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جدول بارقام ضباط آمري الفصائل-3
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المديرية العامة لقوى االمن الداخلي
عمليــــــات قوى االمن الداخلي



السريةعدد الدورياتعدد العناصرعدد المصارفالسريةالمنطقة
عدد 

المصارف

عدد 

العناصر

عدد 

الدوريات

1011523جونية 

1251887الجديدة

59892بعبدا

15231بيت الدين

50751الضاحية

32481عاليه

45682طرابلس

14212حلبا

32482اميون

8123زعرتا

28456813المجمو47715صيدا
26392النبطية

43651صور

11171بعلبك

44663زحلة

11173جب جنين

66399939

عدد 

المصارف

عدد 

العناصر

عدد 

الدوريات

28456813

66399939

947156752

ضمن وحدة شرطة بيروتضمن وحدة الدرك االقليمي

السرية 

االقليمية 

الثانية

السرية 

االقليمية 

الثالثة

4

5

4 88

94

102204

188

176

جبل لبنان

الشمال

الجنوب

السرية 

االقليمية 

االولى

البقاع

المجموع

ضمن وحدة الدرك االقليمي و وحدة شرطة بيروت

المنطقة

وحدة شرطة بيروت

وحدة الدرك االقليمي

المجموع العام

المديرية العامة لقوى االمن الداخلي
القوىتوزيعملخصعمليــــــات قوى االمن الداخلي

االقليميالدرك

عنصران امام كل مصرف-
عنصر 100تعزيز وحدة شرطة بيروت  ب -
سرية قوى سيارة امام مصرف لبنان-
سرية قوى سيارة امام شارع المصارف-
(فصائل3)فصيلة قوى سيارة  لكل سرية اقليمية -

.عنصران امام المصارف االنفرادية
.دتشكيل دورية لحماية المصارف المجموعة في الشارع الواح

.بلسوضع سريتين قوى سيارة للتجول ضمن نطاق سرية طرا
:  وضع سرية قوى سيارة لكل من

.فصيلة شتورا, فصيلة زحلة, سرية صور, سرية صيدا
:وضع فصيلة قوى سيارة لكل من

شرطة بيروت

رفع الحجز الى الحد االقصى

.اطالق دوريات شرطة قضائية واستقصاء ومعلومات تتجول باللباس المدني على كافة المصارف

.شعبة المعلومات–الشرطة القضائية –الدرك االقليمي –تم تعميم جدول وخرائط توزيع كافة المصارف على االراضي اللبنانية لكل من شرطة بيروت 

لفصائل االقليمية الدرك االقليمي وعمليات السرايا االقليمية في وحدة الدرك االقليمي باالضافة الى ارقام هواتف امري ا–شرطة بيروت –تم تزويد جمعية المصارف بملخص عن التدابير المتخذة وارقام عمليات المديرية العامة 

.والمفارز القضائية ومفارز االستقصاء لطلب المؤازرة عند الحاجة



عمليات 

سرية النبطية

عمليات 

سرية صور

531206/07

531208/07

749008/07

 749009/07

منطقة 

الجنوب

عمليات 

سرية صيدا

722053/07

 720032/07

عمليات قوى االمن الداخلي 

عمليات مركزية نطاقها ) 

(كافة االراضي اللبنانية 

منطقة 

جبل 

لبنان

منطقة

 البقاع

عمليات سرية 

بعلبك

عمليات سرية 

زحلة

374154/08

370007/08

805740/08

809152/08

عمليات 

سرية 

الضاحية

455710/01

455716/01

منطقة

 

الشمال

عمليات سرية 

طرابلس

423056/06

626943/06

عمليات سرية 

زغرتا

666506/06

663258/06

902141/01

902142/01

عمليات 

سرية 

الجديدة

559081/05

554970/05

عمليات 

سرية عاليه

507541/05

507534/05

عمليات 

سرية بيت 

الدين

عمليات 

سرية بعبدا

468500/05

924610/05

934217/09

930302/09

عمليات 

سرية جونية

عمليات سرية 

حلبا

693861/06

692049/06

(نطاقها خارج مدينة بيروت )وحدة الدرك اإلقليمي 

426699/01

 426688-01 

 242200/70

عمليات وحدة شرطة بيروت  

(نطاقها مدينة بيروت) 

307515/01

312093/01

جدول بارقام غرف العمليات في قوى األمن الداخلي



رقم الهاتفالسريةالمركزرقم الهاتفالمركزالسريةالسريةالمركز

70244882شمسطار. ف70243115الرملة البيضاء. ففرن الشباك. ف

70244480بعلبك. ف70243172راس بيروت. فالشياح. ف

70244927راس بعلبك. ف70242102الروشة. فبعبدا. ف

70244935الهرمل. ف70242534مينا الحصن. فحمانا. ف

70243176طليا. ف70243326وسط بيروت. فالحدث. ف

70243276دير األحمر. ف70243194البسطا. فجونية. ف

70243043بوداي. ف 70242567زقاق البالط. فجبيل. ف

70243291عرسال. ف70242621طريق الجديدة. فقرطبا. ف

70243463بريتال. ف 70243293المصيطبة. فغزير. ف

70244752جب جنين. ف70243413األشرفية. فعشقوت. ف

70244785راشيا. ف70243922طريق الشام. فذوق مصبح. ف

70243381رياق. ف70244866الجميزة. فعيون السيمان. ف

70242585زحلة. ف70243164النهر. فحارة حريك. ف

70242576شتورا. فالمريجة. ف

بئر حسن. ف

رقم الهاتفالسريةالمركزرقم الهاتفالسريةالمركزاألوزاعي. ف

70242536النبطية. ف70244786العبدة. فالغبيري. ف

70242889حاصبيا. ف70244754حلبا. فبرج البراجنة. ف

70244177مرجعيون. ف70243409القبيات. فدير القمر. ف

70244846جباع. ف70242537مشمش. فعين زحلتا. ف

70244936شبعا. ف70243162الضنية. فالدامور. ف

70244775الخيام. ف70242373المنية. فبعقلين. ف

70242569صيدا.ف70243151زغرتا. فبرجا. ف

70244773عدلون. ف70243239أميون. فبيت الدين. ف

70243448مغدوشة. ف70243682البترون. فشحيم. ف

70242293جزين. ف70244209شكا. فقبر شمول. ف

70244876العباسية. ف70244206بشري. فعرمون. ف

70243346صور. ف76416156تنورين. فالشويفات. ف

70243706القليلة. ف70244791القبة. فعاليه. ف

70244831جويا. ف70244895التبانة. فبحمدون. ف

70243214بنت جبيل. ف70243418المينا. فجسر بيروت. ف

70243297تبنين. ف70243147أبي سمرا. فأنطلياس. ف

70244940البداوي. فالجديدة. ف

70244812السويقة. فبكفيا. ف

70244963التل. فالدكوانة. ف

70243345باب الرمل. فسن الفيل. ف

برمانا. ف

برج حمود. ف

70243724
70244403
70243365
70242546
70244403

بيروت

النقيب عباس فواز

النقيب سامر حنين

النقيب فادي توما

الرائد حسين دياب

الرائد فارس ابو عسلي

اسم الضابط

الرائد حسين حسن

سرية النبطية

اسم الضابط

السرية األولى

السرية الثانية

السرية الثالثة

70244220

70244498

70244436

النقيب محمد سالم

النقيب حسن ابراهيم

المالزم أول جورج قرعة

المالزم اول حسين عبد هللا

الرائد هشام نصر

الرائد عباس اسماعيل

النقيب عصام الصياح

الرائد الشيخ محمد زاكي

المالزم أول نيقوال الحايك

النقيب عباس حمزة

المالزم أول ابراهيم شعبان

النقيب ظافر شرف الدين

النقيب محمد الطفيلي

النقيب بشير ابو شاهين

النقيب  ايمن ورداني

النقيب علي الحاج دياب

الرائد شربل اسطفان

الرائد ايمن ياسين

اسم الضابط

70244473
70243108
70244414
70242107
70244435
70243850
70242188
70242091
70244412

مفرزة حلبا القضائية

العقيد بسام البعاصيري
الرائد رامي الحايك
العقيد حنا اللحام
الرائد علي جفال
العقيد عماد الجمل

العقيد جورج غزالي

المقدم جناح بو خزام
العقيد احمد حمدان

العقيد طرودي القاضي

مفرزة الضاحية القضائية
مفرزة بعبدا القضائية

مفرزة بيت الدين القضائية
مفرزة صيدا القضائية

مفرزة النبطية القضائية
مفرزة زحلة القضائية
مفرزة بعلبك القضائية 

مفرزة طرابلس القضائية

العقيد مالك ايوب

العقيد ريمون خليفة

مفرزة جونية القضائية

العقيد فادي البيطار

الرائد شربل حبيبمفرزة استقصاء الجنوب 
العقيد مصطفى بدرانمفرزة استقصاء البقاع

العقيد مصطفى بدرانمفرزة استقصاء جبل لبنان 
النقيب نبيل عوضمفرزة استقصاء الشمال 

النقيب جوزف سلمو

النقيب شحادة فجلون

الرائد طعان يونس

الرائد شربل طوق

الرائد نبيل غانم

النقيب ماريو زيتوني

المالزم أول حسن ناصر

النقيب طيفور حدشيتي

العقيد جوزيف غنوم

النقيب محمد الدقدوقي

الرائد رمزي الحاج

البقاع

سرية بعلبك

سرية جب جنين

سرية زحلة

مفرزة الجديدة القضائية

العقيد احمد عبالمفرزة استقصاء بيروت 

مفرزة بيروت القضائية

الرائد وسام الحايك

الرائد عبد هللا الحمصي

الرائد عامر الهاشم

الرائد ريشار كرم

النقيب الياس صفير

المالزم أول حمد قيس

الرائد بالل الغريب

الرائد بالل شاتيال

الرائد رامي جريج

المالزم أول ادهم حاطوم

النقيب جالل شريف

الرائد ماهر القبيسي

المالزم أول حسين أمهز

النقيب علي ابو ضاهر

المالزم أول جورج روحانا

سرية صيدا

سرية صور

الجنوب

النقيب أحمد خريس

الرائد سمير حمزة

النقيب حسن سرور

النقيب قاسم زبيب

النقيب عوض شعبان

الرائد جورج جبران

النقيب امين دياب

المالزم أول كامل نصار

النقيب جورج اسطفان

الرائد شربل الحايك

الرائد مرشد حبشي

الرائد وليد المصري

الرائد نصري ذبيان

النقيب محمد طباجة

الرائد خالد الوزان

الرائد احمد حمادي

الرائد نور شعبان

المالزم أول زياد يمق

رقم الهاتفاسم الضابط

سرية حلبا

سرية زغرتا

اسم الضابط

النقيب طوني صهيون

النقيب خالد ضاهر

النقيب مازن العويك

النقيب عبد اللطيف الشعار

النقيب ايلي ابي فاضل

النقيب يوسف البشالوي

النقيب سيدريك سلوم

مالزم اول جاد امين

النقيب عبد الناصر السنكري

النقيب محمد بو خليل

70243165

70244980

70244972

70243395

70244974

70243347

70243215

70242106

70242554

سرية الجديدة

الشمال

النقيب نزيه الكردي

النقيب عبد العزيز دياب

النقيب جاك شكور

النقيب يوسف الدكوير

الرائد طارق الحواط

النقيب وسام سفرجالني

الرائد داني الحداد

النقيب ايلي يوسف

70242624

70243844

70243118

70243116

سرية أميون

سرية طرابلس

النقيب عبد الناصر صالح

الرائد روبير صفير

الرائد وسام الحداد

المالزم اول عبد الحفيظ فواز

الرائد بول نخلة

الرائد يوسف الزعتري

الرائد روبير جدعون

المالزم أول محمد علي العاكوم

جبل لبنان

سرية بعبدا

سرية جونية

سرية الضاحية 

سرية بيت الدين

سرية عاليه

70243213

70243117

70244868

70244277

70243169

70243192

70244979

70244174

70244994

70243147

70243142

70243977

70243174

70244964

76416091

70244755

70244478

70243329

70243828

70242348

70242347

70242568

70242574

70242527

70243327

الرائد شكر هللا كفوري

الرائد هشام المكاري

الرائد ناجي شديد

النقيب أركان أبو لطيف

الرائد لبان ابو حنا

الرائد غطاس الموسى

الرائد كارلوس حاماتي

جدول بارقام ضباط آمري الفصائل 

جدول بارقام مفارز االستقصاء

جدول بارقام مفارز الشرطة القضائية 


