
7/22))MV-82A 2من  1الصفحة  أكمل الجانبين

/طلب سند ملكية
تسجيل مركبة

 :التعليمات

A.  هل يتم تسجيل هذه المركبة لالستخدام الشخصي فقط؟  نعم ال

.من هذا النموذج 4إلى  1فأكمل األقسام  - نعمإذا كانت اإلجابة 

رطل وال يتم استخدامها مطلقًا لألغراض التجارية وال تحمل إعالنات على أي جزء من الشاحنة، فأنت مؤهل للحصول على لوحات مركبة  6000ذات وزن غير محمل بحد أقصى  نقل خفيفإذا كانت هذه المركبة شاحنة  :مالحظة

لوحات مركبة تجارية ركاب لوحات مركبة نقل  : حدد خياًرا واحًدا. نقل ركاب أو لوحات مركبة تجارية

.من هذا النموذج 5إلى  1فأكمل األقسام  - الإذا كانت اإلجابة 

B.  6أكمل اإلقرار في القسم. 

C.  راجع النموذجMV-82.1 Registering/Titling a Vehicle in New York (الحصول على سند ملكية مركبة في والية نيويورك/تسجيل ) النموذجللحصول على معلومات إلكمال هذا.
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رقم لوحة المركبة الحاليالحصول على سند ملكية فقط تجديد تسجيلتسجيل مركبة:أرغب في

تغيير التسجيلاستبدال عناصر مفقودة أو تالفةنقل لوحات مركبة 

 (إذا تم تغيير االسم، يجب عليك تقديم إثبات)االسم السابق  (االسم األخير، األول، األوسط أو اسم العمل التجاري)اسم المسجل األساسي 
تغيير االسم

ال  نعم 

رقم الهاتف أو رقم الهاتف المحمولالنوعتاريخ الميالدرقم معرف رخصة القيادة الصادرة عن والية نيويورك الخاصة بالمسجل األساسي

 رمز المنطقة Xأنثى ذكرالسنةاليومالشهر
)   (   

البريد اإللكتروني (األخير، األول، األوسط)اسم المسجل الثانوي 
تغيير االسم

ال  نعم 

النوعتاريخ الميالدرقم معرف رخصة القيادة الصادرة عن والية نيويورك الخاصة بالمسجل الثانوي

X أنثى ذكرالسنةاليومالشهر
 ال  نعم   تغيير العنوان؟

  

 .(سيكون هذا العنوان موجوًدا على الوثيقة. اذكر رقم واسم الشارع أو تفاصيل التوصيل للمناطق القروية أو رقم الصندوق) عنوان المسجل األساسي لتلقي المراسالت البريدية
 المقاطعة محل اإلقامة الرمز البريدي الوالية المدينة أو البلدة رقم الشقة

 .(ال تذكر رقم صندوق بريد) .عنوان إقامة المسجل األساسي إذا كان مختلفًا عن العنوان البريدي
 الرمز البريدي الوالية المدينة أو البلدة رقم الشقة

 (ضع عالمة على مربع واحد) نوع الهيكلالمركبةوصف رقم تعريف المركبة
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مقطورة  مكشوفةباب- 2الطرازالسنة

 4-باب
سيارة /سوبربان

 دفع رباعي
دراجة نارية 

شاحنة نقل خفيفليموزين شاحنة سحب 

عربة نقل غير ذلك__________________ 

 (الوقود)نوع الطاقة  

 الوزن غير المحمل اللون

غاز  ديزل  كهرباء  وقود مرن  غاز طبيعي مضغوط  بروبان  ال يوجد 

 للمركبات التجاريةOffice Use Only للمقطورات والمركبات التجارية

 Mileage Brand قراءة عداد المسافات باألميال (بما في ذلك السائق)سعة المقاعد للبالغين  الوزن اإلجمالي األقصى األسطوانات

 A    E   N 

 المسافة المحاور

هل تم تعديل هذه المركبة لزيادة السعة عن تلك المحددة من جهة التصنيع من خالل تمديد الهيكل المعدني أو إطالة قاعدة العجالت 
ال   نعم  ......................................................................................................................................................................................................... أو إطالة منطقة المقاعد؟

 ال   نعم  ............................... ؟(VTL)من قانون المركبات والمرور  401الالزمة وفقًا للقسم ( توجد عادةً على حلق الباب)، فهل أنت حاصل على شهادة سالمة القائم بالتعديل الفيدرالية نعمإذا كانت اإلجابة 

 ال   نعم  ......................................................................................................................ميع مواقع مقاعد الركاب؟، فهل هذه المركبة المعدلة مزودة بأحزمة أمان في جنعمإذا كانت اإلجابة 

إذا تم تعديل أو تمديد المركبة (. عادةً ما توضع على باب السائق( )DMV)تمديد مركبتك لزيادة سعة الركاب، يجب عليك تقديم صورة أو نسخة من جميع الملصقات أو اللوحات إلى مكتب إدارة المركبات اآللية /إذا تم تعديل: مهم
 .بوالية نيويورك DOTبوالية نيويورك أو خطاب إعفاء من إدارة ( DOT)، يجب عليك إظهار اإليصال األصلي لفحص إدارة النقل (بما في ذلك السائق)مقاعد أو أكثر  9وسعتها اآلن من مقاعد البالغين تبلغ 
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.المركبة مختلفًا عن المسجل، يجب على المالك إكمال هذا القسمإذا كان مالك 

نوع المالك األساسي  (األخير، األول، األوسط)اسم المالك األساسي رقم رخصة القيادة بوالية نيويورك الخاصة بالمالك األساسي
المالك األساسي

تاريخ الميالد
 X أنثى ذكر السنة اليوم الشهر



 (اذكر رقم واسم الشارع أو تفاصيل التوصيل للمناطق القروية أو رقم الصندوق)عنوان المالك األساسي لتلقي المراسالت البريدية 

 المقاطعة الرمز البريدي الوالية المدينة أو البلدة رقم الشقة

اسم المالك 
الشريك

بتسجيل هذه المركبة باسم  1المذكور اسمه في القسم ( األشخاص)يفوض توقيعي الشخص  تفويض بالتسجيل 

.لقد قدمت وثيقة الملكية الحالية. ذلك الشخص

X
 

 (التاريخ) (.(إثباتات الهوية للتسجيل والحصول على سند الملكية) ID-82 - Proofs of Identity for Registration and Titleانظر النموذج . نيويوركوإثبات الهوية عند التقديم ألول مرة للحصول على سند ملكية من والية ( جميع المالك)يلزم توقيع المالك )

OFFICE USE ONLY

Office Use Only ClassBatch
File No.

Orig Activity Renewal Lease Buyout
Dup Activity W/RR Renew W/RR
Sales Tax with Title Sales Tax Only without Title

Three of Name

Office Use Only

Mileage Brand
Office Use Only

A    E      N 

New 
 

Plate  
New  

Class

 

Ins. Co. 
Code

Sales Tax Status Value
($)

Rate Out of State Jurisdiction Audit

Prior 
Owner

Issuance
State Title Lien Lien

 Number
Lien Release

Proof Submitted

Reg/Title State
Stop/Response/Scoff Law

Special Conditions 
AT BV CF CO

 

EO EX FL
IO

 

NE NF NR

NU 

OP
 

OV
 PA

 

PI

PK 

RC 

NU

PK RC RE SC SO
SP SR SS SV TE 

TL 

TO

 

TP

 

TR TX XR

 

X6

 

WO

WO
Approved By Date

TL

  بة تجاریة.وال تُستخدم مطلقًا لألغراض التجاریة وال تحمل إعالنات على أي جزء منھا، فأنت مؤھل للحصول على لوحات مركبة نقل ركاب أو لوحات مرك نصف نقلإذا كانت ھذه المركبة شاحنة مالحظة: 
 لوحات مركبة تجاریة ركاب لوحات مركبة نقل  : حدد خیارا واحدا

إذا تم تعدیل أو تمدید ). لسائقاعادةً ما توضع على باب ) (DMV(تمدید مركبتك لزیادة سعة الركاب، یجب علیك تقدیم صورة أو نسخة من جمیع الملصقات أو اللوحات إلى مكتب إدارة المركبات اآللیة /إذا تم تعدیل: مھم
 .بوالیة نیویورك DOTدارة بوالیة نیویورك أو خطاب إعفاء من إ) DOT(، یجب علیك إظھار اإلیصال األصلي لفحص إدارة النقل )بما في ذلك السائق(مقاعد أو أكثر  9المركبة وسعتھا اآلن من مقاعد البالغین تبلغ 



MV-82A (7/22)  هذا النموذج متاح على الموقع اإللكترونيdmv.ny.gov.  2من  2الصفحة 
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 اإلفصاح عن التلف

عمل إلعادة بناء أو إعادة تهيئة المركبة على هل تعرضت المركبة للتحطم أو التدمير أو التلف إلى الحد الذي تكون فيه التقديرات اإلجمالية، أو التكلفة الفعلية، لقطع الغيار أو ال
من قيمة البيع بالتجزئة للمركبة في وقت % 75و الطرق السريعة، أكثر من الحالة التي كانت عليها قبل وقوع الحادث ولجعل المركبة مناسبة قانونًا للتشغيل على الطريق أ

 الخسارة؟
 

 

      نعم ال 

 
 
 

 
 

 

سند الملكية الذي سيصدر سيكون مكتوبًا عليه عبارة . يجب أن تخضع المركبة لفحص وحدة مكافحة السرقة قبل أن يتم تسجيلها ،نعمإذا وضعت عالمة على مربع 
"Rebuilt Salvage( "تمت إعادة بنائها للتخليص.) 

 

 

     
 

 التعديالت على المركبة

تغييرات اللون، المقاعد اإلضافية، : تشمل األمثلة)هل تم تعديل هذه المركبة عن مواصفات جهة التصنيع األصلية من دون تمديد الهيكل المعدني أو إطالة قاعدة العجالت؟ 
 :، فصف التعديالت"نعم"إذا كانت اإلجابة .( معدات التخييم المثبتة بشكل دائم، مركبات مصنعة على عدة مراحل

 

      نعم ال 
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 االستخدام غير الشخصي للمركبة
 

 ( https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/passengerانظر )بوالية نيويورك  DOTقد تتطلب المركبات التي تنقل الركاب تصريح تشغيل من إدارة * 
  A-19أو تخضع لمتطلبات المادة /و( https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/inspectionانظر ) بوالية نيويورك DOTأو فحص إدارة /و
 (.https://dmv.ny.gov/motor-carriers/information-and-forms-article-19انظر )

 

 :حدد خياًرا واحًدا
    

 

  شاحنة سحب تجارية ذات معدل وزن إجمالي للمركبة ال يقل عن
 رطل 8600

  من النموذج  1تقديم الجزء  يجب)تُستخدم فقط كمركبة زراعية
MV-260F) 

  كشاحنة زراعية أو مقطورة زراعيةتُستخدم فقط 

 عربة إسعاف 

 عربة لنقل المرضى وذوي االحتياجات الخاصة* 

 عربة لنقل الموتى 

 عربة نقل غير قادرين على /عربة إسعاف ونقل موتى
 *الحركة

 حافلة، مركبة للتأجير، حافلة ) *تُستخدم لنقل لركاب
 (مدرسية، سيارة مدرسية

 عليك إكمال قسم  يجب* )يتم تشغيلها كسيارة أجرة 
 (أدناه" سيارات األجرة فقط"

  ( إيجار خاص)يتم تأجيرها من دون سائق 

  في الواليات القضائية  فقطتُستخدم لنقل الركاب مقابل أجر
 *التي ال تنظم عمل سيارات األجرة

  صف االستخدام -غير ذلك: 
_______________________________ 

 
 
 

 

     
 

 متطلبات التأمين
 

  قدم شهادة المركبة المخصصة للتأجير  -( أجر مباشر أو غير مباشر)مركبة مخصصة للتأجير(FH)   تشغيل تابع إلدارةDOT -  قدم وسجل تصريح إدارةDOT  بوالية
 :الفيدرالي DOTأو رقم تصريح إدارة /نيويورك و

________________________________________ 
 

  قدم بطاقة تعريف تأمين سارية وصالحة تابعة لوالية نيويورك -مركبة غير مخصصة للتأجير 
 

     
 

 (حدد خياًرا واحًدا)سيارات األجرة فقط 
 

 تُستخدم المركبة في مدينة نيويورك أو مقاطعتي ويستشستر أو ناسو.   تُستخدم المركبة في نقل الركاب في والية قضائية تنظم عمل سيارات
  .مدينة نيويورك أو مقاطعة ويستشستر أو مقاطعة ناسو بخالفاألجرة 

  عربة نقل ركاب ذات سعة مقاعد تتراوح )تُستخدم المركبة كسيارة نقل بالتعاقد في مدينة نيويورك 
 .للحصول على لوحات مركبة للتأجيرأنت مؤهل (. مقعًدا 14مقاعد و 9بين 
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 إقرار
 

أقر أن المركبة مجهزة تجهيًزا كاماًل وفقًا لما يقتضيه قانون المركبات والمرور، وقد اجتازت فحص والية نيويورك المطلوب . أقر أن البيانات التي قدمتها في هذا الطلب وأي وثائق تم تقديمها لدعم هذا الطلب صحيحة ومكتملة
إذا كنت أتقدم بطلب لعناصر . شغيلها وفقًا لقانون المركبات والمرورأقر أيًضا أن التغطية التأمينية المناسبة سارية المفعول، وأن المركبة سيتم ت. أيام 10وسيتم فحصها خالل ( VS-1077نموذج )أو أنها مؤهلة لتمديد الوقت 

 .هذه اللوحاتإذا كنت أمتلك لوحات مركبة في مجموعة مخصصة لفئة خاصة، فأنا أقر أنني ال أزال مؤهاًل لتلقيها، وأنني أمتلك مجموعة واحدة فقط من . تسجيل بديل، فأنا أشهد بأن التسجيل ليس قيد التعليق أو اإللغاء حاليًا
 .إذا كنت أستخدم بطاقة ائتمانية لدفع أي رسوم تتعلق بهذا الطلب، فأنا أدرك أن توقيعي أدناه يصرح أيًضا باستخدام بطاقتي االئتمانية

 
 

 .للمقاضاة بموجب القانونإن تقديم معلومات خاطئة أو مضللة أو تقديم بيان خاطئ عن عمد فيما يتعلق بهذا الطلب جريمة جنائية قد تعرضك  : تحذير
 

 

 اكتب االسم 
 بأحرف واضحة هنا

اكتب االسم اإلضافي  
 بأحرف واضحة هنا

  
 

   
 

  (اكتب االسم كاماًل بأحرف واضحة) (إذا كان التسجيل لشركة فاكتب اسمك كاماًل ومنصبك بأحرف واضحة -اكتب االسم كاماًل بأحرف واضحة )
 

 
 

 وقع هنا 

 
 

 
 التوقيع
 اإلضافي

  

 

X X  

 

  .(التوقيع اإلضافي مطلوب في حالة الشراكة أو تسجيل هذه المركبة بأكثر من اسم واحد -وقع هنا ) (وقع هنا)
      

 

 

 مسح / تعيني  إعادة

اسم المسجل األساسي )االسم األخير، األول، األوسط أو اسم العمل التجاري(

إعادة تھیئة المركبة  عادة بناء أوإلعمل ھل تعرضت المركبة للتحطم أو التدمیر أو التلف إلى الحد الذي تكون فیھ التقدیرات اإلجمالیة، أو التكلفة الفعلیة، لقطع الغیار أو ال
لبیع بالتجزئة للمركبة من قیمة ا% 75و الطرق السریعة، أكثر من على الحالة التي كانت علیھا قبل وقوع الحادث ولجعل المركبة مناسبة قانونًا للتشغیل على الطریق أ

 في وقت الخسارة؟

للون، المقاعد اتغییرات : تشمل األمثلة(ھل تم تعدیل ھذه المركبة عن مواصفات جھة التصنیع األصلیة من دون تمدید الھیكل المعدني أو إطالة قاعدة العجالت؟ 
 :، فصف التعدیالت"نعم"إذا كانت اإلجابة .) اإلضافیة، معدات التخییم المثبتة بشكل دائم، مركبات مصنعة على عدة مراحل

  شاحنة سحب تجاریة ذات معدل وزن إجمالي للمركبة ال یقل
 رطل 8600عن 

 

الیة نیویورك ور، وقد اجتازت فحص ا كامال وفقًا لما یقتضیھ قانون المركبات والمرو. أقر أن البیانات التي قدمتھا في ھذا الطلب وأي وثائق تم تقدیمھا لدعم ھذا الطلب صحیحة ومكتملة
إذا كنت أتقدم . لھا وفقًا لقانون المركبات والمرورشغیأقر أیًضا أن التغطیة التأمینیة المناسبة ساریة المفعول، وأن المركبة سیتم ت. أیام 10وسیتم فحصھا خالل ) VS-1077نموذج (المطلوب أو أنھا مؤھلة لتمدید الوقت 

جموعة واحدة فقط مقیھا، وأنني أمتلك إذا كنت أمتلك لوحات مركبة في مجموعة مخصصة لفئة خاصة، فأنا أقر أنني ال أزال مؤھًال لتل. بطلب لعناصر تسجیل بدیل، فأنا أشھد بأن التسجیل لیس قید التعلیق أو اإللغاء حالیًا
 .إذا كنت أستخدم بطاقة ائتمانیة لدفع أي رسوم تتعلق بھذا الطلب، فأنا أدرك أن توقیعي أدناه یصرح أیًضا باستخدام بطاقتي االئتمانیة .ھذه اللوحاتمن 

ًأقر أن المركبة مجھزة تجھیز ً

https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/passenger
https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/inspection
https://dmv.ny.gov/motor-carriers/information-and-forms-article-19
https://dmv.ny.gov/
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	هل تعرضت المركبة للتحطم أو التدمير أو التلف إلى الحد الذي تكون فيه التقديرات الإجمالية، أو التكلفة الفعلية، لقطع الغيار أو العمل لإعادة بناء أو إعادة تهيئة المركبة على الحالة التي كانت عليها قبل وقوع الحادث ولجعل المركبة مناسبة قانونًا للتشغيل على الطريق أو الطرق السريعة، أكثر من 75% من قيمة البيع بالتجزئة للمركبة في وقت الخسارة: Off
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	عنوان المالك الأساسي لتلقي المراسلات البريدية اذكر رقم واسم الشارع أو تفاصيل التوصيل للمناطق القروية أو رقم الصندوق: 
	رقم الشقة: 
	لمقاطعة: 
	الرمز البريدي: 
	رقم رخصة القيادة بولاية نيويورك الخاصة بالمالك الأساسي: 
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	قراءة عداد المسافات بالأميال: 
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	عنوان إقامة المسجل الأساسي إذا كان مختلفًا عن العنوان البريدي رقم الشقة: 
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	رقم معرف رخصة القيادة الصادرة عن ولاية نيويورك الخاصة بالمسجل الثانوي: 
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	المسجل الثانوي اليوم: []
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