
إحصـــائيات حـــركة مطـــار صنعــــاء الـــدولي لشــــهر : يوليـــــو 2022م

11:10:28ص06/08/2022

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

طيران اليمنية مطار صنعاء الدولي
1

121224 5,518 0

5YFDW مطار صنعاء الدولي
2

112 3 0

الصليب الحمر مطار صنعاء الدولي
3

141428 155 0

المم المتحدة مطار صنعاء الدولي
4

242347 907 0

أطباء بل حدود مطار صنعاء الدولي
5

448 47 0

TCRSA مطار صنعاء الدولي
6

112 2 0

الطيران العماني مطار صنعاء الدولي
7

112 7 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 6,639 5756113

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار عــــدن الـــدولي لشــــهر : يوليـــــو 2022م

11:13:19ص06/08/2022

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

144144288 45,366 0

الجيبوتية مطار عدن الدولي
2

252651 1,874 0

المم المتحدة مطار عدن الدولي
3

414485 752 0

ق.ج.سعودية مطار عدن الدولي
4

191938 0 0

الصليب الحمر مطار عدن الدولي
5

9918 71 0

طيران الملكة بلقيس مطار عدن الدولي
6

8816 2,199 0

أطباء بل حدود مطار عدن الدولي
7

448 49 0

N20375 مطار عدن الدولي
8

6612 54 0

B737 مطار عدن الدولي
9

112 0 0

5YUAE مطار عدن الدولي
10

011 0 0

LYKDT مطار عدن الدولي
11

112 56 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 50,421 258263521

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار سيئــــون الـــدولي لشــــهر : يوليـــــو 2022م

11:02:10ص06/08/2022

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

272653 7,478 0

المم المتحدة مطار سيئون الدولي
2

448 27 0

ق.ج.سعودية مطار سيئون الدولي
3

112 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 7,505 323163

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار المكـــل الـــدولي لشــــهر : يوليـــــو 2022م

11:00:38ص06/08/2022

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

169533 مطار المكل الدولي
1

213 0 0

ق.ج.إماراتية مطار المكل الدولي
2

161531 0 0

077188 مطار المكل الدولي
3

112 0 0

المم المتحدة مطار المكل الدولي
4

448 30 0

طيران اليمنية مطار المكل الدولي
5

8816 2,326 0

9HCTG مطار المكل الدولي
6

6612 0 0

N20375 مطار المكل الدولي
7

224 20 0

74636T مطار المكل الدولي
8

224 0 0

088200 مطار المكل الدولي
9

112 25 0

197328 مطار المكل الدولي
10

101 0 0

6208 مطار المكل الدولي
11

112 0 0

77176A مطار المكل الدولي
12

112 84 0

074637 مطار المكل الدولي
13

112 8 0

00222A مطار المكل الدولي
14

112 0 0

ق.ج.سعودية مطار المكل الدولي
15

224 0 0

17-6208 مطار المكل الدولي
16

112 0 0

64634T مطار المكل الدولي
17

112 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 2,493 514899

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار الغيـــضة الـــدولي لشــــهر : يولــــــيو 2022 م

10:06:30ص06/08/2022

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

القلع

إجمالي عدد 

الـركـــــــاب

إجمالي حركة 

الشحن والبريد
اسم المطار الدولي

A320 مطار الغيضة الدولي
1

112 0 0

9HCTG مطار الغيضة الدولي
2

5510 0 0

A319 مطار الغيضة الدولي
3

224 0 0

B737 مطار الغيضة الدولي
4

112 0 0

ق.ج.سعودية مطار الغيضة الدولي
5

347 0 0

A9CSJW مطار الغيضة الدولي
6

112 0 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 0 131427

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار سقطــــرى الـــدولي لشــــهر : يوليـــــو 2022م

10:11:55ص06/08/2022

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

101020 0 0

طيران اليمنية مطار سقطرى الدولي
2

448 1,301 0

العربية للطيران مطار سقطرى الدولي
3

224 212 0

EX76005 مطار سقطرى الدولي
4

112 10 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 1,523 171734

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار مـــارب الـــدولي لشــــهر : يوليـــــو 2022م

11:15:30ص06/08/2022

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

6612 73 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 73 6612

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

6028631381412010451إجمالي اإلقالع

6228830381411010453اجمالي الهبوط

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

000000000اجمالي الشحن والبريد

6330632581413011497إجمالي اإلقالع

6430033581413011493اجمالي الهبوط

3,73946,0296,7012,3722,0530016261,056اجمالي الركاب

000000000اجمالي الشحن والبريد

7828735691811010508إجمالي اإلقالع

8328532711711010509اجمالي الهبوط

5,815490388211256416500018467,462اجمالي الركاب

000000000اجمالي الشحن والبريد

572583251171306434إجمالي اإلقالع

562633148171406435اجمالي الهبوط

   663950421750524931523007368,654اجمالي 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

?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

4311918244406107818523247إجمالي اإلقالع

4441909240406105828543248اجمالي الهبوط

2090630592442987163701381400815400816اجمالي الركاب

000000000اجمالي الشحن والبريد

3248

ديسمبر

اإلجمالي 
العام

نوفمبر


