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سالمة الطرق 
مسؤوليتنا جميعًا



افحص أواًل
قبل أن تبدأ ساعات عملك، قم بفحص سريع لدراجتك: الزيت، السوائل، نظام التوجيه، 

المكابح، جميع األضواء (المصابيح األمامية، ضوء الفرامل والمؤشرات). وتحقق مرة في 
األسبوع من ضغط وعمق اإلطارات، إضافة إلى البطارية، ونظام امتصاص الصدمات، 
وحالة الدراجة عمومًا. واحرص دائمًا عىل ارتداء مجموعة الحماية المناسبة (القفازات، 

األحذية المغلقة، وخوذة األمان).

ثّبت جيدًا 
قبل االنطالق للتوصيل، احرص عىل وضع جميع الطلبيات في صندوق آمن، نظيف 

ومغلق. ال تحمل أي شيء في حقيبة الظهر، وتأكد دائمًا من وجهتك قبل الذهاب إليها. 



حافظ عىل سالمتك
اجعل سالمتك أهم أولوياتك. ارتِد الخوذة دائمًا عىل الطريق. ولضمان أفضل حماية، تأكد 

من أن الخوذة مخصصة لسائقي الدراجات النارية وأنها بحالة جيدة. استخدام معدات الحماية 
 المناسبة (مثل القفازات واألحذية المغلقة وخوذة الحماية) يساعدك عىل تخفيف األضرار 

في حال السقوط عن الدراجة. 

كن واضحًا 
يمكن لسائق الدراجة النارية االنسياب مع حركة المرور بحيث تصعب مالحظته. ولذا من 

المهم أن تجعل نفسك مرئيًا قدر اإلمكان من خالل ارتداء مالبس عاكسة، وتشغيل أضواء 
دراجتك عىل الطريق. تجنب القيادة في المناطق العمياء للسيارات المحيطة بك. 

ابَق في المنزل 
إذا كنت تشعر بالمرض، التعب، ضعف التركيز أو النعاس جراء تناول األدوية. يمكنك قيادة 

دراجتك فقط إذا كنت بصحة جيدة، وإال استشر طبيبًا. 

تابع أخبار الطقس
إذا كان الجو حارًا، احرص بانتظام عىل أخذ فترات راحة وشرب الكثير من الماء. وإذا كان الجو 

ماطرًا، مغبرًا أو عاصفًا، خّفف سرعتك أو أوقف دراجتك إلى أن تتحسن ظروف الطقس.

رّكز عىل الطريق
ال تستخدم هاتفك المتحرك أثناء القيادة، وثّبته جيدًا بوضعه في حامل مناسب، وإذا 

اضطررت الستخدامه، ابحث أواًل عن مكان آمن إليقاف دراجتك.



14 قاعدة مرورية
 أثناء القيادة عىل الطريق، 

انتبه إلى السائقين اآلخرين 
والتزم بقواعد السالمة اآلتية:

التزم القيادة في الحارة اليمنى وال تستخدم الحارة اليسرى من الطريق

ال تتجاوز السرعة القصوى (100 كم/ ساعة)

تقّيد بحدود السرعة المقررة 

حافظ عىل مسافة أمان عن السيارة في األمام 

تجنب القيادة عىل الرصيف، وال تشارك حارة السير مع مركبة أخرى 

ال تتجاوز أثناء توقف الحركة المرورية، وال تقم بمناورات خطرة 

انتبه جيدًا عند مخارج الطرق

توّقع أن ال يلتزم اآلخرون بقواعد القيادة اآلمنة، وكن مستعدًا دائمًا للتعامل مع األخطار المحتملة 

استخدم أضواء االنعطاف قبل تغيير مسارك لتحذير السائقين اآلخرين 

احترم إشارات المرور (تجاوز اإلشارة الحمراء ُيسّبب أكثر حوادث الدراجات النارية في دبي)

استخدم كال المكبحين في الوقت نفسه واحرص عىل الضغط عليهما ببطء وثبات تجنبًا لالنحراف

أبِق مصابيح الصندوق الخلفي مضاءة حتى يتمكن المشاة والسائقون اآلخرون من رؤيتك

ارتِد زي الشركة الرسمي لتبقى آمنًا ويسهل التعرف عليك

احرص عىل صيانة دراجتك بانتظام في المواعيد المحددة



Road safety
is our 
responsibility
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Check first
Before every shift, give your bike a quick checkup: oil, fluids, steering, both brakes 
and all lights (headlights, brake light and indicators). Once a week, check your tyre 
pressure and depth, battery, shock absorbers and overall bike condition.  
Also, always make sure you are equipped with the proper gear for riding: gloves, 
closed shoes, and a certified helmet.

Secure every package
Before heading out for a delivery, place all items in a safe, clean and closed box. 
Do not carry any items in a backpack. Always confirm where you’re going before 
starting your journey.  



Stay safe 
Your safety is your top priority. Always wear a certified bike helmet while on the 
road. For the best protection, make sure it’s a brand-new helmet for riding on a 
motorcycle. Wearing proper gear like gloves, closed shoes and helmet helps to 
reduce impact in case of a fall. 

Stand out
Motorcycle riders can easily blend in with the traffic and be overlooked. That’s why  
it’s important that you always make yourself as visible as possible by wearing 
reflective clothing and keeping your bike’s lights on while on the road. Avoid riding in 
other vehicles’ blind spots. 

Stay home
If you’re feeling sick, tired, distracted or drowsy from alcohol  or medication, 
stayhome. Only ride when you’re feeling fit and healthy.  If you’re not sure, check 
with a medical professional.

Follow the weather
If it’s hot outside, make sure you take regular breaks and drink plenty  of water.  
If it’s rainy, dusty and/or windy, adjust your speed or pull over altogether until road 
conditions improve.

Eyes on the road
Do not use your phone while riding; instead, place it on a phone holder. And, if you 
absolutely had to check it, pull over and park your motorcycle in a safe space.



14 Traffic Rules  
to Follow
While on the road, be mindful of 
other drivers and stick to the rules: 

Cruise on the right lane and not the fast, left lane 

Do not exceed a maximum speed of 100 km/h

Comply with posted speed limits

Keep a safe distance from the vehicle ahead of you

Do not ride on pavements or share a lane with another vehicle

Do not weave in stationary traffic or make dangerous overtaking manoeuvres 

Always take extra care when entering a crossroad 

Be prepared for others to drive or ride unsafely; scan your environment for hazards 

Signal a change in your direction in advance using your indicators

Respect traffic lights (running a red light is one of the most frequent causes of 
motorcycle accidents in Dubai) 

Use both breaks at the same time and press slowly to avoid swerving on the road

Always keep your box lights on so that other drivers and pedestrians can see you

Wear your company uniform so that you can stay safe and be easily identified

Service and maintain your bike regularly


