
إحصاءات الشهر
5859

الئحة باعداد سامت 
العمل املمنوحة لالجانب 

بني 2020/05/16 
و2020/06/15

الئحة باعداد سامت 
العمل املمنوحة للعرب 

بني 2020/05/16 
و2020/06/15
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جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2020/05/15  لغاية  2020/06/15 ضمنا

عدد 82 - تموز 2020

1مصرية

1المجموع

العددالدولة
2سنغالية

2المجموع

مقارنة ما بني عدد الوثائق املزورة العددالدولة
املضبوطة يف ايار 2019 والشهر 

نفسه من العام 2020

مقارنة مع عدد حاميل الوثائق 
املزورة خالل ثالثة اشهر سابقة

مقارنة ما بني اعداد املسافرين خالل الشهر واالعداد الرتاكمية 
منذ بداية السنة مع الشهر نفسه من العام الفائت عرب املراكز الحدودية

عدد املسافرين 

خالل شهر أيار 

2020

عدد املسافرين من بداية 
2020 حتى نهاية شهر 

أيار 2020

عدد املسافرين خالل شهر 
أيار 2019

عدد املسافرين من بداية 
2019 حتى نهاية شهر أيار 

   2019

2,805,703.00  565,707.00  1,283,424.00  5,964.00  املراكز الحدودية  الربية

2,893,445.00  575,881.00  1,138,591.00  23,107.00  مطار

حاملو وثائق مزورة املركز

ايار 2019

حاملو وثائق مزورة 

ايار 2020

1410املطار

00مرفأ طرابلس

60املصنع

10مرفأ بريوت

00العريضة

00العبودية

حاملو وثائق املركز

مزورة آذار 

2020

حاملو وثائق 

مزورة نيسان 

2020

حاملو وثائق 

مزورة ايار 

2020

2800املطار

000مرفأ طرابلس

400املصنع

000مرفأ بريوت

000العريضة

000العبودية

 الوثائق المزّورة
عدد 82 - تموز 2020

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2020/05/16 لغاية 2020/06/15

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2020/05/16 لغاية 2020/06/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

56اثيوبية 
1المانية 
1ايطالية 

1باكستانية 
1برازيلية 
1بريطانية 

2بنغالدشية 
1سودانية 

1اردنية 
1المانية 
1ايطالية 

1باكستانية 
1بريطانية 

3بنغالدشية 
1سودانية 
83سورية 

73سورية 
3سيراليونية 

1عراقية 
1فلسطينية 

1فلسطينية من دون اوراق
1فلسطينية سورية
18فلسطينية الجئة

12فيليبينية 

2غانية 
1فلسطينية 

1فلسطينية من دون اوراق
2فلسطينية سورية
19فلسطينية الجئة

12فيليبينية 
5كورية 
1كينية 

5كورية 
47لبنانية 

17مصرية 
4مكتوم القيد 

2مكتوم القيد سوري
8نيجيرية 
257المجموع

56لبنانية 
5مصرية 

4مكتوم القيد 
2مكتوم القيد سوري

9نيجيرية 
257المجموع 

مالحظة: املؤرش هو معدل ارتفاع او انخفاض يف نسبة الوثائق املزورة خالل ثالثة اشهر متتالية.


