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إحصـــائيات حـــركة مطـــار صــنعاء  الدولي لشــــهر : مارس 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

191938000132000الصليب الحمر مطار صنعاء الدولي
1

13122500087000أطباء بل حدود مطار صنعاء الدولي
2

272754000673000المم المتحدة مطار صنعاء الدولي
3

ETAVV1120000000 مطار صنعاء الدولي
4

5YFDR1120001000 مطار صنعاء الدولي
5

DAFAG1120001000 مطار صنعاء الدولي
6

5YWHB1120005000 مطار صنعاء الدولي
7

5YSMI1120001000 مطار صنعاء الدولي
8

63127000900000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 64

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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12:41:58م04/04/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار عـدن الدولي لشــــهر : مارس 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

979719400027824000طيران اليمنية مطار عدن الدولي
1

STTAD9918000920000 مطار عدن الدولي
2

131528000114000الصليب الحمر مطار عدن الدولي
3

5253105000915000المم المتحدة مطار عدن الدولي
4

131427000129000أطباء بل حدود مطار عدن الدولي
5

ETAVV1414280001176000 مطار عدن الدولي
6

55100001436000طيران السعيدة مطار عدن الدولي
7

STTAL11200079000 مطار عدن الدولي
8

1120000000ق.ج.سعودية مطار عدن الدولي
9

5YWHB4480005000 مطار عدن الدولي
10

5YMWM1120000000 مطار عدن الدولي
11

21442400032598000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 210

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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12:08:41م04/04/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار سيئون الدولي لشــــهر : مارس 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

55100001118000طيران السعيدة مطار سيئون الدولي
1

2526510007238000طيران اليمنية مطار سيئون الدولي
2

11102100096000المم المتحدة مطار سيئون الدولي
3

771400046000الصليب الحمر مطار سيئون الدولي
4

33600025000أطباء بل حدود مطار سيئون الدولي
5

URCNT1120000000 مطار سيئون الدولي
6

521040008523000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 52

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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11:59:32ص04/04/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار المكل الدولي لشــــهر : مارس 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

5YCHK661200031000 مطار المكل الدولي
1

N621AR2240007000 مطار المكل الدولي
2

N604AR1120000000 مطار المكل الدولي
3

0992071120000000 مطار المكل الدولي
4

N827HG1120000000 مطار المكل الدولي
5

0771881120000000 مطار المكل الدولي
6

CROME670220000000 مطار المكل الدولي
7

0661681120000000 مطار المكل الدولي
8

06616420200075000 مطار المكل الدولي
9

07717211200011000 مطار المكل الدولي
10

5YWHB1120000000 مطار المكل الدولي
11

010622400027000 مطار المكل الدولي
12

1938000151000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 19

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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12:03:31م04/04/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار سقطرى الدولي لشــــهر : مارس 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

A6AUH325000462000 مطار سقطرى الدولي
1

66120000000ق.ج.سعودية مطار سقطرى الدولي
2

4480001230000طيران اليمنية مطار سقطرى الدولي
3

A6AUA235000426000 مطار سقطرى الدولي
4

15300002118000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 15

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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12:39:11م04/04/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار مارب صافر الدولي لشــــهر : مارس 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

22400010000المم المتحدة مطار مارب صافر الدولي
1

2400010000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 2

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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11:37:07ص04/04/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار الغيضة الدولي لشــــهر : مارس 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

9HICY55100000000 مطار الغيضة الدولي
1

2240000000ق.ج.سعودية مطار الغيضة الدولي
2

N761HG2240000000 مطار الغيضة الدولي
3

N827HG2240000000 مطار الغيضة الدولي
4

11220000000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 11

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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