


MUKAFA
Welcome to Mukafa, a rewards program 
from Jumbo Electronics designed for 
our loyal customers. The word ‘Mukafa’ 
means ‘Rewards’ in Arabic. The Mukafa 
rewards program offers you a variety of 
privileges when you shop at any Jumbo 
Electronics outlet in Qatar. Apart from 
getting great prices and impeccable 
customer service, you can now earn & 

redeem points for all your purchases at 
any Jumbo Electronics store and also at 
our e-commerce website JumboSouq.com

We have revamped our existing loyalty 
program erstwhile Jumbo Digits, to 
Mukafa under which earning and 
redeeming points are simpler and more 
rewarding. You can look forward to 
advance notifications from us when we 
have special promotions and a host of 
other benefits that we will roll out in the 
near future as part of this program.



Gift a Mukafa 
Gift a loved one the gift of choice. 
Simply walk in to any Jumbo 
Electronics store, register the person’s 
name and contact details to whom 
you would like to give the card to, 
load the amount in the form of 
Mukafa points by making a payment 
at the cashier and your Mukafa card 
is ready to be presented as a gift. 
The holder of the gift card has a 
choice to buy any product from any 
Jumbo Electronics store using the 
Mukafa points loaded in the card. 
After redeeming all the Mukafa 
points, the holder continues to be a 
member of the Mukafa program and 
can continue using the same account 
to earn and redeem Mukafa points. 

Corporate Gifting Solutions also available, 
contact your nearest Jumbo showroom.

Benefits of Mukafa
• Free Membership.
• Early notification and access 

to major promotions and 
premium product launches.

• Priority Delivery within 24 
hours.

• Special bonus of 5,000 Mukafa points* 
when you shop on your birthday and 
anniversary.

• Double Mukafa points during Jumbo’s 
Mega Promotion.

• Additional 2% discount on www.
jumbosouq.com, use promo code 
MUKAFA

• 30% discount on Service labour 
charges for out of warranty products.

• 5% discount on spare parts.

Earning Mukafa’s Points
For every 1 Qatar Riyal 
that you spend at a Jumbo 
Electronics Store you earn  
1 Mukafa point.

* Birthday & Wedding Anniversary need prior registration.

Redeeming 
Mukafa’s Points
Every 1000 Mukafa points 
is equal to QR 10. You need 
to have a minimum of 200 Mukafa points to 
make a redemption.



For Complete Terms & Conditions 
and FAQ’s visit  
www.jumboqatar.com/en/mukafa

لالطالع على الشروط واألحكام الكاملة 
واألسئلة الشائعة يرجى زيارة

www.jumboqatar.com/en/mukafa

Jumbo Electronics Showrooms فروع جمبو لإللكترونيات 
في قطر

Airport Road 44761652 / 44011765

Al Khor 44721803

Barwa Village 44631144

City Center 44838953

Doha Souq 44424514

Harman House, City Center 44175745

Harman House, Doha Festival City 55158182

Mall of Qatar 40383539

Mesaieed Mall 44770632

New Rayyan 44375179

Palms Mall 66004346

Plaza Mall 44677834

Salwa Road 44515239

Souq Al Haraj Najma 44375950

طريق المطار 44761652 / 44011765

الخور 44721803

قرية بروة 44631144

سيتي سنتر 44838953

سوق الدوحة 44424514

هارمن هاوس، سيتي سنتر 44175745

هارمن هاوس، دوحة فستيفال سيتي 55158182

قطر مول 40383539

مسيعيد مول 44770632

الريان الجديد 44375179

بالمز مول 66004346

بالزا مول 44677834

طريق سلوى 44515239

سوق الحرج النجمة 44375950

www.jumboqatar.com
Facebook.com/JumboQatar
Instagram.com/JumboQatar
twitter.com/JumboQA

44 011 777
PO Box: 4668, Doha Qatar

www.jumboqatar.com
Facebook.com/JumboQatar
Instagram.com/JumboQatar

twitter.com/JumboQA

44 011 777
صندوق بريد: 4668، الدوحة قطر



هدية لمن تحب
قـدم هديـة ألحد أفراد أسـرتك مـن اختيارهم 
متجـر  أي  زيـارة  هـو  عليـك  مـا  كل  المفضـل. 
وتسـجيل  لإللكترونيـات  جمبـو  متاجـر  مـن 
وقـم  االتصـال،  وتفاصيـل  الشـخص  اسـم 
عنـد  »مكافـأة«  نقـاط  بصيغـة  المبلـغ  بدفـع 
نقـاط الدفـع وحينهـا تصبـح بطاقـة »مكافـأة« 
الخاصـة بـك جاهـزة لتقديمها كهديـة. ويحق 
لحامـل بطاقـة »مكافـأة« شـراء أي منتـج مـن 
باسـتخدام  لإللكترونيـات  جمبـو  متجـر  أي 
نقـاط المكافـأة المحملـة فـي البطاقـة. وبعد 
اسـتبدال جميـع نقـاط »مكافـأة«، يظـل حامـل 
البطاقـة عضـوًا في برنامـج »مكافـأة« ويمكنه 
الحسـاب  نفـس  اسـتخدام  فـي  االسـتمرار 

»مكافـأة«. نقـاط  واسـترداد  لكسـب 

مزايا »مكافأة«
• العضوية المجانية.

• اإلشعار المبكر وامكانية الولوج إلى العروض 
الترويجية الرئيسية وإصدارات المنتجات االستثنائية 

والمتميزة.
• أولوية التسليم في غضون 42 

ساعة.
• مكافأة خاصة بقيمة 

0005 نقطة من نقاط 
مكافاه * عند التسوق يوم  عيد 

ميالدك وذكرى الزواج.

• ضعف نقاط مكافاء خالل عرض جامبو الضخم.
 ,jumbosouq.com خصم إضافي ب 2٪ على •

والرجاء استخدام الرمز الترويجي مكافئة

• خصم ب 03 ٪ على رسوم خدمة العمال للمنتجات 
خارج الضمان.

• خصم ب 5٪ على قطع الغيار.

كيفية كسب نقاط »مكافأة«
مقابل كل ريال قطري تنفقه 

في أي متجر من متاجر جمبو 
لإللكترونيات، تكسب نقطة 

مكافأة واحدة.

استبدال نقاط »مكافأة«
1000 نقطة مكافأة تساوي 10 

ريال قطري. يجب أن يكون 
لديك 200 نقطة مكافأة 

على األقل الستبدال النقاط.

*يجب تسجيل عيد الميالد وذكرى الزواج 



مكافأة
الجوائـز  برنامـج  »مكافـأة«،  فـي  بكـم  مرحبـً 
لعمالئنـا  والمخصـص  لإللكترونيـات  جمبـو  مـن 
األكثـر والًء. ويقـدم لـك برنامـج »مكافـأة« الجوائز 
المتنوعـة عنـد التسـوق فـي أي من متاجـر جمبو 

قطـر.  فـي  لإللكترونيـات 

وباإلضافـة إلـى الحصـول علـى سـعر رائـع دائمـً 
أيضـً  اآلن  يمكنـك  المميـزة،  العمـالء  وخدمـة 
كسـب واسـترداد النقـاط لجميع مشـترياتك في 

أي متجـر مـن متاجـر جمبـو لإللكترونيـات.

السـابق  الـوالء  برنامـج  بتحسـين  قمنـا  ولقـد 
النقـاط  كسـب  أصبـح  واآلن    )Jumbo Digits(
ومقابـل  لـك،  فائـدة  وأكثـر  أسـهل  واسـتردادها 
تكسـب  جمبـو،  فـي  تنفقـه  قطـري  ريـال  كل 
يمكنـك  ذلـك،  إلـى  وباإلضافـة  واحـدة.  نقطـة 
التطلـع إلـى االخطـارات المسـبقة التـي نقدمها 
عندمـا يكـون لدينـا عـروض ترويجيـة خاصـة مـن 
المسـتقبل  فـي  سـنطرحها  أخـرى  مزايـا  بيـن 

القريـب.




