
هويــة  بطاقــة  علــى  لالســتحصال 
تقّدمــوا بالطلبــات الالزمــة لــدى مختــار 
محّلــة القيــد أو لــدى محطــة البصــم 

النفــوس أقــالم  فــي 

أ- املســتندات املطلوبــة للتقــّدم بالطلــب لــدى 
خمتــار حمّلــة القيــد

إصــداره  تاريــخ  يتجــاوز  ال  إفــرادي  قيــد  بيــان   -
عنــه مصّدقــة  صــورة  أو  أشــهر  الســتة 

صورتان شمسّيتان حديثتان  -
إفــادة خمتــر أو صــورة طبــق األصــل عنهــا تثبــت   -

فئــة الــدم

مالحظتان هامتان:
ترفــق بطاقــة الهويــة القدميــة باملســتندات   -
املنــّوه عنهــا أعــاه يف حــال كان الطلــب يتعّلــق 

ــا بتجديده
يرفــق حمضــر فقــدان هويــة صــادر عــن قــوى   -
يتعّلــق  الطلــب  كان  حــال  يف  الداخلــي  االمــن 

باالســتحصال علــى بــدل عــن ضائــع عنهــا

بالطلــب  للتقــّدم  املطلوبــة  املســتندات  ب- 
النفــوس أقــالم  يف  البصــم  حمطــة  لــدى 

ترفــق املســتندات املشــار اليهــا يف البنــد )أ(، 
بحســب كل حالــة، بإفــادة تعريــف منّظمــة لــدى 
خمتــار حمّلــة الســكن، علمــً أن هــذا االجــراء ال 
يشــمل االشــخاص الذيــن مل يبلغــوا اخلامســة 

عشــرة مــن عمرهــم.



العنوان محافظة بيروت   

الصنائع - مبنى القصر    دائرة نفوس بريوت   
احلكومي القدمي سابقا        

مقابل مصرف لبنان     

العنوان محافظة جبل لبنان  

سراي بعبدا قلم نفوس بعبدا   
سراي عاليه قلم نفوس عاليه   

مبنى البلدية قلم نفوس الشويفات   
بيت الدين - سراي بيت الدين قلم نفوس الشوف   

سراي برجا قلم نفوس برجا   
حي اجلرد قلم نفوس شحيم   

وسط حمانا - ساحة التمثال   قلم نفوس حمانا   
ملك سمريه ابوغامن     

سراي جبيل قلم نفوس جبيل   
سراي جونيه قلم نفوس كسروان   

مبنى قائمقامية املنت  قلم نفوس املنت   
جتاه بلدية بكفيا - ملك اخلراط قلم نفوس بكفيا   

ضهور الشوير - حتت األمن   قلم نفوس املنت الشمايل العايل  
العام والدرك - ملك فضل اهلل       

نصر     
ساحة انطلياس - فوق   قلم نفوس انطلياس   

أفران بشاره ملك دير الرهبنة       
األنطونية     

سراي جونيه قلم نفوس فتوح كسروان  

العنوان محافظة البقاع   

سراي زحله قلم نفوس زحله   
سراي جب جنني قلم نفوس البقاع الغربي   

سراي صغبني قلم نفوس صغبني   
سراي راشيا قلم نفوس راشيا   

العنوان محافظة بعلبك الهرمل  

سراي الهرمل قلم نفوس الهرمل   
سراي بعلبك قلم نفوس بعلبك   

بلدية دير األحمر قلم نفوس دير األحمر   

الطريق العام قرب    قلم نفوس شمسطار   
صيدلية السيد هادي     

مقابل بلدية اللبوة   قلم نفوس اللبوة   
قرب حمطةأمهز     

قرب خمفر النبي شيت قلم نفوس النبي شيت   
سراي جونيه قلم نفوس فتوح كسروان  

العنوان محافظة لبنان الشمالي  

سراي طرابلس قلم نفوس طرابلس   
ساحة جمال عبد    قلم نفوس سري    

الناصر ) سريـ الضنيه(     
سراي بشري قلم نفوس بشري   
سراي اميون قلم نفوس الكوره   

سراي البرتون  قلم نفوس البرتون   
قرب حمكمة دوما قلم نفوس دوما   

سراي زغرتا قلم نفوس زغرتا   
سراي املنية يف دير عمار  قلم نفوس املنية   

مفرق حمطة البب قلم نفوس بخعون   

العنوان محافظة عكار    

حلبا / سراي حلبا قلم نفوس عكار / حلبا   
القبيات الذوق ـ مقابل    قلم نفوس القبيات   

حمكمة القبيات     
مبنى البلدية قرب كنيسة    قلم نفوس بيت مالت   

مار سمعان     
قرب خمفر الدرك القدمي قلم نفوس العبده   

العنــوان محافظة الجنوب  

سراي صيدا قلم نفوس صيدا   
سراي صور قلم نفوس صور   

سراي جزين قلم نفوس جزين   
بلدية جويا قلم نفوس جويا   

العنــوان محافظة النبطية  

سراي النبطية قلم نفوس النبطية   
سراي مرجعيون قلم نفوس مرجعيون   

السراي احلكومي  قلم نفوس بنت جبيل   
مبنى القائمقامية قلم نفوس حاصبيا   

سراي تبنني قلم نفوس تبنني   
مبنى احملكمة الشرعية    قلم نفوس جباع   

اجلعفرية     

عناوين محطات البصم
في أقالم النفوس


