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إحصـــائيات حـــركة مطـــار صنعاء الدولي لشــــهر : ينـــاير 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

5YUAE2240000000 مطار صنعاء الدولي
1

91019000117000أطباء بل حدود مطار صنعاء الدولي
2

141327000436000المم المتحدة مطار صنعاء الدولي
3

10102000078000الصليب الحمر مطار صنعاء الدولي
4

5YMWM1120000000 مطار صنعاء الدولي
5

5YJWB1120000000 مطار صنعاء الدولي
6

ETATF1120003000 مطار صنعاء الدولي
7

3876000634000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 38

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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01:06:44م03/02/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار عــــدن الدولي لشــــهر : ينـــاير 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

707314300020064000طيران اليمنية مطار عدن الدولي
1

ETAVV1616320001032000 مطار عدن الدولي
2

EX760031120000000 مطار عدن الدولي
3

SXACP112000213000 مطار عدن الدولي
4

4042820001002000المم المتحدة مطار عدن الدولي
5

991800061000الصليب الحمر مطار عدن الدولي
6

131326000105000أطباء بل حدود مطار عدن الدولي
7

77140000000ق.ج.سعودية مطار عدن الدولي
8

77140001960000طيران السعيدة مطار عدن الدولي
9

EX300011120000000 مطار عدن الدولي
10

17033500024437000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 165

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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01:05:29م03/02/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار سيئون الدولي لشــــهر : ينـــاير 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

2421450006509000طيران اليمنية مطار سيئون الدولي
1

99180001851000طيران السعيدة مطار سيئون الدولي
2

SXACP224000172000 مطار سيئون الدولي
3

881600054000المم المتحدة مطار سيئون الدولي
4

22400010000أطباء بل حدود مطار سيئون الدولي
5

1120000000ق.ج.سعودية مطار سيئون الدولي
6

5YCHK1120000000 مطار سيئون الدولي
7

44910008596000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 47

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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01:04:49م03/02/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار سقطرى الدولي لشــــهر : ينـــاير 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

SXACP224000217000 مطار سقطرى الدولي
1

1414280002809000طيران السعيدة مطار سقطرى الدولي
2

55100000000ق.ج.سعودية مطار سقطرى الدولي
3

224000600000طيران اليمنية مطار سقطرى الدولي
4

11200052000اماراتية مطار سقطرى الدولي
5

24480003678000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 24

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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01:04:15م03/02/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار المكل الدولي لشــــهر : ينـــاير 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

ETAVV11200019000 مطار المكل الدولي
1

230501120001000 مطار المكل الدولي
2

5YCHK961500027000 مطار المكل الدولي
3

1002151120000000 مطار المكل الدولي
4

EX760032240000000 مطار المكل الدولي
5

N214541120000000 مطار المكل الدولي
6

0771791120000000 مطار المكل الدولي
7

OYCMK1120005000 مطار المكل الدولي
8

143100052000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 17

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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01:01:51م03/02/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار الغيضة الدولي لشــــهر : ينـــاير 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

9HICY3360000000 مطار الغيضة الدولي
1

9HIJK2240000000 مطار الغيضة الدولي
2

UNK1120000000 مطار الغيضة الدولي
3

N827HG2350000000 مطار الغيضة الدولي
4

N761HG1230000000 مطار الغيضة الدولي
5

3360000000ق.ج.سعودية مطار الغيضة الدولي
6

14260000000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 12

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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