
For further information please contact below:

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT BELOW:تذكر
بأنك المسؤول، عند استخدامك 

للطائرات بدون طيار

REMEMBER
When you fly a Remotely Piloted Aircraft System
(RPAS) the responsibility is yours

DCAA STANDARDS & REGULATIONS
 dcaa.s&r@dcaa.gov.ae

SALIM ALSUWAIDI
salim.alsuwaidi@dcaa.gov.ae

+971 4 5042781

MICHAEL RUDOLPH
michael.rudolph@dcaa.gov.ae

+971 4 5042769

ELLEN ALMEIDA
ellen.almeida@dcaa.gov.ae

+971 4 5042768

ُكن قانوني�
ُكن حذر�

لديك السيطرة

Be Legal
Be Safe

You Have Control

Customer Services Contact

Toll Free number : 80083222

Tel  : +971 4 22 44 777

Email  : dcaa@dcaa.gov.ae
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• انت المسؤول قانونيا عن االستخدام ا�من للطائرات بدون طيار.

• ُخذ الوقت الكافي لفهم قواعد االستخدام.

• عدم االمتثال للقوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات.

• You are legally responsible for the safe conduct of  each 
flight.

• Take time to understand the rules.

• Failure to comply could lead to a fines.

فيها  بما  االخرى  االجسام  او  باالشخاص  االصطدام  تجنب   •
الطائرات.

• ال تستخدم الطائرات بدون طيار لكي ال تعرض االشخاص 
والممتلكات للخطر.

• You are responsible for avoiding collisions with other 
people or objects including aircraft.

• Do not fly your RPAS in any way that could endanger 
people or property.

بدون طيار  الطائرات  استخدام  قانوني�  غير  تصرف�  يعتبر   •
المدينة)  وداخل  الشوارع  (في  المكتظة  المناطق  فوق 

ويجب االبتعاد عن المطارات ومهابط الطائرات.

• It is illegal to fly your RPAS over a congested area 
(streets, towns, and cities).

• Also, stay well clear of airports and airfields.

• تجنب استخدام الطائرات بدون طيار في نطاق 50 متر© عن 
ا¬شخاص أو المركبات أو المباني.

• وتجنب استخدامها نهائي� فوق مجموعة من ا¬شخاص.

• Don’t fly your RPAS within 50m of a person, vehicle, 
building or structure, or overhead groups of people at 
any height.

• تذكر بأن الصور التي ألتقطتها يمكن أن تشكل اختراق� 
لقانون الخصوصية.

ا®لكتروني  الموقع  زيارة  يرجى  المعلومات  من  للمزيد   •
www.dcaa.gov.ae الخاص بهيئة دبي للطيران المدني

• Think about what you do with any images you obtain 
as you may breach privacy laws. 

• Details are available on DCAA website: 
www.dcaa.gov.ae

• يجب الحصول على تصريح من هيئة دبي للطيران المدني 
لالغراض  طيار  بدون  الطائرات  استخدام  تنوي  كنت  اذا 

التجارية او كهوايه.

ا®لكتروني  الموقع  زيارة  يرجى  المعلومات  من  للمزيد   •
www.dcaa.gov.ae الخاص بهيئة دبي للطيران المدني

• If you intend to use Remotely Piloted Aircraft Systems 
for any kind of commercial and hobby activity, you 
must gain ‘Permission’ from the Dubai Civil Aviation 
Authority.

• For more details, please visit www.dcaa.gov.ae

في  خلل  أو  ضرر  أي  وجود  عدم  من  تأكد   •
وأن  استخدامها،  قبل  طيار  بدون  الطائرات 
لدليل  وفق�  تعمل  الطائرة  مكونات  جميع 

المستخدم.

• Before each flight check that your RPAS is 
not damaged, and that all components 
are working in accordance with the 
Supplier’s User Manual.

• أقصى ارتفاع مسموح به هو 400 قدم أو أقل، بعض المناطق 
فيها  يحظر  تعتبر منطقة  االحمر  باللون  الخارطة  المظللة في 
إذن  الى  تحتاج  االخضر  باللون  المظللة  والمناطق  الطيران، 

مسبق للطيران من هيئة دبي للطيران المدني. 

• Maximum Altitude allowed is 400ft and below, certain 
area highlighted in RED are NO FLY ZONE & in GREEN 
require prior written permission from DCAA. 

أنت المسؤول قانونيا عن 
استخدامك للطائرات بدون 

طيار

YOU are responsible for 
each �ight

تصريح استخدام الطائرات 
بدون طيار ل�غراض التجارية

Permission to use RPAS 
for Commercial purpose

مراعاة الخصوصية

Consider rights of privacy

إبق على بعد مسافة 50 متر�

Keep your distance 50 
meters

احتفظ بمسافه كافية

Keep your distance

قبل استخدامك للطائرات بدون طيار، تحقق 
من عدم وجود أي ضرر بالطائرة 

BEFORE each �ight, check RPAS for 
damage

 إبقاء الطائرات بدون طيار أمام ناظريك

The RPAS is in sight at all times

تجنب ا¤صطدامات، فأنت المسؤول

YOU are responsible for avoiding collisions

الرؤية

تنطلق هيئة دبي للطيران المدني من رؤية 
دبي في أن تصبح عاصمة الطيران العالمية 
من  وتمكنها  دبي  رخاء  في  تساهم  التي 

النمو.

الرسالة

ملتزمة  المدني  للطيران  دبي  هيئة 
بدعم قطاع الطيران في:

كمركز  المحتملة  الكلية  القيمة  امتالك 
والتجارة  والسياحة  للسفر  عالمي 

والشحن والدعم اللوجستي.

الوصول،  على  والقدرة  السعة،  توفير 
للوفاء  الحالية  ا¬صول  قدرة  ورفع 
قطاعي  في  النمو  خطط  بمتطلبات 

الطيران واالقتصاد.

وملتزم  نمو مستدام ومسؤول  ضمان 
بالسالمة والصحة والبيئة وا¬من.

على  ترَكز  خدمات  وتوفير  إنشاء 
المتعاملين الكتساب أفضلية تنافسية 

من ا®بداع والمعرفة والكفاءة.

بناء القدرات لقطاع الطيران والمحافظة 
الفرص  وتوفير  منها،  الموجود  على 

الوظيفية للمواطنين.

شفاف  تنظيمي  إطار  توفير  ضمان 
مصالح  يعكس  تجاري�  ومتوازن  وفعال 
وا®مارات  دبي  في  الطيران  صناعة 

العربية المتحدة.

Vision

Dubai Civil Aviation Authority is driven by the 
vision of Dubai becoming the global Aviation 
Capital, contributing to prosperity and 
enabling growth for Dubai.

Mission

Dubai Civil Aviation Authority is committed 
to support the aviation sector in:

Capturing the full value potential as a 
global passenger, tourism, trade, cargo 
and logistic hub.

Providing the capacity, connectivity and 
leverage of existing assets to meet the 
aviation and economic growth plans.

Ensuring sustainable and responsible 
growth, committed to safety, health, 
environment and security.

Providing and creating customer - 
focused services to gain competitive 
advantage from innovation, knowledge 
and efficiency.

Building and retaining capabilities, for 
the aviation sector, while offering career 
opportunities for Nationals.

Ensuring a transparent, effective and 
commercially balanced regulatory 
framework that reflects the interests of 
the aviation industry, Dubai and the UAE.
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