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إحصـــائيات حـــركة مطـــار صنعاء الدولي لشــــهر : مايو 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

292958000544000المم المتحدة مطار صنعاء الدولي
1

111122000117000أطباء بل حدود مطار صنعاء الدولي
2

881600064000الصليب الحمر مطار صنعاء الدولي
3

5YSMI1120000000 مطار صنعاء الدولي
4

4998000725000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 49

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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09:42:51ص02/06/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار عدن الدولي لشــــهر : مايو 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

888917700023779000طيران اليمنية مطار عدن الدولي
1

ETAVV2323460001647000 مطار عدن الدولي
2

336000491000طيران السعيدة مطار عدن الدولي
3

444387000549000المم المتحدة مطار عدن الدولي
4

131326000145000أطباء بل حدود مطار عدن الدولي
5

881600076000الصليب الحمر مطار عدن الدولي
6

5YUAE2240000000 مطار عدن الدولي
7

LZMDK4480001258000 مطار عدن الدولي
8

66120000000ق.ج.سعودية مطار عدن الدولي
9

STTAL224000453000 مطار عدن الدولي
10

ETAVU224000114000 مطار عدن الدولي
11

19539000028512000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 195

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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09:33:35ص02/06/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار سيئــون الدولي لشــــهر : مايو 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

1819370005555000طيران اليمنية مطار سيئون الدولي
1

112000206000طيران السعيدة مطار سيئون الدولي
2

44800016000أطباء بل حدود مطار سيئون الدولي
3

33600013000المم المتحدة مطار سيئون الدولي
4

33600031000الصليب الحمر مطار سيئون الدولي
5

30590005821000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 29

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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09:49:05ص02/06/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار الغيضة الدولي لشــــهر : مايو 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

3360000000ق.ج.سعودية مطار الغيضة الدولي
1

9HICY3360000000 مطار الغيضة الدولي
2

9HCTG1120000000 مطار الغيضة الدولي
3

7140000000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 7

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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09:27:48ص02/06/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار سقطرى الدولي لشــــهر : مايو 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

88160000000ق.ج.سعودية مطار سقطرى الدولي
1

A6AUA448000804000 مطار سقطرى الدولي
2

A6RJZ11200038000 مطار سقطرى الدولي
3

112000319000طيران اليمنية مطار سقطرى الدولي
4

14280001161000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 14

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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09:22:35ص02/06/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار المكل الدولي لشــــهر : مايو 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

5YCHK54900079000 مطار المكل الدولي
1

N604AR44800012000 مطار المكل الدولي
2

9730931120000000 مطار المكل الدولي
3

0771801120000000 مطار المكل الدولي
4

N827HG2240000000 مطار المكل الدولي
5

0881911120000000 مطار المكل الدولي
6

448000779000طيران اليمنية مطار المكل الدولي
7

0441331120003000 مطار المكل الدولي
8

N761HG1120000000 مطار المكل الدولي
9

2240000000ق.ج.سعودية مطار المكل الدولي
10

2143000873000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 22

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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09:45:31ص02/06/2021

إحصـــائيات حـــركة مطـــار مارب صافر الدولي لشــــهر : مايو 2021م

ا.ب

حركة المطـــــــــــارات
م

الجمالي الهبوط
اسم الناقل الجوي

اجانبالقلع عرب الجمالييمني

حركة الـــشـحــن والـبـــريـدحركة الـركـــــــــــاب

الصادر الجماليالوارد
مـــلحـظـــــــــــــــــــات اسم المطار الدولي

44800052000المم المتحدة مطار مارب صافر الدولي
1

3250000000ق.ج.سعودية مطار مارب صافر الدولي
2

61300052000الجـمــــــــــــــــــــــــالي 7

مصدر البيانات الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد
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