
شهادة ترخيص األنشطة االقتصادية
Economic Activities License Certificate

Commercial Registration Information بيانات السجل التجاري

Commercial Reg. Name اسم السجل التجاري
THE CLOUD DATA CENTER

مركز البيانات السحابية

Commercial Reg. Number 1300114رقم السجل التجاري

Legal Type الشكل القانوني
Limited Liability Company

شركة محدودة المسؤولية

بيانات الترخيص

License Number L1893258رقم الترخيص

License Name اسم الترخيص
Cloud and Hosting Services / MCT

خدمات اإلستضافة السحابية / مسقط

License Issued by
وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات- تقنية المعلومات

Ministry of Transport Communications and Information Technology-
Information Technology

جهة إصدار الترخيص

License Issuing Date 05/10/2022 تاريخ إصدار الترخيص

Validity Period (Months) 36 فترة الصالحية(بالشهور)

License Expiration Date 05/10/2025 تاريخ انتهاء الترخيص

License Information

License Status Active حالة الترخيص نشط

License Approvers

Ministry of Transport Communications and Information
Technology-Information Technology

وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات- تقنية المعلومات

Muscat Municipality

بلدية مسقط
الجهات المعتمدة للترخيص
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Civil Defence and Ambulance Authority

هيئة الدفاع المدني واإلسعاف
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Activities Covered by the License األنشطة التي يشملها الترخيص

تاريخ تسجيل النشاط
Registration Date

النشاط
Activity

05/10/2022
631103:الخدمات السحابية واالستضافة

631103:Cloud and Hosting Services

بيانات الترخيص

License Number L1893258رقم الترخيص

License Information

License Name اسم الترخيص

Cloud and Hosting Services / MCT

خدمات اإلستضافة السحابية / مسقط

Places of Activitiesأماكن ممارسة األنشطة

Place of Activities Code 45910721رمز مكان ممارسة األنشطة

Business Location موقع العمل التجاري
North Alghubra / Bousher / Muscat Governorate

الغبرة الشمالية / بوشر / محافظة مسقط

Street Name اسم الشارع
ALGHUBRAH ALSHAMALIYYAH

الغبرة الشمالية

Building Number 191رقم المبنى

GPS Coordinates اإلحداثيات
23.598142

58.395081Longitude

Latitude

خط الطول

خط العرض

Block Number رقم القطعة
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Remarksالمالحظات

Note: Digitally Signed Form.
This form has been signed and certified using a Digital
Signature Certificate as specified under The Electronic
Transactions Law of the Sultanate of Oman issued by
His Majesty’s Royal Decree 69/2008.

تنويه: هذه الشهادة موقعة رقمياً.
تم توقيع واعتماد هذه الشهادة باستخدام خاصية الشهادات الموقعة رقميا

وفقا لما هو وارد في قانون المعامالت اإللكترونية لسلطنة عمان
والصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2008/69 .

1

This license must be renewed within 1 month after the
license expiration date.

يجب تجديد هذا الترخيص خالل مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ
انتهائه. 2

The licensee shall be Abidance by rules, regulations,
terms and conditions which are organizing this license.
The license issuer has the right to cancel the license in
case of non-compliance with them.

يجب على المرخص له االلتزام بالقوانين واللوائح واالشتراطات
والضوابط المنظمة لهذا الترخيص. وفي حالة اإلخالل بها يحق للجهة

الصادرة للترخيص إلغاؤه.
3

In case there is a desire to make changes in the
industrial license like: change in production,
expansion or relocation, approval from the Ministry of
Commerce and Industry is needed.

في حالة الرغبة بإجراء تعديل على الترخيص الصناعي من حيث
التغيير في اإلنتاجية أو التوسعة أو تغيير الموقع يلزم أخذ موافقة وزارة

التجارة والصناعة
4

In industrial license case the company is entitled to
obtain industrial tariffs applicable under Ministerial
Decree No. (56/1995), in coordination with the local
power company.

بالنسبة للترخيص الصناعي يحق للمنشأة الحصول على التعرفة
الصناعية المعمول بها بموجب القرار الوزاري رقم (1995/56) وذلك

بالتنسيق مع شركة الكهرباء في منطقتها.
5
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