
إحصـــائيات حـــركة مطـــار صنعـــاء الدولي لشــــهر : إبـــريل 2022م

11:24:21ص14/05/2022

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

TCRSA مطار صنعاء الدولي
1

112 3 0

أطباء بل حدود مطار صنعاء الدولي
2

9918 113 0

الصليب الحمر مطار صنعاء الدولي
3

141327 121 0

المم المتحدة مطار صنعاء الدولي
4

313465 870 0

5YUAE مطار صنعاء الدولي
5

112 0 0

5YIRE مطار صنعاء الدولي
6

112 0 0

554 مطار صنعاء الدولي
7

112 129 0

الطيران العماني مطار صنعاء الدولي
8

112 63 0

4LEFC مطار صنعاء الدولي
9

112 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 1,299 6062122

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار عـــدن الدولي لشــــهر : إبـــريل 2022م

11:30:43ص14/05/2022

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

137138275 37,996 0

طيران السعيدة مطار عدن الدولي
2

8816 510 0

الجيبوتية مطار عدن الدولي
3

272855 1,789 0

TCRSA مطار عدن الدولي
4

112 0 0

ق.ج.سعودية مطار عدن الدولي
5

323264 103 0

أطباء بل حدود مطار عدن الدولي
6

9918 94 0

المم المتحدة مطار عدن الدولي
7

5150101 799 0

الصليب الحمر مطار عدن الدولي
8

101121 80 0

طيران الملكة بلقيس مطار عدن الدولي
9

6612 790 0

N298RB مطار عدن الدولي
10

112 5 0

B737 مطار عدن الدولي
11

224 0 0

N20375 مطار عدن الدولي
12

224 44 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 42,210 286288574

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار ســــيئون الدولي لشــــهر : إبـــريل 2022م

11:22:25ص14/05/2022

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

262551 6,607 0

المم المتحدة مطار سيئون الدولي
2

448 30 0

أطباء بل حدود مطار سيئون الدولي
3

112 2 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 6,639 313061

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

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

11:05:01ص14/05/2022

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

9HALM مطار الغيضة الدولي
1

5510 0 0

A319 مطار الغيضة الدولي
2

336 0 0

ق.ج.سعودية مطار الغيضة الدولي
3

213 0 0

B737 مطار الغيضة الدولي
4

224 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 0 121123

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار  سقطــرى الدولي لشــــهر : إبــــريل 2022م

11:20:27ص14/05/2022

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

طيران اليمنية مطار سقطرى الدولي
1

448 1,009 0

العربية للطيران مطار سقطرى الدولي
2

448 1,010 0

ق.ج.سعودية مطار سقطرى الدولي
3

6612 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 2,019 141428

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار المــكل الدولي لشــــهر : إبــــريل 2022م

11:18:28ص14/05/2022

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

URFSE مطار المكل الدولي
1

336 0 0

ق.ج.سعودية مطار المكل الدولي
2

224 0 0

ق.ج.إماراتية مطار المكل الدولي
3

9918 0 0

المم المتحدة مطار المكل الدولي
4

336 23 0

45796T مطار المكل الدولي
5

112 0 0

طيران اليمنية مطار المكل الدولي
6

8816 1,922 0

99210A مطار المكل الدولي
7

112 0 0

66158A مطار المكل الدولي
8

112 16 0

URFSC مطار المكل الدولي
9

112 0 0

830494 مطار المكل الدولي
10

112 0 0

6204 مطار المكل الدولي
11

112 0 0

N70JJ مطار المكل الدولي
12

123 30 0

15752T مطار المكل الدولي
13

011 0 0

15745T مطار المكل الدولي
14

101 0 0

9HALM مطار المكل الدولي
15

224 0 0

88198A مطار المكل الدولي
16

112 0 0

PEARPIT03 مطار المكل الدولي
17

101 0 0

05700T مطار المكل الدولي
18

112 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 1,991 383876

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار  مـــارب الدولي لشــــهر : إبــــريل 2022م

11:42:46ص14/05/2022

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

8816 94 0

الصليب الحمر مطار مارب صافر الدولي
2

112 11 0

اماراتية مطار مارب صافر الدولي
3

112 34 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 139 101020

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني

Page 1 of 1



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

6028631381412010451إجمالي اإلقالع

6228830381411010453اجمالي الهبوط

1,29942,2106,6391,9912,0190013954,297اجمالي 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

?NAME#0000000اجمالي الشحن واالبريد

  م2022حـــــــــركة قطــــــاع الـــــــنقل الجــــــوي لســـــــنة 

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

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

233106714522858448251808إجمالي اإلقالع

241106114422957448271811اجمالي الهبوط

4713160436205708941858800396203644اجمالي الركاب

000000000اجمالي الشحن والبريد

1811

ديسمبر

اإلجمالي 
العام

نوفمبر


