
Qatar’s Total Solutions Provider
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٨ منافذ بيع
9 Outlets

ة – ٣ منافذ ة بالعالمات التجاريَّ المتاجر الخاصَّ
Brand Shop – 3 Outlets

٢ منافذ بيع التجارة اإللكترونية
2 Outlets E-Commerce
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في:  تتمثل  ة  رئيسيَّ قطاعاٍت  أربعة  في  ة  التجاريَّ واألنشطة  باألعمال  القيام 
  (B٢B) ة  التجاريَّ سات  والمؤسَّ الكيانات  بين  والتبادل  والتوزيع  التجزئة  تجارة 
جمبو  (شركة  السباكة  وأعمال  ة  والكهربائيَّ ة  الميكانيكيَّ واألعمال  ذ.م.م، 
ة ذ.م.م وشركة  األكتروماك ذ.م.م،  وشركة جمبو لألجهزة والخدمات األمنيَّ
جمبو للهندسة والوقاية من الحريق والسالمة ذ.م.م ). ويشمل قطاع تجارة 
متاجرها  سلسلة  تملك  باعتبار  ذ.م.م  ات  لإللكترونيَّ جمبو  شركة  التجزئة 
عرض  وصاالت  جي"  "إل  شركة  بمنتجات  ة  الخاصَّ ة  التجاريَّ والمحال  ة  الرئيسيَّ

JumboSouq.com هارمن هاوس".كما يتضمن بوابة التجارة اإللكترونية"

Our Brands

٩ منافذ بيع ٥ منافذ بيع ٣ منافذ بيع ٢ منافذ بيع
7 counters 5 Shop in Shops 3 Shop in Shops 2 Franchise Shops

Ooredoo Telecom Services -
Premium Dealer

A Total Solutions Provider
Conducts business under 4 major verticals: Retail, Distri-
bution, B2B & MEP (Jumbo Electromech W.L.L , Jumbo 
Security Equipment’s & Services W.L.L, Jumbo Fire 
Protection & Safety Engineering W.L.L). The retail arm 
includes Jumbo Electronics W.L.L as its flagship retail 
chain, LG Brand shops & Harman House showrooms. Also 
Includes an E-Commerce portal “jumbosouq.com”.

العالمات التجارية لنا

خدمات اتصاالت Ooredoo - تاجر بريميوم

Retail Footprint
تمثيل الشركة في مجال التجارة بالتجزئة



Power Tools
ة األدوات الكهربائيَّ

ة  األدوات والملحقات الكهربائيَّ Power Tools & Accessories

Air Conditioners, Home Appliances,
Consumer Televisions, Hospitality
Televisions,Digital Signage Solutions.

Room Air Conditioners, Built-in &
Free Standing Appliances

Hotel Minibar Refrigerators & Safe Boxes

Air Purification Solutions

Digital Signage, Smart Boards & Lighting

Office Automation Products &
Print Management Solutions.

Lighting Products & Solutions.

Air Conditioners, Built-in & Free
Standing Appliances,Small Domestic
Appliances & Televisions.

حلول لتنقية الهواء

Business 2 Business (B2B)
(B٢B) ة سات التجاريَّ التبادل بين الكيانات والمؤسَّ

نة من وحداٍت من الخزائن تصاميم المطابخ الحديثة المكوَّ
لتخزين مختلف األدوات بداخلها (Modular Kitchen) وملحقاتها 

Modular Kitchen & Accessories

ة واإلضاءة ة واللوحات الذكيَّ الالفتات الرقميَّ

منتجات وحلول لإلضاءة

عة  المصنَّ التلفاز  وأجهزة  ة  المنزليَّ واألجهزة  الهواء  فات  مكيِّ
وأجهزة  المنزلّي  االستخدام  ألغراض  أو  العادّي  للمستهلك 
ة بالضيافة كتلك المستخدمة في الفنادق وحلول  التلفاز الخاصَّ

ة الالفتات الرقميَّ

واألجهزة  المدمجة  واألجهزة  بالغرف  ة  الخاصَّ الهواء  فات  مكيِّ
ة بذاتها القائمة والمستقلَّ

صة لحفظ المشروبات بالفنادق  جات صغيرة الحجم المخصَّ الثالَّ
والخزائن

فات الهواء واألجهزة المدمجة واألجهزة القائمة  مكيِّ
ة صغيرة الحجم وأجهزة  ة بذاتها واألجهزة المنزليَّ والمستقلَّ

التلفاز

ة بالتشغيل اآللّي أو األوتوماتيكّي بالمكاتب  المنتجات الخاصَّ
وحلول إلدارة الطباعة

أكثر من  ١٠٠ شريك
Over 100 Channel Partners

Distribution
الموزعين



1 – Main Service Center 2 – Satellite Service Centers 1 – Spare Parts Center

Jumbo Service Centres boasts of an area of over 2200 
square meters with dedicated and ample space for a recep-
tion, workshop, spare parts store and a training academy to 
ensure continuous skill upgradation. With over 180 trained 
technicians and support staff, the integrated Service Center 
provides service to electronics, home appliances, air condi-
tioners, mobile phones and IT products all at one place.

Extended Warranty is provided to products to provide peace 
of mind to customers in case of product failures. Annual 
Maintenance Contract options are available for products 
requiring regular service. 

Customer Care

800 0054
ر���� ا����ء

٨٠٠٠٠٥٤

ووجود  مربع  متر   ٢٢٠٠ عن  تزيد  كبيرٍة  بمساحٍة  جمبو  خدمة  مراكز  ز  تتميَّ
الغيار  قطع  ومتاجر  العمل  وورش  لالستقبال  صٍة  مخصَّ واسعٍة  مساحاٍت 
مستمٍر.  نحٍو  على  المهارات  بمستوى  االرتقاء  لضمان  ٍة  تدريبيَّ وأكاديميٍة 
بين  المدرَّ الفنيين  أكثر من ١٨٠  فرًدا من  ن من  المكوَّ العمل  وبفضل طاقم 
ق باألجهزة  ر مركز الخدمة المتكامل خدماته فيما يتعلَّ في الدعم، يوفِّ وموظَّ
والمنتجات  الة  الجوَّ والهواتف  الهواء  فات  ومكيِّ ة  والمنزليَّ ة  اإللكترونيَّ

قة بتكنولوجيا المعلومات في مكاٍن واحد. المتعلِّ

كما يتمُّ توفير الضمان الممتد للمنتجات لتوفير راحة البال للعمالء في حالة 
يانة  ل المنتج عن العمل عالوًة على إتاحة العديد من الخيارات لعقود الصِّ تعطُّ

ة للمنتجات التي تحتاج إلى خدمٍة منتظمٍة.  السنويَّ

Mechanical Electrical Plumbing (MEP)
ة وأعمال السباكة ة والكهربائيَّ األعمال الميكانيكيَّ

الة. نات الخاملة أوغير الفعَّ جميع أنواع المكوِّ

أنظمة إدارة مواقف السيارات.

نات النشطة. المكوِّ

أنظمة إدارة الغرفة.

Chillers, AHU, FAHU, VRF,DX units on
turnkey basis.

Active Components.

Room Management Systems.

Parking Management Systems.

All types of Passive Components.

CCTV, ACS, PA, Intrusion, Fire Alarm conference
room, Boilers, Solar Water Heaters.
MOI & Ashghal - SSD & QCD approved for Video
Surveillance Systems.

Fire Alarm (UL, EN), Fire Suppressions
QCD & Ashghal approved for Fire & Safety
Systems.

النقّي  الهواء  (AHU) ووحدات معالجة  الهواء  دات ووحدات معالجة  المبرِّ
ع  التوسُّ ووحدات   (VRF) دات  للمبرِّ ر  المتغيِّ ق  والتدفُّ  (FAHU) والمنعش 

ة والتسليم المباشر.  ة التامَّ المباشر (DX) على أساس الجاهزيَّ

(CCTV) وأنظمة تكييف  المراقبة  أو كاميرات  المغلقة  ة  التليفزيونيَّ الدوائر 
الخاص  الحرائق  (PA) واالقتحامات وإنذار  الحماية  (ACS) ووكاالت  الهواء 
ة معتمدة  انات المياه بالطاقة الشمسيَّ يات وسخَّ بقاعات المؤتمرات والغالَّ
ة و هيئة األشغال العامة والدفاع  ة بوزارة الداخليَّ من إدارة النظم األمنيَّ

المدنّي بدولة قطر ألنظمة المراقبة بالفيديو.

أجهزة اإلنذار بالحرائق ("يو إل" (UL) و"إي إن"(EN) وأجهزة إخماد الحرائق 
معتمدة من الدفاع المدنّي بدولة قطر و هيئة األشغال العامة ألنظمة 

مكافحة الحرائق والوقاية منها.

خدمة ما بعد البيع
After Sales Service

٢ - مركز خدمة للستاليت ١ - مركز خدمة األساسية ١ - معرض قطع الغيار



أكثر من ٥٠٠ شركة حكومية وشبه حكومية وشركات خاصة في جميع المجاالت 
 ، النظم  تكامل   ، الضيافة   ، المؤسسات   ، المقاوالت   ، التجارة   ، العقارات   )

االستشاريين، والموزعين والتجار

Over 500 Government, Semi-Government and Private 
Companies across Real Estate, Trading, Contracting, 
Institutions, Hospitality, System Integrators, Consultants 
& Dealers

ة وأعمال السباكة ة والكهربائيَّ األعمال الميكانيكيَّ
Mechanical Electrical Plumbing (MEP)

ة مكيفات هواءاألدوات الكهربائيَّ
Business 2 Business (B2B)
(B٢B) ة سات التجاريَّ التبادل بين الكيانات والمؤسَّ

Commercial Air Conditioners Power Tools

Major Customers
العمالء الرئيسيين



 

Jumbo’s Very Own Brand, Oscar
أوسكار, جمبو تملك العالمه  التجارية

The world of Oscar

The Oscar way of life!
It’s quite rare to find a brand that consistently o�ers you a 
blend of the latest in technology and style along with 
outstanding reliability and value. Today, Oscar has proved 
to be the most trusted partner that most families look 
forward to have at home. Oscar, has been developed and 
launched in Qatar by the Jumbo Group to bring to custom-
ers electronics and appliances that are stylish as they are 
functional. 
So, go ahead, give yourself the Oscar advantage too, and 
celebrate the good life!

عالم أوسكار
جودة استثنائية. القيمة المتبقية.

من النادر جًدا العثور على عالمة تجارية تقدم لك باستمرار أحدث 
التقنيات واألناقة إلى جانب الثقه والقيمة الفائقة. اليوم أوسكار 
امتالكها  إلى  العائالت  معظم  تتطلع  التي  ثقة  األكثر  الشريك 
في المنزل. وقد تم تطوير أوسكار ، في قطر ، من قبل مجموعة 
امنح   ، المنزلية  واألجهزة  اإللكترونية  األجهزة  لتوزيع  جامبو 

نفسك ميزة 
اوسكار ، واحتفل بالحياة الجيدة!

اوسكار طريقه حياتك!
Exceptional quality. Outstanding value.



Building No.13, Zone No.47, Street No.902, Near Parachute 
Signal, Airport-Wakra Road, P.O.Box: 4668, Doha, Qatar.
Tel: 44011788  Email: vdohmqat@jumboqatar.com

Building 13, Barwa Village, P.O.Box: 4668, Doha, Qatar.
Tel: 44153217

Jumbo-Airport Road, Airport St, Doha-Qatar. Tel: 4401 1765

Jumbo-Building No 14, Barwa Village, Qatar. Tel: 4463 1144

Jumbo-Shop No 247, 1st floor, City Centre Mall, Doha. Tel: 4483 8953

Jumbo-AL Khawr Town Road, Al Khor. Tel: 4472 1803

Jumbo-Dunes Mall, Mesaieed City Rd, Mesaieed. Tel: 4477 0632

Jumbo-No 5 & 6 , Doha Souq, Al Nasser Street. Tel: 4442 4514

مبني رقم ١٣، منطقة رقم ٤٧، شارع رقم ٩٠٢، بالقرب من إشارة المظلة،
المطار – طريق الوكرة، ص.ب: ٤٦٦٨، الدوحة، قطر.

vdohmqat@jumboqatar.com :هاتف: ٤٤٠١١٧٨٨ البريد اإللكتروني

مبنى  رقم ١٣ قرية بروة، ص.ب: ٤٦٦٨، الدوحة، قطر.
هاتف: ٤٤١٥٣٢١٧

جمبو - شارع المطار ، الدوحة. هاتف: ٤٤٠١١٧٦٥

جمبو - مبنى  رقم ١٤ قرية بروة، قطر. هاتف: ٤٤٦٣١١٤٤

جمبو - متجر رقم ٢٤٧, الطابق ١، سيتي سنتر، الدوحة. هاتف: ٤٤٨٣٨٩٥٣

جمبو - طريق مدينة الخور ، الخور، قطر. هاتف: ٤٤٧٢١٨٠٣

جمبو - الكثبان مول، طريق مدينة المسيعيد ، المسيعيد، قطر. هاتف: ٤٤٧٧٠٦٣٢

جمبو - محالت رقم:- ٥ & ٦, سوق الدوحة, شارع النصر. هاتف: ٤٤٤٢٤٥١٤

جمبو – مول بالمز, منطقة رقم٥٣, شارع رقم: ٦٩٠، شارع معيذر,
الريان. هاتف: ٦٦٠٠٤٣٤٦

جمبو - سوق حراج، النجمة، الدوحة. هاتف: ٤٤٣٧٥٩٥٠

جمبو - مجمع العين ، طريق سلوى، الدوحة. هاتف: ٤٤٥١٥٢٣٩

جمبو - بالزا مول،
المنطقة الصناعية، الشارع الشرقي الصناعية، قطر. هاتف: ٤٤٦٧٧٨٣٤

متجر رقم ٠٠٦، الطابق األول، مول قطر، تقاطع جهينة،
شارع ٣٧٣، منطقة ٥١، ص.ب ٢٤٢٣٥، الريان، قطر.

هاتف: ٤٠٣٨٣٥٣٩

هارمان هاوس – الدوحة فيستيفال سيتى. الطابق األول،
امام معرض Go Sports، أم صالل محمد الدوحة. هاتف: ٥٥١٥٨١٨٢

هارمان هاوس – سيتي سنتر
متجر رقم ٢٤٧, الطابق ١، سيتي سنتر، الدوحة. هاتف: ٤٤١٧٥٧٤٥

مركز خدمة األساسية
المنطقة الصناعية شارع رقم ٣٦ ، بوابة رقم ٢. الدوحة. هاتف: ٤٤٣٦٥٤٥٤

مركز خدمة للستاليت
B١، مبنى رقم ٣٦ منطقة. ٥١، شارع ٧٨٩،

بالقرب من استاد الغرافه. هاتف: ٤٤٣٢٠٧٦

مركز خدمة للستاليت
طريق المطار ، بالقرب رامز القديم. الدوحة. هاتف:٤٤١١٧٤٠/٧٣٩

معرض قطع الغيار
سوق حراج ، نجمة ، الدوحة. هاتف: ٤٤٣٤٠٩٠٨

Contact Us

Head Office:

B2B -  Tel: 44011797 - sandeep@jumboqatar.com

MEP
CAC - Tel: 44011715 - adharsh@jumboqatar.com
ELV - Tel: 44011764 - sahul@Jumboqatar.com

Multi-Brand Sales & Marketing Office:

:Retail Showroomsالتجارة بالتجزئة صاالت عرض:

:Service Centresالخدمات:

المكتب الرئيسي:

المكتب الرئيسي:

sandeep@jumboqatar.com - التجارة داخل قطاع األعمال - هاتف: ٤٤٠١١٧٩٧

ة وأعمال السباكة ة والكهربائيَّ األعمال الميكانيكيَّ
adharsh@jumboqatar.com - تكييف الهواء المركزي- هاتف: ٤٤٠١١٧١٥

sahul@Jumboqatar.com - هاتف: ٤٤٠١١٧٦٤ -ELV

Jumbo-Palms Mall, Zone 53, Street No. 690 Muaither Street,
Al Rayyan. Tel: 6600 4346

Jumbo-Souq Haraj, Najma, Doha. Tel: 4437 5950

Jumbo-Al Ain Complex, Salwa Road, Doha Tel: 4451 5239

Jumbo-Plaza Mall
Industrial Area, East Industrial St, Tel: 44677834

LG - Shop No 006, First Floor, Mall of Qatar, 
Jahhaniya Interchange, Street 373, Zone 51, PO Box 24235,
Al Rayyan, Tel: 40383539

Harman House – Doha Festival City. 1st Floor,
Opposite Go Sports Umm Salal Mohamed, Doha. Tel: 55158182

Harman House – City Center
Shop No 247, 1st floor, City Centre Mall, Doha. Tel: 44175745

Main Service Centre
Industrial Area Street No. 36, Gate No. 2, Doha. Tel: 4436 5454

Satellite Service Centre
Gharaffa Area, B1, Building No. 36 Zone. 51,
Street 789, Near Gharaffa Stadium. Tel: 44432076

Satellite Service Centre
Airport Road, Doha. Tel: 44011740/739

Spare Parts Showroom
Souq Haraj, Najma, Doha. Tel: 44340908

Toll Free: 800 0054  Email: service@jumboqatar.com service@jumboqatar.com :الرقم المجاني: ٨٠٠٠٠٥٤  البريد اإللكتروني

إتصل بنا

جمبو - الريان الجديدة 
شارع الشافي، الريان، شارع الشافي، الريان : ٤٤٣٧٥١٧٩

Jumbo - New Rayyan
Al Shafi Street, Rayyan, Al Shafi St, Ar-Rayyan, Tel: 44375179

Power Tools -  Tel: 44631177 - nilesh@jumboqatar.com nilesh@jumboqatar.com - ة - هاتف: ٤٤٦٣١١٧٧ األدوات الكهربائيَّ



إحدى شركات أحمد بن سيف آل ثاني وشركاه
Units of Ahmed Bin Saif Al Thani & Partners


