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إحصـــائيات حـــركة مطـــار صنعاء الدولي لشــــهر : فبــراير 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

161632000555000المم المتحدة مطار صنعاء الدولي
1

991800072000أطباء بل حدود مطار صنعاء الدولي
2

10102000061000الصليب الحمر مطار صنعاء الدولي
3

5YFDM1120001000 مطار صنعاء الدولي
4

5YFDR2240004000 مطار صنعاء الدولي
5

EX300012240000000 مطار صنعاء الدولي
6

5YMWM1120000000 مطار صنعاء الدولي
7

5YUAE1120000000 مطار صنعاء الدولي
8

4284000693000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 42

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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01:02:44م02/03/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار سيئون  الدولي لشــــهر : فبــراير 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

1919380006108000طيران اليمنية مطار سيئون الدولي
1

771400073000المم المتحدة مطار سيئون الدولي
2

55100001267000طيران السعيدة مطار سيئون الدولي
3

2240009000أطباء بل حدود مطار سيئون الدولي
4

1120008000الصليب الحمر مطار سيئون الدولي
5

34680007465000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 34

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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01:07:52م02/03/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار عـدن الدولي لشــــهر : فبــراير 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

10102000071000أطباء بل حدود مطار عدن الدولي
1

777415100023081000طيران اليمنية مطار عدن الدولي
2

4747940001285000المم المتحدة مطار عدن الدولي
3

ETAVV1616320001321000 مطار عدن الدولي
4

12122400080000الصليب الحمر مطار عدن الدولي
5

55100001362000طيران السعيدة مطار عدن الدولي
6

4480000000ق.ج.سعودية مطار عدن الدولي
7

2240000000ق.ج.إماراتية مطار عدن الدولي
8

EX300012240000000 مطار عدن الدولي
9

5YCHK22400056000 مطار عدن الدولي
10

17435100027256000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 177

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

Page 1 of 1



12:54:41م02/03/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار المكـل الدولي لشــــهر : فبــراير 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

5YCHK45900033000 مطار المكل الدولي
1

N621AR0110000000 مطار المكل الدولي
2

1010000101مجهــــول مطار المكل الدولي
3

OYCMK0110000000 مطار المكل الدولي
4

N261AR1120000000 مطار المكل الدولي
5

5YCMK0110008000 مطار المكل الدولي
6

1002172240000000 مطار المكل الدولي
7

0071791120000000 مطار المكل الدولي
8

122100041101الجـمــــــــــــــــــــــــالي 9

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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12:39:38م02/03/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار الغيضة الدولي لشــــهر : فبــراير 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

9HICY2240000000 مطار الغيضة الدولي
1

66120000000ق.ج.سعودية مطار الغيضة الدولي
2

N761HG1120000000 مطار الغيضة الدولي
3

N827HG1120000000 مطار الغيضة الدولي
4

10200000000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 10

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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