
 
 

 
ي رسوم السيارات 

 
ات ف عدم إصدار رخص سيارات أجرة لمدة عام واحد وتغيير

 للتوصيل ذات الكرسي المتحرك
 

ن المحلية الحاكمة لسيارات األجرة  Bill de Blasioبعد ظهر اليوم، أصدر  ات عىل القوانير عمدة مدينة نيويورك تغيير
 . ات سُيطبقان اليوم  وسيارات التأجير ن من تلك التغيير  . ُيرجى العلم أن اثني 

 
 رخص سيارات التأجير الجديدة 

ي نيويورك رخًصاجديدة فقط لسيارات مساء اليوم 5:00الساعة بدًءا من 
ن
، ستصدر لجنة سيارات األجرة والليموزين ف

؛ التوصيل ذات الكرسي المتحرك.   ن ولن يؤثر هذا التوقف المؤقت لمدة عام واحد عىل مالك سيارات التأجير الحاليير
ن للحصول عىل رخص سيارات التأجير الجديدة فقط.  يُحدد الوقت والتاري    خ  حيث إنه سيؤثر عىل رخص المتقدمير

ن بطلب تأكيد قاعدة التأجير  ا أم ال:  المقدم للسيارة ما إذا كان اإليقاف Base Affirmationالخاصيير
ً
 المؤقت منطبق

   فيما يتعلق بطلبات التأكيدBase Affirmation  ي وقت مبكر قبل الساعة
ن
 14مساء اليوم،  5:00المقدمة ف

.  ال يلزم أن تكون سيارات التوصيل ذات 2018أغسطس  خيص المعتادة لسيارات التأجير طبق متطلبات الي 
ُ
، ت

 كرسي متحرك. 

  فيما يتعلق بطلباتBase Affirmation  ي تمام الساعة
أغسطس  14مساء اليوم أو بعد ذلك،  5:00المقدمة فن

، ُيطبق اإليقاف المؤقت لمدة عام.  يجب أن تكون سيارات التوصيل ذات كرسي متحرك.  بإمكان قواعد 2018

تحرك لرخصة جديدة لسيارة توصيل ذات كرسي م Base Affirmationالتأجير تقديم طلب تأكيد القاعدة 

ي نيويورك 2018أغسطس  23اعتباًرا من 
ي ستجري  ها لجنة سيارات األجرة والليموزين فن

ات الت  ، عقب التغيير

 نتيجة للقانون الجديد.       

ي نيويورك رخًصا جديدة 
صدر لجنة سيارات األجرة والليموزين فن

ُ
ي بعض الظروف المحدودة، ست

برجاء مالحظة؛ فن
غير المجهزة الستيعاب الكراسي المتحرك إذا كان السائق يمتلك إيجاًرا طويل األجل  لسيارات التأجير وحت  السيارات

ن تقديم  اء السيارة.  سُيتخذ قرار االستثناء تبًعا لكل حالة ويجب عىل الساقير اء السيارة وقرر السائق شر متضًما خيار شر
ثبت أهليتهم للحصول عىل هذا االستثناء إىل لجنة سيارا

ُ
ي ت

ي نيويورك.  ستقوم لجنة الوثائق الت 
ت األجرة والليموزين فن

ي الخاص باللجنة خالل 
ونن ي نيويورك بعملية النشر  الخاصة بهذا االستثناء عىل الموقع اإللكي 

سيارات األجرة والليموزين فن
 األسبوع القادم. 

 
 اإلعفاء من رسوم رخصة سيارة للتوصيل ذات كرسي متحرك

، سيتم اإلعفاء من رسوم رخصة سيارات األجرة 2018أغسطس  14، اليوم من صباح 12:00الساعة اعتباًرا من 
ي ذلك سيارات التأجير مع ترصي    ح التاكسي األخرصن 

، بما فن ، وذلك إذا كانت الرخصة (SHL)الصفراء وسيارات التأجير
ي تاري    خ تقديم طلب الرخصة الجديدة أو تجديد WAVمستخدمة مع سيارات التوصل ذات الكرسي المتحرك )

( فن
 : ي
ا، يتم اإلعفاء من الرسوم التالية إذا كانت سيارات التوصيل ذات كرسي متحرك مستخدمة فن

ً
 الرخصة.  وتحديد

  دوالًرا أمريكًيا 550التاكسي األصفر: رسوم الرخصة السنوية تبلغ 

  رسوم الرخصة السنوية تبلغ :  ًرادوال 275سيارات التأجير

يبة المركبات التجارية.  يبة فحص السيارة وضن ي ذلك ضن
 يجب سداد جميع الرسوم السارية األخرى، بما فن

 
ن  .    وإىل حير نت إلظهار هذا التغيير خيص عيى اإلني  ي نيويورك حالًيا نظام الي 

حدث لجنة سيارات األجرة والليموزين فن
ُ
ت

نت، يجب استمرار سد خيص عيى اإلني  اد رسوم الرخصة لتجديد رخص سيارات التأجير وسيارات تحديث نظام الي 
صدر لجنة سيارات األجرة والليموزين نظام 

ُ
نت وست خيص عيى اإلني  التوصيل ذات الكرسي المتحرك عىل نظام الي 

داد.  اعتباًرا من  ، لن يتحمل مالكو سيارات التوصيل ذات الكرسي المتحرك سداد رسوم 2018أغسطس  23االسي 
نت.  وبالنسبة لمالكي سيارات التوصيل ذات الكرسي المتحرك والذين لن تنتهي الرخصة عىل خيص عيى اإلني   نظام الي 

 فُيفضل لهم االنتظار حت  ذلك الموعد إلعادة التطبيق.   2018أغسطس  23رخصهم قبل يوم 
 

داد المدفوعات لطلبات الرخص الجديدة أو تجديد الرخصة   12:00المقدمة قبل الساعة برجاء المالحظة؛ لن يتم اسي 
 . 2018أغسطس  14من صباح يوم 
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