
إحصـــائيات حـــركة مطـــار صنعــــاء الدولي لشــــهر : مـــارس 2022م

09:57:26ص09/05/2022

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

343569 1,189 0

أطباء بل حدود مطار صنعاء الدولي
2

9918 111 0

الصليب الحمر مطار صنعاء الدولي
3

121325 105 0

EX30003 مطار صنعاء الدولي
4

224 0 0

5YIRE مطار صنعاء الدولي
5

112 0 0

5YUAE مطار صنعاء الدولي
6

112 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 1,405 5961120

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار عـــدن الدولي لشــــهر : مارس2022م

09:59:09ص09/05/2022

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

146145291 41,328 0

الجيبوتية مطار عدن الدولي
2

242549 2,383 0

المم المتحدة مطار عدن الدولي
3

5551106 1,282 0

طيران السعيدة مطار عدن الدولي
4

181937 1,853 0

ق.ج.سعودية مطار عدن الدولي
5

141529 3 0

أطباء بل حدود مطار عدن الدولي
6

151530 136 0

طيران الملكة بلقيس مطار عدن الدولي
7

7815 886 0

الصليب الحمر مطار عدن الدولي
8

8715 52 0

N20375 مطار عدن الدولي
9

8917 231 0

N298RB مطار عدن الدولي
10

112 5 0

5YIRE مطار عدن الدولي
11

112 0 0

LJ60 مطار عدن الدولي
12

112 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 48,159 298297595

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار سيئـــون الدولي لشــــهر : مـــارس 2022م

10:56:07ص09/05/2022

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

323466 9,661 0

ق.ج.سعودية مطار سيئون الدولي
2

336 0 0

165850 مطار سيئون الدولي
3

112 0 0

أطباء بل حدود مطار سيئون الدولي
4

347 15 0

المم المتحدة مطار سيئون الدولي
5

336 87 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 9,763 424587

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار المكـــل الدولي لشــــهر : مـــارس 2022م

12:22:29م08/05/2022

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

ق.ج.إماراتية مطار المكل الدولي
1

252550 12 0

N20375 مطار المكل الدولي
2

549 91 0

URFSC مطار المكل الدولي
3

5510 0 0

5770 مطار المكل الدولي
4

224 0 0

طيران اليمنية مطار المكل الدولي
5

8816 2,251 0

165850 مطار المكل الدولي
6

112 0 0

9HCTG مطار المكل الدولي
7

336 0 0

ق.ج.سعودية مطار المكل الدولي
8

448 0 0

35784T مطار المكل الدولي
9

224 32 0

المم المتحدة مطار المكل الدولي
10

336 67 0

N5745 مطار المكل الدولي
11

112 19 0

URFSA مطار المكل الدولي
12

336 0 0

5745T مطار المكل الدولي
13

112 0 0

06154A مطار المكل الدولي
14

112 0 0

45796T مطار المكل الدولي
15

224 8 0

99210A مطار المكل الدولي
16

112 4 0

5850 مطار المكل الدولي
17

112 0 0

N70ZJJ مطار المكل الدولي
18

112 2 0

55144A مطار المكل الدولي
19

112 29 0

77167A مطار المكل الدولي
20

112 0 0

78613T مطار المكل الدولي
21

112 0 0

6204 مطار المكل الدولي
22

336 0 0

SLMAN75 مطار المكل الدولي
23

101 13 0

N70JJ مطار المكل الدولي
24

112 1 0

00218A مطار المكل الدولي
25

112 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 2,529 7876154

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار الغيضة الدولي لشــــهر : مـــــارس 2022م

12:19:10م08/05/2022

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

LJ60 مطار الغيضة الدولي
1

112 0 0

A9CSJW مطار الغيضة الدولي
2

224 0 0

A320 مطار الغيضة الدولي
3

235 0 0

9HCTG مطار الغيضة الدولي
4

6612 0 0

ق.ج.سعودية مطار الغيضة الدولي
5

336 0 0

A319 مطار الغيضة الدولي
6

112 0 0

B737 مطار الغيضة الدولي
7

213 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 0 171734

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار سقطرى الدولي لشــــهر : مـــارس 2022م

09:50:52ص09/05/2022

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

9918 0 0

العربية للطيران مطار سقطرى الدولي
2

448 1,159 0

طيران اليمنية مطار سقطرى الدولي
3

448 1,186 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 2,345 171734

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار مــأرب الدولي لشــــهر : مــــارس 2022م

10:01:33ص09/05/2022

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

9918 168 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 168 9918

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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االجمالي العاممطار مارب الدوليمطار عتق الدوليمطار الغيظة الدولي مطار سقطرى الدولي مطار المكال الدولي مطار  سيئون الدوليمطار عدن الدوليمطار صنعاء الدولي الحركــــــــهالشهر

58249316314586434اجمالي اإلقالع

62243296413688433اجمالي الهبوط

85334,5806,5892,2962,118008946525اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

562342449131000386إجمالي اإلقالع

562332451131000387اجمالي الهبوط

1,15635,4875,9372,1252,10600046811اجمالي الركاب

000000000اجمالي الشحن والبريد

592985978171709537إجمالي اإلقالع

612976176171709538اجمالي الهبوط

1,40548,1591,4052,5292,3450016856011اجمالي الركاب

000000000اجمالي الشحن والبريد

إجمالي اإلقالع

اجمالي الهبوط

اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

إجمالي اإلقالع

اجمالي الهبوط

اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

إجمالي اإلقالع

اجمالي الهبوط

اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

إجمالي اإلقالع

اجمالي الهبوط

اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

إجمالي اإلقالع

اجمالي الهبوط

اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

إجمالي اإلقالع

اجمالي الهبوط

اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

إجمالي اإلقالع

اجمالي الهبوط

اجمالي الركاب

?NAME#0000000اجمالي الشحن واالبريد

  م2022حـــــــــركة قطــــــاع الـــــــنقل الجــــــوي لســـــــنة 

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو
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يوليو



االجمالي العاممطار مارب  الدوليمطار عتق الدوليمطار الغيظة الدولي مطار سقطرى الدولي مطار المكال الدولي مطار  سيئون الدوليمطار عدن الدوليمطار صنعاء الدولي الحركــــــــه

إجمالي اإلقالع

اجمالي الهبوط

اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

إجمالي اإلقالع

اجمالي الهبوط

اجمالي الركاب

000000000اجمالي الشحن والبريد

17378111419044328151357إجمالي اإلقالع

17977311419143338171358اجمالي الهبوط

3414118226139316950656900257149347اجمالي الركاب

000000000اجمالي الشحن والبريد

1358

ديسمبر

اإلجمالي 
العام

نوفمبر


