
 
 
The Tier Miles Earning on co-brand card spend 
offer is open to all Emirates Skywards Members 
who: 

رنامج سكاي واردز طيران اإلمارات كسب  يمكن لجميع أعضاء ب
أميال الفئات خالل عرض اإلنفاق باستخدام البطاقات ذات العالمة  

 : التجارية المشتركة ممن

• are existing Emirates NBD Skywards Credit 
Cardholders by 23.59 (Dubai time) on 31 
December 2022. 

• have made a purchase using their Emirates 
NBD Skywards Credit Cards between 
00.01am (Dubai time) on 31 May 2021 and 
23.59 (Dubai time) on 31 December 2022 
(“Offer Period”). 
 

بطاقة سكاي واردز االئتمانية من  حالياً من حاملي  كانوا •
بتوقيت  ) 23:59عند الساعة بنك اإلمارات دبي الوطني 

 .2022ديسمبر  31يوم ( دبي

بطاقة سكاي واردز االئتمانية  قاموا بعملية شرائية باستخدام  •
لساعة من بنك اإلمارات دبي الوطني في الفترة ما بين ا

 2021مايو  31يوم ( بتوقيت دبي )صباحاً  00:01
 2022ديسمبر  31يوم ( بتوقيت دبي) 23:59والساعة 

 "(. فترة العرض)"
 

Bonus Skywards Miles issued in relation to 
welcome bonus Skywards Miles, sign-up bonus 
Skywards Miles, promotional Skywards bonus 
Skywards Miles etc. will not qualify for the Tier 
Miles bonus offer. 

لن تتأهل أميال المكافأة سكاي واردز التي تم منحها كأميال المكافأة  
الترحيبية سكاي واردز وكأميال المكافأة عند االشتراك في برنامج 

وكأميال المكافأة سكاي واردز الترويجية، وغيرها إلى سكاي واردز 
 . عرض مكافأة أميال الفئات

When a refund is made on the Emirates NBD 
Skywards Credit Cards the Skywards Miles total 
and Tier Miles total will be adjusted accordingly 
from the Emirates Skywards Member’s account 
statement.  
 

بطاقات سكاي  عند استرجاع قيمة المشتريات التي تم دفع قيمتها 
سيتم تعديل إجمالي أميال نك اإلمارات دبي واردز االئتمانية من ب

سكاي واردز وإجمالي أميال الفئات وفقاً لذلك في كشف حساب 
 .العضو في برنامج سكاي واردز طيران اإلمارات

An Emirates Skywards Member who, at the 
discretion of Emirates Skywards, satisfies the 
conditions set out above will be awarded Tier 
Miles in addition to the Skywards Miles normally 
earned with the above stipulated partners: 

سوف يتم منح عضو برنامج سكاي واردز طيران اإلمارات الذي  
ص عليها أعاله، ووفق تقدير برنامج سكاي  استوفى الشروط المنصو

اإلضافة إلى أميال سكاي  واردز طيران اإلمارات، أميال الفئات ب
ذكورين واردز التي تم كسبها على نحو اعتيادي لدى الشركاء الم

 : أعاله

• 1 Tier Mile for every 4 Skywards Miles 
earned. 

• The Tier Miles summary on the Emirates 
Skywards member’s account on 
emirates.com and the Emirates App may not 
reflect the Tier Miles earned during this Offer 
Period. However the Emirates Skywards 
member will be notified of the Tier Miles 
earned within 4 weeks of the eligible 
Skywards Miles being credited to their 
Emirates Skywards account via their 
Emirates Skywards Miles statement on the 
Emirates App or online at emirates.com 

• The Emirates Skywards Member will be 
notified of the upgrade of their Tier status 
within 4 weeks of qualification where 
applicable and in accordance with the 
Emirates Skywards Programme Rules. 

أميال سكاي واردز  4ميل من أميال الفئات مقابل كل  1 •
 . يتم كسبها

ساب عضو برنامج  قد ال يشمل ملخص أميال الفئات في ح •
سكاي واردز طيران اإلمارات على موقع  

emirates.com  بإظهار أميال  وتطبيق طيران اإلمارات
ومع ذلك، سيتم  . الفئات المكتسبة خالل فترة العرض

إخطار عضو برنامج سكاي واردز طيران اإلمارات بعدد  
أسابيع من إضافة   4أميال الفئات التي اكتسبها في غضون 

واردز المؤهلة إلى حساب سكاي واردز أميال سكاي 
ل كشف حساب أميال  طيران اإلمارات الخاص به من خال

سكاي واردز طيران اإلمارات على تطبيق طيران 
اإلمارات أو عبر اإلنترنت من خالل الموقع 

emirates.com 

سيتم إخطار عضو برنامج سكاي واردز طيران اإلمارات   •
ن التأهل حيثما ينطبق  أسابيع م 4بترقية حالة فئته خالل 

 .  لقواعد برنامج سكاي واردز طيران اإلماراتذلك ووفقاً 

The minimum Tier Miles which can be earned by 
an Emirates Skywards Member for this offer is 1 
Tier Mile. 

بها من قبل عضو  الحد األدنى لعدد أميال الفئات التي يمكن كس
ميل   1يران اإلمارات في هذا العرض هو برنامج سكاي واردز ط

 .من أميال الفئات 
The maximum number of Tier Miles which can 
be earned by an Emirates Skywards Member in 
connection with this offer is 50,000 Tier Miles. 

تي يمكن كسبها من قبل عضو الحد األقصى لعدد أميال الفئات ال
اي واردز طيران اإلمارات فيما يتعلق بهذا العرض هو برنامج سك
 .ميل من أميال الفئات  50,000

https://www.emirates.com/ae/english/skywards/emirates-skywards-programme-rules/
https://www.emirates.com/ae/english/skywards/emirates-skywards-programme-rules/


 
 
Emirates Skywards has the right to discontinue 
this offer at their discretion at any time, without 
providing any intimation. 

هذا اردز طيران اإلمارات بحقه في إيقاف يحتفظ برنامج سكاي و
 .  العرض وفق تقديره في أي وقت، ودون إبداء أي إشعار

Standard partner terms and conditions apply. تطبق الشروط واألحكام القياسية للشركاء 
Emirates Skywards Programme Rules apply. All 
terms and conditions applicable to Membership 
Tier, and Tier Benefits as set out under the 
Emirates Skywards Programme Rules, shall 
apply equally to Tier Miles, Membership Tier or 
Tier Benefits earned in connection with this offer. 

تسري جميع  .قواعد برنامج سكاي واردز طيران اإلماراتتطبق 
الشروط واألحكام المطبقة على فئة العضوية ومزايا الفئة حسبما هو 

يه في قواعد برنامج سكاي واردز طيران اإلمارات منصوص عل
بالتساوي مع أميال الفئات أو فئة العضوية أو مزايا الفئة المكتسبة 

 . فيما يخص هذا العرض
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