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 إسناد ملكیة مركبة في والیة نیویورك/تسجیل 
 dmv.ny.govللمعلومات والتعلیمات، یُرجى زیارة 

 

 یصف كل قسم أدناه إجراًء یمكنك اتخاذه ویقدم التعلیمات الواجب علیك اتباعھا. 
  الوثائق المقدمة إلثبات االسم وإلثبات التأمین على نفس االسم الذي سیظھر على التسجیلیجب أن تحتوي جمیع. 
  متاحة في أي مكتب مركبات آلیة وعلى الموقع اإللكتروني (*) إن النماذج التي بجانبھا عالمة النجمةdmv.ny.gov . نماذج ضریبة المبیعات متاحة أیًضا في إدارة

 .والیة نیویوركالشئون الضریبیة والمالیة ب

 ):DMV(مركبة في والیة نیویورك، یجب علیك إحضار الوثائق التالیة إلى مكتب إدارة المركبات اآللیة  

 ).*MV-82النموذج (ملكیة مركبة مكتمل /طلب تسجیل .1

إذا كان ھناك أكثر من مالكین، یجب علیك ). 3انظر الصفحة (إثبات ملكیة  .2
 ).*MV-83Tالنموذج (أیًضا تقدیم بیان شراكة أو ملكیة مشتركة 

 ).3انظر الصفحة (بطاقة تأمین والیة نیویورك باسم الُمسجل  .3

 ).4انظر الصفحة (إثبات فحص  .4

 إثبات تخلیص ضریبة المبیعات أو نماذج ضریبة المبیعات المستكملة .5
 ).4انظر الصفحة (

وثیقة حالیة مزودة بصورة صادرة من والیة نیویورك من  -إثبات ھویة  .6
رخصة القیادة أو تصریح تعلم القیادة أو بطاقة ھویة غیر السائقین أو ارجع 

 ).إثباتات الھویة للتسجیل والملكیة( *ID-82لنموذج 

 یس الشركةفي حالة تسجیل المركبة باسم شركة، یجب تقدیم إثبات تأس .7
 ).4انظر الصفحة (

 في حالة تسجیل المركبة تحت شراكة، یجب تقدیم إثبات الشراكة .8
 ).4انظر الصفحة (

في حالة تسجیل شخصان للمركبة، یجب على كل منھما ملء المعلومات في  .9
 .وتقدیم إثبات الھویة *MV-82من النموذج  6والتوقیع في القسم  1القسم 

من  3إذا لم یكن الُمسجل ھو مالك المركبة، یجب على المالك إكمال القسم  .10
یجب على المالك تقدیم إثبات مقبول السم . والتوقیع علیھ *MV-82النموذج 

وإثبات مقبول لملكیة المركبة ) أعاله 6انظر الرقم (المالك وتاریخ میالده 
 ).3انظر الصفحة (

أو  2011ذا كانت المركبة من إصدار سنة بیان الكشف عن عداد المسافات إ .11
 :على سبیل المثال. سنة منذ سنة التصنیع 20أحدث وتُنقل ملكیتھا خالل 

 یلزم تقدیم بیان الكشف عن عداد المسافات لمركبة من إصدار سنة 
 .2030إلى  2011تُنقل ملكیتھا من  2011

  سنةیلزم تقدیم بیان الكشف عن عداد المسافات لمركبة من إصدار 
 .2037إلى  2018تُنقل ملكیتھا من  2018

إذا كان إثبات الملكیة ال یحتوي على بیان الكشف عن عداد المسافات، یجب 
على المالك الجدید والبائع إكمال قسم بیان الكشف عن عداد المسافات من 

 .والتوقیع علیھ *MV-103النموذج 

سنوات أو  8إذا كان إثبات الملكیة من والیة نیویورك وكان عمر المركبة  .12
إذا كان إثبات الملكیة ال یتضمن على . أحدث، فقدم بیان الكشف عن التلف

بیان الكشف عن التلف، یجب على المالك الجدید والبائع إكمال قسم بیان 
 .والتوقیع علیھ *MV-103الكشف عن التلف من النموذج 

 ).، إثبات تخلیص ضریبة المبیعات4انظر الصفحة (ورة مبیعات فات .13

توكیل رسمي أصلي، إذا أعطى شخص أو شركاء أو شركة لشخص توكیًال  .14
، التوكیل 4انظر الصفحة (رسمیًا لشراء مركبة أو بیعھا أو تسجیلھا 

 ).الرسمي

یمكن دفع الرسوم نقدًا أو باستخدام شیك أو حوالة مالیة أو بطاقة ائتمان . الدفع .15
)Visa  أوMastercard أوAmerican Express  أوDiscover .( یجب

 .أن یكون صاحب بطاقة االئتمان حاضًرا أثناء المعاملة

 :عناصر التسجیل المفقودة أو المدمرة أو التالفة 

 ).*MV-82النموذج (ملكیة مركبة مكتمًال /قدم طلب تسجیل .1

 .إذا كان إحدى لوحتي المركبة مفقودة، فقدم اللوحة المتبقیة .2

 في حالة فقدان وثیقة التسجیل أو لوحتي المركبة نتیجة عمل إجرامي،  .3
" تقریر عناصر المركبات اآللیة المفقودة أو المسروقة أو الُمصادرة"فقدم 

وستُستبدل لوحتا المركبة  الشرطة أو خطابًا من وكالة  )MV-78Bالنموذج (
 .أو وثیقة التسجیل دون تكالیف

 ).أعاله 6انظر الرقم (قدم إثبات ھویة  .4

 الستبدال لوحتي المركبة، قدم بطاقة تأمین والیة نیویورك باسم الُمسجل  .5
 ).، إثبات التغطیة التأمینیة3انظر الصفحة (

 ).أعاله 15انظر الرقم (ادفع الرسوم  .6

 :المعلومات الواردة في وثیقة التسجیل أو وثیقة الملكیة أو كلتیھما 

 ).*MV-82النموذج (ملكیة مركبة مكتمًال /قدم طلب تسجیل .1

أو أحدث، قدم شھادة الملكیة  1973في حالة المركبات من إصدار سنة  .2
 ).MV-999النموذج (

 ).أعاله" لتسجیل"أسفل  6انظر رقم (قدم إثبات ھویة للُمسجل أو المالك  .3

إلحداث تغییر في االسم أو الشراكة أو سنة إصدار المركبة أو رقم تعریف  .4
 :المركبة أو فئة التسجیل، قدم

 )4انظر الصفحة (إثبات فحص، إذا لزم  .أ
 إثبات التغییر .ب
 إثبات التأمین .ج

 ).أعاله" لتسجیل"أسفل  15انظر الرقم (ادفع الرسوم  .5

 لتسجیل

 الستبدال

 لتغییر

https://dmv.ny.gov/
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 :تسجیل المركبة، قدم 

وإذا كان ). OP-3أو  MV-3النموذج (دعوة تجدید تسجیل مركبة مكتملة  .1
طلب "النموذج غیر متاح أو وجب تصحیح المعلومات الواردة فیھ، قدم 

 وإثبات ھویة ) *MV-82النموذج (مكتمًال " ملكیة مركبة/تسجیل
 ).1في الصفحة " لتسجیل"أسفل  6انظر الرقم (

وثیقة حالیة مزودة بصورة صادرة من والیة نیویورك من  -إثبات ھویة  .2
رخصة القیادة أو تصریح تعلم القیادة أو بطاقة ھویة غیر السائقین أو ارجع 

 ).إثباتات الھویة للتسجیل والملكیة( *ID-82لنموذج 

 ).3انظر الصفحة (بطاقة تأمین والیة نیویورك  .3

 ).4انظر الصفحة (إثبات فحص، إذا لزم  .4

 ).1في الصفحة " لتسجیل"أسفل  15انظر الرقم (دفع الرسوم  .5

 :لمركبة أخرى 

 ).*MV-82النموذج (ملكیة مركبة مكتمًال /قدم طلب تسجیل .1

 ).، اإلثباتات المقبولة3انظر الصفحة (قدم إثبات ملكیة  .2

یجب أن تكون البطاقة . قدم بطاقة تأمین والیة نیویورك حالیة باسم الُمسجل .3
 ).3انظر الصفحة (للمركبة التي ستنتقل إلیھا اللوحات 

 ).4انظر الصفحة (قدم إثبات فحص  .4

 ).4انظر الصفحة (قدم تخلیص ضریبة المبیعات  .5

 ).1في الصفحة " لتسجیل"أسفل  6انظر الرقم (قدم إثبات ھویة  .6

من  3إذا لم یكن الُمسجل ھو مالك المركبة، یجب على المالك إكمال القسم  .7
یجب على ). MV-82*النموذج (ملكیة المركبة والتوقیع علیھ /طلب تسجیل

أسفل  6انظر الرقم (المالك تقدیم إثبات مقبول السم المالك وتاریخ میالده 
 ).3انظر الصفحة (وإثبات مقبول لملكیة المركبة ) 1في الصفحة " للتسجیل"

 ).1في الصفحة " للتسجیل"أسفل  15انظر الرقم (ادفع الرسوم  .8

 

 

  وأحدث 1973للمركبات بإصدار سنة 
  رطل أو أكثر دون حمولة 1000وأحدث بوزن  1973للمقطورات بإصدار سنة 
  320قدًما عند النقل، أو بمساحة  40أقدام، أو للطول یساوي  8وأحدث وبحد أدنى للعرض یساوي  1995للمنازل المصنعة بسنة 

 قدًما مربعًا على األقل بعد تشیید المنزل في موقع

ملكیة /، أو طلب تسجیل)*MV-82TONالنموذج (قدم طلب الملكیة مكتمًال  .1
 ).*MV-82النموذج (مركبة 

إذا كان ھناك أكثر من مالكین، یجب علیك ). 3انظر الصفحة (قدم إثبات ملكیة  .2
 ).*MV-83Tالنموذج (أیًضا تقدیم بیان شراكة أو ملكیة مشتركة 

 ).1في الصفحة " لتسجیل"أسفل  6انظر الرقم (قدم إثبات ھویة المالك  .3

 في حالة أن الملكیة سیكون باسم شركة، فقدم إثبات تأسیس الشركة .4
 ).4انظر الصفحة (

 في حالة أن الملكیة ستكون باسم شراكة، فقدم إثبات الشراكة  .5
 ).4انظر الصفحة (

متاحة في أي مكتب  )FS-6Tالنموذج (فاتورة : قدم تخلیص ضریبة المبیعات .6
من  )MV-50النموذج (التاجر  من للمركبات اآللیة، أو شھادة البیع الصادرة 

 ).4انظر الصفحة (بائع بوالیة نیویورك 

 2011قدم بیان الكشف عن عداد المسافات إذا كانت المركبة من إصدار سنة  .7
 11انظر الرقم (سنة منذ سنة التصنیع  20أو أحدث وتُنقل ملكیتھا في خالل 

إذا كان إثبات الملكیة ال یحتوي على بیان ). 1في الصفحة " لتسجیل"أسفل 
الكشف عن عداد المسافات، یجب على المالك الجدید والبائع إكمال قسم بیان 

 .والتوقیع علیھ MV-103*الكشف عن عداد المسافات من النموذج 

سنوات أو  8إذا كان إثبات الملكیة من والیة نیویورك وكان عمر المركبة  .8
إذا كان إثبات الملكیة ال یتضمن على بیان . عن التلف أحدث، قدم بیان الكشف

الكشف عن التلف، یجب على المالك الجدید والبائع إكمال قسم بیان الكشف 
 .والتوقیع علیھ MV-103*عن التلف من النموذج 

". لمفوض إدارة المركبات اآللیة"أرسل شیًكا أو حوالة مالیة مستحقة الدفع  .9
 :ند ملكیةتبلغ رسوم الحصول على س

 50 دوالًرا للمركبة أو المقطورة أو المركب 
 125 دوالًرا للمنزل الُمصنع 

یمكن معالجة معظم الطلبات الخاصة باستخراج سند ملكیة فقط في أي مكتب تابع 
، أو یمكنك إرسال الوثائق الموضحة في )أدناه" مالحظة"انظر ( DMVإلدارة 

مصورة من إثبات الھویة أو إثبات تأسیس  أرسل نسًخا(ھذا القسم إلى العنوان أدناه 
 ).شركة أو إثبات الشراكة

Title Bureau 
NYS Department of Motor Vehicles 

6  Empire State Plaza 
Albany NY 12228 

 ال ترسل طلبات تسجیل المركبة عبر البرید إلى ھذا العنوان

الطلبات ) الملكیةمكتب إسناد ( Title Bureauیجب أن ترسل إلى : مالحظة
 :الخاصة باستخراج سند الملكیة فقط التي تتضمن ما یلي

 عملیات حجز مقدم خدمات المرآب 
 شھادات اإلنقاذ 
 المنازل الُمصنعة 
 القوارب 
 المركبات ذات سند ضمان 
  بائع أو شركة مصنعة ترغب في استخراج سند ملكیة لمركبة أعادھا

 )Lemon Law(المشتري بموجب قانون اللیمون 
 

لطلب ملكیة فقط ولیس 
 التسجیل

 لتجدید

 لنقل اللوحات
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 :)ال تقدم إال وثائق أصلیة(وثائق اإلثبات المقبولة 

 .DMVأو قم بزیارة أحد المكاتب التابعة إلدارة  dmv.ny.govإذا لم تنطبق علیك أي من الحاالت الموضحة أدناه، فقم بزیارة الموقع اإللكتروني  

 :وكانت المركبةإذا تم شراء المركبة من بائع بوالیة نیویورك  .1

a. النموذج (التاجر  من قدم شھادة البیع الصادرة  -جدیدةMV-50 ( أو إیصال معاملة من إدارةDMV  شھادة المنشأ من وبوالیة نیویورك صادر عن البائع
 .الشركة المصنعة

b. النموذج (التاجر  من قدم شھادة البیع الصادرة  -مستعملةMV-50 ( أو إیصال معاملة من إدارةDMV  إما سند ملكیة أو وبوالیة نیویورك صادر عن البائع
 .تسجیل قابل لنقل الملكیة

 
 :إذا تم شراء المركبة من بائع خارج والیة نیویورك ولم یكن سند الملكیة بحوزة صاحب حق الحجز .2

a.  شھادة المنشأ من الشركة المصنعة وقدم فاتورة البیع  -لمركبة جدیدة بالنسبة)MCO (إذا لم یكن ھناك مساحة كافیة في شھادة . المنقولة إلى المالك الجدید
MCO  إلتمام النقل، فقدم شھادةMCO وفاتورة بیع لكل عملیة نقل ملكیة أو أي وثائق إعادة تعیین. 

b.  من خارج الوالیة وأي وثائق إعادة تعیین أخرىنسخة أصلیة من سند الملكیة أو التسجیل القابل للنقل الصادر وقدم فاتورة بیع  -لمركبة مستعملة بالنسبة. 

 
 :إذا تم شراء المركبة من خارج الوالیة وكان صاحب حق الحجز یحمل سند الملكیة .3

a.  ،أو ة، یجب أن تكون الشھادة في نفس الصفح. مصدقة من صاحب حق الحجز أو وكالة المركبات اآللیة خارج الوالیةقدم نسخة من سند الملكیة باسم المالك
 وعلى ملخص الملكیة الصادر عن وكالة المركبات اآللیة، وتُظھر اسم مالك المركبة، أو على مذكرة سند الملكیة، 

b.  قدم إفادة من صاحب حق الحجز تتضمن اسم المالك وسنة صنع المركبة، والطراز، ورقم تعریف المركبة)VIN .( یجب أن تكون اإلفادة مكتوبة على وثیقة
 ترویسة صاحب حق الحجز، ویجب أن تنص على أن صاحب حق الحجز یحمل سند الملكیة األصلي ویفھم أنھ سیتم استخدام نسخة سند الملكیة لتسجیلتحمل 

سجیل إخطاره بعد ت DMVعلى سبیل المثال، ال یمكن لصاحب حق الحجز أن یطلب من إدارة (یجب أال تخضع اإلفادة ألي شروط . المركبة في والیة نیویورك
 ).المركبة

أرسل طلبًا بالبرید للحصول . وثائق الملكیة الصادرة من خارج الوالیة DMVإصدار سند ملكیة أو تسجیل قابل للنقل حتى تقدم إلدارة  DMVال یمكن إلدارة : مھم
 من تسجیل والیة نیویورك الخاص بك إلىعلى سند ملكیة من والیة نیویورك، وثائق الملكیة أو سند الملكیة التي أعطاھا لك صاحب حق الحجز ونسخة 

Title Bureau )سترسل إدارة . على العنوان المذكور أدناه) مكتب إسناد الملكیةDMV سند الملكیة أو التسجیل القابل للنقل إلیك عبر البرید. 
Title Bureau, NYS Department of Motor Vehicles, 6 Empire State Plaza, Albany NY 12228 

 
 :إذا كانت المركبة مستأجرة من شركة تأجیر خارج الوالیة وبحوزة شركة التأجیر سند الملكیة .4

a.  ومن سند الملكیة الصادر من خارج الوالیة باسم شركة التأجیر  نسخةقدم 

b.  ،وخطابًا من شركة التأجیر ینص على أن الشركة تقر وتفھم أنھ سیتم استخدام نسخة سند الملكیة لتسجیل المركبة في والیة نیویورك 

c. النموذج (ملكیة مركبة مكتمل /طلب تسجیل*MV-82 ( میًا توكیًال رسأو ، "إذا كان مالك المركبة مختلفًا عن الُمسجل"یحمل توقیع مالك المركبة تحت قسم
 .یمنحك بموجبھ مالك المركبة اإلذن بتسجیل المركبة في والیة نیویورك

d. قد یتعین علیك دفع ضریبة مبیعات والیة نیویورك : مالحظة .قدم أیًضا نسخة من عقد إیجار المركبة الذي یوضح قیمة اإلیجار الشھریة ومدة عقد اإلیجار
 .على رصید مدفوعات اإلیجار

 أوMV-82 *ولنقل ملكیة المركبة إلى اسمك، یجب علیك إكمال النموذج . مستأجرة، یجب على شركة التأجیر نقل سند الملكیة إلیكعندما تشتري مركبة 
*MV-82TONودفع ضریبة المبیعات المنطبقة ،. 

 

 
 أو بطاقة تعریف ھویة تأمینیة حالیة وساریة من والیة نیویورك باسم الُمسجل، .1
 ، أو)شھادة التأمین( FH-1للمركبات باألجرة، نموذج  .2
 تصریح صادر من وزارة النقل الفیدرالیة أو إدارة النقل بوالیة نیویورك، أو .3
 .شھادة تأمین ذاتي .4

 
  

 وثائق إثبات الملكیة

 إثبات التغطیة التأمینیة
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MV-82.1A (2/21) 4من  4 الصفحة 
 

 )تابع(اإلثباتات المقبولة 

 
أو شھادة البیع اإللكترونیة ) MV-50النموذج (ویجب ذكر الفحص في شھادة البیع . من عملیة البیع كجزء فحص المركبات التي تم شراؤھا من بائع بوالیة نیویورك یجب .1

 ).eMV-50النموذج (
 :قد تتطلب المركبات التي تنقل ركابًا .2

  إذن تشغیل من إدارة النقل)DOT ( بوالیة نیویورك) انظر الرابطhttps://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/passenger(؛ 
  فحص إدارةDOT  انظر الرابط (بوالیة نیویوركhttps://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/inspection( أو تكون خاضعة لـ/و؛ 
 19بات المادة متطل-A ) انظر الرابطhttps://dmv.ny.gov/motor-carriers/information-and-forms-article-19( 

. أیام لتضعھ على المركبة 10وعندما تسجل مركبتك، فإنك تُمنح ملصق فحص مؤقتًا مدتھ . یجب فحص جمیع المركبات األخرى بعد تسجیلھا بوالیة نیویورك ألول مرة .3
 .أیام 10كبتك اجتیاز الفحص خالل ویجب على مر

 

 
عادة ما تكون موضوعة (إذا أجریت تعدیالت أو تمدیدات على مركبتك لزیادة سعة حمل الركاب، یجب علیك تقدیم صورة أو نسخة من جمیع الملصقات أو اللوحات  . 1

بمن فیھم (بالغین أو أكثر  9وإذا أجریت تعدیالت أو تمدیدات على المركبة وصار بھا حالیًا مكان یتسع لجلوس . DMVإلى مكتب إدارة ) على باب السائق الجانبي
 .بوالیة نیویورك DOTبوالیة نیویورك أو خطاب إعفاء من إدارة  DOT، یجب علیك إظھار شھادة الفحص األصلیة من إدارة )السائق

 

 
 ).MV-50النموذج (إذا تم شراء المركبة من بائع بوالیة نیویورك، فقدم شھادة البیع  .1
إذا كانت المركبة ھدیة أو  6یجب أیًضا إكمال القسم . DTF-802 **إذا تم شراء المركبة من بائع خارج والیة نیویورك أو من فرد خاص أو شركة، فأكمل النموذج  .2

وإذا لم یكن . الزوجة/زوجة األب أو طفل الزوج/الزوجة أو ولي األمر أو الطفل أو زوج األم/السوقیة العادلة إلى شخص بخالف الزوجكانت قد بیعت بأقل من القیمة 
 .6ا إكمال القسم وإذا بیعت مقطورة بأقل من القیمة السوقیة العادلة أو إذا كانت ھدیة، یجب علیك دائمً . مطلوبًا، یلزم تقدیم فاتورة بیع موقعة من البائع 6القسم 

 .وقد یُطلب منك تقدیم إثبات لإلعفاء. DTF-803**إذا زعمت أنك معفي من دفع ضریبة المبیعات، فأكمل النموذج  .3
ك دفع الرصید ویجب علی. وقدم فاتورة بیع DTF-804**إذا دُفعت ضریبة المبیعات لوالیة أخرى ویُسمح بالمطالبة برصید دائن عن تلك المدفوعات، فأكمل النموذج  .4

 .DTF-802**وإذا لم یُسمح بالمطالبة برصید دائن، فأكمل النموذج . المستحق إن ُوجد
 

 
 قدم رقم اللوحة أو سند الملكیة أو التسجیل الصادر للمركبة التي سجلتھا الشركة بوالیة نیویورك، أو .1
 قدم نسخة معتمدة من شھادة تأسیس الشركة، أو .2
 .شھادة داخل حرز مختوم أو إیصال تقدیم ملف صادر من وزارة خارجیة والیة نیویورك .3
یُرجى التواصل مع أحد مكاتب .) ، إلخ)LLC(، شركة ذات مسئولیة محدودة )LLP(مثل شركة تضامنیة ذات مسئولیة محدودة (لمنظمات األعمال بخالف الشركات  .4

 .لتحدید اإلثباتات المقبولة DMVإدارة 
 

 
 .قدم شھادة شراكة لدى كاتب المقاطعة -بالنسبة للشراكة  .1
 .قدم نسخة من إیصال تقدیم ملف العمل تحت اسم تجاري الصادر من كاتب المقاطعة -) DBA(بالنسبة لألفراد الذین یستخدمون اسًما تجاریًا  .2
 .قدم نسخة معتمدة من شھادة االسم المستعار الصادرة من وزیر الخارجیة، شعبة الشركات -بالنسبة للشركات التي تستخدم اسًما مستعاًرا  .3

 

 
. لشراء أو بیع أو تسجیل مركبة یملكھا الموكل") الوكیل("تفویًضا بموجب توكیل رسمي إلى شخص ") الموكل"أي (یجب تقدیم وثیقة التوكیل الرسمي عندما یمنح كیان ما 

 :ویجب أن یحتوي التوكیل الرسمي على ما یلي
 تاریخ توقیع الموكل على التوكیل الرسمي؛ .1
 ؛)الكیان المانح للتوكیل الرسمي(التوقیع واالسم والعنوان الموثق للموكل  .2
 ؛)بموجب التوكیل الرسميالشخص الذي یُمنح لھ التفویض (اسم الوكیل وعنوانھ  .3
 .اسم وعنوان الشركة أو الشراكة، إن انطبق .4

 .بعد توقیعھ على جمیع النماذج" A..P"كتابة ) الشخص الذي یُمنح لھ التوكیل الرسمي(یجب على الوكیل : مالحظة
 
 

 .متاحة أیًضا في إدارة الشئون الضریبیة والمالیة بوالیة نیویورك DTFنماذج ضریبة المبیعات ** 

 إثبات فحص

 المركبات التي أجریت علیھا تعدیالت

 إثبات تخلیص ضریبة المبیعات

 إثبات تأسیس الشركة

 أو استخدام اسم تجاري) DBA(إثبات الشراكة أو األعمال تحت اسم تجاري 

 التوكیل الرسمي

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-1
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