
 

 

 

 

 Date: 25/01/2023  
 

Resolution No. DCSD/2023/19  
 

Dear DCSD Members,   
 
Subject: Change in the Minimum Age 
Requirement for Individuals to Apply for 
Investor Numbers  
 
 
Please be informed that effective immediately legal 
age required for Investor Number application has 
been reduced from above 21 years to above 18 
years in conjunction with the recently issued 
legislation amendments in Federal Decree Law No. 
(50) of 2022. 
 
Based on the above,  
 
New investors:  

 Any individual investor who is above 18 
years old can apply directly for an investor 
number without a Guardian. 

 Individuals who are below the age of 18 
shall be considered a Minor and not eligible 
to apply for an Investor Number without a 
Guardian.  

 
Existing investors:  
 

 For existing investors who are individuals 
and are above 18 years but not above 21 
years Dubai CSD will be removing the 
Guardian details and access due the law 
change.  

 Investors above 18 years old may contact 
Dubai CSD to update their Investor Number 
details.  

 
Kindly take note and inform your clients accordingly. 

  

 
 
Best Regards,   
  
 
 
Haneen Al Hammadi   
General Manager    
Dubai CSD LLC   
  

 

    25/01/2023التاريخ:  
   

   DCSD/91/2023القرار رقم 
   

    السادة/ أعضاء شركة دبي لإليداع،
   

الحد األدنى للسن    تخفيضالموضوع:  
حصول  الالمطلوب لألفراد للتقدم بطلب 

  رقم المستثمر على 
  
  

السن   تخفيضتم  أنه يرجى التفضل بالعلم 
في سوق   للحصول على رقم مستثمر القانوني

 عاًما 21بدال من  عاًما  18لمن اتموا  دبي المالي
بالتزامن مع التعديالت التشريعية الصادرة مؤخرا  

) لسنة  50مرسوم بقانون اتحادي رقم (الفي 
2022 . 

 
  ، وبناء على ما سبق

  
  للمستثمرين الجدد:  

   ثماني  )18اتم (مستثمر يحق لكل
ان يتقدم بفتح حساب  عاًماعشر 

 . بدون وصي مستثمر
  لم يتم عامه ال  إذا قاصراً الفرد ويعتبر

ثماني عشر ويكون بذلك غير  )18(
مؤهل للتقدم بطلب للحصول على رقم  

  مستثمر بدون وصي. 
 

  المستثمرين الحاليين:   
 

   اتمواالحاليين الذين االفراد  المستثمرين  
) ولم يتعدوا  18عامهم الثامن عشر (

  سوف تقوم،  )21سن الواحد وعشرون (
شركة دبي لإليداع بصدد ازاله بيانات  

االوصياء وذلك تزامنا مع التعديالت 
 التشريعية الصادرة مؤخرا. 

  عاًما)18(فوق  يمكن للمستثمرين من  
لتحديث    لإليداعدبي  شركة ب  التواصل

  بيانات رقم المستثمر الخاصة بهم.
  

 يرجى مراعاة التعميم اعاله وابالغ عمالئكم وفقاً 
  . لذلك

 
التحية، مع  

  

      حنين الحمادي 
      المدير العام

    شركة دبي لإليداع 


