
Ref: «fullSerial» 

 ترخيص
Licence 

م.ح.ق ذ.م.م ج س ل جلوبل : االسم المسجل

Registered Name: JSL Global QFZ LLC  

Licence Details ترخيص
FZA No : : FZA 171 FZA 171 : رقم ـه م ح 

Licensee Name  : JSL Global QFZ LLC م.ح.ق ذ.م.م ج س ل جلوبل  اسم المرخص له  :

Trading Name : JSL Global QFZ LLC م.ح.ق ذ.م.م ج س ل جلوبل  يتجار االسم ال :

Legal Framework  : Limited Liability Company كه ذات مسئولية محدودة  اإلطار القانوني  : شر

First Effective Date : 13 August 2020 13 تاري    خ الرسيان األول :  2020اغسطس 

Current Issue Date  : 09 November 2022  09  تاري    خ اإلصدار الحالي  :  2022 نوفمب
Expiry Date  : 12 August 2023 12 انتهاء الرسيانتاري    خ  :  2023اغسطس 

Managers Details تفاصيل المديرين
Name Nationality سماال الجنسية 

1. Manssoor Mohammed I A Ghanim Qatar قطر منصور محمد ابراهيم علي غانم .1 

2. Jigar Kinnarbhai Shah India الهند جيجار كينارباي شاه .2 

3. Debajit Badal Ganguly India الهند ديباجيت بادال جانجولي  .3 

Permitted Activities المسموح بها  األنشطة
• Logistic Services

• Cargo Packaging

• General Warehousing 

• General Trading

• Labeling Services

• Cargo Loading and Unloading Services

• Air Freight Services

• Land Freight Services

• Sea Freight Services

 الخدمات اللوجستية •

 تغليف البضائع •

 التخزين العام •

 تجارة عامة •

 خدمات وضع العالمات •

خدمات تحميل وتفري    غ البضائع •
 مكتب الشحن الجوي •

ي •  خدمات الشحن الب 

 خدمات الشحن البحري •

Conditions, Restrictions and Requirements وط والقيود والمتطلبات الشر

 هيئة المناطق الحرة

Free Zones Authority 

يعات المناطق   لتشر
ً
خيص له ككيان منطقه حرة وفقا ي دولة قطر أن الكيان المذكور أعاله قد تم تسجيله والبر

ي دولة قطرترّصح هيئة المناطق الحرة ف 
الحرة ف   

Qatar Free Zones Authority certifies that the above-mentioned entity has been registered and licensed as a Free Zone Entity in accordance with the Free Zones Legislation of 
the State of Qatar.  
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