


المستندات المرفقة واماكن انجازها

: ي للمرة االوىل يجب القيام بما يلي
و�ن 1. للحصول عل بيان القيد االلك�رت

ي قلم النفوس
�ن

طلب استحصال عىل بيان قيد من النموذج الجديد )ان النموذج الجديد متوّفر للتحميل عىل الموقع الرسمي 

للمديرية العامة لالحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb حيث سيكون باستطاعة المختار أو صاحب العالقة 

ونياً ومن ثم طباعته او طباعة نموذج الطلب وتعبئته بخط اليد( موقعاً من قبل مختار مكان  تعبئة الطلب الك�رت

ن حسب االصول.  ن مصدقت�ي ن شمسيت�ي القيد اضافة اىل صورت�ي

ي
و�ن 2. للحصول عل بيان القيد االلك�رت

: ورة من مكان القيد يتوجب القيام بما يلي من مكان السكن وليس بال�ن

 . ي
و�ن ان يكون المواطن حكماً قد سبق له أن استحصل، ومن مكان قيده، عىل بيان الك�رت

ي قلم النفوس
�ن

يتم تقديم طلب استحصال عىل بيان قيد من النموذج الجديد المتوفر عىل الموقع الرسمي للمديرية العامة 

ونياً من قبل صاحب العالقة أو  لالأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb وذلك ع�رب القيام بتعبئة الطلب الك�رت

ي
و�ن للحصول عل بيان القيد االفرادي االلك�رت



مالحظات
• ي أقالم النفوس.	

ي حرصاً �ن
و�ن ينجز اصدار بيان القيد االك�رت

• ي )زواج، طالق، تصحيح 	
و�ن ي حال جرى أي تعديل عىل قيود المواطن بعد استحصاله عىل بيان القيد االلك�رت

�ن

ي من مكان قيده حرصاً .
و�ن قيود...(، فيتوجب عليه االستحصال مجدداً عىل البيان القيد االلك�رت

• ونية 	 ي اللبنانية، فبإمكانهم الحصول عىل بيانات القيد االلك�رت
ن المتواجدين خارج االرا�ن بالنسبة اىل اللبناني�ي

البلد الذي  ي 
اللبنانية �ن ع�رب توجيه رسالة اىل المديرية العامة لالأحوال الشخصية وذلك عن طريق السفارة 

.) ن ن الشمسيت�ي يقيمون فيه )يلزم توقيع السف�ي عىل الطلب وعىل الصورت�ي

ي قلم النفوس
الرسم المتوجب �ن ي اللبنانية 

آلية س�ي المعاملة للمتواجدين عل االأرا�ن

• طابع ماىلي بقيمة 1000 ل.ل عدد 2 عىل 	
االستدعاء 

• طابع مختار بقيمة 1000 ل.ل	
• طابع ماىلي بقيمة 1000 ل.ل عىل بيان القيد	

يقدم الطلب اىل قلم النفوس 

المختار ومن ثم طباعته او طباعة نموذج الطلب وتعبئته بخط اليد، عىل ان يكون الطلب موقعاً من قبل مختار 

ي قلم النفوس مع: 
المحلة حيث يرغب المواطن بتقديم الطلب ومن ثم تقديمه �ن

• ن حسب االصول	 ن مصدقت�ي ن شمسيت�ي صورت�ي

• ي أو صورة واضحة عنه	
و�ن بيان قيد سابق الك�رت




