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 النظام األساسي

 األردن -ة اهليئة اإلجنيلية الثقافي
 

 الفصل األول

 واإلميان واألهداف األمور التمهيدية
  تسمية هذا النظام -1المادة 

 " .األردن - "النظام األساسي للهيئة اإلنجيلية الثقافية نظاميسمى هذا ال
 

 المصطلحات المستخدمة -2المادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فيي هيذا النظيام المعياني المخصصية 

 :لها أدناه إال إذا دلت القرينة على غير ذلك

 المملكة األردنية الهاشمية ـة:ــــالمملـــــكــــ

( لسيييينة 33قييييانون الجمعيييييات والهيئييييات االجتماعييييية رقييييم   ــون:قـــــــــانـــال

 م1966

 وزارة الثقافة ـــــوزارة:الــــــــ

 وزير الثقافة ـر:الــــــــــوزيـــ

 األردن - الهيئة اإلنجيلية الثقافية ـة: ــئــــــالهــــــيـ

يئييية وفيييق أحكيييام هيييذا فيييي اله األعضييياء المسيييجلين مجموعييية الجمعية العــامـة:

 النظام

 ل وفق أحكام هذا النظامـَـّالمشك األمناء مجلس : مجلــس األمنــاء

، وهييييو ممثلهييييا األردن – الهيئيييية اإلنجيلييييية الثقافييييية رئيييييس الرئـــيــــــــــس:

القانوني أمام الدولة ورئييس األسياتذة والميونفين وفيق أحكيام 

 هذا النظام.
 

 هارمقالمؤسسة و اسم -3المادة 

  يكون اسم هذه المؤسسة ومقرها على النحو التالي:

وفييي االنجليةيييية  "األردن - "الهيئيية اإلنجيلييية الثقافيييية هييذه المؤسسييية تسييمى . أ

"Jordan Evangelical Theological Seminary"  وتقييوم بموجييب
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تتمتع بالشخصيية االعتباريية ولهيا حيق المقاوياة والقييام بيأ  أحكام القانون، و

 ا هذا النظام القيام به.عمل يجية له

 أكثير لهيا فيي المملكية ويجيوز فيتح فيرو أو ،يكون مقر الهيئة فيي مدينية عميان . ب

 .مجلس األمناءبقرار من 
 

 أهداف الهيئة -4 المادة

  تشمل أهداف الهيئة ما يلي:

   أو عرقية. قبلية طائفية أو أو أو إقليميةليس للهيئة أية أهداف سياسية  . أ

 الها إلى تحقيق الربح. ال تسعى الهيئة في أعم . ب

 تهدف الهيئة إلى ما يلي:  . ت

مقيياييس مرمييوق مبنييي علييى  تييوفير التعليييم الالهييوتي المسيييحي بمسييتو  .1

 ذات اعتييراف صيياذ بهييذه الدراسييات كنسييية ودولييية للدراسييات الالهوتييية

 لكنائس.لبقصد تهيئة قسس ورعاة وقادة و

المسيحية بميا يناسيب  المساعدة في تسديد احتياج الكنائس للبرامج التعليمية .2

 تطور بالدنا ثقافياً واجتماعياً، وبما يتفق مع تقاليدنا العربية الشرقية.

التعيياون الثقييافي والفكيير  والعلمييي فييي مجتمعنييا  تييوفير جييوفييي  المسيياعدة .3

 انطالقاً من روح المحبة والسالم الذ  تناد  به الديانة المسيحية. 

 والحوار بين األديان. من التسامح الديني  وتعةية جالسعي إلى  .4
 

 نشاطات الهيئة -5المادة 

 لتحقيق أهدافها على الوجه التالي:  نشاطاتهاتمارس الهيئة 

متخصصييية الة سييييكنالخيييدمات تقيييديم التعلييييم الالهيييوتي والتيييدريب عليييى ال  . أ

والثقافية التربويية  كتابيةوإعداد األبحاث، وال تعليم الكتاب المقدس،وكالرعاية، 

 العناييييةو، واإلرشييياد، واإلعيييالم، واإلدارةيييية االجتماعيييية، التنمو، المسييييحية

والموسيييقى والعبييادة الكنسييية، وااثييار واإلرشيياد السييياحي،  ،باألسييرة والطفييل

 وغير ذلك. واللغات القديمة والحديثة،

لسيد حاجيات الكنيائس  والندوات والمساقات وإلقاء المحاورات دوراتالإقامة  . ب

 المشاريع التي تخدم هذه الكنائس.والمساهمة في تبني  ،المختلفة

المتعلقة بالثقافة المسييحية والعميل  والكتبنشر وتأليف وتبني طباعة المؤلفات  . ت

على إصدار الوسائل السمعية والمرئيية والميواد التعليميية وإلقياء المحاويرات 

 التي تساعد في تحقيق أهداف الهيئة. من األنشطة وعقد الندوات وما إلى ذلك

 التنميييةالثقافيية، و كييوزارةالجهييات الرسييمية المعنييية والييوزارات التعيياون مييع  . ث

التربييييية والتعليييييم، والمييييدارس التعليييييم العييييالي، وعييييالم، واالجتماعييييية، واإل

الثقافييية واإلعالمييية واالجتماعييية فييي سييبيل صدميية و األكاديمييية والمؤسسييات

 أهداف الهيئة. 

العلمييية المتعلقيية  توالنييدوا المسيياهمة فييي األبحيياث والمييؤتمرات والمنتييديات . ج

 بأهداف الهيئة داصل األردن وصارجه. 

 منح الشهادات الالهوتية بحسب المستو  الذ  أتمه الطالب أو الطالبة. . ح
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 التي تساعد في تحقيق أهداف الهيئة. ممارسة كافة النشاطات . خ
 

 بيان اإليمان للهيئة -6المادة 

عه عنييد تأسيييس الهيئيية تعتمييد الهيئيية فييي تعليمهييا علييى بيييان إيمييان إنجيلييي تييم وويي

ل القاعدة التي على أساسها يتم التعليم في الهيئة.  وقد تم تعديل بيان اإليميان  ليشكـِـّ

. وييتم تطبيقيه 2001كانون األول/ديسمبر،  13هذا من قِبَل مجلس األمناء بتاريخ 

 على النحو التالي:

لعربييية والييذ  يمثيل بيييان اإليميان للهيئيية اإليمييان المشيترك للكنييائس اإلنجيليية ا . أ

 يشمل أساسيات العقيدة المسيحية كما يعلِّمها الكتاب المقدس.

على أعضاء الجمعية العامة الموافقة على بيان اإليمان للهيئة كشرط للعضوية  . ب

 في الجمعية العامة.

على أساتذة الهيئة الموافقة على بيان اإليمان للهيئة كمتطلب رئيسي للعمل فيي  . ت

 التوقيع سنوياً بالموافقة على هذا البيان.مجال التعليم.  وعليهم 

هنيياك عقائييد أصيير  غييير واردة فييي بيييان اإليمييان للهيئيية والتييي قييد ال تكييون  . ث

مشييتركة بييين الكنييائس.  فقييد يكييون لكنيسيية معينيية معتقييدات أصيير  صاصيية بهييا 

ولكيين تحييرذ   ومهميية لهييا، ولكنهييا قييد ال تكييون ميين معتقييدات كنيسيية أصيير .

مانة أن تمثل وحيدة الكنيائس اإلنجيليية العربيية، عليى أن ، والتي تسعى بأالهيئة

تلتةم كيل كنيسية بياحترام حريية أ  كنيسية أصير  فيي التعبيير عين إيمانهيا فيي 

 غير ما ورد في بيان اإليمان للهيئة.

نفييس هييذا الحييرذ يمتييد إلييى أسيياتذة الهيئيية وطلبتهييا حييي  تهييتم هييذه المؤسسيية  . ج

الييبعل كتعبييير عيين الوحييدة عضييهم بتقييديرهم بعضييهم لييبعل وبتعلييـِّمهم ميين ب

 المسيحية.

كما ونؤمن بأن التعهد لوحدتنا وللعمل مًعا رغم تنيوو المعتقيد فيي العقائيد غيير  . ح

 .روحيًا وأكاديميًاالمشتركة يساهم في إثراء مستو  الهيئة 

تطبيقًا لهذه الوحدة مع التنوو، مع أن أل  مين أسياتذة الهيئية الحيق فيي التعبيير  . خ

مور غير المشتركة، ولكن بنفس الوقيت تقيع علييه المسيؤولية عن إيمانه في األ

بأن يعرض المواقف األصر  التي ال تتفق ميع موقفيه عليى قيدم المسياواة، وأن 

وليييس علييى  يقيييِّم طلبتييه علييى أسيياس الحجيية والبرهييان فييي الييدفاو عيين  رائهييم

، فنحن مكرسين للمبدأ القائيل: فيي األساسييات وحيدةأساس موافقتهم مع رأيه.  

 في الثانويات حرية، ولكن في كل شيء محبة.

يجر  تعديل بيان اإليمان للهيئة بتنسيب من مجلس األمناء وبموافقية الجمعيية   . د

 العامة بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة ووفق أحكام هذا النظام. 
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 الفصـل الثـانـي

 العامة اجلمعية

 العضوية في الجمعية العامة -7المادة 

  الجمعية العامة على النحو التالي: يكون تكوين

 تتألف الجمعية العامة من جميع األعضياء اليذين تتيوفر فييهم شيروط العضيوية . أ

 وفق أحكام هذا النظام.

 يُراعى قدر اإلمكان التمثيل الكنسي اإلنجيلي في الجمعية العامة. . ب
 

 ة في الجمعية العامةشروط العضوي -8المادة 

عليى أن تتيوفر فيي  مجليس األمنياءمين  عامية بقيرارمنح العضيوية فيي الجمعيية الـُ ت

 المتقدم الشروط التالية: 

 أن يكون أردني الجنسية. . أ

 من عمره.الثالثين أن يكون قد أتم  . ب

أن يكون حائةاً على الشهادة الجامعية األولى.  يُستثنى من ذلك األعضاء غيير  . ت

 الحائةين على الشهادة الجامعية األولى عند صدور هذا النظام.

   يكون موافقاً على بيان اإليمان للهيئة. أن . ث

 أن يكييون حسيين السيييرة والسييلوك متمتعيياً بحقوقييه المدنييية وغييير محكييوم عليييه . ج

 . بجناية أو جنحة

بتوصيية صطيية مين  وله شهادة حسنة إنجيلية محلية أن يكون عضواً في كنيسة . ح

   راعي كنيسته إن لم يكن هو نفسه راعياً.

كامل أو بيدوام جةئيي فيي الهيئية بيأجر ثابيت  ال يحق أل  مونف منتظم بدوام . خ

أو بدون أجر أن يكون عضواً في الجمعية العامة.  وينطبق ذليك عليى الةوجية 

 أو الةوج.

ال يحييق أل  منتسييب للدراسيية فييي الهيئيية سييواء كييان بييدوام كامييل أو جةئييي أن  . د

يكون عضواً في الجمعية العامة، ويُنظير فيي طليب عضيويته بعيد االنتهياء مين 

 دراسته.  وينطبق ذلك على الةوجة أو الةوج.فترة 
 

 في الجمعية العامة طلب االنتساب للعضوية -9المادة 

النميوذج  بتعبئية لعضيوية الجمعيية العاميةطليب االنتسياب  إلى مجليس األمنياء ميقدَّ 

اتخياذ القيرار بيالقبول أو اليرفل ، ويقوم مجليس األمنياء بمجلس األمناء الذ  يعده

م الطلب بالقرار. . نظامبحسب أحكام هذا ال  ويقوم أمين السر بإبالغ مقدِّ
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 في الجمعية العامة أعضاء الشرف واألعضاء المؤازرين -10المادة 

يكون انضمام أعضاء الشرف واألعضاء المؤازرين في الجمعية العامة على 

 النحو التالي:

تيي وللميدة ال والميؤازرة فيي الجمعيية العامية للمجلس أن يمنح عضوية الشرف . أ

بتنسييب مين  لألشخاذ الذين يقدمون صدمات جليلية للهيئية يراها مناسبة وذلك

 .رئيس الهيئة

 أو لمجلييس األمنيياءال يحييق ألعضيياء الشييرف واألعضيياء المييؤازرين الترشيييح  . ب

 االشتراك في التصويت في االنتخابات. 
 

 فقدان العضوية في الجمعية العامة -11المادة 

العامية بموجيب قيرار صيادر مين مجليس األمنياء  مين الجمعيية عضويته الفرد يفقد

 من الحاالت التالية:  ةفي أي وبإشعار صطي من أمين سر مجلس األمناء

وفيق  الجمعييةإذا فقد أ  شرط من الشروط التيي تؤهليه ألن يكيون عضيواً فيي  . أ

 أحكام هذا النظام.

 توفي. أو من عضوية الجمعية العامة إذا استقال . ب

 ته المحلية أو أقيل منها.إذا استقال من عضوية كنيس . ت

 إذا تغيب عن اجتماعين متتاليين للجمعية العامة دون عذر مشروو. . ث

، إذا تخلٌف عن تسديد التةاماته المالية بعيد ميرور ثالثية أشيهر عليى اسيتحقاقها . ج

 .  شريطة إصطاره صطياً بذلك
 

 من الجمعية العامة فصل العضو -12المادة 

مجلييس األمنيياء وبموجييب إصطييار  ار ميينبقييرميين الجمعييية العاميية  فصييل العضييويُ 

 : صطي من أمين سر مجلس األمناء في أية من الحاالت التالية

 .معنويًا إذا ارتكب أ  فعل من شأنه أن يلحق بالهيئة ورراً جسيماً مادياً أو . أ

تحقيييق أييية  لتحقيييق منفعيية شخصييية أو للجمعييية العاميية إذا اسييتغل انضييمامه . ب

 أهداف سياسية.
 

 ة العضوية في الجمعية العامةإعاد -13المادة 

بسيبب عيدم  بسيبب االسيتقالة أو الجمعية العامة الذ  فقد عضويته في يحق للعضو

 للموافقيية أن يتقييدم بطلييب جديييد للمجلييسأو أ  سييبب  صيير تسييديد التةاماتييه المالييية 

عيين  شييتراكاتاالعلييى إعييادة عضييويته شييريطة أن يييدفع مييا يسييتحق عليييه ميين 

 .ن ال تةيد القيمة عن اشتراك ثالث سنواتالسنوات السابقة، على أ
 

 و في الجمعية العامةحقوق العض -14المادة 

 :  يحق للعضو ما يلي

 .يكون ناصباً أو منتَخباً  أن . أ

 ألعضاء الجمعية العامة.أن يستفيد من جميع التسهيالت التي تمنحها الهيئة  . ب
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 في الجمعية العامة واجبات العضو -15المادة 

 ما يلي:  يتوجب على العضو

 أن يتبنى ويصون بيان اإليمان للهيئة وفق أحكام هذا النظام. . أ

 .وتقدمها يعمل على تحقيقهاأن و وقيمها أن يلتةم بأهداف الهيئة . ب

 أن يتقيد بأحكام هذا النظام. . ت

 في هذا النظام. المترتبة عليه كما هو محدد أن يسدد جميع االلتةامات المالية . ث

 تغيير يطرأ عليه.  وأ  انهبعنو مجلس األمناءم ـعلِ ـُ أن ي . ج
 

 اجتماعات الجمعية العامة  -16المادة 

 تكون اجتماعات الجمعية العامة على النحو التالي:

مجلييس  بييدعوة ميينسيينة تعقييد الجمعييية العاميية اجتماعيياً عادييياً مييرة واحييدة كييل  . أ

قبيل صمسية عشير  ومكانيه غ األعضاء صطياً عن موعيد االجتمياوـَّ ويبل األمناء،

 جدول األعمال. مع إرفاق األقليوماً على 

األكثرييية المطلقيية ألعضيياء  هيكييون اجتميياو الجمعييية العاميية قانونيًييا إذا حضيير . ب

دعى الجمعيية ـُ وإذا ليم يكتميل النصياب فيي االجتمياو األول تي . الجمعيية العامية

ويكيون النصياب  ،العامة ثانية بعد صمسة عشر يوماً من تياريخ الجلسية األوليى

 عدد الحضور.قانونياً مهما كان 

 بيدعوة إميا أكثير غيير عياد  صيالل السينة للجمعية العامة عقد اجتمياو أويحق  . ت

بنياء عليى طليب ثلي  أعضياء  أو رئيس مجلس األمناءمن  صطية إلى أعضائها

الجمعييية العاميية  ميينطلب تييـُ التييي  ج فييي الييدعوة األمييوردرَ تييـُ  . الجمعييية العاميية

مناقشة أ  أمير  صير  وز عرض أووال يج . مناقشتها في االجتماو غير العاد 

وفي حالة طلب عقيد اجتمياو بنياء عليى طليب ثلي  أعضياء  . في هذا االجتماو

الييدعوة لعقييد هييذا االجتميياو صييالل  مجلييس األمنيياء الجمعييية العاميية فيجييب علييى

 شهر من تاريخ تقديم الطلب. 

يييُ  . ث كشييفاً بأسييماء األعضيياء الييذين يحييق لهييم حضييور اجتميياو  د مجلييس األمنيياءعِّ

 جمعية العامة. ال

االشييتراك فييي اجتميياو تعقييده الجمعييية العاميية والتصييويت  ال يحييق أل  عضييو . ج

 جميع االلتةامات المالية المطلوبة منه.مسبقًا دد على قراراتها إال إذا كان قد سَ 

 نائبه في حالة غيابه. أورئيس مجلس األمناء يرأس اجتماو الجمعية العامة  . ح

بلييـَّغ الييوزير . خ ُُ قبييل  وموعييده أ  اجتميياو للجمعييية العاميية صطييياً عيين مكييان ُ 

جييدول األعمييال  مييع إرفيياق ،صمسيية عشيير يوميياً علييى األقييل ميين تيياريخ عقييده

 . وكشييف بأسييماء األعضيياء الييذين يحييق لهييم حضييور اجتميياو الجمعييية العاميية

 لحضور االجتماو.  وينتدب الوزير من يمثله
 

 الجمعية العامةمهام  -17المادة 

 لمهام التالية: تتولى الجمعية العامة ا

 .تبني وصون بيان اإليمان للهيئة وفق أحكام هذا النظام . أ
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عين  الهيئية رئييس م من قبلالسنو  لنشاط الهيئة المقدَّ  اإلدار  مناقشة التقرير . ب

 ، والموافقة عليه.أعمالها صالل السنة المنتهية

 تقديم مقترحات وتوصيات حول السياسة العامة للهيئة. . ت

، والموافقية علييه، وإبيراء ذمية ميدقق الحسيابات القيانوني الو على تقريرـِّ االط . ث

 رئيس الهيئة وأعضاء مجلس األمناء.

 .السنوية اعتماد مشروو الموازنة . ج

انتخاب أعضاء مجليس األمنياء السيتة ميرة كيل ثيالث سينوات وفيق أحكيام هيذا  . ح

 النظام.

مجلييس األمنيياء والتييي تييرد فييي جييدول البييت فييي أييية مواويييع أصيير  يقررهييا  . خ

 في الدعوة إلى االجتماو. ل المرفقاألعما

البييت فييي المواويييع التييي يقترحهييا أعضيياء الجمعييية العاميية والتييي تييرد إلييى  . د

 صطياً قبل موعد االجتماو بأسبوو واحد على األقل. مجلس األمناء

التصويت على توصية مجلس األمنياء بتعييين رئييس الهيئية أو إقالتيه فيي حيال  . ذ

اقتضاء الحاجة لذلك، وباالقتراو السر ، على أن تكون الموافقة بأغلبيية ثلثيي 

 أعضاء الجمعية العامة.

الموافقة على طلب رئيس الهيئة بدعوة أ  من الميونفين المختصيين لحضيور  . ر

 س برأيه أو تقديم تقرير معين.اجتماو الجمعية العامة لالستئنا

يجييوز أل  عضييو اقتييراح أ  مووييوو علييى الجمعييية العاميية، ويعييود لييرئيس  . ز

غ به مجلس األمنياء صطيياً قبيل أجيل مناقشة أ  موووو لم يُبلـ  مجلس األمناء ت

 .بأسبوو واحد على األقل الجمعية العامة اجتماو
 

  في الجمعية العامة التصويت -18المادة 

 ط التصويت على النحو التالي:تكون شرو

فيقتصيييير الترشيييييح   بالوكاليييية. غيابييييياً أو  الترشيييييح أو االنتخيييياب ال يجييييوز . أ

 واالنتخاب فقط على األعضاء الحاورين اجتماو الجمعية العامة.

أو باالقتراو السير   برفع األيد  إما يجر  التصويت على مشاريع القرارات . ب

   بناء على تنسيب رئيس مجلس األمناء. 

عيدا  المطلقة من أعضيائها الحاويرين باألكثريةالجمعية العامة قراراتها  تتخذ . ت

الحاالت التي يطلب فيها النظام غير ذليك والتيي تشيمل تعييين رئييس الهيئية أو 

   إقالته وتعديل بيان اإليمان للهيئة.

 الثالثالفصل 

 األمناء جملس
 مجلس األمناءمدة  -19المادة 

 ثالث سنوات. األمناءمجلس  العضوية في مدةتكون  . أ

 ال يجوز أل  عضو أن يخدم أكثر من دورتين على التوالي. . ب
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 تكوين عضوية مجلس األمناء -20المادة 

 تكون عضوية مجلس األمناء على النحو التالي:

مين أحيد عشير عضيواً مين نيوعين.  يتيألف النيوو األول  مجلس األمنياء يتكون . أ

منتخبيين مين قِبَيل الجمعيية  أشيخاذ مين بيين أعضياء الجمعيية العاميةستة من 

العامة نفسها وفق أحكام هذا النظام.  ويتألف النوو الثاني مين صمسية أشيخاذ 

من قِبَل مجلس األمناء القائم وفيق أحكيام هيذا  معينينمن صارج الجمعية العامة 

 النظام.

 واألعضاء الخمسة نفس حق التصويت.الستة يكون لألعضاء  . ب

ودورة األعضاء الخمسية، بحيي  الستة عضاء يكون هناك تعاقب بين دورة األ . ت

يقيوم مجليس األمنياء بأعضييائه األحيد عشير بانتخيياب األعضياء الخمسية الجييدد 

 ، ووفق أحكام هذا النظام.الستةسنة واحدة قبل انتهاء دورة األعضاء 

 غير مأجور. تطوعياً  عمالً مجلس األمناء عتبر العمل في يُ  . ث
 

 مجلس األمناء ضوية لع الستةالمرشحين شروط  -21المادة 

لمجلس األمناء مين األعضياء السيتة المنتخبيين مين قِبَيل ح عضو رشَّ يشترط فيمن يُ 

 أن يكون: الجمعية العامة 

 من األعضاء العاملين في الجمعية العامة. . أ

 حائةاً على الشهادة الجامعية األولى. . ب

ثييالث مييدة ال تقييل عيين  فييي الجمعييية العامييةقييد مضييى علييى اكتسييابه العضييوية  . ت

   سنوات.

 اجتماو الجمعية العامة. موعدقد سدد التةاماته المالية قبل  . ث

 في مجلس األمناء لدورتين على التوالي. لم يتم انتخابه . ج

   بحسب أحكام هذا النظام. المصالحأ  تضارب في  لديه ليس . ح
 

 مجلس األمناء لعضوية  الخمسة لمعينينا شروط -22المادة 

قِبَيل  مين المعينيين خمسيةمناء من األعضاء اللمجلس األح عضو رشَّ يشترط فيمن يُ 

 أن يكون: مجلس األمناء القائم 

 ليس عضواً في الجمعية العامة . أ

 متوفراً فيه أحد الشروط التالية على األقل: . ب

 أن يكون أحد الداعمين. .1

 أن يكون أحد الخريجين. .2

 أن يكون من ذو  االصتصاذ. .3

 ناء.أن تتوفر فيه مؤهالت صاصة أصر  يحددها مجلس األم .4

 في مجلس األمناء لدورتين على التوالي.لم يتم انتخابه  . ت

   بحسب أحكام هذا النظام. المصالحأ  تضارب في  لديه ليس . ث
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 تشكيل لجنة الترشيح ومهامها -23المادة 

 يكون تشكيل لجنة الترشيح ومهامها كما يلي:

يييتم تييأليف لجنيية الترشيييح ميين ثالثيية أعضيياء ينتخييبهم مجلييس األمنيياء ميين بييين  . أ

أعضييائه األحييد عشيير، ويُضيياف إليهييا رئيييس الهيئيية بحكييم منصييبه بييدون حييق 

 التصويت.

يتقدم الراغبون بالترشييح بطلبيات ترشييحهم إليى لجنية الترشييح الميذكورة فيي  . ب

البنييد "أ" أعيياله وحسييب النمييوذج الُمعييد لهييذه الغاييية.  ويييتم النظيير فييي هييذه 

    قين لشروط الترشيح.الطلبات من قِبَل لجنة الترشيح وإعالن أسماء المطاب

 يتحدد فتح وإغالق باب الترشيح بقرار من مجلس األمناء. . ت

ثالث سنوات من اجتماو الجمعية العامة، تقيوم لجنية الترشييح بتوصيية  في كل . ث

 الجدد لمجلس األمناء. الستةاألعضاء 

، تقيوم السيتةفي اجتماو مجلس األمناء سنة واحيدة قبيل انتهياء دورة األعضياء  . ج

الجدد لمجلس األمناء وفق أحكام هيذا  الخمسةح بتوصية األعضاء لجنة الترشي

 النظام.
 

 الستةألعضاء مجلس األمناء  إجراءات االنتخابات -24المادة 

 تتم إجراءات االنتخابات ألعضاء مجلس األمناء الستة على النحو التالي:

امية في  صر دورة لوالية األعضاء الستة من مجلس األمنياء، تقيوم الجمعيية الع . أ

 بانتخاب ستة أعضاء لدورة جديدة وفق أحكام هذا النظام.

منهييا لرشييراف علييى عملييية االنتخيياب  ثالثيية أشييخاذ تنتخييب الجمعييية العاميية . ب

 وفرز األصوات.

أعضاء جدد لمجلس األمنياء، وييتم أيضياً فيتح ستة تقوم لجنة الترشيح بتوصية  . ت

 باب الترشيح من بين أعضاء الجمعية العامة أنفسهم.

األعضيياء السييتة لمجلييس األمنيياء بموجييب نمييوذج ُموقييع ميين  انتخيياب يجيير  . ث

 .الوزارة مندوبأعضاء لجنة االنتخاب ومن 

لييه االنتخيياب بموجييب  الييذ  يحييق م البطاقييات الخاصيية بيياالقتراو للعضييوـَّ تسليي . ج

 أعضاء الجمعية العامة.الكشف المسجل فيه أسماء 

 بالتحقق من شخصية الناصب.تقوم لجنة االنتخاب  . ح

وتعليين أسييماء  لجنيية االنتخيياب فييرز األصييوات بصييورة علنييية ميين قبييل يجيير  . خ

 .رئيس لجنة االنتخاب لـبَ ـِـالفائةين من ق

لمجليس األمنياء، ييتم اصتييار الفيائة  في حالة تساو  األصوات بيين المرشيحين . د

بالنسيبة يجير  االقتيراو علييهم ميرة أصير .  أميا  ، وبخالف ذلكمنهم روائياً 

 الفائة منهم بالقرعة .  يتم اصتيارلالحتياط، ف

يقوم األعضاء الستة المنتخبون وبنفس جلسة االنتخاب بانتخاب رئييس مجليس  . ذ

، وذليك بالتصيويت السير  بيينهم.  وأميين الصيندوق األمناء ونائبه وأمين السير

 ويتم إعالن النتائج النهائية للجمعية العامة فوراً.

لجلسية مباشيرة بعيد إعيالن يتسلم رئيس مجلس األمنياء الجدييد المنتخيب إدارة ا . ر

 نتائج االنتخابات.
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لليوزارة للمصيادقة  من كشف أسماء الناصبين ونتائج االنتخابيات رسل نسخةتـُـ . ز

 .عليها
 

 الخمسةالتعيين ألعضاء مجلس األمناء إجراءات  -25المادة 

 تتم إجراءات التعيين ألعضاء مجلس األمناء الخمسة على النحو التالي:

ودورة األعضاء الخمسية، بحيي  الستة ن دورة األعضاء يكون هناك تعاقب بي . أ

يقوم مجلس األمناء بأعضائه األحد عشر بتعيين األعضاء الخمسية الجيدد سينة 

 ، ووفق أحكام هذا النظام.الستةقبل انتهاء دورة األعضاء واحدة 

تقييوم لجنيية الترشيييح بتوصييية األعضيياء الخمسيية الجييدد لمجلييس األمنيياء، ويييتم  . ب

 الترشيح من قِـبَل أعضاء مجلس األمناء أنفسهم.  أيضاً فتح باب 

األعضيياء الخمسيية الجييدد  بتعيييينيقييوم مجلييس األمنيياء بأعضييائه األحييد عشيير  . ت

 .بغالبية األصوات
 

 مجلس األمناءاجتماعات  -26المادة 

 تجر  اجتماعات مجلس األمناء على النحو التالي:

 .ائبه في حالة غيابهن أو مجلس األمناء رئيس مجلس األمناء اترأس اجتماعي . أ

يُضياف إليى مجليس األمنياء رئييس الهيئية بحكيم المنصيب دون حيق التصيويت  . ب

 .ويحضر جميع الجلسات

رئييس مجليس األمنياء يتم تسجيل المحاوير مين قبيل أميين السير ويوقيع عليهيا  . ت

 .الحاورين مجلس األمناء أعضاءباقي و وأمين السر ونائبه

رير اإلداريييية والماليييية واألكاديميييية يقيييدم رئييييس الهيئييية لمجليييس األمنييياء التقيييا . ث

 وغيرها المتعلقة بسير العمل في الهيئة.

 ويجييوزيجتمييع مجلييس األمنيياء اجتماعيياً عادييياً مييرتين فييي السيينة علييى األقييل،  . ج

إذا دعييت الضييرورة إلييى  طييار  إلييى اجتميياو أن يييدعو ليرئيس مجلييس األمنيياء

 ذلك.

ه الدعوة لحضور اجتماعات مجلس األمناء من أمين . ح السير، وييتم تحضيير  توجَّ

 جدول األعمال بالتنسيق ما بين رئيس مجلس األمناء ورئيس الهيئة.

ثالثيية حضييور عيين تنتهييي عضييوية ميين يتغيييب ميين أعضيياء مجلييس األمنيياء  . خ

 اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.

مجلييس األمنيياء أ  ميين أعضيياء  انتهيياء عضييوية اسييتقالة أو وفيياة أو فييي حاليية . د

فيي .  والذ  يليي فيي ترتييب عيدد األصيواتحتياط اال يحل محله عضو، الستة

، مجلس األمناء الخمسيةأ  من أعضاء  انتهاء عضوية استقالة أو وفاة أو حالة

 يقوم مجلس األمناء بانتخاب عضواً جديداً مكانه.

 وعندئييذ ،مسييتقيالً إذا اسييتقال أكثيير ميين نصييف أعضييائه مجلييس األمنيياء عتبييريُ  . ذ

الجمعيييية العامييية إليييى اجتمييياو طيييار   ييييدعو رئييييس مجليييس األمنييياء المنتهيييي

  من تاريخ االستقالة. جديد في مدة أقصاها شهرين أمناء النتخاب مجلس
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باستثناء التنسيب بإقالة رئيس الهيئة أو تعيينه، حيي   تخذ القرارات باألكثريةـتُ  . ر

يجييب أن يكييون القييرار بالتنسيييب بموافقيية ثلثييي أصييوات مجلييس األمنيياء  أ  

 .ت الجمعية العامةثلثي أصوا سبعة أصوات( وموافقة
 

 لمجلس األمناءالمهام العامة  -27المادة 

 فيما يلي المهام العامة لمجلس األمناء:

 .ويصون بيان اإليمان للهيئة وفق أحكام هذا النظام مجلس األمناء يتبنى . أ

 يحدد مجلس األمناء مهمة الهيئة وقيمها ومخططاتها المستقبلية. . ب

ومهمتهيا  ام لتقيييم عميل الهيئية عليى ويوء أهيدافهابانتظي مجلس األمناء يجتمع . ت

 االحتياجييييات، ويقييييدم النصييييائح واإلرشييييادات وييييمن وقيمهييييا ومخططاتهييييا

 واإلمكانيات الحقيقية والواقعية للكنائس.

يقيوم علييى حمايتهييا بكييل و وأمالكهييا عليى مبيياني الهيئيية مجلييس األمنيياءيشيرف  . ث

 .الوسائل

م قيِّ ـ، ويُير أنشيطة الهيئية وبرامجهياسييعلى  اً عام اً إشراف مجلس األمناءيشرف  . ج

 رئيس الهيئة ويوجهه ويسانده ليقوم بمهامه المحددة بحسب هذا النظام.عمل 

عن مصادر الدصل الستمرار عمل الهيئية صيالل عالقيات  يبح  مجلس األمناء . ح

أعضاء مجلس األمنياء ومعيارفهم وكنائسيهم ومؤسسياتهم، ويحي  الشخصييات 

 لمالية.االجتماعية على التبرعات ا

ويتأكيد مين  العامية يوافق على الموازنةعلى الميةانية و يصادق مجلس األمناء . خ

 سالمة اإلجراءات المالية ومصداقيتها وشفافيتها.

 أ  لجنة للقيام بأ  مهمة معينة. بتشكيل مجلس األمناء يقوم . د

بعملييية سيينوية للتقييييم الييذاتي بهييدف تعةييية نقيياط القييوة  يقييوم مجلييس األمنيياء . ذ

 نقاط الضعف.ومعالجة 

علييى توطيييد العالقييات الحسيينة مييع الكنييائس والمجتمييع  يعمييل مجلييس األمنيياء . ر

 وتقديم صورة إيجابية عن الهيئة.

عن أشخاذ جدد لالنضمام لعضوية الجمعية العامة مين  يبح  مجلس األمناء . ز

المؤهلين وذو  الخبرات، ويعميل عليى تيدريبهم مين صيالل لجنية أو مختصيين 

 في هذا المجال.

 مجلس األمناء نظاماً مالياً سليماً لريرادات والنفقات.يضمن  . س

 يحضر مجلس األمناء بأعضائه األحد عشر جميع جلسات الجمعية العامة. . ش

، يقيوم السيتةفي اجتماو لمجلس األمناء سنة واحدة قبيل انتهياء دورة األعضياء  . ذ

وفييق الجيدد  الخمسيةمجليس األمنياء بأعضيائه األحيد عشيير بانتخياب األعضياء 

 هذا النظام. أحكام

مجلس األمناء بالكشف عن وجود أ  تضارب فيي المصيالح كميا  أعضاءيقوم  . ض

ورد فييي هييذا النظييام، وذلييك فييي أقييرب وقييت ممكيين.  ويمتنييع أ  عضييو فييي 

مجليييس األمنييياء عييين التصيييويت عليييى أ  قيييرار فييييه تضيييارب بيييين مصيييالحه 

م ومصالح الهيئية، وييتم بييان ذليك فيي محضير االجتمياو.  وإن كيان هنياك عيد
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تأكيييد عيين وجييود تضييارب فييي المصييالح، يييتم التصييويت علييى ذلييك ميين قِبَييـل 

 مجلس األمناء بغالبية األصوات.
 

 مجلس األمناءعضاء المهام الخاصة أل -28المادة 

 على الوجه التالي:  مجلس األمناءتكون مهام أعضاء 

   :رئيس مجلس األمناء . أ

يشياء مين أعضياء له أن ينيب عنه مين و يترأس اجتماعات مجلس األمناء، .1

 مجلس األمناء في حال غياب نائبه.

 .الجمعية العامة لالجتماو مجلس األمناء ودعوة ف أمين السر بدعوةـِـّيكل .2

 رئيس الهيئة. إلى جانب التخرج ع على شهاداتـِّ يوق .3

ل الهيئة بالتنسيق مع رئيسها في المناسبات واللقاءات الرسمية. .4  يمثـِـّ

 :رئيس مجلس األمناءنائب  . ب

فيي حيال غيابيه ويقيوم بمهاميه كلهيا طيلية ميدة  رئيس مجلس األمنياءوب عن ين

 غيابه. 

 أمين السر:  . ت

 .والجمعية العامة مجلس األمناءينظم محاور اجتماعات  .1

يكييون مسييؤوالً عيين الحصييول علييى تواقيييع الحضييور علييى وقييائع جلسييات  .2

   مجلس األمناء.

 اصية بالهيئيةالخبمحاور االجتماعات ومراسيالت مجليس األمنياء فظ  تيح .3

  في مكان في مقر الهيئة مخصص لذلك.

بتكليييف  واجتماعييات مجلييس األمنيياء إلييى اجتماعييات الجمعييية العامية ييدعو .4

  رئيس مجلس األمناء، ويتأكد من إرسال جدول األعمال مع كل دعوة.من 
 

 الرابعالفصل 

 رئيس اهليئة
 رئيس الهيئة أو إقالته تعيين -29ة الماد

يئيية أو إقالتييه بتنسيييب ميين مجلييس األمنيياء بعييد موافقيية ثلثييي يييتم تعيييين رئيييس اله

أعضائه  أ  سبعة أصوات أعضاء مجلس األمناء( وموافقة ثلثي أعضاء الجمعية 

 العامة وباالقتراو السر .  
 

 مؤهالت رئيس الهيئة -30المادة 

علييى أن تشييمل  رئيييس الهيئيية، توفرهييا فييي واجييبالشييروط ال مجلييس األمنيياءيحييدد 

 : التاليةالمؤهالت 

تتييوفر فيييه مييؤهالت الشيييخ أو القييس أو األسييقف كمييا وردت فييي الكتيياب  أن . أ

 المقدس.
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أن يكيون حاصيالً علييى شيهادة الييدكتوراه، عليى أن يكييون تخصيص الدراسييات  . ب

 الالهوتية هو من مستو  الماجستير في الالهوت على األقل.

لموهبيية أن يملييك صبييرة عشييرة سيينوات فييي التعليييم الالهييوتي وأن يكييون لديييه ا . ت

 اإلدارية الكافية لتمكنه من حمل هذه المسؤولية.

 أن يتمية بروح الفريق واإليجابية. . ث

بلية للتجدييد ال يةييد عين سيبعين سينة قا، وأن أن ال يقل عمره عن أربعيين سينة . ج

مييدة كييل واحييدة منهييا سيينة واحييدة، وبقييرار ميين مجلييس  لييثالث فتييرات متتالييية

 .األمناء
 

 رئيس الهيئةمهام  -31ة الماد

   تشمل مهام رئيس الهيئة وال تقتصر على ما يلي:

الرسيمية  وفيي المناسيبات المؤسساتللهيئة أمام الدولة و القانونييكون الممثل  . أ

 .والشعبية

 يكون رئيس األساتذة والمونفين. . ب

 يعمل كعضو في الجمعية العامة بحكم المنصب بدون حق التصويت. . ت

 ن حق التصويت.يعمل كعضو في مجلس األمناء بحكم المنصب بدو . ث

لها مجلس األمناء يحق له العمل . ج  .كعضو في أ  لجنة يشكـِـّ

مجليس ييةود يكون مسؤوالً أمام مجلس األمناء عن أنشطة الهيئة وبرامجهيا و  . ح

والمالييية واألكاديمييية والروحييية ومييا يتعلييق  ةبالتقييارير اإلدارييي األمنيياء سيينوياً 

 الهيئة.العمل في بالعالقات العامة وغيرها بما يخص تقدم 

ل المجالس واللجان التي تساعد فيي إتميام مهاميه وحسين تقيدم العميل فيي  . خ يشكـِـّ

 الهيئة.

وتييرقيتهم وثبيياتهم وإجييازاتهم يكييون مسييؤوالً عيين تعيييين األسيياتذة والمييونفين  . د

 .بحسب نظام صاذ يقره مجلس األمناء، ووإنهاء صدماتهم

كفاءة عميل الهيئية  يضع القوانين واألنظمة الداصلية ويطورها متى لةم لضمان . ذ

 ونموها، وبموافقة مجلس األمناء.

ن تدريب كافية الميونفين واألسياتذة، وتطيويرهم حسيب الحاجية، وتقيييمهم  . ر يؤمِّ

 .ناء على مقاييس معروفة سابقاً لديهمسنوياً ب

يكييون مسييؤوالً عيين سييير التعليييم الالهييوتي روحييياً، وأكاديمييياً، وإدارييياً، وذلييك  . ز

 .مجلس األمناءالتي يقررها  بموجب المباد  والسياسات

 .بالتخطيط البعيد المد  مجلس األمناءيكون مسؤوالً عن التنسيب إلى  . س

 يفوض مسؤوليات وصالحيات مختلفة للمؤهلين لمساعدته. . ش

 يوقـِّع على شهادات التخريج ويسلـِّمها إلى الخريجين في احتفاالت التخريج. . ذ

رج مين اليدورات والبيرامج الرسمية واجتماعات التخي الهيئة يترأس اجتماعات . ض

رئيييس وقييع علييى الشييهادات الخاصيية بييذلك إلييى جانييب ، ويالتييي تقيمهييا الهيئيية

 مجلس األمناء.

 فقة عليها. اللمواألمناء إلى مجلس  موازنة الهيئة وميةانيتها ميقدِّ  . ط
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عليى القييام بيدورهم ويعميل عليى تيدريب مين هيم قيادرين عليى األساتذة ع يشجِّ  . ن

 .غيابهليته في حالة ؤوأصذ مس

 

 

 اخلامسالفصل 

 املالية األحكام
 السنة المالية -32ة الماد

وتنتهيي فيي الييوم الثالثيين تميوز بدأ السنة المالية للهيئة في اليوم األول مين شيهر ت

 . التالية من السنةحةيران من شهر 
 

 الموارد المالية -33ة الماد

 تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: 

 االنتساب ورسوم االشتراكات السنوية. رسوم . أ

يوافيق التيي و مين داصيل األردن أو صارجيه الهبات والتبرعات التي تيرد للهيئية . ب

 على قبولها. مجلس األمناء

 إيراد نشاطات الهيئة. . ت

 رسوم وأقساط الطلبة. . ث

 أية إيرادات أصر  ال تتعارض مع أحكام القانون.  . ج
 

 رسوم االنتساب -34المادة 

 نتساب للجمعية العامة على النحو التالي:تكون رسوم اال

دينيار وييدفع ميرة واحيدة بعيد  12رسوم االنتسياب لألعضياء العياملين مقيداره  . أ

 استالم طالب االنتساب قرار قبوله عضوا عامال في الجمعية العامة.

 دينار. 12رسم العضوية السنو  مقداره  . ب

 مناء.يتم تعديل رسم االنتساب أو االشتراك بقرار من مجلس األ . ت
 

 تداول أموال الهيئة -35المادة 

 يكون تداول أموال الهيئة على النحو التالي:

 .مجلس األمناءو أموال الهيئة لد  مصرف مرصص يعينه ودَ ـُ ت . أ

يفييوض مجلييس األمنيياء الييرئيس وأمييين الصييندوق واثنييين ميين مييونفي الهيئيية،  . ب

ت الماليية وعلى أساس توقييع اثنيين مجتمعيين معيا للتوقييع عليى كافية المعيامال

( دينيار فيوقيع عليى المعيامالت الماليية 1000  في حال تجياوز المبليغ  الهيئة.

الرئيس، أو من يفووه الرئيس في حال غيابيه، أو أميين الصيندوق، باإلويافة 

 إلى أحد المونفين المذكورين في الفقرة ب(.
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ال يجوز االحتفيان فيي صةانية الهيئية بيأكثر مين المبليغ المحيدد مين قبيل مجليس  . ت

 األمناء.
 

 والتأجير والبيع االمتالك واالستئجار -36المادة 

العقارات واألراوي وغير ذلك من األميوال المنقولية  للهيئة حق امتالك واستئجار

مجلييس تييأجير أ  منهييا بقييرار يتخييذه  رهيين أو وغييير المنقوليية، ولهييا الحييق ببيييع أو

 بموافقة الجمعية العامة. األمناء 
 

 سفرمياومات ال -37المادة 

مجلييس األمنيياء أو المييونفين أو العيياملين فييي ميين أعضيياء  ف أ  عضييوـِّ لييكـُـإذا 

، فيتم تغطيية تكياليف سيفره وإقامتيه ة صارج المملكةيمهمة إدار بأ  عمل أوالهيئة 

وأ  مبلييغ إوييافي يقييرره مجلييس األمنيياء شييريطة أن ال تكييون أييية جهيية قييد تولييت 

 . تغطية هذه النفقات
 

 ةالمالي التقارير -38المادة 

مسؤول القسم المالي تقاريراً شهرية إلى رئيس الهيئة الذ  بدوره يرفعها إليى  يقدم

 مجلس األمناء في اجتماعاته العادية.
 

 تدقيق الحسابات  -39المادة 

وبالتصيديق حسابات قانوني يقوم بتدقيق حسابات الهيئية  مجلس األمناء مدققن يعيِّ 

 العامة . للجمعية م على التقرير المالي السنو  المقدَّ 
 

 

 السادسالفصل 

 أحكام عامة
 التضارب في المصالح -40المادة 

يشييترط فييي عضييو الجمعييية العاميية وعضييو مجلييس األمنيياء أن ال يكييون لييه أ  

 ما يلي: تشملفي الحاالت التي  وذلكتضارب في المصالح، 

تيه عليى تعطـِّيـل مقدرقيد  ميع الهيئية مالييةإن كان له أ  مصلحة مالية أو غيير  . أ

 اتخاذ القرار بشكل موووعي ومستقل.

لييه مصييلحة  األبنيياء( الةوجيية أو  أ  الييةوج أو إن كييان أ  عضييو فييي عائلتييه . ب

 مالية أو غير مالية مع الهيئة.

مونفياً  األبنياء( الةوجية أو  أ  اليةوج أوإن كان هو أو أ  عضو فيي عائلتيه  . ت

ا مصيلحة ماليية أو مسؤوالً أو شريكاً أو عضواً في مجليس لمؤسسية أصير  لهي

 أو غير مالية مع الهيئة.
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 تعديل النظام األساسي -41المادة 

الجمعييية العاميية هييي السييلطة الوحيييدة المخوليية والتييي يحييق لهييا إجييراء تعييديل فييي 

 النظام األساسي وذلك بأغلبية ثلثي األصوات.
 

 مدة وجود الهيئة  -42المادة 

بقيرار تتخيذه الجمعيية العامية تم ذليك يكون وجود الهيئة دائمي.  وفي حالة حلـِّها، ي

عين أربعية  عليى أن ال يقيل عيدد األصيوات المؤييدة للحيل   ،في اجتماو غير عياد 

الهيئية فيان جمييع أموالهيا المنقولية  في حالة حل  و  .أعضاء الجمعية العامة أصماس

والتيي تخيدم غاييات  تقررهيا الجمعيية العاميةالتيي  وغير المنقولة تؤول إليى الجهية

 ة.الهيئ
 

 إلغاء القرار -43المادة 

تُعتبر القيرارات اإلداريية وغيير اإلداريية الغيية وغيير سيارية المفعيول إذا صالفيت 

 هذا النظام.  أحكام القانون أو
 

 تنفيذ أحكام هذا النظام -44المادة 

التعليميات الداصليية لتنفييذ أحكيام هيذا مجلس األمناء بتنسيب من رئيس الهيئة يضع 

شريطة أن ال تتعارض هذه التعليميات ميع  ،عمل الهيئة حسن سيرالنظام ولضمان 

 .أحكام القانون وهذا النظام


