
 

        
 

     

     
  

  

         

    

        

    

     

                             

                                                 

 

 
 

 

    

     

      

            

                                             

       

 

          
                                                                             

 

          
   

          
 

  
 

        

                    

     
                     

     

      
                                    

    

 

     
                                

                    
                         
 

                                                                          

    

     

  

                                                                    

                                                                                                   

 

 

 

 

 يةملكال ةدهاش من طابقةم نسخة اجرخاست طلب
TITLE BUREAU 
PO Box 2750 
Albany NY 12220-0750 

: اهندأ " اتمليعلتا " مسق إلى لقانتف ،راتلعبان اق أي مبطتن مإذا ل . اهدنأ 2 مسقلوا 1  مسقلا ملكأوقطبتن رةباع كل لىع مةالععفض ،طلبلااعلى هذ قبطتن اهندأتارلعبان ام أي انتك إذا

.  ديدج نعنوا هو ناوعنال

 .كلاملا سما ريغيت

 طسألوامسالانملألوافرحال ،لألوامسالا،ئلةاعال مسا

 ديدلجا سمالالدخأ مت: 

 فىومت كلالما. 

 اًميرس ًاليوكتكلالماحنم قدل. 

بلطلا اذه عم قفرأ  رةصولماخسلنا قبول متيال .) اًخرؤمو ًاعقمو نهرال كبف اليأص ًااتبإث ) . ً 

 :يماتالتعل

ةبوطلملات امعلولماعميجمقد اهندأ 1 مسقلمل اكأ . . 

خيرلتاخل ادأو هعلي عقوو ،ةهادشلا - 2 مسقلرأ اقا . 

.(2 حةفصفي ال 3 مسقلر اظان ) 2 مسقلا في ةهادشال لىع قعن يومطلوب لملية اهولات اإثب مقد  

.2 حةفالص في 4 مسقلفي ا ةحموضالةطلوبملاقائثلوامقدف،يمسر توكيل لديك نكا إذا مالك أولى افوأو ت مكسا رتغي إذا  

 .لبطللك اًرالود 20 اهردق لةتقسماًمسورعفدا

 ةيلآلا اتبركمرة الداإل بعأي مكتب تا سبة إلىمنالا موسرالو ألصليةا تكيوات هثبإ قئالب مع وثطلا ار هذضحأ

 وأ

 

 ةبلوطملاقئوثالارحضفأ ،كليع 4 مسقلاقطبنااوإذ .. 

( ةيلكمال سنادإ تبكم ) Title Bureau 
 ريدلبارعب ةديقنالاموسل أرال ت، و

بلى مكتسبة إالمنا مسوروال (4 مسقلا في ةوبطلم انتكاذإ ) 
 فعقة الدحتسم اليةم ةوالح ا أوكشي لسرأ

 فيةاضق إئوثا أيو ويتكإثبات ه نمخسعه نمريد والب رعب طلبلااسل هذرأ
ً ً "Commissioner of Motor Vehicles ل" .  . ةحفصلذه اه لىعأ فيحوضملن اواعنلعلى ا

 وأ

 .نترنتإلارعب ةكيملال ةهادشنمةقابطم خةسلى نع حصولم للدقلتا مكنكي،كلجيسقة تفي وثي ركومذ اليحال وانكعن ناك، وهافي ةكبرمال تجلس رةمرخمنذ آ انكوعن رغييت ملاإذ
dmv.ny.gov نيروكتلإلا عقوملرة ازياب مق ،اتمولعملن ام زيدمل 

 هنادأ القسمو 1 2 القسم إكمال لميعال ىلع بيج  

1  مقسلا
.بةركمال ليجست حةلو مقر زراطال ماعلا  ) HIN أو VIN( ينةفسال وأ بةركملا فريتع مقر

/ ) الدميال خريات /  رهشالمليواماعال(
/ / 

 )رياجلتا مسالا أو طسألوا ،لألوا ،ئلةاعلا مسا( الكمال مسا

 كالمال اةفو أو خصرمال بيعال وأ سميرلا لكيولتا حالة في( ) ايةنع

( 
 رلنهاا ءانأث مدخستالم فاتهال مقر

) 
قةشلا مقر  مهساو عراشلا مقر( ) لياحال يديرلبا ناولعنا

ديريبلا زمرال يةالالو  ةدلبلا أو مدينةال

ةدشهالا — 2  مقسلا
 طقفةلكيملا هادةشنم قةابطمال خةسلنا هذه الإمخداستانيمك ال نهأو ًاقابس رةصادلا يةملكلا اتدشها عجمي لحم حلت،طلبلا هذا ميقدت جةتين مةلتسلما يةلكملاةداشه من ةقابمطلاةالنسخ نأ ركأد

هادةشلاتانك إذا . فةلتا أو مللمعااةرمدم وأ ودةقفم رتدص لكيةم شهادة رخآنأرقوأ .  الهعأحوضلماعلمصنا زلمنلا أو ربقالا أو كبةرلمبا خاصةال ضةايقلما أو يةكالمل قلنوأعبيال ضارغأل
طلبلا هذا معلد مةقدمقائوث يأو طلبلااذه في هادمتق تيلا ماتلوالمع نبأ رقأ .  لبطال هذا عم هاقتفرأ قدف،تهاءارقنيمك ال أو فةلتا نتكا اذإ أو ؛انهامك فرعأال فأنا ،ملالمعا رةمدم أو قودةفم

 .وكاملة يةققيح

ةئيناجةفلامخ هرابباعت نوناقلاهليعبِقاُعيدق،بلالط اذهمعدلةفئاز ئقاوث يأمديقت أو ،لبلطااذه في ةائفز اتانبيبءدالاإل إن :  . رذيتح

X  اهن قعو
( خريالتا ) ( بلطال مدقم وأ كلماال قيعوت ) 

ً ( خإل ،لسؤومال ،رباقألابرقأ،صيةوال ذفنم،ميسرال ليلتوكا مالك لمث  هنا حةواض فرحبأ فييظالو مىسوالم الماككسما اكتبف، نواعن مخدستتوأ كةرشمساب قعتو كنت ذاإ

 .ةلكيالمةداهش من قةبالمطاةلنسخاجارتخالس لكالماىلإدريبلاربعيةلكملاةداشه نم بقةاطلماخةلنساالسرإبجي،ونانقللاًقفو

) " يةاعن " 

DMV ةرادإ ةرازيب قمت ال  .:مهم

نم لصفحةا MV-902AR (4/22) 2 1 

https://dmv.ny.gov/


 

        
 

      
             
                           

  

 

            
                  

     
     
      

 

      
          
         
     

         
   

     
        
        

        
            

             
       
            

               
  
            
        
                                     

                                                                                                                                   
  

                                                                                                                                                    
     

                                                                                                                                  
       

  
       
   

    
    
   

   
                                                                            

         
                        

                                              
    
     
                                                                                                      

       

  
                                  

      
      
     
                                             

      

  

 طسألوامسالانملألوافرحال ،لألوامسالا،ئلةاعال مسا     

 ماالس/ةيالهو ثباتإ-3مقسلا
 ةرادإ مكاتب دأح يفبالطل مدقتتكن اذإ DMV ، تااتاإلثب نمةليألصاخنسلارضفأح. 
 ةليصألاخسالن ةداتعسا من مكنتت نل.كاتاتثبإنمةرمصو اًخسن ناليإ رسلأف،دريالب رعب بلطلامدقتتكن اذإ. 

 دارفلأل سبةلناب
 ذمن حيةالصلا تهيةمن أو يةرسالانقيائسلارغيل لهويةا قةطاب أو ةدقيالاملعتحيرتص أو قيادةلا صةخرنم رةوبص زودةملاو ركيويون اليةونم رةالصاد قائوثلايفت

 جموذبالن مةائقيف بها خاصةلا يمةقلاطقاون يةوهلا اتبإلث لةوقبلماىرخألاقائوثلاجردت.نيطلبالمت الكبنعامي نع يدزيال ما و،دمياللاخريتا تاثبإ ID-82 )لجيسلتل يةهولاتاتاثبإ 
6 يونرتلكإلاعقوملاىلعحتالما)يةلكمالو مسالا اتبثإل طاقن dmv.ny.gov يةآللا ركباتملا رةإلدا عابتب تكي مفي أو. 

 )يةلتالا اتاتثبإلانم حداو( كاترشلل ةبنسالب

 وأ ؛كةرشلامسبا ركنيويو يةالونم رةادص ركبةلمل لكيةم هادةش أو يلجست قةثيو .1
 وأ ؛كرنيويو يةالو نم رةصاد كةرشلا سسيأت شهادة نم مدةمعت خةسن .2
 :مقديرك تيووني اليةي وف مةقائلا ركاتشلاىعل جبي .3

a. وأ ؛ركيونيو يةالو يةجراخ رةازو نم رةداص نرياسلا ثباتإ أو كولسلا نسح شهادة 
b. ركيويون اليةجية ورخا رةازن ومرلب صادطمقديإيصال ت. 

 :مقديية تالولا جراخ اتكرشلا ىعل جبي .4
a. وأ ؛ليةصألا يةاللوا نم رةصاد كةرشلا سيسأت شهادة نم معتمدة خةسن 
b. ركيويون اليةو جيةراخ رةازن ومرية صادنبجأ اتقدعاتىعل قصةأو المنا نيارسلا اتإثب شهادة. 

 .عمالألابه رداي تالذيرجام التسالانضمتيكرويوية ناليية وجرخا رةازن ومردصا لبطميقدت صالإيرفيوت)DBA(يةرجاء تسماأ حتل تماعألاري تديتال اتكرشلا لىع جبي .5
 .اتلومعملا لىع حصوللل يةلآلا ركباتمرة الإلدا عةابتلا تباكلما حدأ مع صلتوا .سةسمؤال عنو لىع بةلوطملا اتثباتإلا مدتعت :جلةسلماريغ اتعيجملبة لسنلبا .6

 )يةلالتا اتتإلثباا حدأمدُقي( اتاكرللش
 وأ ؛)عةطقالما تبكا إلى مةقدم( كةارش شهادة 
 شهادة ىلع صولحلل طلب مقديت يصالإنم خةسن DBA عةطقالمابتكا نمرصاد. 

 يمسرال يلوكتال أو الكلماةافو أو االسم رييبتغ لةلصاتاذةاصالخ ماتالتعلي-4مقسلا

 مسالا ريتغي
 .نياليم ىلع جودةموال غةرفالا حةساالم يف يدجدلا مكسا واكتب "كلاملامسارييم تغت"عربلى مع مةالع ضع ،1 حةفلصانميولعلاءزجلفي ا .1
 .1مسقلي اف قيةتبملا اتعربلما أكملو"كلاملامسا"عربميفقابسلا مكسا تباك ،1مسقلي اف .2
 .خيرالتا كتباشهادة ولا لىع عِّقو ،2 مسقلي اف .3
 دةهاشرفيم توزال يل .عصنملالزمنلأو ا ربقالا أو بةركلمايرتشي يالذ خصشللقابسلا مكسا حملي تتلا يةكللما شهادة حنمككنم، يعزل المصنالمن أو ربقالا أو بةركملا عتِبمك وسارتغيي ما تذإ
 .يدجدلا سمكا لمحلكية تم

 رضحأ.جيلسلتا قةوثيوةداقيلا خصةريف سمكارييتغ ًالأو يكعل جب، يجديدلاكمسكية بالملاةدشها نم قةطابم خةسى نإل جاتحوت جيلسلتا قةثيلكية ووهادة المش في اًودجمو قابسلا سمكاناا كإذ
 .ةآلليا اتبكرملا رةإلدا عابتب تي مكأىإل سمكر اييغد تتؤك يتال رىخألاقثائلوا أو يةلألصاجوازلقة اوثي أو قالطلقة اوثيلب وطلا اذه

 ون لبطلااهذالسرإليكعجبي،يدجدالمكسية بالكمدةهاشجارخستالىإجاحتتلة وجسر ميغبةركملانكلية ولكلماهادةشيفاًجودموقسابلاكمسانا كاإذ
 .1 حةفلصاىلعح أضلمواناولعناىلع يدرلبارعب )يةكلمد السناتب إكم( Title Bureau تبى مكإل كمسارييغتؤكد ت يلتا رىخألاقائالوث أو قالطلا

 كلاالم ةفاو
 ".ىفمتو مالكال"عربلى مع مةالع ضع ،1 حةفلصانميولعلاءزجلفي ا .1
 :1مسقلي اف .2

 دهالمي خريوتا ىفتوملامسا كتبا. 
 سمكا تبكا،"يةاعن"دعن غةرفالا حةساالم يف. 
 نكاعنو تبكا،"يلاحلدي اريبلانلعنواا"دعن غةرفالا حةساالم يف. 

 :2مسقلي اف .3

 قةيثأو و جاوزلقة ان وثيم رةخة مصوس

 لمثالا سبيل ىلع.مةكحلمالبِقنم لك حةمنولما نيةانوقلية اكأو المل ،)ربقاألا ربقأو أ اًمعا 21 نعهرعم لقفل يط،ىفلمتوا جةزو/جزو( فىومتلبا كتصل إما حضك وومسا بكتابة عّقو: 
 .خإل أو؛)"رقاصلالفطلاىلعيصلوا( ستروموت مايك"أو ؛)"اةحيلادقيىلعيقلبااةجزولا/جزولا( سترووتك ميما"أو ؛"نوارفيد بية ديذ وصف، منسترموتو يكما"

 :يدرلبارعب لهسارإ أو يلي ر ماحضاإاًضأي كليع جبي .4
 ؛)3 مسقلر اظان( فىتولما هوية ليستك وويه تِب ُثت يتق اللوثائا 
 ؛ وهاسفاة نفلوا قةأو وثي اةفلوا قةوثي نخة مسن 
 كليعقطبتنال الهعأبةارقلا التص نتكااذإ(كةرلتفي ا فرلتصاقحقائوث أو يةلوصاقائوث.( 

 بةركم يةلكم قلن( MV-349 جموذنعجار،تلمعلوماانمدزيلم .يةلكمال هادةشنمةقِابطم خةسنىلع لكحصو مزلتسي مما بةركلما لكيةم قلن أو جيلستل فيةإضا اتشادرإقبيطتنيمك :ةظمالح
 ).يةآل بةركم كيةمل قللن مسقبعفوشميباكت رراقإ( MV-349.1 جموذنوأ)ىفمتو صخشمسبا جلةسم

 يمسرال يلوكتال
 :1مسقلايف ". اًسمير ًالكيلمالك توح انقد مل"عربلما حدد 1 حةفلصانميولعلاءزجلفي ا

 .الدهمي خريوتا كاللمامسا اكتب .1
 ".يةاعن"دعن غةرفالا حةسالمايف سمكا تبكا .2
 ".يلحالايدرين البالعنوا"دعن غةرفالا حةسالمايف نكاونع اكتب .3
 هالدي تيلكة ارشلا أو خصشن الاعنوم وسا، ويسمرلا توكيللا حتي منتال ركةشلا أو خصشلن ااعنوم وساو،ميسرلكيل اتوال رادإص خريتا :نميتض ًاقموثو ًاليصأ)POA(ًاسمير ًالتوكي ّمِدق .4

 .يمسرال توكيللا حي منذلا خصشلل يلصألا قيعولتا ،يسمرال وكيللتا

MV-902AR (4/22) dmv.ny.gov 2 نم 2 لصفحةا 

Reset / Clear 

https://dmv.ny.gov/
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