
خدمة دفع رسوم استخدام المواقف عن طريق 
الرسائل النصية القصيرة

1. الخطوة األولى:
لحجز موقف عبر الرسائل النصية القصيرة، قم بإرسال 
حسب   5155 الرقم  إلى   SMS قصيرة  نصية  رسالة 

الصيغة التالية (مثال):

مالحظة: لحجز موقف بدون فئة إلمارة الشارقة
 (SHJ   مسافة    W    مسافة     0123)

2. بعد تنفيذ الخطوة األولى:
التذكرة  بتفاصيل   SMS نصية قصيرة  رسالة  ستصلك 
االحتفاظ  ويرجى  الحجز،  إتمام عملية  لتأكيد  اإللكترونية 

بهذه الرسالة في هاتفك المتحرك.

3. قبل انتهاء مدة الحجز بدقائق ستصلك رسالة للتجديد 
فيرجى ارسال حرف Y باللغة اإلنجليزية أو حرف ن باللغة 
تمديد  لتأكيد  قصيرة  نصية  رسالة  وستصلك  العربية، 

الحجز.

العربية،  باللغة  القصيرة  النصية  الرسائل  الستالم   .4
أرسل الحرف "ع" إلى 5155، والستالم الرسائل النصية 
القصيرة باللغة اإلنجليزية، أرسل الحرف ”E“ إلى 5155.

مالحظات عند استخدام خدمة دفع رسوم المواقف عن 
:SMS طريق الرسائل النصية القصيرة

الرسائل  طريق  عن  الموقف  بحجز  يسمح  النظام   •
النصية القصيرة لمدة ساعة واحدة فقط.

• عندما يتم الحجز في األوقات المجانية، يتم احتساب 
الوقت التالي للوقت غير المجاني

Note: in order to reserve a parking without 
category for Emirate of Sharjah 
(SHJ <space> W <space> 0123)

2. After completing the first step:
You will receive an SMS message indicating 
the e-ticket details to confirm the completion 
of reservation. Please keep this SMS in your 
mobile phone.

3. Few minutes before the expiry of the 
reservation time, you will receive an SMS for 
extension. Please send “Y” in English or “ن” in 
Arabic, and you will receive an SMS 
confirming the extension. 

4. To receive SMS in Arabic, send “ع” to 5155. 
To receive SMS in English, send “E” to 5155.

Notes: By using SMS Parking Payment 
Service:
• The system allows the payment for parking 
by SMS for only one hour.
• If the parking is reserved during free times, 
the time following the free time will be 
counted.

SMS Parking Payment Service

1. First Step:
In order to pay for parking by SMS, send an 
SMS to 5155 as follows (example):
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SHJ إمارة الشارقة

AUH إمارة أبوظبي

AJM إمارة عجمان

DXB إمارة دبي

RAK إمارة رأس 
الخيمة

FUJ إمارة الفجيرة

UAQ
إمارة أم 
القيوين
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Abu Dhabi

Ajman

Dubai

Ras Al 
Khaimah
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Umm Al 
Quwain


