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 الّنظام الّداخلي للصندوق الرعويّ 

 الضهر –القبّيات  –في رعّية سّيدة االنتقال 

 أحكام عاّمة

 –يف رعّية سّيدة االنتقال " الصندوق الرعويّ "الضهر  –تأّسس يف القبّيات  :الماّدة األولى
 .القبّيات الضهر

 
تقدمي املساعدة لذوي املتوّفني من أبناء رعّية " الصندوق الرعوي"هدف  :الماّدة الثانية

 .القبّيات الضهر –سّيدة االنتقال 
 

القبيّات  –تناط إدارة الصندوق الرعوي بلجنة وقف رعّية سّيدة االنتقال  :الماّدة الثالثة
 .الضهر، املعّينة مبوجب مرسوم صادر عن أبرشّية طرابلس املارونّية

 
القبّيات الضهر، أميًنا  –يعترب أمني صندوق جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال  :الماّدة الرابعة

 ".الصندوق الرعوي"لصندوق 
 

يف األّول من كانون الثاين وتنتهي " الصندوق الرعوي"تبدأ السنة املالّية يف  :الماّدة الخامسة
 .نفسهايف الواحد والثالثني من كانون األّول من السنة 

 
يف هناية كّل سنة مالّية " الصندوق الرعوي"إىل واملنتسبات جيتمع املنتسبون  :الماّدة السادسة

القبّيات الضهر لالستماع  –بناًء لدعوٍة من جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال 
إىل التقرير السنوي عن إيرادات الصندوق ومصارافاته عن السنة املنصرمة 
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ويتّم  .قرتاحات للسنة القادمةإإليه ولتقدمي  املنتسباتو  عدد املنتسبني نوع
عرض هذا التقرير أيًضا على لوحة اإلعالنات يف الكنيسة ويرسل إلكرتونًيا 

 . إىل املنتسبني اّلذين لديهم بريد إلكرتوينّ 
 

وبقرار من يف أحد املصارف اللبنانّية املقبولة " الصندوق الرعوي"تودع أموال  الماّدة السابعة
ويتّم السحب بواسطة  القبّيات الضهر –جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال 

 .رئيس وأمني صندوق جلنة الوقف جمتمعني
 

حصًرا لتحقيق اهداف هذا الصندوق " الصندوق الرعوي"تستخدم أموال  :الماّدة الثامنة
 .الواردة يف املاّدة الثانية من هذا الّنظام

 
 "الصندوق الرعوي"إن قيمة االنتساب وقيمة االشرتاكات وتقدميات  :الماّدة التاسعة

القبّيات الضهر يف مطلع كّل  –حتّددها  جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال 
 .عام وفًقا لوضع الصندوق املايل وأوضاع النقد اللبناين وأسعار السلع

 
 . من املنتسبني% 57بناًء لقرار وموافقة  "الصندوق الرعوي"ميكن حّل  :ة العاشرةالمادّ 

 
لسبب أو آلخر، تستمّر جلنة وقف رعّية سّيدة " الصندوق الرعوي"إذا حّل  :الماّدة الحادية عشرة

القبّيات الضهر يف التصّرف بأموال الصندوق الثابتة واملنقولة إىل  –االنتقال 
 .من أجله حني نفاد هذه األموال كليًّا وذلك يف سبيل اهلدف اّلذي أنشئ

 

 "الصندوق الرعوي"في إدارة أموال : الفصل األّول
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الصندوق "القبّيات الضهر إدارة  –تتوىّل جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال  :الماّدة الثانية عشرة
 .واّّتاذ القرارات املناسبةالصندوق إلدارة وتعقد إجتماعات دوريّة  "الرعوي

 
إاّل مبوجب قرار تّتخذه " الصندوق الرعوي"ال يصرف أي مبلغ من أموال  :الماّدة الثالثة عشرة

 .القبّيات الضهر –جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال 
 

 املنتسبني استيفاء الّرسوم من" دوق الرعويالصن"يتوىّل امني صندوق  :الرابعة عشرةالماّدة 
 .يتّم توثيقها أيًضا إلكرتونيًّا مبوجب إيصاالت ذات أرومة حبيثواملنتسبات 

تذكري املنتسبني القبيّات الضهر  –جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال وعلى 
مبختلف  اشرتاكاهتمبوجوب تسديد  ، قبل هناية كّل سنة مالّية،واملنتسبات

 . SMSرسائل القصرية ومنها إرسال الالطرق 
 

 "الصندوق الرعوي"في االنتساب إلى : الفصل الثاني

من أبناء رعّية " الصندوق الرعوي"إىل أو املنتسبة  ينبغي أن يكون املنتسب :الماّدة الخامسة عشرة
الرعّية أو نطاق يف  نيمقيموا القبّيات الضهر، سواًء كان -سّيدة االنتقال 

 .نيغري مقيم
 

الصندوق "كّل شخٍص منتج، ذكرًا كان أم انثى، وجب عليه االنتساب إىل  :الماّدة السادسة عشرة
، على أن تؤخذ بعني االعتبار الشروط الواردة يف الفصل الثالث من "الرعوي

 .هذا الّنظام
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القبّيات الضهر إبالغ مجيع أبناء  –على جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال  :الماّدة السابعة عشرة

الرعّية، املقيمني وغري املقيمني، بوجوب االنتساب إىل الصندوق الرعوّي 
 .خالل مهلة سّتة أشهر من انطالق العمل هبذا الصندوق

 
، بعد تبليغه من "الصندوق الرعوي"كّل شخٍص يتخّلف عن االنتساب إىل  :الماّدة الثامنة عشرة

القبّيات الضهر مّث أراد االنتساب  –قبل جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال 
 .فيما بعد، وجب عليه دفع قيمة االشرتاكات كاملًة منذ تاريخ تبليغه

 
 .2112كانون الثاين   1تداًءا من اب" الصندوق الرعوي"يبدأ العمل هبذا  :الماّدة التاسعة عشرة

 
مبلغ سّتني ألف لرية لبنانّية فقط " الصندوق الرعوي"يدفع املنتسب إىل  :الماّدة العشرون

بعد تقدمي طلب إنتساب مرفًقا بالوثائق  2112مبثابة إشرتاك عن عام 
 ".الصندوق الرعوي"املطلوبة إىل أمني صندوق 
 

 

 

 "الصندوق الرعوي"إلى  ستفادةفي اال: الفصل الثالث

فور البدء بدفع االشرتاك  كّل منتسب" الصندوق الرعوي"يستفيد من  :والعشرون واحدةالماّدة ال
 .السنوي
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عنه وعن زوجته وأوالده غري : كّل منتسب" الصندوق الرعوي"يستفيد من  :الماّدة الثانية والعشرون
املنتجني واّلذين هم يف املنتجني وكذلك عن والديه وشقيقاته وأشّقائه غري 

 .عهدته ويقوم بإعالتهم
 

ويعترب مستقياًل كّل منتسب ّتّلف عن " الصندوق الرعوي"ال يستفيد من  :الماّدة الثالثة والعشرون
 .تسديد رسوم إشرتاكه ملّدة سنتني متتاليتني من دون عذٍر شرعيّ 

ّيات الضهر القب –يف هناية السنتني، على جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال 
تبليغ املنتسب بوجوب تسديد اشرتاكه، فإذا مل يسّدد االشرتاك خالل ثالثة 

 . أشهر من تاريخ تبليغه، يعترب عندها مستقياًل 
 

أو أقيل ألي سبب كان، " الصندوق الرعوي"كّل منتسب استقال من  :الماّدة الرابعة والعشرون
الصندوق وال حيّق له بالتايل تتوّقف عنه وعن اّلذين بعهدته تقدميات هذا 

 .إسرتجاع املبالغ اليت يكون قد دفعها انتسابًا أو اشرتاًكا أو تربًّعا
 

الماّدة الخامسة 
 :والعشرون

أو ّتّلف عن الدفع مّث أراد " الصندوق الرعوي"كّل منتسب استقال من 
لته االنتساب جمّدًدا، وجب عليه دفع مجيع الّرسوم املستحّقة عليه منذ استقا

بقرار معّلل من " الصندوق الرعوي"وتكون عودته إىل . حّّت تاريخ عودته
 .القبّيات الضهر –جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال 

 "الصندوق الرعوي"في تقديمات : الفصل الرابع

ة سادسالماّدة ال
 :والعشرون

تسب أو أحد املستفيدين من انتسابه مبوجب الفصل الثالث ناملعند وفاة 
القبّيات الضهر  –من هذا الّنظام، تقوم جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال 

 :التالية بتقدمي مجيع اخلدمات لذوي املتويّف وتغطية النفقات
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 .إستخدام صالون الكنيسة يوم الّدفن ويومي تعزية -1

املتويّف للكهنة املشاركني يف اجلّناز تغطية حسنات قّداس عن نفس  -2
خّدام الرعايا ومساعديهم يف القبّيات وعندقت وراهب من دير : وهم

 .اآلباء الكرمليني

تأمني أشخاص مدفوعي األجر للخدمة والضيافة يوم الّدفن ويومي  -3
 .تعزية

 .مثن التابوت قدرها سّتماية ألف لرية لبنانّية فقط منمسامهة مالّية  -4

 –إستخدام الربّاد للجثمان يف صالون أو كنيسة سّيدة االنتقال  -7
 .الضهر

 .واحملارم حبسب احلاجةتأمني القهوة  -6

 .تأمني ما يعادل ماية سندويشة ومرطّبات يوم الّدفن فقط -5

تأمني سّيارة لنقل اجلثمان من املستشفى يف القبّيات إىل الكنيسة  -8
 .ومنها إىل املدافن بعد صالة اجلّناز

جثمان املتويّف من خمتلف املناطق اللبنانّية بواسطة سّيارة نقل نقل  -9
ذلك على نفقتهم ( ة)املوتى التابعة للرعّية وإاّل يتوىّل أهل الفقيد 

 .اخلاّصة

تعلمهم ( ة)الفقيد للمنتسبني وألهل  SMSإرسال رسائل قصرية  -11
 .بالوفاة وبتوقيت صالة اجلّناز ومكاهنا

أيًضا من إمكانّية استخدام " الصندوق الرعوي"يستفيد املنتسبون إىل  :ة والعشرونسابعالماّدة ال
صالون الكنيسة وكراسيها يف املناسبات األخرى كالعمادات والزواجات 

 .جّمانًا
 

، أّن من ضمن "الّنظام الّداخلي للجان الوقف يف الّرعايا" ينصّ  :ة والعشرونثامنالماّدة ال
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وتدوينه يف حساب " األكاليلبدل "مجع "صالحّيات جلنة الوقف 
الكنيسة، واقتطاع نسبة عشرين باملئة منه بدل حسنات قداديس لراحة 
نفس املتويف، تسّلم إىل املطرانّية اليت توّزعها بدورها على الكهنة إلقامة 

 ".القّداسات
ألسباٍب معّينة أو لظروف " بدل األكاليل"ولكن، يف حال تعّذر مجع 

يتوّجب عندها على هؤالء دفع مسامهة مالّية   ،(ة)خاّصة بأهل الفقيد 
 .تعويضّية إىل الكنيسة ال تقّل عن املاية ومخسني ألف لرية لبنانّية

 
ضمن  إذا مّتت إقامة صالة اجلّناز أو مراسم العزاء يف كنيسٍة أو رعّية أخرى، :ة والعشرونتاسعالماّدة ال

مجيع التقدميات الواردة " الصندوق الّرعوي"يغّطي  نطاق القبّيات وعندقت،
ستخدام الصالون إيف املاّدة السابعة والعشرين من هذا الّنظام ما عدا كلفة 

، أو تغطية بدل استخدام أشخاص للخدمة والضيافة  أو استخدام الربّاد
 (.ة)على عاتق أهل الفقيد  ونذين يكونلّ ا
 

، عند زواجها،  مبلٌغ "الصندوق الّرعوي"اة العذباء املنتسبة إىل يقّدم إىل الفت :الثالثونالماّدة 
 ويتّم صرف" الصندوق الّرعوي"من املال يتناسب وفرتة انتساهبا إىل 

 .القبّيات الضهر –بقرار معّلل من جلنة وقف رعّية سّيدة االنتقال املبلغ 
 

 "الصندوق الرعوي"المستندات المطلوبة من المنتسبين إلى في : الفصل الخامس

 

راغووب دي للافوور قة عوون اهلويووة أو عوون إخووراا القيوود اإلصووورة غووري مصوودّ   :نو الثالثالواحدة و الماّدة 
 .باالنتساب
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  ّيف ) راغوب باالنتسووابقة عون إخووراا القيود العوائلي للصوورة غوري مصود
 (.الفصل الثالثحال وجود مستفيدين مبوجب 

  يف حوال كوانوا )لألصوول صورة غري مصدقة عون إخوراا القيود العوائلي
 (.فصل الثالثمستفيدين مبوجب ال نتسبهم أو أشقاء امل

 لدى أمني الصندوق نتسابملء استمارة اال. 
 

 


