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باإلفـــادة عـــن إنتمـــاء األشـــخاص  تحديـــد المرجعيـــات الدينيـــة اإلســـالمية المعنيـــة : الموضـــوع
 210/2000لغايات تطبيـق أحكـام القـانون رقـم  المعنيين إلى الطوائف اإلسالمية

.  
  
 علــى أن تــستفيد كــل طائفــة 26/5/2000 تــاريخ 210انون رقــم نــصت المــادة األولــى مــن القــ  

معترف بها قانونًا وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون قبل صدور هذا القانون، مـن اإلعفـاء 
مــن جميــع الــضرائب المباشــرة وغيــر المباشــرة والرســوم والعــالوات التــي تــستفيد منهــا قانونــًا المؤســسات 

  العامة،
 تــاريخ 1719/1شروط التــي حــددتها المــادة الثانيــة مــن القــرار التطبيقــي رقــم وحيــث أنــه مــن الــ  

 وتعديالتـــه لإلســـتقادة مـــن اإلعفـــاء المـــذكور، أن يكـــون الـــشخص المعنـــوي منتميـــًا إلـــى 24/11/2003
 ويعتـرف 26/5/2000الطائفة بموجب نص في نظامها الشخصي له قـوة القـانون وصـادر قبـل تـاريخ 

  . ملك والمقاضاة وبذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية الخاصة بالطائفةللشخص المعنوي بحق الت
وحيـث أنـه إذا كانــت الطوائـف غيـر المحمديــة تخـضع لقوانينهـا الروحيــة الخاصـة التـي حــددت   

لكل طائفة منها المرجعية المعنية باإلفادة عن إنتماء األشخاص المعنويين إلـى الطائفـة، فإنـه ولتحديـد 
 لإلفادة عن إنتماء األشخاص المعنويين إلى الطوائـف اإلسـالمية، تقتـضي العـودة إلـى المرجع الصالح

  : القوانين واألنظمة النافذة لدى كل طائفة وال سيما منها األحكام التالية
  : الطائفة اإلسالمية السنية :أوالً 

إلفتــــاء تنظــــيم دوائــــر ا (13/1/1955 تــــاريخ 18المــــادة الثانيــــة مــــن المرســــوم اإلشــــتراعي رقــــم   
ــــديني ) واألوقــــاف اإلســــالمية ــــرئيس ال ــــة هــــو ال ــــة اللبناني ــــي الجمهوري ــــى أن مفت ــــي نــــصت عل الت

  . للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة 
  :الطائفة اإلسالمية الشيعية: ثانياً 



تنظــيم شــؤون الطائفــة اإلســالمية  (19/12/1967 تــاريخ 72/67المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم   
التي نصت على أن رئيس المجلس اإلسالمي الـشيعي األعلـى يمثـل الطائفـة ) شيعية في لبنانال

  . اإلسالمية الشيعية لدى السلطات العامة
  : طائفة الموحدين الدروز: ثالثاً 

تنظــيم مــشيخة عقــل طائفــة الموحــدين  (26/5/2000 تــاريخ 208المــادة الثانيــة مــن القــانون رقــم   
شـيخ عقـل واحـد يتمتـع بـذات الحرمـة " الـدروز " ن لطائفـة الموحـدين التي نصت على أ) الدروز

  . واإلمتيازات والحقوق التي يتمتع بها رؤساء الطوائف اللبنانية األخرى
  : الطائفة اإلسالمية العلوية: رابعاً 

تنظــــيم شــــؤون الطائفــــة اإلســــالمية  (17/8/1995 تــــاريخ 449المــــادة الثانيــــة مــــن القــــانون رقــــم   
التـي نـصت علـى أن ينـشأ للطائفـة اإلسـالمية العلويـة فـي الجمهوريـة اللبنانيـة ) لبنـانالعلوية في 

ليكـون بالتـالي " شـؤون الطائفـة "  لبنـان الـشمالي يتـولى –مجلس إسالمي علوي مركـزه طـرابلس 
رئيس هذا المجلس ممثًال للطائفة لدى السلطات العامة عمـًال بأحكـام المـادة الرابعـة مـن القـانون 

  عينه،
تأسيـسًا علـى مــا تقـدم ، تعتبــر اإلفـادات الــصادرة باألصـالة أو بــالتفويض عـن رؤســاء       

الطوائف اإلسالمية، كل فيما خصه بشأن تحديد إنتماء األشـخاص المعنـويين إلـى الطائفـة التـي 
يمثلهــا لــدى الــسلطات العامــة ، منتجــة لكافــة مفاعيلهــا القانونيــة وتحقــق بالتــالي الــشروط المقــررة 

  .  المنوه عنه أعاله1719/1من القرار التطبيقي رقم " المادة الثانية"من ) 2(لبند بموجب ا
  
 


