
إحصـــائيات حـــركة مطـــار سيئون الـــدولي لشــــهر : اكتوبر 2022م

11:02:29ص01/11/2022

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 8,050 0

المم المتحدة مطار سيئون الدولي
2

448 56 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 8,106 313061

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

احلم البعداني
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إحصـــائيات حـــركة مطـــار صنـــعاء الـــدولي لشــــهر : اكتوبر 2022م

11:03:03ص01/11/2022

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

353570 882 0

طيران اليمنية مطار صنعاء الدولي
2

272754 7,123 0

أطباء بل حدود مطار صنعاء الدولي
3

101020 107 0

الصليب الحمر مطار صنعاء الدولي
4

111122 86 0

5YMSR مطار صنعاء الدولي
5

112 1 0

مجهــــول مطار صنعاء الدولي
6

112 12 1

1الجـمــــــــــــــــــــــــالي 8,211 8585170

المختص الحصائيمصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

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

11:03:33ص01/11/2022

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

145147292 39,726 0

الجيبوتية مطار عدن الدولي
2

242347 1,569 0

المم المتحدة مطار عدن الدولي
3

5858116 1,043 0

طيران الملكة بلقيس مطار عدن الدولي
4

91019 2,486 0

أطباء بل حدود مطار عدن الدولي
5

101020 116 0

الصليب الحمر مطار عدن الدولي
6

8715 52 0

0الجـمــــــــــــــــــــــــالي 44,992 254255509

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

5,81549,0388,2112,5641,6500018467,462اجمالي الركاب

000000000اجمالي الشحن والبريد

347-----5725832إجمالي اإلقالع

350-----5626331اجمالي الهبوط

        64,565-----6,63950,4217,505اجمالي الركاب

000000000اجمالي الشحن والبريد

394-----8027935إجمالي اإلقالع

392-----8027735اجمالي الهبوط

        71,352-----8,54853,9188,886اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

391-----31        83277إجمالي اإلقالع

391-----32        81278اجمالي الهبوط

     65,790.0-----8,607   8,24948,934اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

370-----31        254         85إجمالي اإلقالع

370-----30        255         85اجمالي الهبوط

61309-----8,106   44,992    8,211اجمالي الركاب

00000000اجمالي 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

0-----إجمالي اإلقالع

0-----اجمالي الهبوط

0-----اجمالي الركاب

00000000اجمالي الشحن والبريد

0-----إجمالي اإلقالع

0-----اجمالي الهبوط

0-----اجمالي الركاب

000000000اجمالي الشحن والبريد

          679272834135590688464,315إجمالي اإلقالع

          690271933735888688484,316اجمالي الهبوط

      459144537686858613,87712,29100742595,178اجمالي الركاب

-00000000اجمالي الشحن والبريد               

ديسمبر

اإلجمالي 
العام

نوفمبر


