
* تطبق رسوم الخدمة للمحطة الواحدة حسب ا�نظمة
والقوانين المعمول بها في منطقة صحار الحرة   

* OSS fees are applicable as per SOHAR Freezone rules and regulations

تصريح تأجير من الباطن - تجارة عامة 
(منطقة صحار الحرة)

Sub-lease Permit - GTL (SOHAR Freezone)

Licensed Activities
(ا�نشطة المرخص بها) 
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Item No. Activity Description                     (وصف النشاط)

Sub-lessee
Company

Lessor Company 
Name

إسم الشركة 
المؤجرة

الشركة 
المستأجرة
من الباطن

Emergency 
contact number

Area

Plot/Office/Warehouse No.
رقم القطعه/

المكتب/
المستودع

رقم ا�تصال في 
حالة الطوارىء

المساحة

Authorized 
Manager 

المدير المسؤول

Email البريد ا�لكتروني

Contact
Number

 رقم الهاتف

Stamp / الختم

رقم السجل
التجاري

 رقم التصريح

Issue Date Expiry Dateتاريخ ا�صدار تاريخ ا�نتهاء    

Permit Number        Commercial Registration No.

PO Box  Postal code    الرمز البريدي صندوق البريد

Code No.
(رقم النشاط)

Expiry date 
of the contract  

 تاريخ إنتهاء العقد

sami.alqari
SIPC Stamp



Important Notes

1. The permitted company shall be committed to 
the activities listed in this permit.

2. This permit is issued in accordance with law of 
SOHAR Freezone No. (123/2010) rules and 
regulations of SOHAR Freezone No. (35/2016).

3. The permitted company shall operate an 
administrative office and specify the 
working hours.

4. The permitted company shall renew the permit 
prior to 30 working days from the expiry date.      

5. Adding new activity subject to SOHAR 
Freezone approval.

مالحظات هامة

تلتزم الشركة المصرح لها بمزاولة ا�نشطة   .1
المدرجه في هذا التصريح.

يعمل بهذا التصريح بناء على قانون منطقة   .2
صحار الحره رقم (2010/123) والالئحة التنفيذية 

لمنطقة صحار الحرة رقم (2016/35).
تلتزم الشركة المصرح لها بتخصيص مكتب   .3

إداري دائم، وتحديد ساعات العمل في 
المنشأة.

تلتزم الشركة المصرح لها بطلب تجديد   .4
التصريح قبل انتهائه بـ 30 يوم عمل.

إضافة أي نشاط جديد مشروط بموافقة إدارة   .5
المنطقة الحرة.


	Expiry Date: 20/2/2023
	Sublessee: Jet Shipping and Logistics Global (FZC) LLC
	of the contract: 30/11/2020
	fill_10: 1
	contact number:  +974-55852930
	Area: 93 m2
	Authorized:  Jigar Shah
	fill_14:  shah@jsl-global.net
	fill_15: 776
	Postal code: 322
	Number:  +974-55852930
	Lessor Company: MATRIX PRIME LOGISTICS (FZC) LLC 
	Issue Date: 21/2/2020
	Permit Number: S026-003 -L001
	Commercial Registration Number:  1338204
	fill_1: GTL
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 


