
إحصـــائيات حـــركة مطـــار صنعاء الدولي لشــــهر : نوفمبر 2021م

11:27:57ص04/12/2021

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

المم المتحدة مطار صنعاء الدولي
1

404080 1,051 0

أطباء بل حدود مطار صنعاء الدولي
2

111122 135 0

الصليب الحمر مطار صنعاء الدولي
3

161632 108 0

5YIRE مطار صنعاء الدولي
4

112 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 1,294 6868136

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار سيئون الدولي لشــــهر : نوفمبر 2021م

11:27:06ص04/12/2021

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

طيران اليمنية مطار سيئون الدولي
1

232447 6,776 0

الصليب الحمر مطار سيئون الدولي
2

459 38 0

المم المتحدة مطار سيئون الدولي
3

224 32 0

ق.ج.سعودية مطار سيئون الدولي
4

112 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 6,846 303262

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار عـــدن الدولي لشــــهر : نوفمبر2021م

11:28:36ص04/12/2021

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

طيران اليمنية مطار عدن الدولي
1

128133261 31,432 0

الصليب الحمر مطار عدن الدولي
2

141327 97 0

ETAVV مطار عدن الدولي
3

272653 1,885 0

المم المتحدة مطار عدن الدولي
4

5557112 1,035 0

طيران السعيدة مطار عدن الدولي
5

171734 1,377 0

أطباء بل حدود مطار عدن الدولي
6

101020 146 0

ق.ج.سعودية مطار عدن الدولي
7

9918 0 0

N20375 مطار عدن الدولي
8

5510 110 0

C5MAJ مطار عدن الدولي
9

224 376 0

N827HG مطار عدن الدولي
10

224 0 0

N761HG مطار عدن الدولي
11

224 0 0

STTAG مطار عدن الدولي
12

224 487 0

ETAVU مطار عدن الدولي
13

347 212 0

EX76003 مطار عدن الدولي
14

112 0 0

5YJIB مطار عدن الدولي
15

224 53 0

5YIRE مطار عدن الدولي
16

112 0 0

STTAL مطار عدن الدولي
17

112 256 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 37,466 281287568

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار المكل الدولي لشــــهر : نوفمبر 2021م

10:57:23ص04/12/2021

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

9HALM مطار المكل الدولي
1

112 0 0

ق.ج.إماراتية مطار المكل الدولي
2

292958 0 0

185884 مطار المكل الدولي
3

112 0 0

ق.ج.سعودية مطار المكل الدولي
4

224 0 0

78613T مطار المكل الدولي
5

224 15 0

N20375 مطار المكل الدولي
6

549 66 0

068612 مطار المكل الدولي
7

112 14 0

N761HG مطار المكل الدولي
8

101 0 0

N827HG مطار المكل الدولي
9

101 0 0

المم المتحدة مطار المكل الدولي
10

224 12 0

77178A مطار المكل الدولي
11

336 0 0

طيران اليمنية مطار المكل الدولي
12

101020 2,157 0

N604AR مطار المكل الدولي
13

336 11 0

105784 مطار المكل الدولي
14

112 0 0

165850 مطار المكل الدولي
15

224 0 0

135770 مطار المكل الدولي
16

224 0 0

5850 مطار المكل الدولي
17

112 0 0

185850 مطار المكل الدولي
18

112 0 0

88190A مطار المكل الدولي
19

112 6 0

55828T مطار المكل الدولي
20

112 9 0

165884 مطار المكل الدولي
21

112 0 0

N437YV مطار المكل الدولي
22

112 0 0

05771T مطار المكل الدولي
23

112 0 0

44132A مطار المكل الدولي
24

112 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 2,290 7471145

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار الغيضة الدولي لشــــهر : نوفمبر 2021م

10:55:29ص04/12/2021

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

ق.ج.سعودية مطار الغيضة الدولي
1

549 0 0

9HALM مطار الغيضة الدولي
2

448 0 0

9HCTG مطار الغيضة الدولي
3

224 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 0 111021

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار سقطرى الدولي لشــــهر : نوفمبر 2021م

11:26:20ص04/12/2021

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

ق.ج.سعودية مطار سقطرى الدولي
1

5611 0 0

طيران اليمنية مطار سقطرى الدولي
2

5510 1,212 0

A6AUB مطار سقطرى الدولي
3

224 540 0

A6AUA مطار سقطرى الدولي
4

336 797 0

A6DAS مطار سقطرى الدولي
5

112 88 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 2,637 161733

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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حصـــائيات حـــركة مطـــار مارب الدولي لشــــهر : نوفمبر2021م

11:29:13ص04/12/2021

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

المم المتحدة مطار مارب صافر الدولي
1

8816 175 0

ق.ج.سعودية مطار مارب صافر الدولي
2

112 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 175 9918

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني

Page 1 of 1



االمجايل العاممطار مارب مطار الغيظةمطار سقطرىمطار املكالمطار  سيئونمطار عدن مطار صنعاء احلركــــــــهالشهر
38165471724120303اجمالي اإلقالع

38170471424140307اجمالي الهبوط

6342443785965236780037397اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

4217734920100292إجمالي اإلقالع

42174341220100292اجمالي الهبوط

6932725674654133840038839اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

64210521915112373إجمالي اإلقالع

63214521915112376اجمالي الهبوط

900325988523151211801044300اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

5720743211781354إجمالي اإلقالع

5820244211781351اجمالي الهبوط

7182917678491655239116841813اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

4919529221477323إجمالي اإلقالع

4919530211476322اجمالي الهبوط

725285125821873116105237144اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

6127745261376435إجمالي اإلقالع

6127247261376432اجمالي الهبوط

93943739919329221360012958282اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

6228745291396451إجمالي اإلقالع

6128846291496453اجمالي الهبوط

1009495911054725031508010765265اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

67310524014154502إجمالي اإلقالع

67310524014154502اجمالي الهبوط

100249591112122631176508966290اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

68340434916159540إجمالي اإلقالع

68340415016159539اجمالي الهبوط

103351886946718601489016265897اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

65286377617108499إجمالي اإلقالع

66287367617108500اجمالي الهبوط

116640730855819282058013654576اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن واالبريد

م2021حركة قطاع النقل اجلوي لسنة

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

يوليو



االمجايل العاممطار مارب مطار الغيظةمطار سقطرىمطار املكالمطار  سيئونمطار عدن مطار صنعاء احلركــــــــه
68281307416119489إجمالي اإلقالع

68287327117109494اجمالي الهبوط

1,29437,4666,8462,2902,637017550,708اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

إجمالي اإلقالع

اجمالي الهبوط

اجمالي الركاب

اجمالي الشحن والبريد

6412735457382179115524561إجمالي اإلقالع

6412739461379181116514568اجمالي الهبوط

1011341498294077169062354916868560511اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

ديسمبر

اإلجمالي 
العام

نوفمبر


