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قائمة شركات الطيران والوجهات الخاضعة لاتفاقية الرمز المشترك 

(2021إتفاقية تفاهم بين طيران الخليج والإماراتية في نوفمبر )

القطاع عضو الرمز المشترك

دولي 

الطيران الأمريكي

من فرانكفورت إلي دالاس

اورلاندو, ميامي, نيويورك’ من باريس إلى دلاس

من لندن إلى نيويورك، دالاس، لوس آن جليس، ميامي، اورلاندو، شمال كارولاينا 

داخلي

من لوس آن جليس إلى دينفر، سان فرانسيسكو، سان ديغو، نيفادا

وانزفيل، سينسيناتي، واكو، آماريلو، بيرمينغهام، باتون روج، بر , ندمن دلاس إلى اتلانتا، دينفر، لوي آن جليس، ميامي اورلاندو، بيتسبرغ،  سان فرانسيسكو، تامبا، استن، ناشفيل، شمال كارولاينا، كليفلا

لين، ، ممفيس، ماك آاندفورت لوديرديل، جولفبورت، كآيلين فورت هود، هانتسفيل، هيوستن، جاكسونفيل، جاكسون، بارادايس، لوبوك، لافييت، ليتل روك، لاريدو ميدل, كوربي كرستي، ديترويت، الباسو

ز، سان أنطونيو، سياتل، شريفيبورت، سانت لويس لامبيرت، جون وين، ساكريمنتو، سيراكيو, سانت بول، موبايل، نيو أورلينز، أوكلاهوما، أومها، بورت لاندر، سان ديغو، فينكس–مونتغمري، مينيابلوس 

تلسا، شمال غرب أركنساس

من نيويورك إلى دالاس، لوس آن جليس، سآن فرانسيسكو، أورلاندو، بيتس بيرغ، أرلنغتون، كليفلاند، نوفولك

من ميامي إالى اتلانتا، لوس آن جليس، سان فرانسيسكو، شمال كارولاينا، جاكسونفيل، اورلاند، نيو أورلينز، تامبا

لوديرديل، هيوستن، فرانسيسكو، فينكس، ديترويت، الباسو، فورتان من أولاندو إلى اتلانتا، دينفر، ممفيس، بيتس بيرغ، تامبا، البوكيرك، ناشفيل، آستن، بافيلو، كليفلاند، سينسيناتي، دينفير، ممفيس، س

سانت بول، نيو أورلينز، اومها، بورتلاند، سان ديغو، سان أنطونيو، سياتل، جون وين، سانت لويس لامبيرت، سيراكيوز، تلسا-جاكسونفيل، بارادايس، مينابلوس

بانكوك إلى شيانغ ماي، بوكيت، هونغ كونغ، سنغافورة، ميلبورن الطيران التايلندي

عمان إلى عقبة الملكية الاردنية

القاهرة إلى البحرين، أسوان، الغردقة، أسيوط، الأقصر، شرم الشيخ مصر للطيران

من مسقط إلى البحرين، نيروبي، زنجبار، الطيران الُعماني

أثينا إلى بروسيس، روما، ميلان، جنيفا، فينا طيران ايجين

إسطنبول إلى البحرين، ، كوبنهاغن، ميونخ، أمستردام، بروسيس، برلين، زيورخ، ثيسالونيكي الخطوط التركية

ونغ، جاكرتا، هونغ ك)، آسيا (برشلونا، دبلن، جنيفا، مدريد، مانشستر، ميلان، زيورخ, أمستردام)، أوربا (شيكاغو، نيويورك، لوس آن جليس، واشنتون)أمريكا ( بريسبان، ملبورن، سيدني)بين أبوظبي وأستراليا 

(أبوظبي و العين)، الخليج (سيشيل، جوانازبيرغ، زنجبار)، افريقيا (كولا لمبور
طيران الاتحاد

من أمستردام إلى البحرين وفرانكفورت الخطوط الهولندية

من البحرين إلى كلومبو الخطوط السيرلانكية

من بانكوك إلى بوكيت، لامبانغ، خلونج كارشونج، كرابي، كوه ساموي، ترات، دا نانغ طيران بانكوك

من الرياض إلى البحرين، أبها، ينبع، الجوف، حايل، جزان

من جدة إلى البحرين، أبها، ينبع، تونس، جزان، الجوف
الخطوط السعودية


