
 إشعار صناعة رقم  #22-02                              11/30/2022
 للنشر الفوري 

  
 

نداء الشارع  سيارات إشعار: الهيكل الجديد لتعريفة سيارات األجرة و

 19/12/2022والسارية اعتباًرا من  (SHL) المجتمعية
 

  الزيادة األولى في التعريفة (TLC)أقّرت لجنة سيارات األجرة والليموزين بمدينة نيويورك 
. قد تفرض سيارات  2022، ديسمبر 19خالل عشر سنوات وسوف تسري اعتباًرا من  

ديسمبر،  19زيادة في سعر األجرة في  (SHL)األجرة أو سيارات نداء الشارع المجتمعية 
  مرخص، شريطة إعادة معايرة عداداتها بشكل صحيح من خالل متجر عدادات أجرة 2022
مع اإلجراءات التي حددها قسم  لجنة سيارات األجرة والليموزين بمدينة نيويورك من قِبل 

 . لجنة سيارات األجرة والليموزين بمدينة نيويورك السالمة واالنبعاثات في

سوف تكون األسعار الجديدة لتعريفة سيارات األجرة ذات الميدالية وسيارات نداء الشارع 
 : لجميع الرحالت المحتسبة بالعداد كما يلي (SHL) المجتمعية

 . الوحدة األولية سومر دوالر 3.00 •

رسوم تحسين إضافية لسيارات األجرة وسيارات نداء الشارع  دوالر 1.00 •

 (SHL) المجتمعية

 . رسوم الوحدة اإلضافيةدوالر  0.70 •

 الذروة.  اترسوم إضافية لساع  دوالر 2.50 •

 رسوم إضافية لفترات الليل.  دوالر 1.00 •

سعر موحد لجميع رحالت سيارات األجرة بين مانهاتن ومطار كينيدي وجميع   دوالر 70.00 •

 من مانهاتن إلى مطار كينيدي. وسيارات نداء الشارع المجتمعيةرحالت 

رسوم إضافية لساعة الذروة بالنسبة لرحالت األجرة لمطار كينيدي واألسعار   والرد 5.00 •

 سيارات نداء الشارع المجتمعية.الموحدة ل

  (LGA)رسوم إضافية جديدة لجميع رحالت األجرة من وإلى مطار الغورديا  دوالر 5.00 •

بنداء خارج أي منطقة إلى مطار الغورديا  وجميع رحالت سيارات نداء الشارع المجتمعية

 محظورة على النداء. 

 رسوم أجرة إضافية لجميع الرحالت إلى مطار نيوارك.  دوالر 20.00 •

 
متجر  يجب على جميع سيارات األجرة أن تكون عداداتها المعاد معايرتها باألميال من قِبل

ا لقواعد ، وفقً لجنة سيارات األجرة والليموزين بمدينة نيويوركمن قِبل  مرخصعدادات أجرة 
  (e)39-58سيارات األجرة، المادة لجنة سيارات األجرة والليموزين بمدينة نيويورك لمالكي 

يمكن العثور أدناه على قائمة بجميع . 2022ديسمبر   19قبل أول فحص محدد لها بعد  (1)
لجنة سيارات األجرة والليموزين بمدينة  متاجر عدادات األجرة العامة المرخصة من قِبل 

 .وركنيوي 

سيارات األجرة ذات الميدالية وسيارات نداء الشارع سيتم تحديث بطاقات أسعار 
 . لتعكس السعر الجديد المحدد لألجرة (SHL) المجتمعية
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سيتم توفير ملصق باألسعار الجديدة من خالل متاجر سيارات األجرة ذات الميدالية بالنسبة ل
لجنة سيارات    سيارات األجرة المرخصة من قِبلالعدادات والوكالء ومؤسسات صناعة 

يجب وضع الملصق فوق جزء األجرة على بطاقات   .األجرة والليموزين بمدينة نيويورك
 . 2023أكتوبر   31األسعار الحالية بسيارات األجرة ذات الميدالية التي تنتهي صالحيتها في 

 

للجنة   التابعة Woodsideحص ستوفر ُمنشأة الف سيارات نداء الشارع المجتمعيةبالنسبة ل •

ديسمبر  19بطاقة أسعار جديدة في الفترة ما بين  سيارات األجرة والليموزين بمدينة نيويورك

بطاقات األسعار التي تنتهي صالحيتها  في وقت الفحص المحدد. 2023يونيو  16و  2022

أو    2022ديسمبر  19صالحة حتى موعد الفحص التالي للمركبة بعد   2022أكتوبر  31في 

 ، أيهما أقرب.2023يونيو  16

 

 إذا كانت لديكم أسئلة حول هيكل التعريفة الجديد، يُرجى االتصال بوحدة حماية السائق في
، والتي تحقق في المشكالت المتعلقة بالدفع،  لجنة سيارات األجرة والليموزين بمدينة نيويورك

  إرسال بريد إلكتروني إلىأو  5539-391 (718)عن طريق االتصال بالرقم 
driverprotection@tlc.nyc.gov . 

 خالص التحيات،

 لجنة سيارات األجرة والليموزين

لجنة سيارات األجرة   هناك قائمة بمتاجر عدادات األجرة العامة المرخصة من قِبل
 في الصفحة التالية ( TLCوالليموزين بمدينة نيويورك )
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MP001 AMERICAN TAXIMETERS & COMMUNICATIONS 
INC. 

21-46 44 Drive  
Queens, NY 11101 

(718) 
937-
4600 

MP004 OLDEE TAXI INSTRUMENTS CORP. 24-50 47 Street 
Queens, NY 11103 

(718) 
482-
6533 

MP016 METROMETER SHOP INC. 11-11 34 Avenue 
Queens, NY 11106 

(718) 
786-
8585 

MP029 521 WEST 21ST ST. MANAGEMENT CORP. 415 West 127 Street 
NY, NY 10027 

(212) 
665-
4900 

MP031 TEAM SYSTEMS CORP 30-17 40 Avenue 
Queens, NY 11101 

(718) 
786-
0640 

MP034 TRIZZ TAMIMETER REPAIR CORP 519 West 47 Street 
NY, NY 10036 

(646) 
336-
7625 

MP038 OLYMPIC METERSHOP LLC 11-05 38 Avenue 
Queens, NY 11101 

(718) 
361-
3005 

MP043 FLATCODE COMMUNICATIONS INC. 1954 Jerome Avenue 
Bronx, NY 10453 

(718) 
733-
1220 

MP052 BORO TAXI METER, INC. 1437 39 Street 
Brooklyn, NY 11218 

(347) 
789-
3630 

MP055 CMT METERS, LLC 42-32 21 Street 
Queens, NY 11101 

(718) 
349-
7700 


