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òß†Ôß  

 
هو حجر األساس فى بنيان الخدمة الكنسية القبطية األرثوذكسية، ومن  "الكاهن القبطى" 

راهبة تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب وال

فهو يقوم بالخدمات الرعوية .... والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة واألسقف والبطريرك

والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أب إعتراف لكثيرين كمرشد 

  .ورفيق للجهاد الروحى والنمو الروحى لالنسان

  

يــاره وســيامته ليكــون راعيــًا مناســبًا وذا كفــاءة روحيــة ومــن هنــا جــاءت أهميــة اعــداده واخت         

وٕادارية ليخدم بالروح والحق ، ويكون مع أسرته نموذجـًا بهيـًا لكـل الرعيـة مثلمـا نصـلى فـى طلبـات 

الرعـــاة اضـــبطهم والـــذين "كمـــا نصـــلى أيضـــًا    ...."أعـــط بهـــاء لالكليـــروس":   القـــداس االلهـــى

الالئحـــة الجديـــدة التـــى تشـــمل شـــروط الترشـــيح لســـلك ومـــن أجـــل ذلـــك نقـــدم هـــذه " يرعـــونهم ثبـــتهم

الكهنوت واجراءات الترشـيح وواجبـات الكـاهن وحقوقـه ومسـاءلته واألحكـام التـى تضـبط خدمتـه فـى 

  .مسارها الصحيح
       

بعد مناقشات واسعة  ٢٠١٣يونيو  ٢٠وقد إعتمد المجمع المقدس هذه الالئحة يوم  

يومًا من اعتمادها ، وتطبق فى جميع كنائسنا  ١٥ق بعد استمرت ستة أشهر لتصير نافذة التطبي

بمصر والمهجر وتصير تحت المالحظة لمدة عامين حيث تتلقى سكرتارية المجمع المقدس 

والسكرتارية الفنية المعاونة أية مالحظات حتى يمكن مناقشتها واالستفادة منها عند مراجعة هذه 

  .الالئحة
         

قدوس هذه الالئحة من أجل أن يكون اّالباء الكهنة هم الفعلة نصلى أن يبارك مسيحنا ال

  .الحقيقيين فى كنيستنا المقدسة

 אאK 
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@@

بتفويض قانونى وتكليف من األب  وهو ،المسيح وسط شعبه لسيد لهو صورة الكاهن 
ة الحكمب ويتمتع (٣)نفس ىوال يفرط في أ" كل أحد "  (٢)يغسل أرجلو سرائر اهللا  (١)وكيل األسقف

  .وطقوسها ويخضع لرئاسة الكهنوتيحافظ على تقاليدها ويحترم قوانين الكنيسة المقدسة و 
  

  أحكام الالئحة: ) ١(مادة 

بالكنيسة  تسرى أحكام هذه الالئحة على اآلباء الكهنة الحاليين ومن سيتم سيامتهم تباعاً  -
  .القبطية األرثوذكسية

   
  مفاهيم وتعاريف : ) ٢(مادة 

والتى نال  الرئاسة الدينيةالشخص الذى وضعت عليه اليد من قبل  هيقصد ب:  األب الكاهن -
القمصية وفقًا لعقيدة الكنيسة القبطية رتبة بها درجة القسيسية أو من نودى عليه لينال 

  ."سر الكهنوت " ـ وهوما يسمى باألرثوذكسية 
طية األرثوذكسية ليقوم الشخص الذى نال سر الكهنوت المقدس بالكنيسة القب به يقصد :القس -

بخدمة األسرار المقدسة والعمل الطقسى والرعوى والتعليمى حسب متطلبات العمل الكهنوتى 
  .بالكنيسة القبطية األرثوذكسية

  القسيسية رتبة بعد نواله الرئاسة الدينيةالذى نودى عليه بواسطة  لقسا يقصد به القمص -
  .ر الرعوى داخل الكنيسةويقوم باإلضافة ألعمال القس بمهام التدبي

فى مجال  االب األسقفاألب البطريرك أو األب المطران أو يقصد بها  الرئاسة الدينية -
  .خدمتهم

يقصد به المجلس الذي يختص بالتحقيق فى  المجلس اإلكليريكى الفرعى باإليبارشيات -
اآلباء الكهنة باء الكهنة يرأسه األب األسقف ومعه وكيل المطرانية وعدد من مخالفات األ

فى المخالفات المنصوص عليها  القراراتيختارهم األب األسقف كأعضاء وله سلطة إصدار 
   .أمام المجلس اإلكليريكى العام لتظلم من قراراتهويجوز ا ،فى القوانين واللوائح الكنسية 

ية أربعة ويتكون برئاسة قداسة البابا البطريرك أو من ينيبه وعضو  العامالمجلس اإلكليريكى  -
باء أعضاء المجمع المقدس ويختص بالتحقيق فى مخالفات اإلكليروس وٕاصدار قرارات أمن 

  .فى التظلمات التى ترفع إليه من قرارات المجالس اإلكليريكية الفرعية باإليبارشيات
                                           

  )١: ٤ كو١( .اهللاِ  َسَراِئرِ  َوُوَكَالءِ  اْلَمِسيِح، َكُخدَّامِ  اِإلْنَسانُ  َفْلَيْحِسْبَنا هَكَذا  (١)

  )١٥-١٤: ١٣يو ( َأْرُجَلُكْم، َفَأْنُتْم َيِجُب َعَلْيُكْم َأْن َيْغِسَل َبْعُضُكْم َأْرُجَل َبْعٍض، َألنِّي َأْعَطْيُتُكْم ِمَثاالً  َفِإْن ُكْنُت َوَأَنا السَّيُِّد َواْلُمَعلُِّم َقْد َغَسْلتُ   (٢)

الِّ َحتَّى َيِجَدُه؟َأيُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َلُه ِمَئُة َخُروٍف، َوَأَضاَع َواِحًدا ِمْنَها، َأَال َيْتُرُك التِّْسَعَة َوالتِّْسِعيَن فِ   (٣) يَِّة، َوَيْذَهَب َألْجِل الضَّ   )٤: ١٥لو ( ي اْلَبرِّ
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رشيح لسلك الكهنوت:  ) ٣(مادة    شروط ال

  

  :يشترط فيمن يرشح لنوال نعمة الكهنوت ما يأتى  

  .(١)يكون مدبرًا لبيته حسناً أن  -

  .(٢)أن يكون مطيعًا لرئاسة الكهنوت -

  .وٕان كان مكرسًا فالبد أن يكون مشهودًا له (٣)أن يكون ناجحًا فى عمله قبل الرسامة -

  .(٤)أن يكون مستنيرًا وعلى قدر من الثقافة وصاحب رؤية وله روح القيادة -

  .(٥)مخدوميهأن يتحلى بروح الخدمة وله حضور واضح وسط  -

  .(٦)أن يكون له روح البذل والصبر والمرونة والتواضع والعطاء -

  .(٧)أن يكون لديه القدرة على التحلى بروح األبوة -

  .(٨)أن يتسم بالقدرة على العمل الجماعى والحرص على الحفاظ على وحدانية القلب بالكنيسة -

  .(٩)حسن السيرة فى المعامالت المالية -

  .ذكور فقط دون غيرهمأن يكون لل -

  .أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها -

  

  

                                           
  ) ٤:٣تي ١( ُيَدبُِّر َبْيَتُه َحَسًنا، َلُه َأْوَالٌد ِفي اْلُخُضوِع ِبُكلِّ َوَقارٍ   (١)

  )٢٢:  ١٥ صم١. (ِكَباشِ ُهَوَذا االْسِتَماُع َأْفَضُل ِمَن الذَِّبيَحِة، َواِإلْصَغاُء َأْفَضُل ِمْن َشْحِم الْ   (٢)

  )٢: ١يو ١. (َأيَُّها اْلَحِبيُب، ِفي ُكلِّ َشْيٍء َأُروُم َأْن َتُكوَن َناِجًحا َوَصِحيًحا، َكَما َأنَّ َنْفَسَك َناِجَحةٌ   (٣)

  )٢٢: ٧أع . (لِ َفَتَهذََّب ُموَسى ِبُكلِّ ِحْكَمِة اْلِمْصِريِّيَن، َوَكاَن ُمْقَتِدًرا ِفي اَألْقَواِل َواَألْعَما  (٤)

  )١٣-١٢: ٦كو ٢! (ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيًضا ُمتَِّسِعينَ : َفَجَزاًء ِلذِلَك َأُقوُل َكَما َألْوَالِدي. َلْسُتْم ُمَتَضيِِّقيَن ِفيَنا َبْل ُمَتَضيِِّقيَن ِفي َأْحَشاِئُكمْ . َقْلُبَنا ُمتَِّسعٌ   (٥)

  )٤:٦كو ٢( ِفي َضَرَباٍت، ِفي ُسُجونٍ ٥ِفي َصْبٍر َكِثيٍر،ِفي َشَداِئَد،ِفي َضُروَراٍت،ِفي ِضيَقاٍت، :ا َكُخدَّاِم اهللاِ َبْل ِفي ُكلِّ َشْيٍء ُنْظِهُر َأْنُفَسنَ   (٦)

  )١٥:  ٤كو ١. (َألنِّي َأَنا َوَلْدُتُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِباِإلْنِجيل  (٧)

  )١٠:١كو ١( َيُكوَن َبْيَنُكُم اْنِشَقاَقاٌت، َبْل ُكوُنوا َكاِمِليَن ِفي ِفْكٍر َواِحٍد َوَرْأٍي َواِحٍد، َأْن َتُقوُلوا َجِميُعُكْم َقْوًال َواِحًدا، َوالَ   (٨)

ْبِح اْلَقِبيِح، َبْل َحِليًما، َغْيَر ُمَخاِصٍم، َوَال ُمِحبٍّ ِلْلَمالِ   (٩)   )٣: ٣تي ١. (َوَال َطاِمٍع ِبالرِّ
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خمسين عامًا عند  لىوال يزيد ع (١)عن ثالثين سنة ميالدية عمر المرشح للكهنوت  أال يقل -

   .ويجوز للرئاسة الدينية االستثناء من شرط السن وقت ترشحه للكهنوت

  .عترافاإلهادة أب بش (٢)أن تكون له حياة كنسية أرثوذكسية -

  .أن يكون أرثوذكسى المعتقد بشهادة كهنة وخدام الكنيسة التى خدم فيها -

  . بشهادة كهنة الكنيسة التى يخدم بها (٣)أن يكون طاهر السيرة مشهودًا له من الجميع -

  .أن يكون مضى على زواجه سنة ميالدية كاملة على األقل قبل ترشحه للكهنوت -

     –شباب  –تربية كنسية (  ة كنسية أرثوذكسية تعليمية رعويةفى خدمأن يكون قد خدم  -

  .بشهادة كهنة الكنيسة التى يخدم بها) إلخ .. .أصاغر إخوة رب

  .(٤)نفسيًا بشهادة طبيب نفسى متخصص أن يكون ناضج -

  .أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بشهادة طبيب متخصص -

واجبة النفاذ فى قضايا تمس الشرف أو  ى باتنهائ ىقضائ مصدرت ضده حك أن ال تكون -

  .األمانة حتى ولو لم تدرج فى صحيفة الحالة الجنائية

وحاصًال على  (٥)أن يكون حاصًال على مؤهل عالى ليسانس أو بكالوريوس أو ما يعادلها -

  .هذا الشرطاالستثناء من ويجوز للرئاسة الدينية شهادة إكليريكية من أحد المعاهد الكنسية 

أن يكون قد خدم فى الكنيسة المرشح لها مدة ال تقل عن ستة شهور على األقل متواصلة  -

  .ومنتظمة ومستقلة ويستثنى من ذلك الكاهن العام

  .بشهادة من المجلس اإلكليريكى الفرعى أو العاممحرومًا كنسيًا أن ال يكون  -

  .بعد سيامته (٦)ف الكهنوتأن يتعهد بأال يمتهن عمل آخر بخال -

  

  

  

  

                                           
  )٢٣: ٣لو (َلُه َنْحُو َثَالِثيَن َسَنة  َوَلمَّا اْبَتَدَأ َيُسوُع َكانَ   (١)

  )٦: ٣تي ١. (َغْيَر َحِديِث اِإليَماِن ِلَئالَّ َيَتَصلََّف َفَيْسُقَط ِفي َدْيُنوَنِة ِإْبِليَس   (٢)

  )٧: ٣تي ١.(ِإْبِليَس  َأْن َتُكوَن َلُه َشَهاَدٌة َحَسَنٌة ِمَن الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخاِرٍج، ِلَئالَّ َيْسُقَط ِفي َتْعِييٍر َوَفخِّ   (٣)

  )٢: ١يو ١. (َأيَُّها اْلَحِبيُب، ِفي ُكلِّ َشْيٍء َأُروُم َأْن َتُكوَن َناِجًحا َوَصِحيًحا، َكَما َأنَّ َنْفَسَك َناِجَحةٌ   (٤)

  المستوى التعليمى للكاهن أحد األدوات التى يرتقى بها الكاهن بشعبه   (٥)

  ) ٤:٢تى ٢( ُد َيْرَتِبُك ِبَأْعَماِل اْلَحَياِة ِلَكْي ُيْرِضَي َمْن َجنََّدهُ َلْيَس َأَحٌد َوُهَو َيَتَجنَّ   (٦)
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رشيح :  )٤(مادة    إجراءات ال

  

يتم عرض األمر على  (١)عند تحقق حاجة الخدمة فى أحد الكنائس لسيامة أب كاهن أو أكثر -

  :للتصريح بالسير فى إجراءات الترشيح وهى على النحو التالى   (٢)الرئاسة الدينية المباشرة

  .الدينيةهنة الكنيسة باألغلبية بخطاب موجه للرئاسة يتم الترشيح من قبل اآلباء ك .١

  .الدينيةأخذ موافقة أعضاء مجلس الكنيسة باألغلبية بخطاب موجه للرئاسة  .٢

وهى لجنة  )لجنة تقييم المرشحين ( يتم تقييم المرشحين للكهنوت من قبل لجنة تسمى  .٣

من عقود عمرية مختلفة  –ة يشكلها األب األسقف من سبعة آباء كهنة يمثلوا أجيال مختلف

 وتكون لهم خبرات فى مجاالت متنوعةمناطق جغرافية مختلفة من اإليبارشية  نويمثلو 

  .)إلخ .. .إدارية - ثقافية –الهوتية  –كتابية (

بأحد أعضاء اللجنة أو كان ) حتى الدرجة الثالثة(إذا كان أحد المرشحين تربطه صلة قرابة  -
أو كان عضو اللجنة أب  ،سة التي يخدم بها عضو في اللجنة المرشح من بين خدام الكني

  .تنحى هذا العضو عن التقييمي ان يجب ،اعتراف أحد المرشحين 

يجب أن يكون إبداء المالحظات بروح المحبة وبعيدًا في حالة وجود مالحظة علي المرشح،  -

د يثبت ما جاء عن أي خالفات شخصية، والمالحظة يجب أن تكون مكتوبة ومرفق بها مستن

بها، وموقعة بإسم ُمقدم الشكوى، ويترك رقم التليفون الخاص به للجنة، ويحق للجنة مناقشة 

 .  وال يؤخذ بها ةوغير ذلك ُتعتبر مالحظة كيدي. مقدم الشكوي أذا استدعي األمر
  

  :تختص هذه اللجنة باألتى 
  .نوتعقد مقابلة شخصية مع المرشح لبيان مدى صالحيته لخدمة الكه -
   .التأكد من أن المرشح مستوفى اشتراطات الترشيح -
  .فحص مسوغات الترشيح ومتابعة استكمالها -
واصدار قرار بشأنها خالل أسبوع من بعد انتهاء  ،والمالحظات المقدمةفحص االعتراضات  -

  .تقديم المالحظات واالعتراضاتفترة 
ء األوراق المطلوبة وعمل المقابلة تقديم تقرير لألب األسقف خالل أسبوعين من استيفا -

  .مرشحين المقبولين وغير المقبولينعلى أن يشمل التقرير تقييم جميع ال ، للمرشحين الشخصية

                                           
  )٢:  ١٠لو . (َفاْطُلُبوا ِمْن َربِّ اْلَحَصاِد َأْن ُيْرِسَل َفَعَلًة ِإَلى َحَصاِدهِ   (١)

  )٤٠: ١٤كو ١.(َوْلَيُكْن ُكلُّ َشْيٍء ِبِلَياَقٍة َوِبَحَسِب َتْرِتيبٍ   (٢)
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تقديم النسخة األصلية من ملف مسوغات الترشيح لألب األسقف وتحتفظ اللجنة لديها بنسخة  -
  . الملفمن 

لقاء للمرشح للكهنوت وزوجته مع األب أسقف بعد موافقة لجنة تقييم المرشحين يتم تحديد . ٤

  .اإليبارشية

للكنيسة  التزكياتخطوات السابقة على مجمع أسماء المرشحين الذين اجتازوا ال عرضيتم . ٥

  .للتصويت عليهاالتى سيسام بها 
  

سواء بالترشح أو (  عملية التصويتي فراد الذين يحق لهم اإلشتراك فهم األ (١)التزكياتمجمع  -

أعضاء مجلس  فى إنتخابات الكاهن أو) رشيح أو إبداء المالحظات علي المرشحيين الت

  .أمين عام الخدمة بالكنيسةأو  الكنيسة

  :  لكل كنيسة من األفراد الذين تتوافر فيهم الشروط األتيةمجمع التزكيات يتكون  -
ه اسم) أو خادمة( خادمًا في أي من مجاالت الخدمة المختلفة بالكنيسة أو شماسًا  يكونأن  

والمعتمد من اآلباء كهنة الكنيسة وأمين ) عيد النيروز( فى مسجل فى كشوف الخدام الرسمية
  .التصويتعام الخدمة فى نفس عام إجراء 

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

  .إجراء التصويت سنة وقت ٢١عمره قد تجاوز أن يكون  
أن يكون حسن السير والسلوك ولم يعاقب عقوبة في جريمة مخلة بالشرف واألمانة أو سبق  

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

هن تتكون من آب كالقبول طلبات العضوية  تقوم الرئاسة الكنسية بتشكيل لجنة بكل كنيسة - 
 التزكياتمجمع إلعداد كشف  من خدام الكنيسةوعضو من مجلس الكنيسة وثالثة 

 بثالثة أسابيع التصويتجلسة إجراء لألعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة وذلك قبل 
 على األقل  

  . بلوحة اإلعالنات بالكنيسة لتزكياتمجمع االلجنة باإلعالن عن شروط عضوية تلتزم  -
فى لوحة  التصويتالذين لهم حق  تزكياتمجمع الأسماء أعضاء عن  جنة باإلعالنتقوم الل -

تقدم للجنة المختصة خالل  (٢)مالحظات لقبول أىلمدة أسبوع  االعالنات الخاصة بالكنيسة
  .فترة اإلعالن

                                           
  " من حق الشعب أن يختار راعيه " لمبدأ طبقًا   (١)

  .الشعب يشترك فى إبداء المالحظات وأيضًا يشارك فى الصالة والصوم الختيار الكاهن  (٢)
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كشوفات الوتعتمد  مقدمة والتأكد من صحة ما ورد بهاال مالحظاتتقوم اللجنة ببحث ال -
اإلعالن عنها في لوحة اإلعالنات بالكنيسة حتي موعد ، و تزكيات جمع اللمالنهائية 
   .التصويت

يشترط علي العضو الذى تتوافر فيه الشروط السابقة بأن يذهب للجنة المسئولة للحصول  -
  .(٣)تزكيات وال يجوز له التصويت إال بموجب هذه البطاقةمجمع العلى بطاقة عضوية 
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  .ديد موعدهاختيار من يراه للسيامة وتحالرئاسة الدينية الُتعرض النتائج على . ٦

  .حين مع سيرتهم الذاتية على الشعبيتم إعالن أسماء من تم االستقرار عليهم من المرش. ٧

 كمهلة زمنية لمن لديه ،تمنح مدة خمسة عشر يومًا إبتداء من اليوم التالى لإلعالن . ٨

ن تقييم المرشحيمالحظات أو اعتراضات على المرشحين لتقديمها بالطريقة التى تحددها لجنة 

  .مع مراعاة السرية

وتقديم توصياتها فى المقدمة  والمالحظاتتقوم لجنة تقييم المرشحين بفحص االعتراضات . ٩

لمالحظات الل أسبوع من إنتهاء فترة افي خشأنها وتعرض على الرئاسة الدينية 

  .واالعتراضات

  .يكتفى بتزكية من الرئاسة الدينية كاستثناءعند رسامة كاهن عام . ١٠

  .(١)الخطوات السابقة بروح الصالة والمحبةجميع تتم .  ١١
                                           

  مرفق نموذج بطاقة العضوية فى مجمع التزكيات (٣)
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رشح :  )٥(مادة    مسوغات ال

  
أوراق ومستندات يقدمها المرشح إلثبات توافر الشروط المطلوبة وتحتفظ بها لجنة تقييم 

  :المرشحين فى ملف خاص بالمرشح وتشمل 
  مع اإلطالع على األصل ،على أن تكون سارية " أو جواز السفر " صورة بطاقة الرقم القومى. ١
  .ن شهادة الميالدمستخرج رسمى م. ٢
  .صورة من عقد الزواج. ٣
  .مؤهل الدراسى أو مستخرج رسمى منهأصل ال. ٤
  .شهادة تحديد الموقف من التجنيد. ٥
 من تاريخ من شهر أكثر استخراجها على مضى قد يكون أال على الجنائية الصحيفة أصل. ٦

  .ينية االستثناء من هذا الشرطويحق للرئاسة الد تقديمها
  .أو اإليبارشية (١)معتمد من مراكز طبية تحددها البطريركية) عضوى ( قرار المجلس الطبى . ٧
  .أو اإليبارشية (٢)معتمد من مراكز طبية تحددها البطريركية) نفسى ( قرار المجلس الطبى . ٨
  .(٣)تزكية أب األعتراف. ٩

  .(٤)المرشح للخدمة فيهاتزكية اآلباء كهنة الكنيسة . ١٠
  .(٥)إقرار بموافقة زوجة المرشح للكهنوت على سيامة زوجها. ١١
  .بشهادة تقدم من المجلس اإلكليريكى الفرعى واقعًا تحت حرم كنسىإقرار من المرشح أال يكون  .١٢
  .(٦)إقرار مالى. ١٣
  .عليها شروط الترشح واالقرارات الواجب التوقيعوتتضمن  (٧)استمارة الترشح. ١٤
  .إقرار من المرشح بحسن السيرة فى المعامالت المالية -
  .ىإقرار من المرشح بأال يمتهن عمال آخرًا بخالف العمل الكهنوت -
المادة إقرار من المرشح بااللتزام بضوابط العمل الكهنوتى والمحاذير كما تم توضيحها فى  -

  .السابعة من هذه الالئحة
  

                                                                                                                         
  ) ١٧:٣كو " ( وَع، َشاِكِريَن اَهللا َواآلَب ِبِه َوُكلُّ َما َعِمْلُتْم ِبَقْول َأْو ِفْعل، َفاْعَمُلوا اْلُكلَّ ِباْسِم الرَّبِّ َيسُ   (١)

  

  )عضوى ( مرفق نموذج المركز الطبى  (١)

  )نفسى ( مرفق نموذج المركز الطبى   (٢)

  مرفق نموذج تزكية أب األعتراف  (٣)

  مرفق نموذج تزكية آباء كهنة الكنيسة المرشح للخدمة فيها  (٤)

  رشح للكهنوت على سيامة زوجهامرفق نموذج إقرار بموافقة زوجة الم  (٥)

  مرفق نموذج إقرار مالى  (٦)

  مرفق نموذج استمارة الترشح  (٧)
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  مةالسيامة والخد:  )٦(مادة 
  

يتم تحديد موعد السيامة للخادم أو الخدام الذين وقع عليهم االختيار للكهنوت بمعرفة الرئاسة  -
بعد إستيفاء اإلجراءات والشروط الالزمة فى هذا الشأن طبقًا ألحكام هذه  الدينية المباشرة

  .الالئحة
ألرثوذكسية بحضور تتم السيامة وفقًا للصلوات والطقوس المعمول بها فى الكنيسة القبطية ا -

  .الرئاسة الدينية وكهنة الكنيسة والخدام والشمامسة وباقى أطياف الشعب
بعد االنتهاء من طقس السيامة يذهب األب الكاهن إلى أحد األديرة العامرة والذى يحدده  -

  .الرئيس الدينى لقضاء مدة أربعين يومًا متصلة حسب التقليد المعمول به
يومًا المشار إليها تتم ترتيبات عودة الكاهن للكنيسة التي سيم عليها وفقًا  بإنتهاء مدة األربعين -

  .للطقس والتقليد المعمول به فى هذا الشأن
  

  

 ى واجبات الكاهن :  ) ٧(مادة 
  
األب البطريرك أو األب المطران أو (ة مباشرة أمام الرئاسة الدينية الكاهن مسئول مسئولي - ١

كما  ،حت رئاسته عن قيامه بمهام خدمته وما ُيكلف به من مهام الذى يخدم ت) األسقفاألب 
وأنه مسئول عن التنسيق والمشاركة مع بقية اآلباء الكهنة داخل اإليبارشية فى أداء الخدمات 

  .والمهام المشتركة وذات الصلة وصوًال للهدف األساسى للخدمة الكهنوتية
ت أو تصدر من المجمع المقدس للكنيسة القبطية بجميع القوانين والقرارات التى صدر اإللتزام  - ٢

  .األرثوذكسية
السلوك الروحى الذى يتفق مع تعليم اإلنجيل وعقيدة الكنيسة وتعاليم بيلتزم األب الكاهن  - ٣

وقوانينهم ويمتنع عليه سلوك أى سبيل أو تصرف أو عمل يكون من شأنه  الرسلاآلباء 
  .والروحيين وجميع شعبه الجسدانيينالمخدومين من أوالده  (١)عثرة

 مواعيدهاب الكاهن كافة أنشطة الكنيسة والمهام المسندة إليه بأمانة وتفانى وفى ألايمارس  - ٤
  .(٢)تسلمه من اآلباءوبحسب طقوسها وأال يزيد عليها أو ينتقص منها بحسب ما هو متبع وما 

وتسليم العقيدة  ،التعليم يلتزم األب الكاهن بالمحافظة على رعيته بتعليمها بكافة أشكال  - ٥
األرثوذكسية السليمة إليها ويسعى بكل الطرق لتحقيق نهضتها الروحية وخالصها  المسيحية

وتثبيت إيمانها والبحث عن الضالين والمفقودين والمرضي والمحبوسين والمحزونين واإلهتمام 
ومايستجد من  ،خاصة الظروف واإلحتياجات ال ىبالفقراء والمحتاجين والغرباء والمأزومين وذو 

  .(٣)خدمات رعوية

                                           
  )٢٩: ١١كو ٢(مْن َيْضُعُف َوَأَنا َال َأْضُعُف؟ َمْن َيْعُثُر َوَأَنا َال َأْلَتِهُب؟   (١)

َم ِبَفَرٍح َسْعِيي َواْلِخْدَمَة الَِّتي َأَخْذُتَها ِمَن الرَّبِّ َيُسوَع، َألْشَهَد ِبِبَشاَرِة ِنْعَمِة اهللاِ َولِكنَِّني َلْسُت َأْحَتِسُب ِلَشْيٍء، َوَال َنْفِسي َثِميَنٌة ِعْنِدي، حَ   (٢)   )٢٤:٢٠أع ( تَّى ُأَتمِّ

، َوَأْسَتِردُّ اْلَمْطُروَد، َوَأْجِبُر اْلَكِسيَر، َوَأْعِصُب اْلَجِريَح، َوُأِبيُد السَّمِ   (٣) الَّ ، َوَأْرَعاَها ِبَعْدلَوَأْطُلُب الضَّ   )١٦: ٣٤حز . (يَن َواْلَقِويَّ
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يلتزم األب الكاهن بالمشاركة والتوجيه واإلرشاد والتقويم فى كافة قطاعات الخدمة واألنشطة  - ٦
والخدمات والممارسات التى تتم فى الكنيسة وذلك بروح المحبة والوداعة ونبذ الفرقة أو الكبرياء 

سوع إذ أنهم وهم متعددون إال أنهم واحد فى الحتواء جميع األطياف فى المسيح ي التسلطأو 
  .(١)لمسيح الواحد الذى هو كنيسة اهللاجسد ا

يلتزم الكاهن بمنتهى األمانة فى الفصل بين أمواله الخاصة وأموال الكنيسة وما يأتمنه  - ٧
مبانى ( الشعب عليه من عطايا تصرف بمنتهى الدقة والحكمة فى الغرض المخصص لها 

  .)إلخ .. .أنشطة الكنيسة –لرب إخوة ا –الكنيسة 
يلتزم األب الكاهن بحضور الندوات والسيمينارات واألنشطة التى تحددها الرئاسة الدينية  - ٨

المباشرة أو األعلى والتى يكون من شأنها رفع المستوى الروحى والتعليمى لديه ويكون التخلف 
  .موجب لمساءلته –دون مبرر  – عن حضور تلك الندوات والسيمينارات واألنشطة

  .يلتزم الكاهن بعدم استخدام كنيسته فى أنشطة للطوائف األخرى إال بعد موافقة الرئاسة الكنسية -٩

   .ضرورة االلتزام االرثوذكسى مع الطوائف األخرى فى حالة المشاركة معهم فى المناسبات -١٠
  :يمتنع على األب الكاهن ما يأتى  -١١

  .وخالفهالعمل بالغيبيات أو السحر والشعوذة وتحضير األرواح استغالل العمل الكهنوتى فى  -
  .(٢)اإلعتداء اللفظى والبدنى -
  .(٣)التمييز فى معاملة الشعب -
  .(٤)التحزب أو المساعدة على وجود أحزاب بين الشعب -
  .استغالل النفوذ فى جلسات الصلح أو التحكيم التى تكون بين طوائف شعبه -
سواء فى العلن أو أو األخالقى مع كافة أفراد الشعب للفظى أو السلوكى تجاوز حد التعامل ا -

  .أو صورة التعامل بما يخرجها عن نطاق التعامل المألوف العالقةالخفاء أيًا كانت طبيعة 
  .التواجد فى األماكن غير الالئقة والتى ال تتناسب مع قدسية الكهنوت -
  .إفشاء أسرار المعترفين -
  الح أو معالجة أى خطأ يصدر عن زوجته أو أوالده متى كان عالمًا بهذا الخطأ التقصير فى إص -

  أية عقود أو أمالك أو عقارات خاصة بالكنيسة بصفته الشخصية  ىالتوقيع عل -
  .التوقيع على أية مستندات كشاهد أو ضامن والسيما المتعلقة بالمعامالت المالية وماشابه ذلك -

  

                                           
وِح ِبِرَباِط  ُمْجَتِهِديَن َأْن َتْحَفُظوا. ِبُكلِّ َتَواُضٍع، َوَوَداَعٍة، َوِبُطوِل َأَناٍة، ُمْحَتِمِليَن َبْعُضُكْم َبْعًضا ِفي اْلَمَحبَّةِ . َأْن َتْسُلُكوا َكَما َيِحقُّ ِللدَّْعَوِة الَِّتي ُدِعيُتْم ِبَها  (١) َوْحَداِنيََّة الرُّ

  )٣-١:٤أف( السََّالمِ 

ْبِح اْلَقِبيِح، َبْل َحِليًما، َغْيَر ُمَخاِصمٍ   (٢)   )٣: ٣تي ١. (َغْيَر ُمْدِمِن اْلَخْمِر، َوَال َضرَّاٍب، َوَال َطاِمٍع ِبالرِّ

  )٣١:٢٠أع (  ْفُتْر َعْن َأْن ُأْنِذَر ِبُدُموٍع ُكلَّ َواِحدٍ ُمَتَذكِِّريَن َأنِّي َثَالَث ِسِنيَن َلْيًال َوَنَهاًرا، َلْم أَ   (٣)

  )١١-١٣:١كو ١(اْعَتَمْدُتْم؟  َأْم ِباْسِم ُبوُلَس  َهِل اْنَقَسَم اْلَمِسيُح؟ َأَلَعلَّ ُبوُلَس ُصِلَب َألْجِلُكْم، َوَأَنا ِلْلَمِسيحِ  َأَنا ِلُبوُلَس َوَأَنا َألُبلُّوَس َوَأَنا ِلَصَفا«:ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم َيُقولُ   (٤)
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  هن ى حقوق الكا:  )٨(مادة 
  

بركة تمتع بحقوق مادية فى صورة أن ي -فى سبيل أداء مهامه وخدماته  -لألب الكاهن  -
واجتماعية وذلك على النحو بدالت و إجازات وله وألسرته ممن يعولهم رعاية صحية و شهرية 
  :التالى

  : الحقوق المادية : أوًال 
  وملحقاتها   البركة الشهريه -١
وال يجوز له طلب أى مقابل للخدمات الطقسية أو  لبركة الشهريهايعامل األب الكاهن بنظام  -

  .(١)الرعوية
األب الكاهن ال يقبل نذور أو تبرعات للكنيسة إال بموجب إيصال موقع ومعتمد ومخصص  -

  .للغرض
  : البركة الشهرية  -أ
  .منطقةمع مراعاة المستوى االجتماعى لكل  جنيه١٥٠٠األساسية  لبركة الشهريهلالحد األدنى  -
لكاهن حاليًا عن الحد األدنى ل البركة الشهريهبالنسبة للكنائس واإليبارشيات التي يقل فيها ( ، 

 لىالمذكور يمكن وضع خطة تدريجية لزيادته خالل مدة زمنية التقل عن عام وال تزيد ع
  .)عامين من تاريخ اعتماد الالئحة

  .(٢)مراعاة للتضخمكل خمس سنوات  للبركة الشهريةيراجع الحد األدنى  -
لكاهن بالنظام الذي يقرره األب األسقف مع مجمع كهنة اإليبارشية ل البركة الشهريه صرفت -

وعلى سبيل  ،على أن يكون نظاما ثابتا ومستقرا ليضمن لألب الكاهن االستقرار المعيشى 
  . المثال نظام التحويل البنكى المباشر

إال إذا رأت الرئاسة الدينية غير (  نيسة الواحدة متساويةباء الكهنة فى الكألل البركة الشهريه -
على أن يتم مراجعة الوضع الحالى بما يحقق هذا المبدأ وذلك تدريجيًا فى خالل سنتين  )ذلك 

  .بحد أقصى
السائدة فى الكنيسة فى ذلك  ركة الشهريهللبوفقًا  البركة الشهريهحدد تعند سيامة األب الكاهن  -

  .البركة الشهرية األساسيةما يعادل الوقت ويصرف له 
  .مستحقاته كاملة لهصرف ت األب الكاهن عن العمل يقافإفى حالة  -
  :الدورية  زيادةال -ب
وتضاف إلى  تحددها الرئاسة الدينية )عشرة بالمائة (  % ١٠سنويًا بحد أدنى  البركة الشهريهزاد ت -

  .البركة الشهرية األساسية

                                           
اًنا َأْعُطوا. َأْخِرُجوا َشَياِطينَ . َأِقيُموا َمْوَتى. َطهُِّروا ُبْرًصا. ِاْشُفوا َمْرَضى  (١) اًنا َأَخْذُتْم، َمجَّ   )٨:  ١٠مت . (َمجَّ

   غالء المعيشة  (٢)
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  :المكافآت  -ج
  :دل البركة الشهرية بحد أدنى ثالثة مرات سنويًا فى المناسبات التالية تصرف تعا

  .عيدى الميالد والقيامة وذلك قبل العيد بأسبوعين -
  .قبل بدء العام الدراسى بشهر وذلكبداية كل عام دراسى  -
  .عيد سيامة األب الكاهن -
  .)تصرف مرة واحدة سنويًا ( عيد قديس الكنيسة  -
  : ها العمل الكهنوتيبدالت يقتضي -٢
كل شهر كحد  البركة الشهرية من  )عشرة بالمائة (  % ١٠ يصرف بدل إنتقال بما يعادل -

   أدنى
البركة الشهرية كل شهر كحد من ) عشرة بالمائة ( %  ١٠يصرف بدل تليفونات بما يعادل  -

  .أدنى
  .كهنة دون استثناءالدورية والمكافآت والبدالت لجميع اآلباء اللزيادات تصرف جميع ا -

  اإلجازات : ثانيا
فيما عدا أيام  بمعدل يوم كامل كل أسبوع (١)لألب الكاهن الحق في الحصول على إجازة - ١

  .الخدمة
من خالل خطة  ثالثة أسابيعلألب الكاهن الحق في الحصول على إجازة سنوية لمدة  - ٢

 ىإلبداء الرأألسقف التي يضعها مجمع آباء كهنة كل كنيسة وتقدم لألب ا اإلجازات
  .وٕاعتمادها

  : الرعاية الصحية : ثالثا 
الذكور حتى التخرج واألناث تلتزم اإليبارشية بكل تكاليف عالج األب الكاهن وزوجته وأوالده  - ١

وُينشأ لهذا الغرض صندوق خاص ُيدار وفق آلية تنظمها كل إيبارشية لتنفيذ ذلك حتى الزواج 
  : مثل

  .ات المتخصصةالتعاقد مع المستشفي* 
  .التعاقد مع شركات التأمين الطبى* 
  .التعاقد مع أطباء متخصصين* 
   .التعاقد مع صيدليات لصرف العالج* 
  :مصادر الموارد المالية للصندوق الخاص بالرعاية الصحية على النحو التالى  -٢
  .ي للكاهنمن المرتب األساس )خمسة بالمائة % (  ٥االشتراكات الدورية للكنائس بنسبة  -
  .ىمن المرتب األساس) اثنين ونصف بالمائة ( % ٢,٥االشتراكات الشهرية للكهنة بنسبة  -
  .الصندوق أموالالستثمار الفائض من العائدات المصرفية  -

                                           
  )٢٩: ٥أف . (ُيَربِّيِه، َكَما الرَّبُّ َأْيًضا ِلْلَكِنيَسةِ َفِإنَُّه َلْم ُيْبِغْض َأَحٌد َجَسَدُه َقطُّ، َبْل َيُقوُتُه وَ   (١)



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@١٧      

  .التبرعات والهبات النقدية والخدمية التي تُقدم لهذا الغرض -
هم فى حالة احتياجهم للعالج خارج باء كهنة اإليبارشيات يجب توفير أماكن لبالنسبة لأل -٣

  .إيبارشيتهمنطاق 
فى الحاالت المرضية التى تستدعى السفر للعالج بالخارج وال يوجد لها بديل فى مصر يتم  -٤

مع نخبة من األطباء األساتذة لالستعانة بهم فى البت فى السفر من عدمه وبعد  التشاور
  .موافقة قداسة البابا بالسفر

  االجتماعية الحقوق : رابعا 
تلتزم كل إيبارشية بإنشاء صندوق خاص للتكافل اإلجتماعى لآلباء الكهنة يتم من خالله  - ١

اآلباء الكهنة فى الظروف االجتماعية المختلفة وفق آلية تنظمها كل  احتياجاتتغطية 
  .إيبارشية

  :  ىمصادر الموارد المالية للصندوق الخاص بالتكافل اإلجتماعى على النحو التال - ٢
  .من المرتب األساسي الكاهن) خمسة بالمائة  (%  ٥االشتراكات الدورية للكنائس بنسبة  -
  .ىمن المرتب األساس) اثنين ونصف بالمائة ( %  ٢,٥االشتراكات الشهرية للكهنة بنسبة  -
  .صندوق التكافل اإلجتماعىأموال الستثمار الفائض من  العائدات المصرفية -
  .ت النقدية والخدميةالتبرعات والهبا -
  .بالوسيلة التى يراها مناسبةيلتزم الصندوق بالتأمين على األب الكاهن  -٣
له فى يساهم الصندوق فى تكاليف زواج أبناء األب الكاهن بما يعادل مرتب شهرين ويصرف  -

ويجوز أن يضيف اآلب األسقف ما يراه حسب الحالة  موعد أقصاه شهر قبل الزواج
  .كاهناالجتماعية لل

  .يتم توفيق أوضاع اآلباء الكهنة المقيمين بسكن داخل الكنيسة بإيجاد سكن بديل  -
ال يتم إخالء شقة الكاهن من أفراد أسرته بعد نياحته إذا كانت الشقة مملوكة للكنيسة وذلك  -

أو مراعاة استمرار دفع اإليجار فى حالة عدم ملكيتها  وزواج آخر األبناء الزوجةحتى نياحة 
  . لكنيسةل
التى قد يتعرض لها ) إلخ .. .الحرائق –السرقات  –مثل الحوادث ( فى الظروف الطارئة  -

 من الخسائر) ثالثون بالمائة ( % ٣٠وأسرته يلتزم الصندوق بالمساهمة بنسبة  الكاهناألب 
  .على األقل ويضيف األب األسقف ما يراه

من  أشهر خمسةال تتجاوز ما يعادل على أ( يجوز لألب الكاهن طلب سلفة من الصندوق  -
وال تقدم , عامين  علىوتسدد بدون فوائد من المرتب فى خالل مدة ال تزيد ) البركة الشهرية 

  .سلفة ثانية إال إذا تم تسديد السلفة الجاري تسديدها بالكامل
  .كاملةعند نياحة األب الكاهن أو أحد أفراد أسرته يلتزم الصندوق بتكاليف الجنازة  -
  
  
  



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@١٨      

  : ى مساءلة الكاهن:  )٩(مادة 
  

  :وتتم من خالل ثالث درجات
إذا ثبت خطأ األب الكاهن أو أخل بواجبات خدمته يتم نصحه وٕارشاده بروح  :الدرجة األولى 

بشرط أال يكون الخطأ مشهورًا ومعثرًا للشعب وأن يكون الكاهن بوة من قبل األب األسقف ألا
فالبد من جزاء أخطأ فيه أما إذا كان الخطأ مشهورًا ويستحق معترفًا بخطئه ويقوم بإصالح ما 

  .ذلك منعًا للعثرة بالنسبة للشعب
إذا لم يستجب األب الكاهن وتكرر منه ذات األفعال والمخالفات يتم إحالته بمعرفة األب  -

مع محاسبته على الخطأ الذى أنذر فيه من األسقف إلى المجلس اإلكليريكى للنظر فى أمره 
  .قبل

الخدمة إال بعد إتمام كل إجراءات التحقيق المنصوص عليها فى الئحة  منال يجوز وقفه  -
ويمكن إيقافه مؤقتًا لمدة ال تزيد عن أسبوعين فى حالة وضوح وشيوع  المجلس اإلكليريكى

  .(١)خطأه 
  (٢)الفرعي لإليبارشية) لشئون الكهنة ( المجلس اإلكليريكى : الدرجة الثانية 

جلس االكليريكى الفرعي باإليبارشية بالتحقيق مع األب الكاهن المحال إليه من قبل يقوم الم -
األب األسقف من خالل الئحة واضحة ومعلنة للكاهن ومعتمدة من المجمع المقدس لضمان 

  .محاكمته محاكمة عادلة
ه أو بنفسسواء من حق األب الكاهن أن ينال فرصة كاملة فى الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل  -

  .) (٣)بتفويض كنسى(  من االباء الكهنه بواسطة من يفوضه
  .)سنتان كاملتان  (سلطة المجلس اإلكليريكى الفرعي فى وقف األب الكاهن ال تتعدى  -
ال يجوز صدور حكم غيابى من المجلس إال إذا تم إرسال إستدعاء لألب الكاهن مرتين ولم  -

    .يحضر
)  سنتان كاملتان ( هن تستوجب عقوبة تتعدى سلطاتهألب الكاإذا رأى المجلس أن مخالفات ا -

 المناسب الجزاءمعه وٕاقرار يجوز له إحالة األب الكاهن إلى المجلس اإلكليريكي العام للتحقيق 
  .مع شرط حضور مندوب من المجلس االكليريكى الفرعى أثناء المحاكمة ممثًال لإليبارشية

المجلس  حضوريًا أو غيابيًا أمامالصادر ضده رار القمن حق األب الكاهن التظلم من  -
فى خالل مدة أربعين يومًا من تاريخ إعالنه ويكون اإلعالن بالطريقة المناسبة  اإلكليريكي العام

  .التى يراها األب األسقف

                                           
  ) ٢٤:٥تى ١( َخَطاَيا َبْعِض النَّاِس َواِضَحٌة َتَتَقدَُّم ِإَلى اْلَقَضاِء   (١)
  كافة إجراءات وتفاصيل التحقيق والمحاكمة واألحكام تخضع لالئحة خاصة بالمجلس اإلكليريكى    (٢)
  .ض الكنسىمرفق نموذج للتفوي  (٣)



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@١٩      

  : (١)المجلس اإلكليريكي العام: الدرجة الثالثة 

ألب الكاهن إال بعد اعتماد القرار من قداسة ال تنفذ قرارات المجلس االكليريكى العام بمجازاة ا -

  .البابا البطريرك

  .من حق أسقف اإليبارشية التشاور مع المجلس االكليريكى العام قبل اعتماد العقوبة -

تكون المحاكمة سرية ويمكن إعالنها للشعب فى حالة طلب موقع من األب الكاهن بالموافقة  -

  .على ذلك

ن المجلس إال بعد استدعاء األب الكاهن مرتين بعلم الوصول ال يجوز صدور حكم غيابى م -

    .على األقل

ال يجوز حرمان األب الكاهن من التناول إال فى حالة االصرار على المخالفات العقائدية  -

  .واألخالقية والمادية الجسيمة

بعد خلع الزى التناول إال  -الذى قام المجلس بتجريده من رتبته الكهنوتية  -ال يجوز للكاهن  -

  .من الباباالكهنوتى والخضوع لقرار الكنيسة ونوال الحل بالتناول 

  

ر نطاق خدمة الكاهن:  ) ١٠(مادة    أحكام تغي

  

 المذبح الذى سيم عليه ويجوز لألب األسقفالكاهن أن يترك  حسب األصلب ال يجوز -

  .ذلك إذا اقتضى األمر كنيسة أخرىل للخدمة مؤقتاً  هندبالتشاور مع األب الكاهن ل المختص

  .ىيجب أن ال يترتب على الندب انخفاضًا في دخل األب الكاهن الماد -

بشرط موافقة األسقفين والكاهن  إال أخرى يبارشيةيجوز نقل األب الكاهن من إيبارشيته إلال  -

  .دىما ضررعليه وبما ال يرتب  ،كهنة الكنيسة المنقول إليها آباء المنقول و 

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  المجلس اإلكليريكي العامكافة إجراءات وتفاصيل التحقيق والمحاكمة واألحكام تخضع لالئحة خاصة ب  (١)



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٢٠      

اء خدمة الكاهن :  )١١(مادة    إ

  

  .كاملةوتصرف له مستحقاته  :العجزبسبب  -١

مما كان يتقاضاه زوجها وذلك حتى وفاتها %  ٥٠نياحة األب الكاهن يصرف للزوجة عند  -٢

سنة أو  ٢٨لحين زواج آخر بناته ووصول آخر أبنائه لسن  ،مثلها لألبناء % ٥٠ويصرف  ،

  .قإلتحاقه بوظيفة أو عمل أيهما أسب

عن مبلغ البركة الشهرية الذى كان يتقاضاها غ يعادل يصرف له مبل: عند تجريد الكاهن  -٣

وأية ) إذ كان كاهن موثق ( بعد أن يسلم دفتر التوثيق بالكهنوت  كل سنة من سنين عمله

  .عهدة تكون لديه

  

 أحكام عامة :  ) ١٢(مادة 

  

ورئاسته الدينية وكافة الجهات المتصلة بعمله  هذه الالئحة تحكم العالقة بين األب الكاهن : أوالً 

  .الكهنوتى

يجوز للمجمع المقدس أن يجرى تعديًال فى بعض أحكام هذه الالئحة كلما تطلب األمر :  ثانياً 

   .ذلك

أن يلتحق بمركز إعداد الكهنة  - يجب على األب الكاهن وخالل السنة األولى من سيامته :  ثالثاً 

  .البطريركية لصقل خبراته الرعوية دها المطرانية أومتخصصة تحد كورساتلتلقى 

للمطرانية يتضمن األعمال التي  دورىيلتزم الكاهن بتقديم تقرير :  (١)قياس أداء الكاهن: رابعًا 

طبقًا ألحكام هذه أدى بها خدمته ومالحظاته واحتياجاته ليتمم خدمته  ىأنجزها والكيفية الت

  الالئحة 

  

  

  

  

  

  

                                           
  مرفق نموذج متابعة ودعم  الكاهن  (١)



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٢١      

  

  

  

  

  

@@

@@

pbÔzÜß@Ûaòzöý@@
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٢٢      

@áÓ‰@ÕzÜßIQH@@

  األقباط األرثوذكس مطرانية/ بطريركية

  .......... .........................بـ

pbäbïi@òŠbána@píåéÙÝÜ@|’‹à@ @
  ..............................................................................:ــى اعـاإلسم رب

  ...............................................................................: ةـــم الزوجـاس

  ...............................................................................: اءـنـدد األبــع

  ..............................................................................: الدــخ الميـتاري

  .............................................................................:  زواجـخ الـتاري

  ..............................: المحمولموبايل ............................ .: المنزلتلـيفـون 

  ..............................................................................: نزلـوان المـعن

  ........................................................................: العناوين اإللكترونية

  ...................................................................:ى األساس ىالمؤهل الدراس

  ...................................................................: )إن وجد(الدراسات العليا 

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

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

  ..........................................................................:  ةـاليـة الحـفـالوظي

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

  .............................................................: )إن وجدت (الوظائف اإلضافية

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

  .....................................................: )ى أو التدرج الوظيف (الوظائف السابقة 

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

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

  .........................................: نطاق العمل ىحصل عليها ف ىالدورات التدريبية الت

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

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

  

  



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٢٣      

   : حصل عليها ىالشهادات اإلضافية الت

 ............................................................................: دراسية شهادات

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

  ..............................................................................:رـتقدي شهادات

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

  ............................................................................:ـى الـالمرتب الح

  ....................................................................: المزايا المادية اإلضافية

  .................................................................: وقعت عليه ىت التالجزاءا

  ..............................................................................: رافـتـأب اإلع

  ............................................................: )إن وجد ( آباء اعتراف سابقون

  ...............................................................................: مـهـركـسبب ت

  ....................................................................: الدرجة الشماسية الحالية

  ........... غير منتظم.......... . على فترات.......... منتظم:  الشماسية خدمة ىاالنتظام ف

    ) ُيذكر تاريخ بداية الخدمة ( : الخدمة أو الخدمات الحالية

  ..........................بكنيسة .......................من .........................خدمة

  ..........................بكنيسة .......................من .........................خدمة

  ..........................بكنيسة .......................من .........................خدمة

  ..........................بكنيسة .......................من .........................خدمة

  )ُتذكر من األقدم إلى األحدث ( : الخدمة أوالخدمات التي خدم بها

  ..........................بكنيسة .......................من .........................ةخدم

  ..........................بكنيسة .......................من .........................خدمة

  ..........................بكنيسة .......................من .........................خدمة

  ..........................بكنيسة .......................من .........................خدمة

  : مجال الخدمة ىحصل عليها ف ىالدراسات الت

  ......................................................................................: دينية

  .....................................................................................: تنموية

  .............................................................................: دراسات أخرى



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٢٤      

ÔgŠa‹@ @
  .... ......................................................................أقر أنا الموقع أدناه

  ...................صادرة من ....................................وأحمل بطاقة رقم قومي رقم
  لكنيسة القبطية األرثوذكسية والمرشح للكهنوت المقدس في ا

  ............ .................قرية / منطقة  .....................................بكنيسة وذلك
أقر بأنه ال يوجد علّي أية ديون   .......................إيبارشية  ......................مدينة

وهذا  .مالية ألشخاص أو جهات ولم أوقع على أوراق أو مستندات ديون ألي شخص أو جهة
  ،،إقرار مني بذلك 

  المقر بما فيه                                                              
  :  اإلسم
  :  التوقيع

ÔgŠa‹@ @
  ... .......................................................................أقر أنا الموقع أدناه

  ...................صادرة من ....................................وأحمل بطاقة رقم قومي رقم
  ...... ...........................................................................وأعمل حالياً 

ل مهنتـــى المدنيـــة والعمـــل برغبتـــى فـــى اعتـــزا....... .................والمرشـــح للكهنـــوت بكنيســـة
  .ىالكهنوت ىوأتعهد بأال أمتهن أية مهنة أوعمال آخر خاصًا أو عامًا بخالف عمل، بالكهنوت

وأقر وأنا بكامل إرادتى الحرة الواعية المعتبرة قانونـًا بـأننى قـد أطلعـت علـى الئحـة الكهنـة المعمـول 
بها بالكنيسة القبطية األرثوذكسية وأعلم بكل ما فيها من قواعد وأحكـام تـنظم عمـل الكهنـوت وأقبـل 

هــة قضــائية أو غيــر تطبيــق أحكامهــا دون ســواها ويمتنــع علــّى الطعــن علــى نصوصــها أمــام أى ج
قضــائية ســوى أمــام الســلطة الدينيــة فقــط ووفقــًا لألحكــام المعمــول بهــا بهــذه الالئحــة وذلــك إن كــان 

  .لهذا الطعن محل أو موجبًا لذلك
  ,,وهذا إقرار منى بذلك                                                                      

  

  المقر بما فيه                    
  :م ـساال

  : التوقيع

ÔgŠa‹@ @
بااللتزام بضوابط العمل الكهنوتى والمحازير كما تم توضيحها فى المادة  أقر أنا الموقع أدناه

  .السابعة من هذه الالئحة
  ٢٠/      /     تحريرًا فى     

  المقر بما فيه
  :م ـاالس

  : التوقيع



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٢٥      

@áÓ‰@ÕzÜßIRH@@
  

ÔgÐaí·@Ša‹uìŒ@óÕó  
@ôÝÈ@óà‡‚píåéÙÜbi@béuìŒ@ @

   .......................................................................: نا الموقعة أدناهأقر أ

  /      /            بتاريخ صادرة ................................. .رقم ىوأحمل بطاقة رقم قوم

ة الكنيسة القبطية األرثوذكسي ىبالكهنوت المقدس فى مل زوجأوافق موافقة تامة على ع ىأقر بأن

               .............................:قرية /  منطقة........ ..........................: وذلك بكنيسة

                   ....................................: إيبارشية ......................................:مدينة  

   ىوأنا على علم تام بمتطلبات العمل الكهنوت

åà@Ša‹Ôg@a‰èìô@@ÚÜ‰iLLL@ @

  ٢٠/    /    ى   تحريرا ف

  المقر بما فيه                                               

  : اإلسم

  : التوقيع

  

  

  

  

  

  

@@



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٢٦      

@áÓ‰@ÕzÜßISH@@

m@ò†bé’óïØ@c|’‹¾a@béi@ã‡²@ônÜa@óïåÙÜa@óåéØ@öbi@ @

                    .......................: من الخدام المباركين بكنيسة.. .......................: االبن المبارك

  ............................................ايبارشية ...........................قرية:  منطقة

   ..........................................................ىيخدم تحت اشرافنا بالكنيسة ف وهو

  ............................بكنيسة .......................من .........................خدمة

  ............................بكنيسة .......................من .........................خدمة

  ............................بكنيسة .......................من .........................خدمة

  ............................بكنيسة .......................من .........................خدمة

ومشهود لـه فـى الخدمـة ويتحلـى بـروح الخدمـة ولـه حضـور واضـح وسـط مخدوميـه ولـه روح البـذل 

والتواضــع والعطــاء ولديــه القــدرة علــى التحلــى بــروح األبــوة وأيضــًا علــى العمـــل والصــبر والمرونــة 

الجماعى والحرص على الحفاظ على وحدانيـة القلـب بالكنيسـة كمـا أنـه أرثوذكسـى المعتقـد وطـاهر 

  .السيرة ومشهود له من الجميع

  

  ،،،وهذه شهادة منا بذلك 

  ٢٠/     /    تحريرًا فى    

  ....................................:التوقيع  ....................... ..............: االسم

  ....................................:التوقيع  .................................... .: االسم

  ....................................:التوقيع  .................................... .: االسم

  ....................................:التوقيع  .................................... .: السما

  

  



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٢٧      

@áÓ‰@ÕzÜßITH@@

m@ò†bé’óïØ@Óa6Èfia@lc@ @

من أبنائي الروحيين الذين يمارسون ........................................ .: االبن المبارك

حسنًا ومطيعًا لرئاسة الكهنوت كما أنه ناجحًا فى عمله وهو مدبر لبيته سر اإلعتراف بواسطتي 

قبل الرسامة وهو شخصية مستنيرة وعلى قدر من الثقافة وصاحب رؤية وله روح القيادة ويتمتع 

   .بحياة كنسية أرثوذكسية

                     .....................................................: أذكيه للسيامة الكهنوتية بكنيسة ىلذا فإن

  ...................:ايبارشية  .....................: بمدينة....... ............:منطقة  / قرية

  

  ،،، والرب يبارك حياته وخدمته

  

  ..........................................:  مــــاالس

  .........................................:  عــوقيـالت

  .....................................: ن كنيسةـكاه

  

  

  

  

  

  

  

  
@@

@@



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٢٨      

@áÓ‰@ÕzÜßIUH@@
  

  ................................. مستشفى
  

@ @@ @@‹î‹Õm@ôj –@Ñä@˜zÐô@ @
  

  ..... ...............السن.. ............................................................األسم
   ...................................محل اإلقامة..................................الرقم القومى

ôÑåÜa@Šbjn‚ýaì@˜zÑÜa@óvïnä@ @
.............................................................................................  

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

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

ï÷béåÜa@óvïnåÜaó@ @
.............................................................................................  

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

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

  
  مدير عام المستشفى                                                ىالطبيب اإلستشار 

  : األسم                :األسم
  

  :لتوقيع ا               :التوقيع

  
                                                                 

  خاتم المستشفى                  
  
  
  



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٢٩      

@áÓ‰@ÕzÜßIVH@@
  ................................. مستشفى

  
  

@ @@ @‹î‹Õm@@ôj –@í›È@˜zÐõ@ @
  

  ......................الرقم القومى........ .....السن............ .....................األسم

  ............. ...................................................................محل اإلقامة

  

õí›ÉÜa@˜zÑÜa@óvïnä@ @

  .........................................................................:نية ـراض باطـأم -

  ......................................................................:قلب وأوعية دموية  -

   ...........................................................................: نـيـياس العـمق -

   .........................................................................:صورة دم كاملة  -

óï÷béåÜa@óvïnåÜa@ @

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

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

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

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

  عام المستشفى مدير

  :األسم

  :التوقيع 

  
 

  خاتم المستشفى                  
  
  
  
  



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٣٠      

@áÓ‰@ÕzÜßIWH@@

@‹î‹ÕmóÉibnà@ @
  

نقاط التالية وما ل عن خدمته مستوفيًا اليقدم الكاهن تقرير ربع سنوى لألب األسقف المسئو -

  .يستجد من أعمال

  

  .فتقادإلا - ١

  .حاالت اإلرتداد –٢

  .خدمة إخوة الرب - ٣

  .الحاالت الخاصة - ٤

  .العضوية الكنسية - ٥

  .إعداد صف ثان من القادة - ٦

  .االحتياج لسيامات كهنة من عدمه - ٧

  .نتائج المؤتمرات التى حضرها - ٨

  .نيسة مع مجلس الكنيسةلقاءات كهنة الك - ٩

  .ورؤيتهم للخدمةلقاءات كهنة الكنيسة مع بعضها  -١٠

  .بالدورات التدريبية التى اجتازهابيان  -١١

  .أنشطة الكنيسة -١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  
@@



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٣١      

ÕzÜß@áÓ‰@IXH@@

îíÑm@ @
  

  ..................................راعى كنيسة........ .............القمص/ أنا القس أفوض 

  ...............................وأحمل رقم قومى......... ............................ةيإيبارش

  ..................................راعى كنيسة........ ........................القمص/ القس 

  ...............................وأحمل رقم قومى.......... ...........................يةإيبارش

الخاص وله فى ذلك تقديم / قانونيًا والدفاع عنى أمام المجلس اإلكليريكى العام  بتمثيلى تمثيالً 

أوجه الدفاع من دفوع ومذكرات ومستندات وخالفه وكل ما يصدر عنه أمام المجلس الموقر 

  .يعتبر صادرًا منى شخصياً 

  وهذا تفويض منى بذلك

  

  المفوض

  ..................................:  مــــاالس  

  .................................:  عــوقيـالت

  ..............................: ن كنيسةـكاه

  

  ودـــــــــــــــالشه
  شاهد ثانى              شاهد أول

  ..........................: القمص/ القس   ..........................: القمص/ القس 

  .................................:  عــوقيـالت    .................................:  عــوقيـالت

  ................................: ن كنيسةـكاه   .............................: ن كنيسةـكاه

  

ى       
ً
٢٠/     /   تحريرا  

 



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٣٢      

@áÓ‰@ÕzÜßIYH@@

¶bà@Ša‹Ôg@ @
  

  :البيانات الشخصية 
  .............................................................................:سم الرباعى اال

  /     /       تاريخ الميالد      ........ ........................:الرقم القومى 

  ...............................................................................:محل السكن 

  ..........................................................:قيمة اإليرادات عن السنة الماضية 
  :الزوجة / بيانات الزوج 

  

تاريخ   الرقم القومى  االسم رباعى
  الزواج

المھنة وجھة 
  العمل

تاريخ البدء 
  بالعمل

  

  

        

  :بيانات األبناء القصر 
  
  الميالدتاريخ   الرقم القومى  االسم  م
١        

٢        

٣        

٤        

٥        

٦        

  مقدم اإلقرار

  /االسم 

  /التوقيع 
  
  
  
  



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٣٣      

Ša‹Ôfia@ã‡Õà@Ûþàc@ @

@ýìc@Z@æ íÜa@xŠb‚ì@Þ‚a†@óïÙåjÜa@pbib¨aì@†íÕåÜaZ@ @

  نوع العملة  قيمة المال
اسم المصرف
أو المؤسسة 

المالية المودع 
 لديھا

تاريخ   البلد  رقم الحساب
  الحساب

            
            
            

@bïäbq@Z@óÜíÕå¾a@7Ì@ßaíàÿaZ@ @

æ íÜa@xŠb‚@ìc@Þ‚a†@paŠbÕÈì@ôšaŠc@ @

  النوع
 القيمة

تاريخ   الموقع
  الملكية

  الصفقات التى تم بموجبھا التملك
رقم سند  شراء  بيع عينى نقدى

  تاريخه  التسجيل

                  
                  
                  
                  

@brÜbq@ZóÜíÕå¾a@ßaíàÿa@ @
القيمة عند   النوع

  الشراء
  مالحظات  تاريخ الملكية  مكان تواجدھا

          
          
          
          

@bÉiaŠ@Z@pbØ‹“Üa@ôÐ@˜—¨aì@âéÿaZ@ @

رأسمال  نوع الشركة  اسم الشركة
  الشركة

/ عدد االسھم 
  الحصص

/ نسبة األسھم 
  الحصص

القيمة الحالية 
للسھم فى 
 السوق

            
            
            

  

  قرارمقدم اإل

    /االسم 

  /التوقيع 



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٣٤      

@bàb‚@Z@pa‡åÜaZ@ @

قيمة السند   مصدر السند  عدد السندات  نوع السند
  المالية

رقم وتاريخ 
  السند

قيمة األرباح 
 السنوية للسند

            
            
            
            

@b†b@Z@óº‹ÙÜa@Šbvyÿaì@ç†bÉ¾aì@ôÝ¨aZ@ @
  مكان الحفظ  نالكمية أو الوز العيار أو القيراط النوع والوصف

        
        
        
        
        

@bÉib@Z@çíî‡ÜaZ@ @
تاريخ  نوع الجھة  قيمة الدين  النوع

 مدينة دائنة  مدين  دائن  مالحظات  اإلستحقاق
              
              
              
              
              

@båàbq@Z@Þ‚‡ÝÜ@õ‹‚c@Š†b—à@óîcZ@ @
قيمة الدخل السنوى المالى من غير

  مالحظات  لمصدر الدخ الوظيفة

      
      
      

  مقدم اإلقرار

  /االسم 

  /التوقيع 



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٣٥      

Ša‹Ôfia@ã‡Õà@óuìŒ@Ûþàc@ @

@ýìc@Z@æ íÜa@xŠb‚ì@Þ‚a†@óïÙåjÜa@pbib¨aì@†íÕåÜaZ@ @

  نوع العملة  قيمة المال
اسم المصرف
أو المؤسسة 

المالية المودع 
 لديھا

تاريخ   البلد  رقم الحساب
  الحساب

            
            
            

@bïäbqZ@@óÜíÕå¾a@7Ì@ßaíàÿaZ@ @

æ íÜa@xŠb‚@ìc@Þ‚a†@paŠbÕÈì@ôšaŠc@ @

  النوع
 القيمة

تاريخ   الموقع
  الملكية

  الصفقات التى تم بموجبھا التملك
رقم سند  شراء  بيع عينى نقدى

  تاريخه  التسجيل

                  
                  
                  
                  

@brÜbq@ZóÜíÕå¾a@ßaíàÿa@ @
القيمة عند   النوع

  اءالشر
  مالحظات  تاريخ الملكية  مكان تواجدھا

          
          
          
          

@bÉiaŠ@Z@pbØ‹“Üa@ôÐ@˜—¨aì@âéÿaZ@ @

رأسمال  نوع الشركة  اسم الشركة
  الشركة

/ عدد االسھم 
  الحصص

/ نسبة األسھم 
  الحصص

القيمة الحالية 
للسھم فى 
 السوق

            
            
            

  

  مقدم اإلقرار

  /االسم 

  /التوقيع 



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٣٦      

@bàb‚@Z@pa‡åÜaZ@ @

قيمة السند   مصدر السند  عدد السندات  نوع السند
  المالية

رقم وتاريخ 
  السند

قيمة األرباح 
 السنوية للسند

            
            
            
            

@b†b@Z@óº‹ÙÜa@Šbvyÿaì@ç†bÉ¾aì@ôÝ¨aZ@ @
  مكان الحفظ  الكمية أو الوزن العيار أو القيراط النوع والوصف

        
        
        
        
        

@bÉib@Z@çíî‡ÜaZ@ @
تاريخ  نوع الجھة  قيمة الدين  النوع

 مدينة دائنة  مدين  دائن  مالحظات  اإلستحقاق
              
              
              
              
              

@båàbq@Z@Þ‚‡ÝÜ@õ‹‚c@Š†b—à@óîcZ@ @
قيمة الدخل السنوى المالى من غير

  مالحظات  مصدر الدخل الوظيفة

      
      
      

  مقدم اإلقرار

  /االسم 

  /التوقيع 

@ @



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٣٧      

Ša‹Ôfia@ã‡Õà@öbåic@Ûþàc@ @

@ýìc@Z@æ íÜa@xŠb‚ì@Þ‚a†@óïÙåjÜa@pbib¨aì@†íÕåÜaZ@ @

  نوع العملة  قيمة المال
اسم المصرف
أو المؤسسة 

المالية المودع 
 لديھا

تاريخ   البلد  رقم الحساب
  الحساب

            
            
            

@bïäbq@ZóÜíÕå¾a@7Ì@ßaíàÿa@Z@ @

æ íÜa@xŠb‚@ìc@Þ‚a†@paŠbÕÈì@ôšaŠc@ @

  النوع
 القيمة

تاريخ   الموقع
  الملكية

  الصفقات التى تم بموجبھا التملك
رقم سند  شراء  بيع عينى نقدى

  تاريخه  التسجيل

                  
                  
                  
                  

@brÜbq@ZóÜíÕå¾a@ßaíàÿa@ @
القيمة عند   النوع

  الشراء
  مالحظات  الملكية تاريخ  مكان تواجدھا

          
          
          
          

@bÉiaŠ@Z@pbØ‹“Üa@ôÐ@˜—¨aì@âéÿaZ@ @

رأسمال  نوع الشركة  اسم الشركة
  الشركة

/ عدد االسھم 
  الحصص

/ نسبة األسھم 
  الحصص

القيمة الحالية 
للسھم فى 
 السوق

            
            
            

  

  مقدم اإلقرار

  /االسم 

  /التوقيع 



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

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

@bàb‚@Z@pa‡åÜaZ@ @

قيمة السند   مصدر السند  عدد السندات  نوع السند
  المالية

رقم وتاريخ 
  السند

قيمة األرباح 
 السنوية للسند

            
            
            
            

@b†b@Z@óº‹ÙÜa@Šbvyÿaì@ç†bÉ¾aì@ôÝ¨aZ@ @
  مكان الحفظ  الكمية أو الوزن العيار أو القيراط النوع والوصف

        
        
        
        
        

ib@bÉ@Z@çíî‡ÜaZ@ @
تاريخ  نوع الجھة  قيمة الدين  النوع

 مدينة دائنة  مدين  دائن  مالحظات  اإلستحقاق
              
              
              
              
              

@båàbq@Z@Þ‚‡ÝÜ@õ‹‚c@Š†b—à@óîcZ@ @
قيمة الدخل السنوى المالى من غير

  مالحظات  مصدر الدخل الوظيفة

      
      
      

  مقدم اإلقرار

  /االسم 

  /التوقيع 



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٣٩      

@bénÐbšg@Ša‹Ôfia@ã‡Õà@õ‹î@õ‹‚c@pbäbïiZ@ @

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

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

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

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

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

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

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

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

  

أن جميع البيانات الواردة ...... ...................................................../أقر أنا املوقع أدناه 

ى هذا ٕالاقرار صحيحة ، وتشمل كافة أمالكى وأمالك زوج وأبنائى القصر داخل 

ى وجود ما يخالفهامصر وخارجها  ، وأتحمل كافة املسئولية ال رتبة ع   .قانونية امل

  

  مقدم اإلقرار

  /االسم 

  /التوقيع 

  

 

 

 

 



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٤٠      

ÕzÜß@@áÓ‰IQPH  

ى املجمع ٔالانتخابي  بطاقة عضوية 

   ..................لعام....... ............................................:بكنيسة 

  

  ..................:مسلسل

  

ى الاســـــــــم   :ربا

  :قم العضويةر 

  :تاريخ ٕالاصدار

اء   :تاريخ ٕالان
  

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

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

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

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

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

  

  

  

  :ى لجنة العضويةقيع ٔالاب الكاهن املشرف عتو         خاتم الكنيسة

  

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

  

  

  

  

   

  

  

  

  



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٤١      

  ٢٠١٣صورة قرار المجمع المقدس في جلسة يونيو 

  

  

  



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٤٢      

  توقيعات االباء المطارنة واالساقفة علي قرار المجمع المقدس

  
 



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٤٣      

  رار المجمع المقدستوقيعات االباء المطارنة واالساقفة علي ق

  
 



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٤٤      

  توقيعات االباء المطارنة واالساقفة علي قرار المجمع المقدس



òzöü@òäèØÛa@õbiþa 

٢٠١٣يونيو  ٢٠  
 

òî×‡ìq‰þa@òîİjÔÛa@òîäØÜÛ@†Ô½a@Éàa@@@@@٤٥      

  

  

  
 
 


