
Date: 24/10/2022 

Resolution No. DCSD/2022/17 

Dear DCSD Members, 

Subject : API Access Mandatory for 

Creation of NINs (Individuals) 

With reference to the attached email sent to 

all Members on date 26 Dec 2021 please 

find below:

In a bid to streamline investor issuance 

channels and digitize its service’s offering, 

Dubai CSD introduced a real time investor 

number issuance API service in December 

2021.  

We would like to thank all Members who 

have completed their integration, testing, 

and went live, all other brokers are 

requested to complete their integration and 

testing with a go live deadline of 30 

December 2022.  

Kindly note that starting from January 

2023 , Dubai CSD will stop receiving 

Investor Number Requests for Individuals 

via DFM eService’s , all Members must 

submit their requests on the API  only. 

Members may provide access to this API 

through different channels such as App , 

website or counters. As a result, the current 

channels will become unavailable. 

Please find attached the following 

documents: 

1. Business Process and Software Design

Document. 

2. API Terms & Conditions and Testing

Scenarios . 

24/10/2022التاريخ: 

/71/2202DCSDالقرار رقم 

السادة/ أعضاء شركة دبي لإليداع،

الموضوع: إلزامیة الولوج الى واجھة 
برمجة التطبیقات (API) الخاصة 

بإصدار رقم مستثمر لألفراد 

باإلشارة الى البريد اإللكتروني الصادر بتاريخ 
26 ديسمبر 2021 (المرفق) يرجى االطالع 

على التالي: 

لتسھیل إجراءات إصدار رقم المستثمر ورقمنه 
الخدمات المقدمة، قدمت دبي لإليداع خدمة  

API إلصدار رقم المستثمر الفوري في 
 . ديسمبر  2021

نود أن نشكر جمیع األعضاء الذين أكملوا 
إختبارھم بالبدء في تفعیل واستخدام الخدمة، 

و نطالب جمیع األعضاء اآلخرين استكمال 
اإلجراءات لبدء استخدام وتفعیل الخدمة، في 

موعد أقصاه 30 ديسمبر 2022   

يرجى العلم بأنه و اعتبارا من يناير 2023، 
ستتوقف دبي لإليداع عن استالم طلبات إصدار 

رقم مستثمر لألفراد عن طريق الخدمات 
اإللكترونیة الحالیة eservices، و سیتوجب 

على جمیع األعضاء تقديم الطلبات عن طريق 
ال API فقط والتي يمكن الولوج الیھا من خالل: 

التطبیق أو الموقع اإللكتروني الخاص بكم أو 
عن طريق ال Counters، وبناء علیه سیتم 

إيقاف القنوات المتاحة حالیا.  

 يرجى االطالع على المرفقات أدناه:

اجراءات رفيعة المستوى للولوج الى  .1

 و الجديدة (API)واجهة برمجة التطبيقات 

 . مواصفات واجهة برمجة التطبيقات

و متطلبات إختبار األحكام والشروط  .2

 التطبيق .



 

 

 

Please review the attached documents and 

send your feedback to the below email:  

investorsaffairs@dubaicsd.ae  

 

For any inquiries related to software design 

please communicate with the concerned 

team: 

channels@dfm.ae 

 

 

Best Regards,  

Investors Affairs Department 

Depository Operations  

Dubai CSD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرجى مراجعة المستندات المرفقة و إرسال 

البريد اإللكتروني:  الى إستفساراتكم  

investorsafffairs@dubaicsd.ae  

 

ألي إستفسارات تتعلق بالتصميم البرمجي 

 يرجى التواصل مع القسم المعني :

channels@dfm.ae 

 

 

 مع التحية، 

 إدارة شؤون المستثمرين 

 عمليات اإليداع 

 شركة دبي لإليداع 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:investorsaffairs@dubaicsd.ae
mailto:channels@dfm.ae
mailto:investorsafffairs@dubaicsd.ae
mailto:channels@dfm.ae

