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Application Number ML-05-05-6199570 رقم الطلب
First Issuance Date 27-August-2018 11:08 تاريخ أول اصدار

Media License Details بيانات الرخصة اإلعالمية
Establishment Name Excellence Publishing FZ-LLC اسم المنشأة

Emirate Dubai / دبي اإلمارة

Free Zone Authority Dubai Media City اسم المنطقة الحرة

Media License Number 9787619 رقم الرخصة اإلعالمية

Trading License Number 93971 رقم الرخصة التجارية

Media File Number MF-05-2985924 رقم السجل اإلعالمي

Media Activities Expiry Date / تاريخ االنتهاء Issue Date / تاريخ اإلصدار األنشطة اإلعالمية
License for an annual magazine 26-August-2019 27-August-2018 الترخيص لمجلة سنوية

Newspaper/Magazine Details بيانات المجلة/الجريدة
Type Magazine / مجلة النوع

Issuance Format Printed / مطبوعة صيغة اإلصدار

Periodical Type Yearly / سنوي دورية اإلصدار

Release Type Inside UAE / داخل الدولة نوع اإلصدار

Chief Editor Information بيانات رئيس التحرير
Name / االسم Nationality / الجنسية

Sukumaran Pappu INDIA / الهند

Languages & Name List قائمة لغة االصدارات
Name / االسم Language / اللغة

Who's Who of Gulf Malayalis English / اإلنجليزية

رخصة مجلة / جريدة
Newspaper Media License

This is an electronic certificate, no need for a stamp, Any deletion or alteration in this certificate makes it cancelled هذه الشهادة صدرت إلكترونيا وال تحتاج إلى ختم ،أي كشط أو تغيير في الشهادة يلغيها

To verify the certificate information please call customer happiness center at 600535558 لمراجعة صحة البيانات الواردة بالشهادة الرجاء التواصل مع مركز سعادة المتعاملين على الرقم 600535558
Federal Authority | هيئة اتحادية

TEL +971 2 4044333 هاتف | FAX +971 2 4450458 فاكس | ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة | P.O.BOX 3790 ص.ب
www.nmc.gov.ae



Partners الشركاء
Name / االسم Nationality / الجنسية

Jaya Sukumaran INDIA / الهند

إعتماد مدير ادارة التراخيص اإلعالمية

رخصة مجلة / جريدة
Newspaper Media License

This is an electronic certificate, no need for a stamp, Any deletion or alteration in this certificate makes it cancelled هذه الشهادة صدرت إلكترونيا وال تحتاج إلى ختم ،أي كشط أو تغيير في الشهادة يلغيها

To verify the certificate information please call customer happiness center at 600535558 لمراجعة صحة البيانات الواردة بالشهادة الرجاء التواصل مع مركز سعادة المتعاملين على الرقم 600535558
Federal Authority | هيئة اتحادية

TEL +971 2 4044333 هاتف | FAX +971 2 4450458 فاكس | ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة | P.O.BOX 3790 ص.ب
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