسات اإلسالمية ، وتدعيم عالقات ال



 

  

 öbäØÛa@Ûb©@òzöü 
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  ) ٣٥(مادة 

  :األتية الفرعية  اللجان مقررى المجلس من بين أعضائه  ضافة إلى المكتب التنفيذى ، يشكلباإل
  - لجنة الشئون الهندسية  -لجنة الشئون اإلدارية  -ة لجنة الشئون المالي - لجنة السكرتارية 

  اللجنة القانونية -الكنسية  الخدمةلجنة  -لجنة الرعاية االجتماعية  -لجنة المشروعات الخدمية 

 .حسب إحتياجات كل كنيسة وبموافقة الرئاسة الكنسية ويمكن إضافة لجان أخري أو دمج أكثر من لجنة

  )٣٦(مادة 

للجنة أو اللجان التى تناسبه ، الكنيسة أن يتقدم برغبته فى االنضمام إلى اشعب  لكل عضو من 

للمجلس هذه الرغبات ، وتنسق بينها ، وتقدم إلى المجلس األسماء  المكتب التنفيذىفحص وي

 لىثالثة وال يزيد ع ناء اللجنة عالمقترحة لعضوية اللجان إلقرارها ، بحيث ال يقل عدد أعض

  .خمسة

  )٣٧(مادة 

ضاء المجلس أو شعب جوز أن تستعين أى لجنة بمن تراه من الخبراء والمستشارين من غير أعي 

  .الكنيسة ، وذلك بموافقة المجلس

  )٣٨(مادة 

ما تقدمه اللجان هو توصيات أو إقتراحات ال يعتبر شئ منها قرارًا نهائيًا إال بعد عرضه على  تعتبر

  .المجلس وموافقة المجلس عليه

  )٣٩(مادة 

  ويتولىالحق فى دعوة اللجان لالنعقاد وحضور اجتماعات اللجان أو نائبه يس مجلس الكنيسة لرئ

  .رئاستها واالشتراك فى مناقشتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 öbäØÛa@Ûb©@òzöü 
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   )٤٠(مادة 

  .الكنيسة اجتماعًا دوريًا مرة شهرياً  يجتمع مجلس

  ) ٤١(مادة 

، على أعضاء المجلسى موقع من رئيس المجلس والسكرتير يرسل لجميع تم الدعوة باخطار كتابت

، ويجب أن يبين بالدعوة قبل موعد االجتماع بوقت كافأن يوقع كل عضو بما يفيد علمه بذلك 

  .موعد االجتماع ومكانه ، ويرفق بها جدول أعمال الجلسة

  )٤٢(مادة 

بناء على  أو طارئ دون التقيد بموعد يجوز أن ينعقد المجلس فى أية ظروف طارئة ، لسبب هام 

اجتماع المجلس بوقت دعوة رئيس المجلس ، على أن يتم اخطار جميع أعضاء المجلس وذلك قبل 

  .كاف

   )٤٣(مادة 

   .يجوز دعوة المجلس لالنعقاد بناء على طلب أكثر من نصف األعضاء

  )٤٤(مادة 

، فإذا لم تكتمل هذه  أعضاء المجلس ثلثىال يعتبر اجتماع مجلس الكنيسة صحيحًا إال بحضور  

يعقد االجتماع بعد ساعة عن موعده المحدد ويكون ة فى الموعد المحدد بخطاب الدعوة،النسب

  .وٕاال يتم تأجيل االجتماع لجلسة أخرى ، المجلس أغلبيةصحيحًا بحضور 

  )٤٥(مادة 

انعقاد المجلس انسحاب بعض إذا تم اكتمال النصاب القانونى النعقاد المجلس فال يؤثر فى قانونية  

  . لسأعضاء المج ثلثىما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت على القرارات عن  األعضاء

  )٤٦(مادة 

قرارات المجلس ملزمة لجميع أعضاء الكنيسة المحلية ، وملزمة حتى ألعضاء المجلس الذين غابوا  

ما لم يكن هناك توصية بذلك من  ى سببألتعطيل العمل بها  ز، وال يجو أو لم يوافقوا عليها 

  .الرئاسة الكنسية

   )٤٧(مادة 

  .إليه ومكان اجتماع المجلس واحترام الحضوريجب على األعضاء اإللتزام بموعد 
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  )٤٨(مادة 

تدور المناقشات بروح المحبة والتشاور والتفاهم ويجب األصغاء إلى رأى كل عضو دون سخرية أو 

ل فى أقواله أو مقاطعته ، ويراعى تسجي حق أى عضومصادرة  استخفاف أو تسفيه ، وال يجوز

  .كل ما يدور من مناقشات فى مضبطة الجلسة ملخص

   )٤٩(مادة 

لحضور اجتماعات مجلس الكنيسة ألبداء الرأى فى أمر معين دون  يجوز دعوة بعض الشخصيات

  .أن يكون لهم حق التصويت

  )٥٠(مادة 

  .فى حالة غيابهاش منوط بها رئيس المجلس أو نائبه دارة الجلسات وما يدور بها من نقإ 

  )٥١(مادة 

فيرجح تصدر قرارات المجلس وفقا لنظام األغلبية ، وفى حالة تساوى األصوات المؤيدة والمعارضة  

، وال يجوز اتخاذ أى قرار فى حالة  فى حالة غيابه و نائبهأالجانب الذى يضم رئيس المجلس  رأى

  .أو نائبهعدم حضور رئيس المجلس 

   )٥٢(مادة 

، وال يجوز ألعضاء ت المخصصة لذلكقرارات المجلس التى تهم شعب الكنيسة بلوحة اإلعالنا تعلن

  .المجلس اإلدالء بأى تصريحات بشأن أعمال المجلس

  )٥٣(مادة 

إذا انهى المجلس مناقشة جدول األعمال دون اتخاذ أى قرار فى بند من البنود أو تم تأجيل مناقشة  

بند من بنود جدول األعمال ، يثبت ذلك فى مضبطة المجلس على أن يتم عرض هذه البنود  أى

المعلقة على جلسة المجلس التالية مباشرة وتعتبر من بنود جدول األعمال ، وال يجوز طرح 

  .موضوعات جديدة قبل أتحاذ القرار المناسب لتلك الموضوعات

   )٥٤(مادة 

بحضور مراقب الحسابات لمناقشة الموضوعات مالية هاية كل سنة عام للمجلس بعد ن اجتماعيعقد  

  : التالية
  .المتنوعة بها األنشطةالقوائم المالية العامة للكنيسة والتى تشمل كل  اعتمادالنظر فى  -

 .سابقعن العام المالى ال أعمالهمالنظر فى أخالء مسئولية أعضاء مجلس الكنيسة عن  -

 .رئيس والسكرتير والمسئول المالى للمجلسالنظر فى انتخاب نائب ال -

  .النظر فى رؤية المجلس بشان الخطط والمشروعات المستقبلية  للكنيسة -
  .على أن يرفع محضر االجتماع تفصيليًا للرئاسة الكنسية للنظر واالعتماد

  



 

  

 öbäØÛa@Ûb©@òzöü 
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@Ý–ÐÛaÛaåßbr@@Z@òÛõb½aë@áîîÔnÛaë@òÈibn½a@@

ýìc@Z@óÜöb¾aì@âïïÕnÜaì@óÉibn¾a‡ÜaóïÝ‚a@ @

  ) ٥٥(مادة 

  .يتابع المكتب التنفيذى تنفيذ قرارات المجلس وعمل لجانه المنبثقة منه

  )٥٦(المادة 

الفردية بالمسئولية  اإلخالل، مع عدم  أعمالهالمجلس مسئولين بالتضامن عن كافة  أعضاءجميع 

نيسة ، التى قد يترتب عليها ضررا جسيما للك تصدر من البعض و عن بعض التصرفات التى قد

ضد من تسبب فى هذا  باألسباببمذكرة مشفوعة  الكنسيةالرئاسة  إلى األمروفى هذه الحالة يرفع 

المجلس التخاذ القرار فى شأن المتسبب فى هذا الضرر بعد  أعضاءالضرر وموقعا عليها من ثلثى 

  .من وقوعه التحقق
  ) ٥٧(مادة 

لرئاسة الكنسية وفى من ا مدويض رسمى معتالعضو ال يمثل الكنيسة أمام أى جهة خارجية إال بتف
  .االت محددة ، وٕاال تعرض للمساءلةح
  

bïäbq@Z@@óÜöb¾aì@âïïÕnÜaì@óÉibn¾aóïuŠb©a@ @

@@ @

  ) ٥٨(مادة 

والقانونيين وغيرهم  واإلداريينمن الخبراء الماليين  ةاستشاريبتكوين لجنة  الكنسيةتقوم الرئاسة 

جالس الكنائس التابعين لها ، وتكون اللجنة  مسئولة عن المهام لمعاونته فى متابعة وتقييم أعمال م

              : التالية 

 واإلداريةالمنطقة التابعين لها بالخبرات المالية  اشيات أواليبار دعم مجالس كنائس ا - ١

    .والقانونية وغيرها ، وتقديم المشورة فيما يطلب منها فى هذا الشأن

                        .والقانونية وغيرها واإلداريةمن النواحى المالية متابعة وتقييم أعمال مجالس الكنائس  - ٢

 الكنسيةبحث ودراسة المقترحات والشكاوى المقدمة من المجالس أو من الشعب الى الرئاسة  - ٣

                                       .وتقديم التوصيات والتقارير عنها 

الهامة  األمورعند طلبه اتخاذ قرار فى أمر من  الكنسيةتقديم المشورة الفنية للرئاسة  - ٤
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òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@ @١٧RP@ìîãìí@RPQS@@@

كأعمال الجرد المفاجئ ،مراقبة حفظ العقود ( الكنسيةالقيام بأى تكليفات خاصة من الرئاسة  - ٥

 ).الخ .. .والوثائق القانونية الخاصة بممتلكات الكنائس
 

  ) ٥٩(مادة 

  :ما يلى  الكنسيةاسة شارية المعاونة للرئاللجنة االست إختيارشروط 

      .أن يكون قبطيا اورثوذوكسيا - ١

  .لمالى واالدارى والقانونى وغيرهااى من مجاالت العمل أفية فى أن يكون لديه الخبرة الكا - ٢

   .الشخصيةبعيدا عن األهواء  بموضوعية األمورمعروفا عنه بالتزام الحيادية وتقييم  - ٣

                             .د الالزمين للعمل فى هذه اللجنةالجهأن يملك الوقت و  - ٤

  .لقائمة عند انضمامه لهذه اللجنةأن ال يكون من بين أعضاء مجالس الكنائس ا - ٥

                            .ومتطلباتهم احتياجاتهمأن يكون لديه القدرة على التعامل والتواصل مع الجميع وفهم  - ٦

  .الكنسيةالرأى واقتراح التوصيات وصياغة التقارير التى ترفع للرئاسة  إبداءلدية القدرة على  - ٧

  
  ) ٦٠(المادة 

يتم تعيين مراقب للحسابات من خارج مجلس الكنيسة لمراجعة القوائم المالية السنوية لكل كنيسة 
  .وٕاعطاء تقرير عنها للرئاسة الكنسية كل عام

      
   )٦١(المادة 

  
                                                           :حاالت إسقاط العضوية من مجلس الكنيسة

من يتغيب عن حضور جلساته ثالث مرات متتالية أو ستة جلسات متفرقة خالل العام  - ١

  .مقبول من الرئاسة الكنسيةالواحد وبدون أن يكون له عذر 

 .مخلة بالشرف واألمانةأحكام أو عقوبات جنائية أو كنسية أو إدارية  من يصدر ضده أية - ٢

ثلثى أعضاء المجلس إسقاط أحد األعضاء لسبب اإلخالل واإلضرار أكثر من  إذا طلب - ٣

  .بعمل المجلس

  .من يخالف قرارات المجلس ، أو يسئ إلى سمعته ، أو يفشى أسراره - ٤

 .من يخالف أحكام هذه الالئحة - ٥

تحقيق عادل من اللجنة االستشارية المعاونة وترفع نتيجة التحقيق للرئاسة  وذلك يتم من خالل

  .الكنسية إلتخاذ القرار
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  ) ٦٢(مادة 

نتقاص اتسرى جميع التعاقدات التى أبرمتها المجالس السابقة مع الغير ومع العاملين بالكنيسة دون 

دات ويحق للمجلس الجديد تعديلها بما يتناسب مع القانون للحقوق التى ترتبت على هذه التعاق

  .والصالح العام للكنيسة

  ) ٦٣(مادة 

تعرض على الرئاسة الكنسية الموضوعات الهامة التى من شأنها ترتيب إلتزامات طويلة األجل 

  .كعمليات شراء وبيع األراضى والعقارات وغيرها

  ) ٦٤(مادة 

قرارًا مسببًا بحل مجلس الكنيسة وتعيين مجلس مؤقت لمدة سنة  للرئاسة الكنسية المختصة أن تصدر

الختصاصات المخولة لمجلس من بين أعضاء الكنيسة مما تنطبق عليهم الشروط ، يتولى ا

، وذلك فى حالة مخالفة احكام هذه الالئحة واستمرار المخالفات رغم اخطار المجلس من قبل الكنيسة

مجمع التزكيات األعضاء المقيدين بجدول ) ¾( أرباع ةب ثالثالرئاسة الكنسية ، أو فى حالة طل

  .وبموافقة الرئاسة الكنسية سحب الثقة من مجلس الكنيسة
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  ) ٦٥(مادة 

يستمر عمل مجالس الكنائس القائمة قبل صدور هذه الالئحة لحين تكوين مجالس جديدة وفقًا 

الئحة ، على أن يتم تسليم وتسلم كافة األعمال من المجالس القديمة إلى المجالس ألحكام هذه ال

  .الجديدة

  ) ٦٦(مادة 

  .أن يجرى تعديًال فى بعض أحكام هذه الالئحة كلما تطلب األمر ذلك للمجمع المقدس حقي

  )٦٧(مادة 

كل كنيسة عقب ، ويوقع عليها أعضاء مجلس  إعالنهاتلتزم كل كنيسة بهذه الالئحة من تاريخ  

  .تشكيله وكل عضو جديد ينضم للمجلس

  ) ٦٨(مادة 

قواعد وٕاجراءات الترشيح و  توصيف مهام األعضاءو  لجان المجلسو  الهيكل التنظيمىنموذج عتبر ي

  .جزًء ال يتجزأ من بنود هذه الالئحة ومكمًال لها ن اللوائح موغيرها ألعضاء المجلس  التصويتو 
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 öbäØÛa@Ûb©@òzöü 
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QM@óàîÄänÛa@ÝØîa@x‡ì¸@@

  ) ٢٤(مادة 

  : فلسفة الهيكل التنظيمى

  :قائمة على مبدأ القيادة الجماعية التى تتسم باألتى 

  .جماعية إتخاذ القرار .١

  .المشاركة وتوزيع المسئوليات .٢

  .مراعاة التخصص وأداء الدور المميز .٣

  .تنمية الطاقات والمواهب .٤

 .انىإعداد قادة جدد وصف ث .٥
  

  نموذج هيكل تنظيمى ملجلس كنيسة

م الرئيس ونائبه ١١يتكون من    عضو بما ف
  

          رئيس المجلس        

                   

          نائب الرئيس        

                             
عضو    

سكرتير 
  المجلس

         
               

              
                               
                                

     
عضو شئون 

قانونية 
وعالقات 
  خارجية

 

عضو 
ممثل 

الشئون 
  المالية

 

عضو 
ممثل 

الشئون 
  اإلدارية

 

عضو 
ممثل 

الشئون 
  الھندسية

 
عضو ممثل 
 المشروعات
  الخدمية

 
عضو ممثل 

الرعاية 
  اإلجتماعية

 
أمين 

الخدمة 
  الكنسية

 عضو  

                            

لجنة 
اللجنة    السكرتارية

  ةالقانوني
لجنة 

الشئون 
المالية

 
لجنة 

الشئون 
اإلدارية

 
لجنة 

الشئون 
الھندسية

 
لجنة 

 المشروعات
 الخدمية

 
لجنة 

الرعاية 
 اإلجتماعية

 
لجنة 

الخدمة 
 الكنسية

    

  

ر حسب حجم وظروف الخدمة بكل كنيسة، حيث يمكن للعضو أن  : ملحوظة هذا النموذج يصلح للتصغ

ر من لجنة  ألك
ً
  .يكون مقررا
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RM@¦Üa@æb@@
  :باإلضافة إلى المكتب التنفيذى ، يشكل المجلس من بين أعضائه مقررى اللجان  الفرعية األتية 

  -لجنة الشئون الهندسية  - لجنة الشئون اإلدارية  -لجنة الشئون المالية  - لجنة السكرتارية 

اللجنة  -الكنسية  التربيةالخدمة و لجنة  -لجنة الرعاية االجتماعية  -لجنة المشروعات الخدمية 

  القانونية

 .حسب إحتياجات كل كنيسة وبموافقة الرئاسة الكنسية‘ ويمكن إضافة لجان أخري
  

óïÈ‹ÑÜa@çbvÝÜa@pbïÜíøà@˜ƒÝàN@ @

@óîŠbm‹ÙÜa@óå§@ @

  سة سكرتير المجلس وتختص بما يلى تجتمع لجنة السكرتارية برئا

عوة ألعضائه لحضور الجلسات ، إعداد جدول أعمال جلسات مجلس الكنيسة ، وتوجيه الد - ١

  ومتابعة سير جدول االعمال أثناء األنعقاد ، وتسجيل القرارات بعناية ودقة فى سجالت خاصة 

عرض سجالت ومحاضر جلسات مجلس الكنيسة وكافة األوراق والمكاتبات الصادرة والواردة  - ٢

  .للكنيسة

  .عرض جميع المكاتبات الواردة للكنيسة على رئيس المجلس - ٣

إرسال المراسالت وتقديم الطلبات وما يلزم إلى الجهات المختصة بعد التوقيع عليها من الرئيس  - ٤

  .والسكرتير

حفظ جميع أوراق وسجالت الكنيسة وأصول وعقود وحجج الملكية ، وكذا كل مستندات مجلسها  - ٥

شاء قائمة لجميع أو صور منها ، وما يتم إصداره من قرارات وذلك بعناية تامة فى مقرها ، وٕان

هذه المستندات يتم بناء عليها أعمال التسليم والتسلم من سكرتير المجلس الحالى إلى سكرتير 

  .المجلس التالى

اإلشراف على إعداد سجل بأسماء األعضاء العاملين بالكنيسة وأعضاء مجلس الكنيسة  - ٦

  .مع الحفاظ على سرية هذه البياناتوعناوينهم وبياناتهم ، 

اد ما يلزم تقديمه للمجلس من بيانات أو مشروعات أو توصيات ، وأيضًا إعداد وجمع إعد - ٧

  .والالزمة ألداء عملهالبيانات 

  .متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكنيسة ، وٕاعداد تقرير بشأنه للعرض على مجلس الكنيسة - ٨

ات لعرضها على متابعة أعمال لجان المجلس واالحتفاظ بما يصدر عنها من توصيات واقتراح - ٩

  .المجلس
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إعداد التقرير السنوى عن نشاط الكنيسة وعرضه على المكتب التنفيذى ومجلس الكنيسة للنظر  -١٠

  .، وترسل نسخة مؤرخة منه للرئاسة الكنسيةفيه 

بحث مالحظات الرئاسة الكنسية الخاصة بالنواحى اإلدارية وٕاعداد الرد عليها بعد العرض  -١١

  .ية ومجلس الكنيسة وذلك خالل شهر من تاريخ اإلطالععلى اللجنة التنفيذ

  

@óïÜb¾a@çíø“Üa@óå§@ @
مين الصندوق من خارج الى عضو المجلس واثنين محاسبين وأتشكل لجنة مالية من المسئول الم

  ل عملها األتى المجلس ، لمتابعة حسابات الكنيسة ، ويشم

  .اإللتزام بالالئحة المالية - ١

اإلجراءات المالية والمحاسبية بالكنيسة ومراجعة حساباتها أول بأول ، ورفع اإلشراف على جميع  - ٢

  .ما تراه من مالحظات على الميزانية للمكتب التنفيذى ومجلس الكنيسة إلتخاذ الالزم

تقديم تقرير شهرى عن الموقف المالى للكنيسة لعرضه على مجلس الكنيسة وٕاعداد الحساب  - ٣

تقديم تقرير بذلك لعرضه على المجلس العتماده ، على أن تدرج الختامى فى نهاية كل سنة و 

  .هذه التقارير ضمن محاضر المجلس وتسلم صورة منها للرئاسة الكنسية المختصة

إعداد المذكرات فى المسائل المالية التى تحتاج إلى موافقة اللجنة التنفيذية أو مجلس الكنيسة أو  - ٤

  .الرئاسة الكنسية قبل الصرف

مالحظات الرئاسة الكنسية الخاصة بالنواحى المالية وٕاعداد الرد عليها بعد العرض على  بحث - ٥

  .اللجنة التنفيذية ومجلس الكنيسة وذلك  خالل شهر من تاريخ اإلطالع

  .جرد الخزينة على فترات بحيث ال تقل عن مرة كل ثالثة أشهر - ٦

  .االهتمام بتخصيص أموال إخوة الرب األصاغر - ٧

  

Üa@óå§óîŠa†fia@çíø“@@ @
  .اإللتزام بالئحة شئون العاملين - ١

وضع اللوائح الداخلية للرقابة على الوثائق والسجالت والحجج الورقية وااللكترونية لضمان  - ٢

  .حفظها من التلف والضياع

  .وضع واصدار أساليب وٕاجراءات العمل - ٣

  .تخطيط ومتابعة تنفيذ خطط التدريب لجميع المجاالت - ٤

  .الستور –الشمع  –توفير البخور  –توفير األباركة  –اف إعداد القربان االشر  - ٥

  .االشراف على شراء ما يلزم الكنيسة من احتياجات  - ٦

  .تنظيم المخازن وأعمال الجرد الدورى - ٧
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  .االشراف على تشغيل السيارات - ٨

  .االشراف على المظهر العام والنظافة وبيئة العمل  - ٩

  

‡å:a@çíø“Üa@óå§@óï@ @
  –كمبيوتر  –كهرباء  –مدنى  –عمارة ( يراعى فى تشكيل اللجنة تنوع التخصصات الهندسية 

  .) ...ديكور  –مساحة   -اتصاالت

  .واالتصاالت) المرئيات ( صيانة المبانى و المعدات و المرافق و الشبكات االلكترونية  - ١

اح التوسعات الالزمة مع مراعاة واقتر دراسة واالشراف على المشروعات الهندسية المتعلقة  - ٢

  .األحكام القانونية المنظمة لتراخيص إقامتها

  .إعداد الدراسات الفنية الهندسية ودراسة العروض ومفاضالتها - ٣

  

óïà‡©a@pbÈì‹“¾a@óå§@@ @
  .سنوات ٤عمل خطة إلنشاء مشروعات خدمية تحتاجها الكنيسة خالل الـ  - ١

  .ة تنفيذ المشروعتنسق اللجنة مع اللجنة الهندسي - ٢

  .ادارة المشروع بعد إنشائه - ٣

  أمثلة للمشروعات 

الرياضى واالجتماعى ( النادى  –مركز كمبيوتر والكورسات المتخصصة  –تخطيط وٕادارة الحضانة 

الرحالت  – ITالمعلومات والتواصل  – Summer School –كانتين أو الكافتيريا  –المطبخ  –

خدمة توفير فرص  –مكتبة اإلطالع واالستعارة وأماكن االستذكار  –األسر المنتجة  –والمصايف 

  .بيوت المؤتمرات –المستشفيات  –النشر والطبع  –مكتبة بيع الكتب والهدايا  –العمل والتوظيف 

  

@óïÈbánuýa@óîbÈ‹Üa@óå§@ @
من خالل  العمل على التنمية اإلنسانية لكل أفراد الكنيسة وخاصة إخوة الرب واألسر المستورة وذلك

  اإلهتمام بـ 

  .المشروعات الصغيرة. ١

  .التعليم ومحو األمية. ٢

  .إيجاد فرص عمل. ٣

  .الرعاية الصحية. ٤

  .التدريب المهنى. ٥
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óà‡©a@óå§@@óïåÙÜa@@ @
  يقصد بها األمانة العامة للخدمة والمسئولة 

  .تنظيم المؤتمرات والرحالت الروحية واالجتماعية والترفيهية. ١

  .الخدمات والمحافظة على نظافته وحراسته وذلك بالتعاون مع اللجنة اإلدارية ام مبنىاستخد .٢

   .وجميع خدمات الكنيسة تحديد االحتياجات المادية والعينية لخدمة التربية الكنسية. ٣

  

@óïäíäbÕÜa@óåvÝÜa@ @

و بيعها مستقبًال ، اإلشراف القانونى على المبانى المملوكة للكنيسة حاليًا أو التى يمكن شراؤها أ. ١

  .من حيث تحرير عقود الملكية الخاصة بها والتسجيل واستخراج التراخيص وسداد الرسوم وغيرها

  .مباشرة أية قضايا قد ترفع من أو على الكنيسة. ٢

  .مراجعة العقود مع المقاولين وغيرهم. ٣

  .التحقيق مع العاملين فى حالة وجود مخالفات مالية وٕادارية. ٤

  .أو العبث ضد الحريق أو السرقة بالكنيسة قود ملكية العقارات الكنسية فى مكان آمنحفظ ع. ٥
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
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SM@Ñî•ìm@õbšÇþa@âbèß@@

  رئيس املجلسمهام  توصيف
  

  .رئيس مجلس الكنيسة:  الخدمة
  .)البابا البطريرك أو المطران أو أسقف اإليبارشية ( الرئاسة الكنسية :  التبعية
  .نائب رئيس المجلس:  البديل

   الخدمة مهامملخص 
التخطيط المالى واإلدارى ورئاسة جلسات مجلس الكنيسة ومتابعة أداء الخدمات المختلفة من  -

  .خالل األعضاء كل فيما يخصه ورفع التقارير الدورية للرئاسة الكنسية
  مهام ومسئوليات الخدمة 

  .يعتمد الخطط المعدة للمجلس لكل خدمة من خدمات الكنيسة المالية واإلدارية .١
  .يعتمد الموازنات التخطيطية والميزانيات السنوية .٢
  .يرأس إجتماعات المجلس الشهرية وغير الدورية .٣
  .إقرار جدول أعمال المجلس ويعتمد محاضر جلساته باالشتراك مع سكرتير المجلس .٤
يوافق عليها المجلس فى حدود السلطات المالية المخولة إليه طبقًا  التوقيع على العقود التى .٥

  .لالئحة المالية ويوقع على الشيكات والمراسالت البنكية مع المسئول المالى
البت فى المسائل العاجلة التى ال يمكن تأجيلها بمعاونة المكتب التنفيذى على أن تعرض  .٦

  .لكنيسة فى أول اجتماع تال لهامثل هذه األمور وما قرره بشأنها على مجلس ا
  الشروط الواجب توافرها 

  إلخ. .التنمية –اإلدارة  –مؤهل جامعى ويفضل من له دراسات فى مجاالت القيادة :  المؤهل
  .سنوات على األقل فى إدارة األعمال داخل أو خارج الكنيسة ٨: الخبرة 

   المهارات 
  .يتمتع بقدرة عالية على إدارة األعمال .١
  .لى القيادة واإلدارة والتعامل مع األزمات وفض الخالفات وزرع روح المحبةقادر ع .٢
  .يتعامل مع الجميع دون تفرقة .٣
  .مقتنع بدور الشباب والمرأة .٤
  .شخصية خالقة .٥
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  نائب الرئيسمهام  توصيف
  

  .نائب رئيس مجلس الكنيسة:  الخدمة
  .رئيس مجلس الكنيسة:  التبعية
  .رئيس المجلس: البديل 

   هام الخدمةملخص م
  .يقوم بأعمال و رئيس مجلس الكنيسة حالة غيابه ويمكن أن يكون مقررًا ألحد اللجان الفرعية

   والمسئوليات المهام
يقوم بجميع ال والمسئوليات الخاصة بالرئيس حالة غيابة عدا السلطات المالية حيث تحددها  .١

  .الالئحة المالية
  .يمكن أن يسند إليه لجنة فرعية أو أكثر .٢
عداد التقارير الدورية ومراجعتها باالشتراك مع سكرتير المجلس قبل اعتمادها من رئيس إ .٣

  .المجلس
  .توثيق أساليب العمل فى الخدمات المتنوعة عند الحاجة إلى ذلك .٤

  الشروط الواجب توافرها 
  .مؤهل عالى مناسب:  المؤهل
  .نيسةسنوات على األقل فى إدارة األعمال داخل أو خارج الك ٥: الخبرة 

  المهارات 
  .مهارات فى القيادة واإلدارة واالتصاالت التكنولوجية .١
  .القدرة على التواصل وٕاعداد التقارير .٢
  .القدرة على التحليل وتقييم النتائج .٣
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ر املجلس   توصيف مهام سكرت
  

  .سكرتير المجلس: الخدمة 
  .رئيس المجلس :التبعية 

  .يعين فى الجلسة األولى أحد أعضاء المجلس :القائم بأعماله 
من أعضاء المجلس أو من  ٢يترأس سكرتارية المجلس المكونة منه وعدد  :ملخص مهام الخدمة 

خارجه يختارهم المجلس لمعاونته وفى حالة عدم وجود داع لذلك يقوم هو بال والمسئوليات المذكورة 
  .أدناه

  المهام والمسئوليات 
  .ع لوجودهايرأس لجنة السكرتارية فى حالة الدا - ١
توجيه الدعوة ألعضاء المجلس لحضور الجلسات ومتابعة سير جدول األعمال أثناء  - ٢

  .األنعقاد وتسجيل ملخص القرارات بعناية ودقة فى سجل المحاضر
إعداد جدول األعمال للجلسات الشهرية وغير الدورية ويوقع عليها مع الرئيس أو نائبه  - ٣

  .للتصديق عليها من كافة األعضاء وعرضها على المجلس فى االجتماع التالى
  .عرض كافة المكاتبات الواردة والصادرة للكنيسة على رئيس المجلس أو نائبه - ٤
  .تقديم المراسالت والطلبات إلى الجهات المختصة بعد التوقيع عليها من الرئيس أو نائبه - ٥
ة ، حفظ جميع أوراق وسجالت الكنيسة وكل مستندات مجلسها وقراراته فى أماكن محفوظ - ٦

وٕانشاء قائمة لجميع هذه المستندات يتم بناء عليها أعمال التسليم والتسلم من سكرتير 
  المجلس الحالى إلى سكرتير المجلس التالى

  .متابعة صحة إجراءات حضور جلسة المجلس - ٧
  .إعداد التقرير السنوى عن أعمال وٕانجازات المجلس - ٨

  الشروط الواجب توافرها 
  .مؤهل جامعى مناسب :المؤهل 
  .ثالث سنوات على األقل فى مجاالت مماثلة: الخبرة 

  المهارات 
  .دورات تدريبية فى المجاالت اإلدارية وٕاعداد القادة - ١
  .مهارات فى الكمبيوتر وحسن استخدامه فيما يفيد المجلس - ٢
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  توصيف مهام عضو املجلس للشئون الهندسية
 

  .عضو المجلس مقرر لجنة الشئون الهندسية:  الخدمة
  .رئيس المجلس :تبعية ال

أحد أعضاء المجلس من المهندسين ويحدد فى أول جلسة أو نائب الرئيس فى  :القائم بأعماله 
  .حالة عدم توفر مهندس
   ملخص مهام  الخدمة 

  .رئاسة جلسات اجتماع اللجنة الفرعية للشئون الهندسية
ية والمشروعات الهندسية المتعلقة تخطيط ومتابعة أعمال الصيانة الوقائية ودراسة المشروعات التوسع

  .بتحسين بيئة العمل داخل مبانى الكنيسة
  المهام والمسئوليات 

اختيار أعضاء اللجنة الفرعية من المهندسين والفنيين من شعب الكنيسة باالتفاق مع  - ١
  .المجلس

  .دعوة االنعقاد للجنة الفرعية وتحديد جدول األعمال وتسجيل محاضر االجتماعات - ٢
عروض الفنية وابرام العقود فى مجاالت المشروعات الهندسية التى تتعلق بتصميم دراسة ال - ٣

إنشاء المبانى أو تعديلها وتوريد المعدات الميكانيكية والكهربائية وما شابه ذلك باالشتراك 
  .مع العضو المالى والقانونى

  .االتصال بالجهات االستشارية فى المجاالت الهندسية عند الضرورة لذلك - ٤
المرافق وٕانشاء  –المعدات الميكانيكية والكهربائية  –خطة صيانة وقائية للمبانى  وضع - ٥

  .سجالت دالة على تنفيذها مع تحديد الجهات المسئولة للقيام بأعمال الصيانة العالجية
رفع التقارير الفنية للمجلس وحضور جلساته وعرض ما يلزم الخدمة فى المجاالت الهندسية  - ٦

  .ت التحسين والتطويروالفنية مع اقتراحا
  الشروط الواجب توافرها 

  )فنون جميلة  –كهرباء  –ميكانيكا  –عمارة  –مدنى ( بكالوريوس هندسة  :المؤهل 
  .خمس سنوات على األقل فى أعمال مماثلة: الخبرة 

   المهارات 
 شخصية لها القدرة على التعامل والمفاضلة بين االختيارات الفنية الهندسية المختلفة مع - ١

  .الخبرة فى الدراسات االقتصادية ودراسات الجدوى
واسع االتصاالت وعلى معرفة بموردى الخامات والخدمات فى المجاالت الهندسية فى  - ٢

  .السوق المصرى
يتمتع بفطرة اللمسات الجمالية ويفضل المطلع على أن يكون ملمًا بالتراث القبطى األصيل  - ٣

 .كلما كان ذلك متاحاً 
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  املجلس للشئون القانونيةتوصيف مهام عضو 
  

  .مقرر لجنة الشئون القانونيةعضو المجلس :  الخدمة

  .رئيس المجلس :التبعية 

حقوقى آخر من داخل المجلس تنطبق عليه نفس الشروط يحدد من أول جلسة  :القائم بأعماله 

  .للمجلس أو نائب الرئيس فى حالة عدم توفر حقوقى

   ملخص مهام الخدمة 
  .القانونى فيما يعرض عليه من موضوعات تخص الكنيسةإبداء الرأى  -
  .حضور جلسات المحاكم فى القضايا الخاصة بالكنيسة أو ما يتعلق بها -
  .تقديم التقارير للمجلس فيما يتعلق بالفتاوى القانونية -
سيق يكون همزة الوصل بين مجلس الكنيسة وااليبارشية أو الكنيسة األم فى األمور القانونية بالتن -

  .مع رئيس المجلس
  المهام والمسئوليات 

يراقب القرارات الخاصة بالمجلس لضمان عدم تعارضها مع القوانين المصرية العامة        - ١
  .أو الخاصة بدور العبادة أو مع اللوائح الكنسية

  .يعطى المشورة القانونية فيما يطلب منه فى الموضوعات المحولة له من المجلس - ٢
اإليبارشية والبطريركية وأمام القضاء إذا لزم األمر بعد إجراء التوكيالت  يمثل الكنيسة أمام - ٣

  .الالزمة
مسئول عن اإلتصال بالجهات الحكومية والرسمية كمسئول عن العالقات العامة على أن  - ٤

  .يكون رأيه ممثًال لقرار مجلس الكنيسة
  الشروط الواجب توافرها 

  .ئناف العالى ومجلس الدولةيفضل محامى باالست –ليسانس حقوق  :المؤهل 
  الخبرة   
  .ثالث سنوات على األقل فى االستشارات القانونية - ١
  .له خبرة فى التعامالت العقارية وابرام العقود - ٢
  .على دراية بالقوانين المصرية المتعلقة بالكنيسة وما شابهها - ٣

   المهارات 
  .متابع لالصدارات والتعديالت الحديثة للقوانين المصرية - ١
  .وية وروحية تليق بتمثيل الكنيسة أمام الجهات الخارجيةشخصية ق - ٢
  .يجيد العالقة مع إخوتنا فى الوطن - ٣
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  .شخصية محايدة ليس من السهل استمالتها - ٤
  

 توصيف مهام عضو املجلس للشئون ٕالادارية
  

  .عضو المجلس مقرر الشئون اإلدارية:  الخدمة

  .رئيس المجلس :التبعية 

  .ى أول جلسةأحد األعضاء يختار ف :البديل 

   ملخص  مهام الخدمة 

  :تخطيط ومتابعة األنشطة اإلدارية ومراقبة سجالتها فيما يخص  -

  األجور والتأمينات والعالج *       شئون العاملين وملفاتهم * 

  المظهر العام والنظافة العامة *           المخازن* 

الصور / أوانى المذبح / الكتب الطقسية / الشمع / األباركة / البخور القربان / الستور * 

  تشغيل السيارات *           واأليقونات

  تنفيذ عمليات الشراء التى تحتاجها الكنيسة  * 

  )وسائل اإلطفاء والحماية المدنية للمبانى ( السالمة والصحة المهنية * 

  االستقبال والتليفونات والسكرتارية*         األمن والحراسة * 

  المهام والمسئوليات 

  .حديد االحتياجات وتخطيط العمل فى المجاالت عاليه ومتابعة تنفيذهامسئول عن ت - ١

  .متابعة واإلشراف على العاملين بالكنيسة وتنظيم عملهم - ٢

وضع نظم وٕاجراءات العمل فى المجاالت عاليه على أن تكون موثقة وموزعة على  - ٣

  .المسئولين كٍل فيما يخصه

ا المصدر الرئيسى للبيانات اإلدارية توثيق وحفظ السجالت الدالة على التنفيذ حيث إنه - ٤

  .والمالية

  .رئاسة جلسات لجنة الشئون اإلدارية الفرعية - ٥

  .تقديم التقارير الشهرية عن النشاط اإلدارى للمجلس - ٦

  الشروط الواجب توافرها 

  .أى مؤهل عالى :المؤهل 

  .يفضل من كان يعمل فى أعمال إدارية مماثلة لمدة ال تقل عن خمس سنوات: الخبرة 

  .شخصية مرنة لها القدرة على التواصل إيجابيًا فى التعامل مع مختلف مستويات الناس :المهارات 

  .حاصل على تدريب خاص فى إعداد القادة ومجاالت اإلدارة المختلفة :التدريب 
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ن عام الخدمةتوصيف مهام عضو املجلس   أم
  

  .بصفتهمعين بحكم موقعه أى  أمين عام الخدمةعضو المجلس :  الخدمة

  .رئيس المجلس :التبعية 

  .أحد أمناء الخدمة يختاره مجلس أمناء الخدمة ويحدد اسمه فى أول جلسة :البديل 

  ملخص مهام الخدمة 
فى المجلس معبرًا عن أحتياجات الخدمة والتعليم فى المراحل المختلفة  جميع خدمات الكنيسةيمثل 

توفير األماكن وما تحتاجه العملية التعليمية من وتمثل هذه االحتياجات الدعم المالى واإلدارى و 
  .تكنولوجيا ووسائل أخرى ترفيهية

  المهام والمسئوليات 
يقدم خطة سنوية الحتياجات الخدمة بالكنيسة على أن تكون هذه الخطة قد تم دراستها فى  - ١

  .األمانة العامة للخدمة بالكنيسة
بالكنيسة والتى تعتبر لجنة فرعية مسئولة عما يرأس إجتماعات لجنة األمانة العامة للخدمة  - ٢

  .بجميع خدمات الكنيسةيتعلق 
مسئول عن متابعة تقديم كشف الحساب المالى لكل مرحلة من كل مراحل التربية الكنسية،  - ٣

والخدمات بعد مراجعتها والتوقيع عليها مع أمين الخدمة المسئول مبينًا المصروفات واإليرادات 
  .لة وذلك لمحاسب المجلسواألرصدة لكل مرح

يتابع ويشارك فى أعمال المجلس األخرى ويكون ممثًال لنقل رأى الخدام فيما يتعلق بهذه األمور  - ٤
  .حتى يحدث التكامل المرجو بين الخدام والمجلس

  الشروط الواجب توافرها 
  .هو أمين عام الخدمة بالكنيسة - ١
  .نيسةأن يكون قد تم اختياره طبقًا لالئحة الخدمة بالك - ٢
ينطبق عليه مواصفات وشروط شغل وظيفة أمين عام الخدمة بالكنيسة كما جاءت فى  - ٣

   .الئحة الخدمة بالكنيسة
 .هو عضو بصفته ويستمر بالمجلس طوال فترة صالحية المجلس - ٤
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  توصيف مهام عضو املجلس للمشروعات الخدمية
  

  :عضو المجلس مقرر لجنة المشروعات الخدمية :  الخدمة
  .رئيس المجلس :تبعية ال

  .واحد من أعضاء المجلس يختار فى أول جلسة :البديل 
   ملخص مهام الخدمة 

مسئول عن تحديد مجال نشاطه فى المشروعات الكنسية القائمة أو تحت الدراسة وٕاعداد الخطط 
ع السنوية وتقارير المتابعة الدورية لكل منهم مع قياس أداء كل مشروع من هذه المشروعات ووض

  .أهداف محددة لتحسينها
 –مستشفى  –التوظيف  –الكافتيريا  –الكانتين  –الكمبيوتر  –والمشروعات الكنسية مثل الحضانة 

إدارة مبنى المصيف  –مستوصف  – Summer School –النادى الرياضى  –النادى اإلجتماعى 
  .مكتبة اإلستعارة –مكتبة البيع  –مدرسة  –النشر والطباعة  –

  والمسئوليات المهام 
  .تحديد المشروعات القائمة حاليًا وتقييمها - ١
تحديد المشروعات المستقبلية وٕاعداد الدراسات لها وتحديد أولوياتها وعمل دراسات جدوى  - ٢

  .لها
  .تقديم التقارير الدورية عن المشروعات للمجلس - ٣
  .وضع أهداف تحسين األداء لهذه المشروعات - ٤
كنسية والتى تضم فى عضويتها الخدام المسئولين عن رئاسة اللجنة الفرعية للمشروعات ال - ٥

  .كل مشروع من هذه المشروعات
متابعة تقديم الحسابات الشهرية من مصروفات وٕايرادات وأرصدة للمسئول المالى بالمجلس  - ٦

  .والتوقيع عليها مع مسئول كل مشروع
عات الكنسية التنسيق مع كنائس أخرى فى اإليبارشية إلحداث التنوع والتكامل فى المشرو  - ٧

  .وتجنب التكرارية
  الشروط الواجب توافرها 

  .مؤهل عالى مناسب يفضل إدارة أعمال: المؤهل 
  . سنوات فى إدارة مثل هذه المشروعات داخل او خارج الكنيسة ٣:  الخبرة

  المهارات 
  .يفضل أن يكون لديه شهادة تأهيل على القيادة من أحد المراكز المعتمدة - ١
  .والتدريب فى المراكز الكنسية أو غيرها االستعداد للدراسة - ٢
  .شخصية قيادية قادرة على التواصل واسع المعلومات - ٣
  .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللى والبرامج اإللكترونية األساسية ولديه شهادات بذلك - ٤
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  توصيف مهام عضو املجلس للرعاية الاجتماعية
  

  ماعية الرعاية االجتمقرر لجنة عضو المجلس :  الخدمة

  .رئيس المجلس :التبعية 

  .عضو المجلس ممثل المشروعات الخدمية :البديل 

   ملخص مهام الخدمة 

منسق للخدمات الكنسية المتعلقة بالرعاية االجتماعية مثل لجان البر ومشروعات األسر المنتجة 

خدمة  –صيدلة ال –العالج الطبى واألجهزة التعويضية  –الحرفيين  –إخوة الرب  –األسر المستورة 

  .إلخ.. .المجامالت واالحتفاليات –) المدافن ودفن المنتقلين ( يوسف الرامى 

  المهام والمسئوليات 

حصر الخدمات االجتماعية فى الكنيسة وتحديد مسئول عن كل منها باالشتراك مع اآلباء  - ١

  .الكهنة

  .خدماتحصر الخبرات المتوفرة فى شعب الكنيسة والقادرة على تقديم مثل هذه ال - ٢

العمل على التنمية اإلنسانية لكل أفراد الكنيسة وخاصة إخوة الرب واألسر المستورة وذلك  - ٣

  من خالل اإلهتمام بـ 

 - الرعاية الصحية  -إيجاد فرص عمل  -التعليم ومحو األمية  -المشروعات الصغيرة  - ١

  .التدريب المهنى

خدمة وتقديم تقرير دورى  تخطيط ومتابعة وتنفيذ كل خدمة منها بالتنسيق مع مسئول كل - ٤

  .عنها

  .تقديم خطة مالية للمجلس الخاصة بالموضوعات عاليه العتمادها - ٥

  .رئاسة اللجنة الفرعية للرعاية االجتماعية وٕانشاء سجل لجلساتها - ٦

  الشروط الواجب توافرها 

  .مؤهل عال مناسب:  المؤهل

  .خبرة خمس سنوات فى مجال خدمة المجتمع والمحتاجين :الخبرة 

   مهارات ال

  .مهارات تواصل مع المستويات االجتماعية المختلفة - ١

  .واسع الصدر يقدر المشكالت الكثيرة وتنوعها - ٢

 .القدرة على حشد الطاقات وشحذ الهمم وروح العمل فى فريق - ٣
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ى   توصيف مهام عضو املجلس املسئول املا
  

  مقرر اللجنة الماليةعضو المجلس :  الخدمة
  .رئيس المجلس :التبعية 
  .نائب الرئيس :البديل 

   ملخص مهام الخدمة 
  .مسئول عن تنفيذ ومتابعة الالئحة المالية

  المهام والمسئوليات 
يرأس إجتماعات اللجنة المالية الفرعية وقيادتها لتحقيق األهداف وفقًا للخطة الزمنية  - ١

  .الموضوعة للمجلس
  .المجلس وضع الموازنات التخطيطية والميزانيات السنوية واعتمادها من - ٢
حصر إيرادات الكنيسة النقدية والتبرعات ومتابعة استخدام دفاتر اإليصاالت موحدة القيمة  - ٣

  .ومفتوحة القيمة وٕانشاء السجالت المنظمة لذلك
  .البريد/ التوريد والصرف من البنوك  - ٤
  .تنفيذ قرارات المجلس المالية - ٥
  .اعتماد صرف المرتبات وما فى حكمها طبقًا لما يضعه المجلس - ٦
اعتماد صرف المصروفات المطلوبة للمشروعات واالنشطة طبقًا لما تحققه الالئحة المالية  - ٧

  .المعتمدة
  .إنشاء وحفظ السجالت المالية - ٨
  .عمل جرد شهرى للخزينة تحت إشراف المراجع المالى مع إثبات ذلك فى محضر جرد - ٩
تحقق أكبر عائد  وضع سياسة االستثمار األمثل ألموال الكنيسة الفائضة بطريقة آمنة -١٠

  .ممكن
  الشروط الواجب توافرها 

  .بكالوريوس تجارة:   المؤهل
خمس سنوات على األقل فى أعمال الحسابات المالية ويفضل فى مجال مماثل فى : الخبرة 

  .الحكومة أو فى شركات
   التدريب والمهارات 

  .يفضل مهارة فى استخدام الحاسب اآللى - ١
  .الت الماليةتدريب على إنشاء واستخدام السج - ٢
  .قدرة على اإلدارة والتنظيم وقيادة فريق مالى - ٣
  .القدرة على إعداد البيانات المالية والتقارير الدورية المالية - ٤
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  ملحاسباتوصيف مهام 
  

  .)ليس شرطًا من أعضاء المجلس ( محاسب :  الخدمة

  .عضو المجلس مسئول اللجنة المالية :التبعية 

  .جنة الماليةمحاسب من أعضاء الل :البديل 

  ملخص مهام الخدمة 

  .القيد بشكل منتظم بالدفاتر والسجالت وفقًا لألصول المحاسبية

  المهام والمسئوليات 

  .أمساك الدفاتر بشكل منتظم - ١

  .التأكد من صحة المستندات المؤيدة لعمليات الصرف - ٢

  .المشاركة فى إعداد التقارير الدورية ومقرراتها بالخطة الموضوعة - ٣

  .عتماد الصرف طبقًا لسلطة االعتماد المختصةالتأكد من ا - ٤

  .تنفيذ عمليات اإليداع أو السحب من حساب الكنيسة بالبنك - ٥

  .أى أعمال أخرى تسند إليه أو يفوض فيها من مقرر اللجنة المالية - ٦
  

ن الصندوق    توصيف مهام ألم
  

  .)ليس شرطًا من أعضاء المجلس ( أمين الصندوق : الخدمة 

  .س مسئول اللجنة الماليةعضو المجل :التبعية 

  .محاسب من أعضاء اللجنة المالية :البديل 

  .أمين على الخزينة الرئيسية للكنيسة: ملخص الخدمة 

  ال والمسئوليات  

والشيكات من اللجان المسئولة عن فتح صناديق العطاء ودفاتر التبرعات  تلقى األموال النقدية - ١

  .بموجب محاضر رسمية

  .إستالم النقدية والشيكات استخراج إيصاالت - ٢

صرف المبالغ النقدية طبقًا بإذن صرف معتمد من مقرر اللجنة المالية أو سلطة االعتماد  - ٣

  .المختصة طبقًا للالئحة المالية

  .مسئول عن رصيد النقدية والشيكات بالخزينة بشكل شخصى ومطابقتها للرصيد الدفترى - ٤
  .للجنة الماليةأى أعمال أخرى تسند إليه من مقرر ا - ٥
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TM@pbî×ŒnÛa@Éà©@@
@Òî‹ÉmpbïØnÜa@ÊáªZ@ @

و إبداء ألترشح للترشيح أو ل للتزكية أو التصويتعملية  ىيحق لهم اإلشتراك ف هم األفراد الذين
  .المالحظات علي المرشحين

pbïØnÜa@Êáª@ßbªZ@ @
  :يةتطبق هذه  اإلجراءات في حالة وجود تزكيات داخل الكنيسة فى الحاالت األت

 .تزكيات أعضاء مجلس الكنيسة .١

 .تزكيات األباء الكهنة .٢

  .تزكيات أمين عام الخدمة بالكنيسة .٣

@ýìc@ZpbïØnÜa@Êáª@óîí›È@Ãì‹’Z@ @
  :  تزكيات لكل كنيسة من األفراد الذين تتوافر فيهم الشروط األتيةيتكون مجمع ال

سمه ا) أو خادمة( ماسًا خادمًا في أي من مجاالت الخدمة المختلفة بالكنيسة أو ش يكونأن  .١
والمعتمد من اآلباء كهنة الكنيسة ) عيد النيروز( فى مسجل فى كشوف الخدام الرسمية

 . تزكياتوأمين عام الخدمة فى نفس عام إجراء ال

أو من أعضاء أن يكون من العاملين باألجر بالكنسية أو من المرتلين أو من اإلداريين أو  .٢
 .المجالس السابقة

  ).إجراء االنتخاب(إنعقاد مجمع التزكيات سنة وقت ٢١عمره ز قد تجاو أن يكون  .٣
أن يكون حسن السير والسلوك ولم يعاقب عقوبة في جريمة مخلة بالشرف واألمانة أو سبق  .٤

  .أال يكون قد وقعت عليه أى حروم كنسية قائمةو  .فصله تأديبيًا  من أى جهة عمل

@bïäbq@Z@óå§pbïØnÜa@Êáª@óîí›ÈZ@ @
ب كاهن أتتكون من لقبول طلبات العضوية  الكنسية بتشكيل لجنة بكل كنيسة تقوم الرئاسة .١

إلعداد كشف مجمع اإلنتخابى  من خدام الكنيسةوعضو من مجلس الكنيسة وثالثة 
 .لألعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة وذلك قبل التزكيات بثالثة أسابيع

  . بلوحة اإلعالنات بالكنيسة زكياتتلتزم اللجنة باإلعالن عن شروط عضوية مجمع الت .٢
فى  التصويتالذين لهم حق  لتزكياتأسماء أعضاء مجمع اعن  ثم تقوم اللجنة باإلعالن .٣

لقبول أى طعون تقدم للجنة المختصة خالل لمدة أسبوع  لوحة االعالنات الخاصة بالكنيسة
  .فترة اإلعالن

  . د بهاتقوم اللجنة ببحث الطعون المقدمة والتأكد من صحة ما ور  .٤
لوحة  ى، واإلعالن عنها فىتقوم اللجنة بإعتماد الكشوفات النهائية للمجمع اإلنتخاب .٥

   .التصويتاإلعالنات بالكنيسة حتي موعد 
يشترط علي العضو الذى تتوافر فيه الشروط السابقة بأن يذهب للجنة المسئولة للحصول  .٦

  .تزكياتعلى بطاقة عضوية مجمع ال

 



 

  

 öbäØÛa@Ûb©@òzöü 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@ @٣٨RP@ìîãìí@RPQS@@@

 

 :ت العمليةتلخيص خطوا
 

îí›È@óå§@ÞïÙ“mó@@ @
Êáª@ÜapbïØn@ @

@ @
çþÈg@ì@Ãì‹“Üa@öb›Èc@óá÷bÔÊáª@@ @
pbïØnÜa@Ãì‹“Üa@âéïÝÈ@oÕjäa@æî‰Üa@ @

@ @

@ @
¾a@s¢@pbÅyþbé—zÐì@óà‡Õ¾a@ @

@ @

@ @
óï÷béåÜa@óá÷bÕÜa@çþÈg@Üa@ÊáªpbïØn@ @

@ @

@ @
fi@í›ÉÜa@ã‡Õm@ãþn@ @

óÔbi@óîí›ÉÜa@ @
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UM@Ûaë@|î‘Ûa@paõaŠugoíì–n@ 

ýìc@@Z@|’‹¾a@ôÐ@bè‹Ðaím@kuaíÜa@Ãì‹“ÜaZ@ @

يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس ، و ه الئق أن ال يرشح أحد نفسة بل يتم تزكيتلمن ا

  )١٥،١٤مادة / الفصل الثالث (. أن تنطبق عليه الشروط والسمات المذكورة فى الالئحةالكنيسة 

@bïäbq@Z@óå§pbïØnÜaì@pbzï’6Üa@Z@ @

 من أعضاء مجمع التزكيات ٣الرئاسة الكنسية يرأسها أب كاهن وبعضوية بأمر تشكل لجنة . ١

طوال فترة لتلقى طلبات الترشيح وتكون مدة عمل اللجنة  .علي األقل حسب ظروف كل كنيسة

وال يحق ألعضاء اللجنة الترشح في  .تلقي الترشيحات والتزكيات وحتي إعالن النتيجة النهائية

 .التزكيات

 :جنة بإعالن األتي في لوحة اإلعالناتتقوم الل. ٢

  .الشروط التي يجب توافرها في عضو المجلس. أ

  .وٕاختصاصات المجلس إلثارة الوعي. ب

 .الهيكل التنظيمي للمجلس للتوعية بدور كل عضو وبيان التخصصات والتنوع. ج

الترشيحات بعمل قبل البدء في عملية تلقي  -بالتنسيق مع أباء كهنة الكنيسة  -تلتزم اللجنة . ٣

لعمل دورة تدريبية بهدف التوعية بأهمية النظام واإلدارة  إجتماع لكل أعضاء مجمع التزكيات

 . داخل الكنيسة ودور المجلس في الكنيسة وفكرة عامة عن الئحة المجلس

تقوم اللجنة في هذا اإلجتماع بإعالن تصور لخطة زمنية بها كل المواعيد الهامة بداية من قبول . ٤

  . الترشيحات حتي أعالن النتيجة النهائية طبقًا للخطواط والتوقيتات المذكورة بالالئحة

ستالم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك، ومراجعة كافة المستندات المطلوبة إتقوم اللجنة ب. ٥

  .المستمن المرشح ، واستيفاء كافة الشروط السابق ذكرها مقابل التوقيع على صورة الطلب باإل

تقوم اللجنة بفرز طلبات الترشيح، والتأكد من إستيفاء المرشح جميع الشروط وتقديمه لكافة . ٦

المستندات كاملة، وفي حالة نقصان أحد المستندات المطلوبة يتم إخطار المرشح إلستكمال 

  .األوراق في مدة ال تزيد عن يومين من تاريخ إخطاره بذلك

يجوز المرشحين المبدئية لمدة أسبوع في لوحة اإلعالانات بالكنيسة ،و تقوم اللجنة بتعليق قائمة . ٧

على أى من المرشحين فى فترة اإلعالن بموجب  إبداء المالحظات مجمع التزكياتألعضاء 

 اإال بعد التحقق من صحة ما ورد به همقبول المالحظة تعتبروال  .المختصةرفع للجنة يُ  خطاب

 .لذلكنسية واباء كهنة الكنيسة الرئاسة الكمن اعتراض واعتماد 
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يجب أن يكون إبداء المالحظات بروح المحبة وبعيدًا عن أي خالفات شخصية، والمالحظة . ٨

يجب أن تكون مكتوبة ومرفق بها مستند يثبت ما جاء بها، وموقعة بإسم ُمقدم الشكوى، ويترك 

وغير ذلك . ا استدعي األمررقم التليفون الخاص به للجنة، ويحق للجنة مناقشة مقدم الشكوي أذ

 .  وال يؤخذ بها ةُتعتبر مالحظة كيدي

وتقوم اللجنة . تناقش قائمة المرشحين مع الرئاسة الكنسية و أباء كهنة الكنيسة إلعتمادها. ٩

 .بإخطار المرشح بنتيجة دراسة الترشيحات سواء بالقبول أو بالرفض مع إبداء األسباب

بالكنيسة لمدة ثالثة أيام قبل الموعد  بلوحة اإلعالنات للمرشحينيتم اعالن الكشوف النهائية . ١٠

 .التخصصات والتنوع اموضح فيه القائمة النهائية للترشيحاتكتب وت، صويتالمحدد إلجراء الت

@brÜbq@ZÜa@paöa‹ug@oîí—nZ@ @

من تقوم لجنة الترشيحات والتزكيات باإلشراف علي عملية اإلنتخاب، ويمكنها اإلستعانة بأي . ١

، بشرط أال يكونوا مرشحين لعضوية صويت عملية التلمعاونتها في  أعضاء مجمع التزكيات

 .المجلس

أو من تها وبرئاستحدده الرئاسة الكنسية لناخبى كل كنيسة وفقًا لموعد  التزكيات نعقد مجمعي. ٢

ذلك علن عن ويُ  ،يفوضه لدعوة األعضاء لإلدالء بأصواتهم فى إنتخاب أعضاء مجلس الكنيسة

 .مدة ال تقل عن أسبوع جتماعات العامة ولوحة اإلعالنات بكل كنيسةاإلالقداسات و فى 

من خالل اإلقتراع فى اليوم المحدد بكل كنيسة  صويتيتم إجراء التيبدأ اليوم بالقداس اإللهي، و . ٣

ن ومن الممكن أ. مساءً  خامسةالساعة العاشرة صباحًا وحتى المن  السري في جلسة عامة، تمتد

يمتد الوقت على أن يتم إغالق باب اللجان فى الساعة السابعة ويستكمل من بالداخل اإلدالء 

  .وال يسمح بالدخول إلى مقار اللجان إال المصرح لهم فقط ،بأصواتهم

 إلختيار إبداء الرأيالحاضرين لمقر اإلنتخاب بطاقة  بتسليم أعضاء مجمع التزكياتتقوم اللجنة . ٤

، ويضع الناخب بطاقة إبداء الرأى بنفسه داخل  ختيارهمإلذين يرغب فى أسماء المرشحين ا

لعدد المرشحيين الذي سوف  صندوق اإلنتخاب مع مالحظة أنه ال يوجد حد أدنى أو حد أقصى

  .يختارة الناخب

بعمل فرز لألصوات،  عملية التصويت ى، تقوم اللجنة المشرفة علبعد إغالق صناديق اإلنتخاب. ٥

ويشتمل  .صويتبإنتهاء إجراءات الت الترشيحات والتزكياتحضر بمعرفة لجنة عمل م ويتم

 .والناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والذين لم يحضروا المحضر على أسماء أعضاء مجمع التزكيات

  .ونسبة األصوات الصحيحة والباطلة

إلي ت الناخبين من أصوا%  ٥٠رئيس اللجنة أسماء المرشحين الحاصلين على أكثر من  ُيرسل. ٦

  .الرئاسة الكنسية دون إعالن النتيجة
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من % ٧٠تقوم الرئاسة الكنسية بتشكيل المجلس مع مراعاة أن ال يقل األعضاء المنتخبون عن . ٧

  .ختلفة وممثل المرأة وممثل الشبابراعى التخصصات المأن تُ يجب و  %.٣٠، وتعيين أعضاءه

في خالل أسبوعين كحد أقصي من الرئاسة الكنسية  عتمادها منإتعلن النتيجة بالكنيسة بعد . ٨

 .صويتتاريخ إجراء الت

وأباء كهنة الكنيسة لإلحتفال والتعارف  الكنسيةويكون أول إجتماع للمجلس بحضور الرئاسة . ٩

وٕابداء وجهات النظر والتطلعات، ووضع رؤية عامة للتوجهات خالل الفترة القادمة لمعاونة األباء 

كما يتم . ويوقع كل أعضاء المجلس علي الالئحة. مسئوليتهم الخدمية والرعوية كهنة الكنيسة في

 .الئحةلإنتخاب نائب رئيس المجلس والسكرتير علي النحو الموضح با

ال يجوز عمل أي دعاية إنتخابية ألي ُمرشح، ومن الالئق عدم توجيه الناخبيين أو دفعهم في . ١٠

رض ضمان الحصول علي أعلي األصوات، كما يجب إتجاه معين أو عمل تحالفات وجبهات بغ

بل . عدم إستخدام التنبيهات في القداسات أو اإلجتماعات العامة للدعاية لشخص أو مجموعة

بحرية تامة ودون التأثر بأحد وبحسب ما  هلإلدالء بصوت ُيترك كل عضو في مجمع التزكيات

  . يمليه عليه ضميره وامانته الشخصية

  

  ) ١١(دة ما : ملحوظة هامة

إذا حدثت أى مشكلة فى عملية التصويت تؤثر على النتيجة ، يحق للرئاسة الكنسية تعيين أعضاء 

 .المجلس بالكامل
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  صويتتشكيل لجنة الترشيحات والت

  
  تعليق شروط العضوية ومھام

  وإختصاصات المجلس والھيكل 
  التنظيمى
  

  صويتاجتماع ألعضاء مجمع الت
  وإعالن تصور  للتوعية

  للخطة الزمنية
  

  صويتومستندات إستقبال الت
  وطلبات الترشيح

  
  مراجعة كافة المستندات
  المطلوبة من المرشح

  
  
  استكمال الطلبات  ال        ل الطلباتكإستيفاء 
 خالل يومين            

  
  
  نعم

  
  القائمة المبدئية لمدة أسبوع إعالن

  
  قبول المالحظات

  
  المالحظات دراسة

  
  مناقشة قائمة المرشحين مع

  الرئاسة الكنسية وباقى آباء كھنة الكنيسة
  

  
  

  إبالغ المرشح بالقبول أو الرفض
  

  
  إعالن قائمة المرشحين فى الكنيسة

  أيام قبل الموعد المحدد  ٣لمدة 
 إلجراء التصويت
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  إجراءات التصويت
  

  القداس اإللھى
  

  إجتماع مجمع التصويت
ً  ١٠الساعة    صباحا

  
  تسليم بطاقات إبداء الرأى

  
  وضع البطاقات بعد إبداء رأى
  المرشحين فى صناديق اإلقتراع

  كل واحد بنفسه
  

  إغالق لجان التصويت
  مساءً  ٥الساعة 

  
  إغالق الصناديق

  
  فرز األصوات

  
  عمل محضر بنتيجة الفرز

  
  إرسال النتيجة للرئاسة الدينية 

  ادون إعالنھ
  

  ُتشكل الرئاسة الكنسية
  %٧٠المجلس بنسبة 

  معينين% ٣٠متزكين و 
  

  تعلن النتيجة فى الكنيسة 
  خالل أسبوعين

  
  أول اجتماع للمجلس

  إختيار النائب والسكرتير، 
  التوقيع على الالئحة
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   ....................لعام....... ....................................................:بكنيسة 

  

  ..................:مسلسل

  

ى الاســـــــــم   :ربا

  :رقم العضوية

  :تاريخ ٕالاصدار

اء   :تاريخ ٕالان
  

...............................................................................  

..............................................................................  

...............................................................................  

...............................................................................  

  ...............................................................................  :الخدمـة بالكنيســة

  

  

ى لجنة العضوية                       خاتم الكنيسة   توقيع ٔالاب الكاهن املشرف ع

  

.............................................................................

..  
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  ........................................:بكنيسة 

  

ى الاســـــــــم   :ربا

  :تـاريــخ  امليـالد 
  

...............................................................................  

...............................................................................  

  :الخدمة

  :مكان العمل
  

...............................................................................  

...............................................................................  

  ...............................................................................  :املـــؤهـــــل

  ...............................................................................  :بالتفصيل العـنـــــــوان

  : ٔالار التـليــفــــون 

  :التليفون املحمول 

روني   :بريد إلك

...............................................................................  

...............................................................................  

...............................................................................  

  : )رقم ١٤(رقم تحقيق الشخصية

  

رة  ا, عدد السنوات(الخ   ):مجاال

ا   :التدريبات ال حصلت عل

رحاتي لتطو  ي املجلسمق   :ير الخدمة 

                            

  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
  

 عقوباوأقر بعدم صدور 
ً
  .بمجلس كنيسة أخرى  ت كنسية أو جنائية ضدي وأن لست عضوا

ى       
ً
  /    /تحريرا

املقر بما                                                                                                                                                                         

  فيه

  

  

ى لعضوية مجلس كنيسة ي مقعد.............. ...........................الرجاء قبول ترشي   .....................................ع

  :مرفقات 

راف تزكية أب ٕالا   -   ع

  .صورة تحقيق الشخصية  -

  .صورة من شهادة التخرج -
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  ......................................ي قائمة ترشيحات مجلس كنيسة

       /        /           :  التاريخ
              

ي املكان املخصص للعالمة، مع العلم بأنة ال يوجد حد أق أو أدني لإلختيار) √(ضع عالمة صح    أمام ٔالاسم الذي تود إختيارة 

  √  أسم املرشح  م  العضوية

  عضوية الشئون قانونية 

      
      
      
      

ي    عضوية املسئول املا

      
      
      
      

  عضوية الشئون ٕالادارية

      
      
      
      

  عضوية الشئون الهندسية

      
      
      
      

عضوية املشروعات 

  الكنسية

      
      
      
      

عضوية ممثل الرعاية 

  ٕالاجتماعية

      
      
      
      

  عضوية ممثل الشباب

      
      
      
      

  عضوية ممثل املراءة

      
      
      
      

  عضوية عامة

      
      
      
      

  عضوية عامة
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  ٢٠١٣صورة قرار المجمع المقدس في جلسة يونيو 
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  توقيعات االباء المطارنة واالساقفة علي قرار المجمع المقدس
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  المجمع المقدس توقيعات االباء المطارنة واالساقفة علي قرار
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  توقيعات االباء المطارنة واالساقفة علي قرار المجمع المقدس
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