!اكتشف العديد من الطرق النفاق أميالك

DISCOVER PLENTY OF WAYS TO SPEND YOUR MILES!

سوق دبي الحره
متتع با�ستبدال �أميال �سكاي واردز اخلا�صة بك مقابل منتجات ال�سوق احلرة يف مطار دبي الدويل ،ومطار �آل مكتوم الدويل يف جنوب دبي.
�سواء كنت قادما �أو مغادرا �أو م�سافر عن طريق رحلة مت�صلة ،ميكنك �إنفاق �أميالك يف املتاجر امل�شاركة.
هنالك �أكرث من � 35ألف منتج متوفر ،متتع باالختيار للت�سوق من بني الإلكرتونيات والأزياء والعطور وم�ستح�ضرات التجميل وغريها .وتت�ضمن منافذ البيع املوجودة داخل
�سوق دبي احلرة ملتاجر �آبل� ،شانيل ،هريم�س،وغوت�شي ،مايكل كور�س و�إ�ستي الودر.
تبد�أ عمليات اال�ستبدال من  4,500ميل فقط ،وميكنك مبا�شرة ا�ستبدال �أميالك عند الدفع.
 4,500ميل �سكاي واردز =  100درهم �إماراتي.
كل درهم �إ�ضايف ي�ساوي  45ميل �سكاي واردز ،ولي�س هناك حد لعدد الأميال التي ميكنك �إنفاقها .وميكنك �أي�ضا اختيار الدفع با�ستخدام تركيبة من الأميال والنقد �أو
بطاقة الإئتمان .وعند و�صولك �إلى املحا�سب� ،سيقوم املحا�سب ب�إعالمك عن عدد الأميال التي ميكنك �إنفاقها مقابل م�شرتياتك.
�سيتم خ�صم الأميال التي مت �إنفاقها تلقائيا من ح�سابك يف �سكاي واردز طريان الإمارات .ميكنك التحقق من �إي�صالك ملعرفة عدد الأميال التي قمت ب�إنفاقها� ،أو تركيبة
الأميال والنقد �أو بطاقة االئتمان.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة:

https://www.emirates.com/kw/arabic/skywards/about/partners/retail-leisure/dubai-duty-free.aspx?cs=Y

DUBAI-DUTY FREE
Now you can redeem your Skywards Miles for duty-free products at Dubai International airport and Al-Maktoum International
at Dubai South. Whether you’re arriving, departing or transiting, you can spend your Miles at participating stores.
With over 35,000 products on offer, choose to shop for electronics, fashion, perfumes, cosmetics and more. Some of the
outlets within Dubai Duty Free include Apple, Chanel, Hermes, Gucci, Michael Kors and Estee Lauder.
Redemptions start from only 4,500 Miles, and you can instantly redeem your Miles at the checkout.
4,500 Skywards Miles = AED 100.
Each additional Dirham is equivalent to 45 Skywards Miles, and there’s no limit to the number of Miles you can spend. You can
also choose to pay using a combination of Miles and cash or credit card. Once you reach the checkout, the cashier will tell you
how many Miles you can spend towards your purchase.
The Miles spent will be automatically deducted from your Emirates Skywards account. You can check your receipt to find out
how many Miles you’ve spent, or the combination of Miles and cash or credit card.
For more details please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/skywards/about/partners/retail-leisure/dubai-duty-free.aspx

“دن إيفينتس” للفعاليات
ا�ستبدل �أميالك بتذاكر حل�ضور �أهم الفعاليات مع “دن �إيفينت�س” حيث تقوم بتنظيم الفعاليات اجلماهريية ،مبا يف ذلك احلفالت الغنائية اخلا�صة بكبار النجوم
والفعاليات العائلية و�أبرز عرو�ض امل�سرحيات الكوميدية .وقد جنحت “دان �إيفينت�س” يف ا�ستقطاب بع�ض �أ�شهر امل�ؤدين والنجوم لتقدمي حفالتهم يف املنطقة ومنهم على
�سبيل املثال �إيريك كالبتون ،وذا �ستون روز�س ،وجينيفر لوبيز.
تختلف قيمة اال�ستبدال لكل فعالية تبعا للفنان امل�شارك وطبيعة الفعالية ونوع التذكرة.
تتوفر عمليات اال�ستبدال عرب الإنرتنت فقط ،وذلك عن طريق:

http://www.emirates.com/account/english/redeem-miles/events/index.aspx

DONE EVENTS
You can now redeem your Miles for tickets to top events sponsored by Done events.
Done events organises world-class events for the general public, including headline music artists, family attractions and top
comedy acts. Done Events has brought entertainers such as Eric Clapton, The Stone Roses and J-Lo to perform in the region.
Redemption value will vary depending on the event and ticket type available.
Redemptions are only available online via:
http://www.emirates.com/account/english/redeem-miles/events/index.aspx.

نقدًا  +أميال
اخرت دفع قيمة �أية رحلة مع طريان الإمارات با�ستخدام الدفع نقدا �+أميال لتخفي�ض قيمة تذكرتك.
مع نقدا�+أميال ،لديك خيارات �أكرث عندما يتعلق الأمر ب�إنفاق �أميالك .يف كل مرة تقوم بحجز رحلة �سيكون لديك اخليار نقدا � +أميال لدفع قيمة الرحالت التي يتم
ت�سويقها وت�شغيلها من قبل طريان الإمارات فقط ،ويطبق ذلك على �سعر التذكرة الأ�سا�سي .با�ستخدام الدفع برتكيبة نقدا � +أميال �سكاي واردز.
مبجرد اختيار رحلتك� ،سيكون لديك اخليار للدفع با�ستخدام نقدا � +أميال .ما عليك �سوى اختيار عدد الأميال التي ترغب ب�إنفاقها لدفع قيمة تذكرتك ،و�سوف ينخف�ض
املبلغ املعني مبا�شرة من ال�سعر اخلا�ص بك .على �سبيل املثال ،حتويل  5000ميل �سكاي واردز �سيخف�ض ال�سعر اخلا�ص بك  40دوالرا �أمريكيا �أو ما يعادل ذلك بالعملة
املحلية املعنية .قد تختلف �أ�سعار ال�صرف.
عدد �أميال �سكاي واردز الأدنى الذي ميكنك حتويله هو 2,000

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة:

/https://www.emirates.com/kw/arabic/skywards/cash-plus-miles

CASH+MILES
“Choose to pay for any Emirates flight using “Cash+Miles” and bring down your fare.”
With Cash+Miles, you have even more choice when it comes to spending your Miles. Once you’ve chosen your flight, you’ll
have the option to pay using Cash+plusMiles.
You choose how many Miles you want to put towards the cost of your ticket, and will instantly take the relevant amount off
your fare. For example, converting 5,000 Skywards Miles would reduce your fare by USD 40 Or the equivalent amount in the
relevant local currency. Exchange rates may vary!
The minimum number of Skywards Miles you can convert is 2,000.
For more details please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/skywards/cash-plus-miles/

مكافآت مطار هيثرو
حول  6,000ميل الى  2,000نقطة من مكافات مطار هيرثو!
ميكنك �إنفاق نقاط “برنامج مكاف�آت هيرثو” يف املئات من متاجر مطار هيرثو ،مبا يف ذلك �سوق وورلد احلرة وديك�سون ترافل ،وا�ستبدالها بق�سائم ت�سوق يف املطار� ،أو
ا�ستخدامها للح�صول على خ�صومات ح�صرية على مواقف ال�سيارات يف مطار هيرثو التي حتجز م�سبقا ،وتذاكر قطار هيرثو �إك�سربي�س.
لالطالع على املزيد من العلومات يرجى زيارة:

https://www.emirates.com/kw/arabic/skywards/about/partners/retail-leisure/heathrow-rewards.aspx?cs=Y

HEATHROW AIRPORT REWARDS
Convert 6,000 Mile to 2,000 Heathrow Airport Rewards!
Heathrow Rewards points can be spent in hundreds of Heathrow Airport outlets, including World Duty Free and Dixons
Travel, redeemed for airport shopping vouchers or used for exclusive discounts on pre-booked official Heathrow parking and
Heathrow Express train tickets
To find further information about Heathrow rewards please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/skywards/about/partners/retail-leisure/heathrow-rewards.aspx

ترقية درجة السفر ورحالت المكافأه
ابتداءا من  9,000ميل لل�سفر من الكويت الى االمارات على الدرجة االقت�صاديه.
وابتداءا من  15,000ميل للعوده من الكويت الى دبي على الدرجه االقت�صاديه.
حل�ساب عدد الأميال التي حتتاجها ل�شراء تذكره �أو لرتقية الدرجة ,يرجى زيارة:

https://www.emirates.com/account/kw/arabic/miles-calculator/miles-calculator.aspx?cs=Y

UPGRADES AND REWARD FLIGHTS
Starting from 9,000 Miles for a one-way upgrade on an Economy Flex Plus Reward ticket from Kuwait to Dubai.
And starting from 15,000 Miles for a return Economy Saver Reward ticket from Kuwait to Dubai.
To calculate how many Miles you need to buy a ticket or upgrade with Emirates please visit:
https://www.emirates.com/account/kw/english/miles-calculator/miles-calculator.aspx

فنادق سكاي واردز طيران اإلمارات
ميكنك االن حجز الفنادق وك�سب �آالف الأميال مقابل �إقاماتكم يف فنادق خمتلفة حول العامل .ميكنكم ك�سب الأميال ب�سرعة �أكرب من خالل حجز �إقامة يف �أكرث من 400
�ألف فندق يف �أكرث من  900وجهة من حول العامل .اك�سب ما ي�صل �إلى � 10آالف ميل على الليلة الواحدة يف كل مرة حتجزون فيها �إقامة فندقية يف فنادق �سكاي واردز

طريان الإمارات .ميكنكم �أي�ضا �إنفاق �أميالكم واال�ستمتاع بعطلة �أحالمكم.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة:

https://www.emirates.com/kw/arabic/destinations_offers/emirates-skywards-hotels/?cs=Y

EMIRATES SKYWARDS HOTELS
Accelerate your Miles earning by booking at over 400,000 hotels in over 900 destinations around the world. With Emirates
Skywards Hotels, you always earn up to 10,000 Miles per night on every hotel booking. You can also spend your Miles and have
the vacation of your dreams.
For more information please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/destinations_offers/emirates-skywards-hotels/

متجر اإلمارات الرسمي
اك�سب ميل واحد على كل دوالر ينفق وابد�أ با�ستبدال  2,000ميل.
ا�ستمتع بانفاق �أميالك ب�أكرث من  500عالمه جتارية خالل ال�سفر ,املغامرات ,الأن�شطه الريا�ضيه ,الهدايا و الأزياء.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة:

/https://www.emirates.com/kw/english/destinations_offers/emirates-official-store

EMIRATES OFFICIAL STORE
Earn 1 Skywards Mile for every USD 1 spent and start redeeming at 2,000 Miles.
Make the most of your Skywards Miles as you choose from over 500 Emirates branded products across travel, adventure,
sports, gifts, lifestyle and fashion. Follow your passions and find products that suit your lifestyle, from model aircraft and travel
bags to football kits and gifts fit for a chef.
For more information please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/destinations_offers/emirates-official-store/

متاجر داماس
تتميز متاجر “داما�س” ب�إرثها العريق وهي وجهتكم املثالية للمجوهرات الفاخرة� ،أب�صرت هذه العالمة التجارية النور يف دبي يف العام  1907وهي تت�سم بب�صمتها العاملية.
تقدم داما�س جمموعات فريدة حيث تخرب كل قطعة روايتها اخلا�صة بحيث تتلقى �إعجاب العمالء.
ميكنك االن ك�سب وا�ستبدال الأميال عند االنفاق يف داما�س.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة:

https://www.emirates.com/kw/arabic/skywards/about/partners/retail-leisure/damas.aspx?cs=Y

DAMAS
Damas is a luxury fine jewellery destination built on a strong heritage, born in Dubai, in 1907, with a global outlook. Damas
offers unique collections and story telling with each and every piece, curated with you in mind.
You can earn and redeem Miles when spending in Damas.
For more Information please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/skywards/about/partners/retail-leisure/damas.aspx

سكاي واردز طيران اإلمارات GO
�سكاي واردز طريان االمارات  GOرفيق �سفركم اجلديد الذي �سيفتح الآالف من املكاف�آت اجلديدة.
مقابل  6700ميل �سكاي واردز ،ميكنكم الو�صول �إلى عرو�ض وخ�صومات  2مقابل  1يف �أكرث من  160وجهة.
للمزيد من املعلومات يرجى زيارة:

https://www.emirates.com/kw/arabic/destinations_offers/theentertainer/?cs=Y

EMIRATES SKYWARDS GO
Emirates Skywards GO is your new travel companion that opens up thousands of new rewards.
For 6,700 Skywards Miles you can unlock 2 - for - 1 offers and discounts in over 135 destinations.
For more information please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/destinations_offers/theentertainer/

خدمات “مرحبا” لإلستقبال والترحيب
�أنفقوا �أميال �سكاي واردز اخلا�صة بكم على جمموعة خمتارة من خدمات مرحبا لال�ستقبال والرتحيب عند الو�صول �إلى مطار دبي �أو املغادرة منه .يبد�أ الإنفاق من 5100

ميل �سكاي واردز.

بغ�ض النظرعن �شركة اخلطوط اجلوية التي ت�سافرون على متنها ،و�سواء كنتم حتجزون لأنف�سكم �أو لأفراد العائلة �أو الأ�صدقاء ،جتعل مرحبا من الرحلة عرب املطار جتربة
ميكنكم التطلع �إليها.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة:

https://www.emirates.com/kw/arabic/skywards/about/partners/retail-leisure/marhaba.aspx?cs=Y

MARHABA
Spend your Skywards Miles on selected Marhaba Meet & Greet services when arriving or departing at Dubai airport. Start
spending from 5,100 Skywards Miles.
Regardless of what airline you are travelling on, or whether booking for yourself, family or friends, Marhaba makes a journey
through the airport something to look forward to.
For more information please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/skywards/about/partners/retail-leisure/marhaba.aspx

المغامرات العربية
ميكنكم التطلع �إلى جتربة خالية من املتاعب مع �أكرث من ّفذي اجلوالت ال�سياحية وال�سفاري يف املنطقة مع املر�شدون وال�سياحيون الذين يتقنون العديد من اللغات.
اك�سبوا الأميال �أو �أنفقوها على زيارة معامل املدينة ورحالت ال�سفاري� ،أو قوموا ب�إن�شاء خط �سري رحلتكم اخلا�ص من املغامرات العربية.
ملزيد من املعلومات:

https://www.emirates.com/kw/arabic/skywards/about/partners/retail-leisure/arabian-adventures.aspx?cs=Y

ARABIAN ADVANTAGE
Look forward to a hassle-free experience with one of the most experienced tours and safaris operator in the region. Our
knowledgeable tour guides speak several languages and offer interesting facts and insights about places of interest to make
your experience even more memorable.
Earn or spend Miles on sightseeing and safari tours, or create your own special itinerary from Arabian Adventures.
For more information please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/skywards/about/partners/retail-leisure/arabian-adventures.aspx

حصريا مع سكاي واردز
�أنفق �أميالك للح�صول على تذاكر املنا�سبات اخلا�صة والدعوات احل�صرية واملزيد �أو ان�ضم �إلى املزاد للح�صول على تذاكر الأحداث اخلا�صة والدعوات احل�صرية.
ملزيد من املعلومات:

2111365419.1595435482-2.115003585.771995887.1597730405=https://exclusives.skywards.com/?_ga

مالحظة /اخلدمة غري متوفرة حال ًيا ب�سبب جائحة فايرو�س كورونا.

SKYWARDS EXCLUSIVES
Spend your Miles for special event tickets, exclusive invitations and more (currently unavailable due to COVID19-) or join the
auction for special event tickets, exclusive invitations and more.
For more information, please visit:
https://exclusives.skywards.com/?_ga=2111365419.1595435482-2.115003585.771995887.1597730405

سكاي دبي
يعترب �سكي دبي �أول منتجع ثلجي مغطى يف ال�شرق الأو�سط وهو يوفر �أجواء “ثلجية حقيقية” على مدار ال�سنة� .سواء كان الزوار من املبتدئني �أو ع�شاق الريا�ضات الثلجية،
ف�ستكون لديهم الفر�صة لتجربة التزلج ،والتزحلق على الألواح وعلى املنحدرات� ،أو �أخذ درو�س يف مدر�سة التزلج� ،أو جمرد اال�ستمتاع بيوم من املرح.
ميكنك ا�ستخدام ق�سيمة �سكاي واردز طريان الإمارات للقيام بهذه التجربة
ميكنك ا�ستبدال �أميالك عند �شراء الق�سيمة �إذا كنت ع�ضو �سكاي �سرفريز:
قيمة القسيمة

أميال سكاي واردز المطلوبة

 50درهم اماراتي

5,000

 100درهم اماراتي

8,000

 500درهم اماراتي

39,000

ملزيد من املعلومات ,يرجى زيارة:

https://www.emirates.com/kw/arabic/skywards/about/partners/retail-leisure/ski-dubai.aspx?cs=Y

SKI DUBAI
Ski Dubai is the first indoor ski resort in the Middle East which offers an amazing ‘real snow’ setting all year round. Visitors have
the opportunity to try skiing, snowboarding and tobogganing, take lessons at the Snow School, or just a enjoy a day of fun.
Use an Emirates Skywards voucher to take a trip to the slopes or practise making the perfect snowball!
You can redeem your Miles when purchasing a voucher if you are a Skysurfers member:
Voucher Value

Skywards Miles required

AED 50

5,000

AED 100

8,000

AED 500

39,000

For more information, please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/skywards/about/partners/retail-leisure/ski-dubai.aspx

منتزه وايلد وادي المائي
ا�ستوحي ت�صميم منتزه وايلد وادي من الفلكلور العربي ،وهو يفخر بـ  30لعبة مائية ومعلما بارزا ي�شكل معظمها �شبكة مت�صلة مع بع�ضها� .سوف جتد �أطول و�أ�سرع زالقة
�سقوط حر خارج �أمريكا ال�شمالية ،بالإ�ضافة �إلى الأنهار بطئية اجلريان ،وزالقات الأطفال ،ولعبة ما�سرت بال�سرتز املقاومة للجاذبية الأر�ضية ولعبة ركوب الأمواج املتدفقة،
الأمر الذي ي�ضمن الت�شويق �أو اال�سرتخاء جلميع الأعمار.
ا�ستخدم �أميال �سكاي واردز خلو�ض هذه التجربة
ميكنك ا�ستبدال �أميالك عند �شراء الق�سيمة �إذا كنت ع�ضو �سكاي �سرفريز:
قيمة القسيمة

أميال سكاي واردز المطلوبة

 50درهم اماراتي

5,000

 100درهم اماراتي

8,000

 500درهم اماراتي

39,000

ملزيد من املعلومات ,يرجى زيارة:

https://www.emirates.com/kw/arabic/skywards/about/partners/retail-leisure/wild-wadi.aspx?cs=Y

WILD WADI WATERPARK
Designed around Arabian folklore, Wild Wadi boasts 30 state-of-the-art rides and attractions, most of which interconnect.
You’ll find the tallest, fastest, free-fall speed slide outside North America, as well as lazy rivers, kids’ slides, gravity-defying
Master Blasters and surfing Flow Riders, guaranteed to thrill or chill people of all ages.
Use your Skywards Miles to experience uphill water slides, float down lazy rivers or reach daredevil speeds on the ‘Jumeirah
Sceirah’.
You can redeem your Miles when purchasing a voucher if you are a Skysurfers member:
Voucher Value

Skywards Miles required

AED 50

5,000

AED 100

8,000

AED 500

39,000

For more information, please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/skywards/about/partners/retail-leisure/wild-wadi.aspx

مكتبة المجرودي
املجرودي ا�سم المع عند ع�شاق الكتب يف الإمارات العربية املتحدة وهو يقدم عالوة على اجلودة واخلدمة الراقية قيمة مالية رائعة .ي�أتي النا�س من جميع �أنحاء الإمارات
العربية املتحدة لزيارة املجرودي ،هذه املكتبة املتخ�ص�صة وال�شهرية يف عامل الكتب.
اح�صل على ق�سيمة �شراء من �سكاي واردز مقابل �أميالك وا�ستخدمها يف �شراء الكتب واملجالت والألعاب والأزياء املدر�سية.
ميكنك ا�ستبدال �أميالك عند �شراء الق�سيمة �إذا كنت ع�ضو �سكاي �سرفريز:
قيمة القسيمة

أميال سكاي واردز المطلوبة

 50درهم اماراتي

5,000

 100درهم اماراتي

8,000

 500درهم اماراتي

39,000

ملزيد من املعلومات ,يرجى زيارة:

https://www.emirates.com/kw/arabic/skywards/about/partners/retail-leisure/magrudys.aspx?cs=Y

MAGRUDY’S
Mention the name Magrudy’s to book lovers in the UAE and not only do the words quality and service spring to mind, but
value for money as well. People come from all over the Emirates to visit Magrudy’s, a household name in the UAE and
renowned books specialist.
Get a Skywards voucher with your Miles to spend on books, magazines, games and uniforms
You can redeem your Miles when purchasing a voucher if you are a Skysurfers member:
Voucher Value

Skywards Miles required

AED 50

5,000

AED 100

8,000

AED 500

39,000

For more information, please visit:
https://www.emirates.com/kw/english/skywards/about/partners/retail-leisure/magrudys.aspx

شكرا لكم

THANK YOU

