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إحصـــائيات حـــركة مطـــار صنعاء الدولي لشــــهر : إبريل 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

16173300095000الصليب الحمر مطار صنعاء الدولي
1

262753000510000المم المتحدة مطار صنعاء الدولي
2

9918000111000أطباء بل حدود مطار صنعاء الدولي
3

5YWHB1120000000 مطار صنعاء الدولي
4

5YFDR1120001000 مطار صنعاء الدولي
5

5YMWM2240000000 مطار صنعاء الدولي
6

5YPAA1120001000 مطار صنعاء الدولي
7

EX300021010000000 مطار صنعاء الدولي
8

58115000718000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 57

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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01:46:41م05/05/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار عـدن الدولي لشــــهر : إبريل 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

10910621500026222000طيران اليمنية مطار عدن الدولي
1

434285000601000المم المتحدة مطار عدن الدولي
2

448000989000طيران السعيدة مطار عدن الدولي
3

11102100049000الصليب الحمر مطار عدن الدولي
4

STTAD112000231000 مطار عدن الدولي
5

2240000000ق.ج.سعودية مطار عدن الدولي
6

171734000122000أطباء بل حدود مطار عدن الدولي
7

EX300023360000000 مطار عدن الدولي
8

LZMDO22400037000 مطار عدن الدولي
9

5YMWM2240000000 مطار عدن الدولي
10

ETAVU448000274000 مطار عدن الدولي
11

ETAVV8816000534000 مطار عدن الدولي
12

STTAL112000117000 مطار عدن الدولي
13

20240900029176000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 207

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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01:42:07م05/05/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار سيئون الدولي لشــــهر : إبريل 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

2526510006848000طيران اليمنية مطار سيئون الدولي
1

336000876000طيران السعيدة مطار سيئون الدولي
2

44800020000الصليب الحمر مطار سيئون الدولي
3

551000073000المم المتحدة مطار سيئون الدولي
4

44800027000أطباء بل حدود مطار سيئون الدولي
5

ETATF1120003000 مطار سيئون الدولي
6

5YSMI1120002000 مطار سيئون الدولي
7

44870007849000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 43

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد

Page 1 of 1



01:37:03م05/05/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار المكل الدولي لشــــهر : إبريل 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

6616211200035000 مطار المكل الدولي
1

N604AR3360002000 مطار المكل الدولي
2

EX760032240000000 مطار المكل الدولي
3

88160001537000طيران اليمنية مطار المكل الدولي
4

2130005000المم المتحدة مطار المكل الدولي
5

1120000000مجهـــول مطار المكل الدولي
6

5YCHK23500015000 مطار المكل الدولي
7

07718811200061000 مطار المكل الدولي
8

0211101120000000 مطار المكل الدولي
9

21420001655000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 21

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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01:39:47م05/05/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار سقطرى الدولي لشــــهر : إبريل 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

77140001564000طيران اليمنية مطار سقطرى الدولي
1

A6AUA448000827000 مطار سقطرى الدولي
2

66120000000ق.ج.سعودية مطار سقطرى الدولي
3

17340002391000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 17

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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01:32:31م05/05/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار الغيضة الدولي لشــــهر : إبريل 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

9HICY4480000000 مطار الغيضة الدولي
1

4480000000ق.ج.سعودية مطار الغيضة الدولي
2

8160000000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 8

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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01:48:54م05/05/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار مارب صافر الدولي لشــــهر : إبريل 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

1120008000المم المتحدة مطار مارب صافر الدولي
1

120008000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 1

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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