
الحصول على رقم مستثمر خاص بسوق دبي المالي بسهولة ودون أية تكاليف.
قم باختيار إحدى الطريقتين التاليتين الستخراج رقم مستثمر خاص بسوق دبي المالي:

فراد فقط) داع (للمستثمرين صلية الخاصة بك، مع إرفاق المستندات المطلوبة أدناه، وتقديمها لشؤون المستثمرين بدبي ل ما يمكنك ببساطة إبراز بطاقة الهوية الوطن  .1
بئة نموذج ”طلب إصدار رقم مستثمر“ وطباعته وتوقيعه مع مراعاة التالي: أو بإمكا  .2

داع, عضو تداول مرخص في سوق دبي المالي, بنك معتمد في دولة االمارات ومرخص من يجب أن يكون التوقيع على الطلب معتمد من ِقبل  موظفي إدارة شؤون المستثمرين في دبي ل      • 
ماراتية جنبية أو عن طريق وزارة الخارج مصرف االمارات المركزي, كاتب العدل وسفارة دولة االمارات في الد

يرجى تقديم نموذج الطلب مع إرفاق المستندات المطلوبة وتسليمهم بإحدى الطرق التالية:
 .www.dfm.ae لكتروني لكترونية لسوق دبي المالي: وذلك عن طريق تطبيق الخدمات الذكية لسوق دبي المالي (متوفر للتحميل عبر متجر Apple أو متجر Google Play)، أو عبر المو الخدما  .i

حد إلى الخميس ابتداًء من الساعة  داع: من ي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي. يتم إصدار رقم المستثمر في اليوم نفسه. مواعيد عمل دبي ل داع في قاعة التداول: سوق دبي المالي، الطاب ii.  مكاتب شؤون المستثمرين بدبي ل
customerservice@dfm.ae :لكتروني للتواصل: 5555 305 4 971+ أو البريد الثامنة وحتى الثانية ظهر

عضو تداول  .iii

المستندات المطلوبة حسب الفئات المذكورة أدناه:

لحسابات الورثة: للشركات / مؤسسات/حكومات/بنوك/محافظ/عضو تداول 
مسجل في سوق دبي المالي: فراد:

شهادة الوفاة •  نسخة ط
ول.   صّدقا حسب حص •  نسخة ط

ية  •  نسخة سارية المفعول من جواز سفر أو الهوية الوطنية
للوكيل.

وكالة الصادرة بالنيابة عن جميع الورثة مصدقة  ط •  نسخة
ول.  حسب

ية  •  نسخة سارية المفعول من جواز السفر أو الهوية الوطنية
لجميع الورثة.  

•  يجب تصديق الوثائق الصادرة خارج الدولة لدى الجهات المختصة 
وسفارة دولة االمارات العربية المتحدة في تلك الدول أو الوزارة الخارجية 

ية.

سارية المفعول من الرخصة التجارية، والسجل  ط نسخة  •
التجاري.

سيس. نسخة ط  •
نسخة من رسالة تفويض بالتوقيع صادرة من الشركة مصدقًة حسب   •

ول.
نسخة سارية المفعول من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية   •

ية للمفوض بالتوقيع عن الشركة.
نسخة سارية المفعول من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية   •

ية للشركاء.
•  نسخة من كشف حساب بنكي أو رسالة مصدقة من البنك مع توضيح 

تفاصيل الحساب البنكي و يجب أن يكون هذا الحساب باسم المستثمر. 
افة إلى مستندات إضافية للحاالت التالية: با  •

المحفظة:
صل من ترخيص المصرف المركزي.  مارات: نسخة طب •  داخل دول

•  خارج دولة االمارات: نسخة من الوثائق الرسمية من إحدى جهات 
صول.  االختصاص مصدقة حسب

البنك: 
صل من ترخيص المصرف المركزي. مارات: نسخة طب •  داخل دول

مارات:  نسخة من الوثائق الرسمية من إحدى جهات  •  خارج دول
صول.  االختصاص مصدقة حسب

عضو تداول مسجل في سوق دبي المالي:
نسخة سارية المفعول من ترخيص عضو التداول الصادر من هيئة   •

لمالية والسلع أو سلطة دبي للخدمات المالية.
•  رسالة رسمية من إدارة عمليات السوق تفيد بالموافقة على فتح رقم 

داع. مستثمر في دبي ل
المؤسسة الفردية:

رسالة موجهة إلى سوق دبي المالي يتعهد فيها المستثمر بعدم فتح   •
رقم مستثمر باسمه الشخصي.

عربية  للشركات والمؤسسات المرخصة خارج دولة
المتحدة:

يجب تصديق جميع الوثائق الرسمية لدى الجهات المختصة وسفارة   •
مارات العربية المتحدة في تلك الدول.  دول

الوكيل: 
نسخة سارية المفعول من الوكالة صادرة من المحكمة أو كاتب العدل   •

صول. مصدقة حسب
•  للوكاالت الصادرة خارج الدولة، يجب تصديق الوكالة لدى الجهات 
مارات في تلك الدولة أو عن طريق وزارة  المختصة و من سفا

ماراتية. ماراتية أو عن طريق الوزارة الخارج الخارج
نسخة سارية المفعول من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية   •

ماراتية للوكيل.

نسخة سارية المفعول من جواز السفر.  •
عربية  ة القيد (لمواطني دولة نسخة ط  •

المتحدة فقط).
ية (لمواطني  نسخة سارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية  •

الدولة والمقيمين فيها).
ة (للمقيمين في دولة نسخة سارية المفعول من تأشي  •

العربية المتحدة فقط).
افة إلى مستندات إضافية للحاالت التالية: با  •

القاصر (تحت عمر 21 سنة):
ى الطلب. يلزم توقيع الوصي  •

نسخة سارية المفعول من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية   •
ماراتية للوصي.

صل عن  ب إرفاق نسخة طب •  إذا كان الوصي هو شخص غير
صول. أمر الوصاية الصادر من المحكمة أو كاتب العدل مصدق حسب

مارات لدى الجهات  يجب تصديق أمر الوصاية الصادر خارج دول  •
مارات العربية المتحدة في تلك الدولة أو الوزارة  المختصة و سفارة دول

ماراتية الخارج
أصحاب المراسيم:

•      نسخة سارية المفعول من المرسوم صادر من الهيئة االتحادية للهوية 
مر. داع أو لمن يهم والجنسية موجه لدبي ل

الوكيل:
نسخة سارية المفعول من وكالة عامة صادرة من المحكمة أو كاتب   •

صول. العدل مصدقة حسب
مارات يجب تصديق الوكالة لدى الجهات  •  للوكاالت الصادرة خارج دول

مارات العربية المتحدة في تلك الدول أو الوزارة  المختصة وسفارة دول
ماراتية. الخارج

نسخة سارية المفعول من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية   •
ماراتية للوكيل.

نقدية: في حال اختيار ”التحويل البنكي“ كطريقة الس
•  نسخة من كشف حساب بنكي أو رسالة مصدقة من البنك مع توضيح 

تفاصيل الحساب البنكي و يجب أن يكون هذا الحساب باسم المستثمر.

سيتم إرسال رقم المستثمر الخاص بك عبر رسالة نصية SMS فور إصداره.
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 باسحلا عون

 درف :    ةیدرف ةسسؤم\ةكرش ةثرو باسح

 درف

 :)رفسلا زاوج بسح(ً الماك مسالا

:)رفسلا زاوج بسح( ةیزیلجنإلا ةغللابً الماك مسالا

:ةیسنجلا  :مألا مسا

:رفسلا زاوج مقر :ةیتارامإلا ةینطولا ةیوھلا مقر  :سنجلا �  �

DD    /    MM    /   YYYY :)ةنس 21 نم لقأ(رصاق �  � :)دجو نإ( ةیتارامإلا ةماقإلا مقر  :دالیملا خیرات

:)دجو نإ(ً الماك لیكولا/يصولا مسا

 /يصولل رمثتسملا مقر :ةرسألا مقر
:)دجو نإ( لیكولا

 ةیدرف ةسسؤم\ةكرش

 :)ةصخرلا بسح( يراجتلا مسالا

:عیقوتلاب ضوفملا مسا :ةصخرلا مقر

:يراجتلا لجسلا مقر :عیقوتلاب ضوفملل ةیتارامإلإ ةینطولا ةیوھلا مقر

:ةكرشلا عون :عیقوتلاب ضوفملل رفسلا زاوج مقر

 ةثرو باسح

:يفوتملا مسا

 :ةثرولا لیكو مسا

:لیكولل رفسلا زاوج مقر :لیكولل ةیتارامإلا ةینطولا ةیوھلا مقر

 لاصتالا تانیب

:كرحتملا فتاھلا مقر :ناونعلا

:بتكملا\لزنملا فتاھ مقر  :دیربلا قودنص مقر :يدیربلا زمرلا

:ينورتكإلإ دیربلا :ةلودلا :ةنیدملا

)طقف دحاو رایتخا( ةیدقنلا حابرألا مالتسا

 )نیرمثتسملا تائف عیمجل( يكنبلا لیوحتلا        
يقلتملا فرصملا وأ /و لسرملا فرصملا لبق نم ةیدفنلا حابرألا غلبم نم ةقحتسملا موسرلا مصخ نكمی ھیلع و .ةیبنجألا تالمعلا لیوحت راعسأ وأ /و ةقبطملا موسرلل ةضرع نوكت دق يفرصم باسح ىلإ تالیوحتلا  .1  
يكنبلا باسحلا لیصافت حیضوت عم كنبلا نم ةقدصم ةلاسر وأ يكنب باسح فشك قافرإ بجی  .2  
رمثتسملا مساب يكنبلا باسحلا نوكی نأ بجی  .3  

ةیدقنلا حابرألا مالتسا ةقیرطك يكنبلا لیوحتلارایتخادنعطقفهاندألیصافتلاةئبعتبمق  .4

 رتسفیآ ةقاطب
 دارفألا نیرمثتسملل(

 )طقف ةیدرفلا تاسسؤملاو                 

 نع رتسفیآ ةقاطب  لاسرإ متیس .1
 لجسملا دیربلا( عیرسلا دیربلا قیرط
 )تارامإلا ةلود جراخ

 ةقاطب كالتما رمثتسملا ىلع يغبنی .2
 حابرألا عیزوت لبق رتسفیآ

 ًاناجم :رتسفیآ ةقاطب موسر .3

 و طورشل عضاخ ةقاطبلا رادصإ .4
 يف رفوتم( رتسفیآ ةقاطب ماكحأ
 ينورتكلإلا عقوملا

.aewww.dfm( 

تارامإلا جراخ يكنب باسح تارامإلا لخاد يكنب باسح)طقف دحاو رایتخا( :باسحلا عون

:كنبلا مسا :تفیوسلا زمر :كنبلا مسا

:ةلودلا ):          مھردلاب( IBAN يلودلا يفرصملا باسحلا مقر :ةنیدملا

:يكنبلا باسحلا مقر :كنبلا مسا

:   :  I:IBANيلودلا  يفرصملا باسحلا مقر ): رالودلاب( IBAN يلودلا يفرصملا باسحلا مقر

 رارقإ

 كادسانو قوسلا يف ةجردملا تاكرشلا اھترقأ يتلا ةیدقنلا حابرألا مالتساب بغرأ يتلا ةیلآلارایتخا ةیاغل ،اھتئبعتب تمق يتلا ةیلاملاو ةینوناقلا ةیلوؤسملا لماك لمحتأ نأب يصو وأ لیكو وأ رمثتسم يتفصب دھعتأو اذھب رقأ ،هاندأ عقوملا انأ  
   يقح طقسأ يننإف ھیلعو بلطلا اذھ يف ةنیبملا تانایبلا نم يأ ریفوت يف أطخ وأ صقن يأ نع أشنت دق ةیلوؤسم يأ نم عادیالل يبد فرط ءالخإ ىلع ً،انوناقوً اعرش ةربتعملا يتیلھأ لماكب انأو قفاوأ امك .نوكأ ةفص يأب يل ةقحتسملاو يبد  

  مقر ىلع لوصحلل يبلط نم اًءزج لكشت يتلا "ماكحألاو طورشلا" ةدام تحت  www.dubaicsd.ae عقوم ىلع اھیلع لوصحلا نكمی يتلا )ةدوجوملا( ماكحألاو طورشلا تأرق دقل .ھفالخ وأ يدام ضیوعت عادیالل يبد ةبلاطم يف ةعجر نود
 .رخآل تقو نم اھیلع متی لیدعت يأو ، ةیراسلا ماكحألاو طورشلل ًاقفو ھتاباسحو رمثتسملا مقر لیعفت متی نأ ىلع قفاوأ .اھب دیقتلاو مازتلالا ىلع اذھ بجومب قفاوأو عادیإلل يبد ةكرش ىدل رمثتسم

 رمثتسملا عیقوت       عیقوتلاب ضوفملا لیكولا يصولا عیقوت     عیقوتلا دامتعا ةھج متخ

 طقف يمسرلا مادختسالل       يلاملا يبد قوسب صاخلا رمثتسملا مقر

: ةیتارامإلا دیقلا ةصلاخ مقر

ىثنأ ركذ 

معن ال

DFM-CSD-B7-F2 

:ةدلبلا مقر
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