
تعليمات وإرشادات إستخدام مركبات بلدية مدينة الشارقة

áÑcôŸG ΩÓà°SG πÑb      

قبل 	  فنية  �أعطال  �أو  مرورية  حو�دث  �أي  من  �ملركبة  خلو  من  �dتاأكد 

�Sستالمها .

�dتاأكد من Uسحة Hياfات �dتو�Uسل معك ( رقم �dهاJف/�dربيد �لإdكرتوين/	 

�dرقم �لإد�ري ).

موعد 	  عن  و�لإSستف�سار  dلمركبة  دورية  Uسياfة  �آخر   A�رLإ� من  �dتاأكد 

�d�سياfة �dقادم, وdPك من خالل �لإJ�سال على �dرقم ( 065146115 ) 

( transport.dept @shjmun.gov.ae )     : كرتوينdربيد �لإd� أو�

تعليمات وإرشادات استخدام 
مركبات بلدية مدينة الشارقة

عزيزي ال�سائق , نحن يف اإدارة النقليات 
ن�سعى Lاgدين للحفاظ على مركبات 

Hلدية مدينة ال�سارbة, لذلك يجب عليك 
اJباع الإرTسادات التالية :



تعليمات وإرشادات إستخدام مركبات بلدية مدينة الشارقة

�ملحافظة على fظافة �ملركبة H�سكل د�Fم .	 

 عدم �إLر�A �أي Uسياfة dلمركبة خارج ورTسة �إد�رd� Iنقليات.	 

�dتاأكد من Sسالمة Tسعار �dبلدية �ملثبت على �أWر�ف �ملركبة.	 

 	 48 �أق�سى  وHحد  حينها  يف  �ملرورية  �حلو�دث  عن  �لإHالغ 

Sساعة .

Hن�سف 	   Aو�لكتفا Wويلة,  dفرت�ت   Iسيار�d�  Aإحما� جتنب 

دقيقة فقط .

�dتقيد HاإLر�d� A�سياfة �dدورية dلمركبة H�سكل دوري منذ 	 

Hد�ية �Sستالمها .

 	 Iسرعات �ملحدد�dاH تز�مdسري و�ملرور و�ل�d� ظمةfاأH تقيدd�

على �dطرقات .

�dتقيد HاSستخد�م �ملركبات dالأZر�Vض �ملخ�س�سة dها وعدم 	 

�Sسخد�مها dالأZر�Vض �d�سخ�سية .

�أWفئ �ملحرك مباTسرI عند �dرZبة يف �dتوقف, فبقاوؤgا يف 	 

وVسع �dت�سغيل قد يكلفك وقود�.

áÑcôŸG ΩGóîà°SG AÉæKCG      



Guidelines and Instructions for Using Sharjah City Municipality Vehicles

 Before taking over the vehicle:

• Make sure that the vehicle is free from accidents and technical 

issues.

• Endure that your contact details are correct (i.e. phone number, 

email & employee number). 

• Make sure that the last regular vehicle maintenance was done, 

and check the next maintenance date by calling: 065146115, or 

email: transport.dept@shjmun.gov.ae 

Dear motorist, Transport Department 

strives to keep the vehicles of Sharjah 

City Municipality in good condition. 

Therefore, kindly adhere to the 

following guidelines:

Guidelines and Instructions 

for Using Sharjah City 

Municipality Vehicles



 While driving the vehicle:

• Keep the vehicle always clean.

• Do not get vehicle maintenance service 

outside the Transport Department garage.

• Ensure that the municipality logo on the 

vehicle is clear and visible.

• Report accidents immediately or within 48 

hours at maximum.  

• Do not warm up the car for long time. 30 

seconds is fair enough.

• Get regular maintenance for the vehicle from 

the time of taking it over.

• Abide by the traffic rules and strictly follow 

speed limits on roads.

• Use the vehicle for its assigned purpose and 

never use it for personal purposes.

• Shut down the engine right after parking, as 

keeping it running consumes fuel.

Guidelines and Instructions for Using Sharjah City Municipality Vehicles



شارجہ سٹی بلدیہ کی گاڑیاں استعمال
کرنے کے لئے رہنما احکام اور 

ہدایات
محترم موٹرسوار ، محکمہ ٹرانسپورٹ 

بلدیہ کی گاڑیاں اچھی حالت میں رکھنے کی 
کوشش کرتا ہے۔ لہذا ، براہ کرم درج ذیل 

ہدایات پر عمل کریں:

   گاڑی اپنی تحویل میں لینے سے پہلے:

ــائل ســے 	  ــی مس ــات اور تکنیک ــہ گاڑی حادث ــں ک ــی بنائی ــو یقین ــات ک اس ب

ــاک ہــے۔ پ

اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کــے رابطــے کــی تفصیــات درســت ہیــں 	 

)جیســے فــون نمبــر ، ای میــل اور مــازم نمبــر(۔

اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ گاڑی کــی پچھلــی مینٹیننــس باقاعدگــی ســے 	 

ــں:  ــہ کری ــے پت ــخ کال کرک ــی تاری ــس ک ــی مینٹینن ــے ، اور اگل ــی ہ ہوچک

transport.dept@shjmun.gov.ae :065146115 ،  یــا ای میــل کــے ذریعــہ

شارجہ سٹی بلدیہ کی گاڑیاں استعمال کرنے کے لئے رہنما احکام اور ہدایات



    گاڑی چالتے وقت:

گاڑی کو ہمیشہ صاف رکھیں۔	 

محکمہ ٹرانسپورٹ کے گیراج سے باہر گاڑی کی 	 
مینٹیننس کی خدمات حاصل نہ کریں۔

اس بات کو یقینی بنائیں کہ گاڑی پر بلدیہ کا لوگو 	 
صاف اور مرئی ہے۔

حادثات کی اطاع فوری طور پر یا زیادہ سے زیادہ 	 
48 گھنٹے کے اندر دیں۔

کار کو زیادہ دیر تک  گرم نہ کریں۔ 30 سیکنڈ 	 
کافی مناسب وقت ہے۔

گاڑی کو تحویل میں لینے کے بعد باقاعدی سے 	 
مینٹیننس کروائیں۔  

ٹریفک قوانین کی پابندی کریں اور سڑکوں پر 	 
رفتار کی حدود کی سختی سے پیروی کریں۔

گاڑی کو اپنے مقرر کردہ مقصد کے لئے استعمال 	 
کریں اور اسے کبھی بھی ذاتی مقاصد کے لئے 

استعمال نہ کریں۔

انجن کو پارکنگ کے فوری بعد ہی بند کردیں، 	 
کیونکہ اسے چائے رکھنے سے فیول کا استعمال 

ہوتا ہے۔

شارجہ سٹی بلدیہ کی گاڑیاں استعمال کرنے کے لئے رہنما احکام اور ہدایات


