
 
    

 
 
 

 توجیھات البیع المشروط/االستئجار مع خیار الشراء                 
 

Lease to Own Guidelines, 10/19/2021 
 

یتضمن ھذا المستند توجیھات وعملیة تقدیم الطلبات للحصول على ُرخص جدیدة للسیارات المخصصة للتأجیر لدى لجنة سیارات األجرة 
المركبات ) بموجب البیع المشروط/االستئجار مع خیار الشراء، باستثناء اإلیقاف المؤقت لُرخص NYC TLCواللیموزین في مدینة نیویورك (

 ).   FHVالمخصصة للتأجیر (
 یرجى مالحظة أن جمیع المستندات المقدمة یجب أن تكون واضحة ومقروءة. 

 توجیھات عملیة تقدیم الطلبات
 الطلب: 
 .TLCیجب أن یمتلك مقدم الطلب رخصة قیادة صادرة عن لجنة  •
الموجود في   TLCقم الرخصة الصادرة عن لجنة مع ر TLCیجب أن یتطابق االسم الموجود في رخصة القیادة الصادرة عن لجنة  •

 . TLCعند تحقق لجنة  FHVسجالت رحالت مركبات 
 .TLCییجب أن یكون اسم مقدم الطلب ھو نفسھ اسم المستأجر/مشتري المركبة واالسم الموجود في رخصة القیادة الصادرة عن لجنة   •

 شروط اإلیجار: 
 . 2018أغسطس  14یجب اإلشارة إلى تاریخ بدء اإلیجار في عقد اإلیجار وال یمكن تأریخھ بعد  •
 عقد إیجارھا. ) في نص VINیجب تحدید رقم تعریف المركبة ( •

o  یجب أن یتطابق رقمVIN  المذكور في عقد اإلیجار مع رقمVIN  المذكور في سجالت رحالتFHV  عند تحقق لجنةTLC . 
 یجب أن تتضمن شروط عقد اإلیجار خیاًرا للمستأجر لشراء المركبة. •
 ).2یجب أال تقل مدة عقد اإلیجار عن سنتین ( •
 جار األحرف األولى للمستأجر والمؤجر أو توقیعھما وأن تكون مؤرخة إذا لزم األمر.یجب أن تتضمن كل صفحة من صفحات عقد اإلی •

 إثبات ملكیة المركبة: 
یجب على مقدم الطلب تقدیم نسخة من الوجھ األمامي والخلفي من سند ملكیة المركبة، ویجب أن تتطابق البیانات المذكورة في النسخة   •

 موجودة في عقد اإلیجار. مع البیانات الخاصة بالمركبة المؤجرة ال
 إذا كان الوجھ الخلفي من سند الملكیة مكتمًال، یجب أن یتضمن التواریخ المنطبقة وتوقیع كل من المشتري والبائع.  •
الذي لدیھ حالی�ا رخصة قیادة صادرة عن لجنة    مقدم الطلبیجب أن یكون اسم مالك المركبة المحدد في سند ملكیة المركبة ھو اسم  •

TLC. 

  ة تقدیم الطلبات المتعلقة باالستئجار مع خیار الشراء عملی
، وعقد اإلیجار (أو مستند إثبات اإلیجار)، وسند ملكیة  TLCیجب على مقدم الطلب إرسال نسخة من رخصة القیادة الصادرة عن لجنة   الخطوة األولى:

على   TLCمكتمًال مع المستندات المطلوبة عبر البرید اإللكتروني إلى لجنة   وطلب المركبة الجدید37Tالمركبة،  
TLCFHVconditional@tlc.nyc.gov.   

 المستندات المقدمة وستتحقق من سجالت الرحالت.  یجب استیفاء جمیع المتطلبات بشكل صحیح.     TLCالخطوة الثانیة: ستراجع لجنة  
ى  موعًدا لمقدم الطلب من أجل تسدید رسوم الطلب إل  TLCالخطوة الثالثة: إذا تم استفیاء جمیع متطلبات االستئجار مع خیار الشراء، فستحدد لجنة 

) عبر البرید  NYS DMV.  بمجرد استالم الدفعة، سیتم إرسال رسالة لوحة إدارة المركبات اآللیة بوالیة نیویورك (TLCلجنة 
" TCلتحصل على لوحات "  NYS DMVاإللكتروني إلى مقدم الطلب.  أحضر رسالة اللوحة/رسالة البرید اإللكتروني إلى مكتب إدارة 

 تسجیل.     للمركبات المخصصة لإلیجار وال
المستندات الموجود في  إشعار اللوحات باللوحات الخاصة بك عن طریق إرسال نموذج  TLC، أخطر TCعندما تحصل على لوحات  الخطوة الرابعة: 

 . TLCUPاستخدم رقم طلبك الخاص بالمركبة لتسجیل الدخول إلى .  )TLCUPالُمحملة رقمیًا للطلبات الجدیدة الخاصة بالسائقین والمركبات (
موعد  أحضر مركبتك إلى ال   تاریخ موعد فحص المركبة. TLCUPرسالة عبر البرید اإللكتروني، وستنشر على   TLCسترسل لك لجنة  الخطوة الخامسة: 

 المحدد.  بمجرد اجتیازك للفحص، سیتم تفعیل رخصة مركبتك.
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