
 

MV-82.1BA (8/15)   2من  1الصفحة 
 

Department of 
Motor Vehicles 

 تسجیل/تملیك القوارب في والیة نیویورك   
انظر الصفحات الزرقاء في دلیل الھاتف المحلي ، أو تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني لدائرة تسجیل المركبات  
 اآللیة للحصول على أرقام ھواتف دائرة تسجیل المركبات اآللیة. 
 

  .یحدد كل قسم األوراق الالزمة لكل إجراء.   اقرأ القسم أدناه للتعرف على اإلجراء الذي تریده 
  على الموقع اإللكتروني لدائرة تسجیل المركبات اآللیة  و إن النماذج التي بجانبھا عالمة النجمة (*) متاحة في أي مكتب من مكاتب دائرة تسجیل المركبات اآللیةdmv.ny.gov 

 

 : التالیةنیویورك، قدَّم أصول الوثائق  والیة قارب مزود بمحرك ألول مرة في تسجیل

 ). *MV-82Bالنموذج طلب تسجیل/تملیك قارب مكتمل ( . 1
(شھادة المنشأ صادرة عن الشركة المصنعة؛ شھادة ملكیة صادرة عن والیة  سند الملكیة   . 2

نیویورك أو والیة أخرى؛ أو وثیقة التسجیل القابلة للتحویل؛ أو وثیقة خفر السواحل  
 ؛ 2، انظر الصفحة األمریكي)

فاتورة البیع، إذا اشتریت القارب من خالل البیع بالتراضي بین البائع والمشتري، (بیع من   . 3
 ؛ 2فرد آلخر) أو من متجر أو سمسار یخوت أو من تاجر، انظر الصفحة 

 ؛ 2نموذج دفع ضرائب المبیعات*، انظر الصفحة  . 4
أو بطاقة    تعلم قیادة من والیة نیویورك أو رخصة    رخصة قیادة ساریة صادرة  -سند ھویة   . 5

(سندات    *ID-82ھویة غیر السائق أو اطَّلع على نموذج دائرة تسجیل المركبات اآللیة 
 الھویة الالزمة للتسجیل والتملیك) للتعرف على الوثائق األخرى المقبولة. 

 . 2في حال التسجیل لصالح مؤسسة، انظر الصفحة   . 6
 . 2التسجیل لصالح شراكة، انظر الصفحة في حال   . 7

من طلب   3إذا كان صاحب التسجیل یؤجر القارب، فیجب على المالك إكمال القسم   . 8
) والتوقیع علیھ أو تقدیم إذن تسجیل مكتمل  *MV-82Bتسجیل/تملیك قارب (النموذج  

)MV-95*ك  ) وإرفاقھ مع نسخة من عقد اإلیجار وسندات الملكیة وسندات ھویة المال
 ).7أو رقم  6أو رقم   5(انظر القسم رقم  

 الرسوم المستحقة (شیك أو نقدًا أو حوالة مالیة بریدیة أو بطاقة ائتمان):  . 9

   دوالًرا  26.25  -قدًما   16أقل من 
 16    دوالًرا   57.50- قدًما    26قدًما لكن أقل من 
 26 دوالًرا  93.75  -قدًما فأكثر  

  التسجیل ھذه الرسوم مقابل 
 . لمدة ثالث سنوات

وال تشمل رسوم الملكیة أو  
 الرھن. 

یجب إرفاق وثائق التسجیل/التملیك التي یقدمھا أي شخص غیر صاحب التسجیل مع   . 10
في والیة نیویورك أو بطاقة    صاحب التسجیلمن رخصة أو تصریح قیادة    نسخة مصورة 

تصریح القیادة الصادر من والیة نیویورك أو بطاقة ھویة غیر    أصلھویة غیر السائق و  
 السائق تخص الطرف الذي یقدم الوثائق.

تسجیل القارب في دائرة تسجیل المركبات   قبل)  HINرقًما (  12على رقم ھیكل السفینة المكون من  والطرازات األحدث 1973القوارب من طراز عام  عیجمأن تحتوي  یجبمالحظة: 
القارب)، أو تنزیل النموذج من الموقع اإللكتروني   -(طلب للحصول على رقم ھیكل السفینة   OPS -420اآللیة. لطلب رقم ھیكل السفینة، یجب علیك إكمال نموذج المتنزھات والترفیھ 

 .www.nysparks.com/boats) من ھذا الرابط  Office of Parks, Recreation and Historic Preservation ,OPRHPلمتنزھات والترفیھ والمحافظة التاریخیة (لمكتب ا

 :في المربع  MV-82Bراجع األوصاف التالیة إلكمال خانة "نوع القارب" في النموذج  -نوع القارب 
   قارب یوفر حمایة ضئیلة أو معدومة من الطقس، مثل قارب التجدیف أو زورق بخارّي ذي وحدة قیادة في منتصفھ أو قارب طراز   -مفتوحBowrider  .أو قارب إنقاذ 
   سیاحیة.   قارب یحتوي على مقصورة مغلقة یمكن للركاب التجمع فیھا لالحتماء من الطقس، مثل قوارب القمرة أو قوارب رحالت  -مقصورة 
  لتي تمارس على القوارب  قارب یضم أماكن مخصصة للنوم واألكل واالستحمام، وھو عادة بطيء الحركة، وال یستخدم في الرحالت السیاحیة لمسافات طویلة أو لألنشطة ا   -بیت مائي

 مثل التزحلق على الماء. 
  البرمائیة (أمفیكار)، السیارات البرمائیة ( قوارب السباق، الزوارق الشخصیة، السیارات  -غیر ذلكATV  القوارب، الزوارق الھوائیة، القوارب المبتكرة، وحاصدات األعشاب/(

 المائیة وغیرھا. 
 

 معلومات متعلقة بتسجیل قارب و/أو تملیكھ، یرجى تقدیم: تغییر تسجیل قارب، یرجى تقدیم:  تجدید 
)؛ إذا لم تكن MV-3Bطلب مكتمل لمذكرة تجدید تسجیل قارب (النموذج  . 1

المذكرة متاحة، أو إذا كانت المعلومات الواردة في المذكرة غیر صحیحة 
 و )؛ *MV-82B( (بخالف العنوان)، فأكمل طلب تسجیل/تملیك قارب

 أعاله). 9الرسوم المستحقة (انظر رقم   . 2

 )؛MV-82B*طلب تسجیل/تملیك قارب مكتمل (النموذج  . 1
 من قسم "التسجیل" أعاله)؛ 7أو  6أو  5سند ھویة صاحب التسجیل (انظر النقاط أرقام  . 2
لتغییر االسم أو الشراكة أو سنة الطراز أو رقم ھیكل السفینة، قدم إثباتًا على التغییر  . 3

 والمطلوب إجراؤه، 
 سند الملكیة (التسجیل أو التملیك).  . 4

 

م: استبدال  م: استبدال  سجل أو/أو ملصق مفقود أو ُمقطع أو تالف، قدِّ  سند ملكیة مفقود أو ُمقطع أو تالف، قدِّ
 )؛MV-82Bتسجیل/تملیك قارب مكتمل (النموذج *طلب  . 1
من قسم  7أو  6أو  5سند ھویة صاحب التسجیل (انظر النقاط أرقام  . 2

 و"تسجیل" أعاله)؛ 
 دوالر  2.00 -الرسوم المستحقة   . 3

 )؛*MV-902طلب مكتمل للحصول على نسخة طبق األصل من شھادة الملكیة ( . 1
 ومن قسم "تسجیل" أعاله)؛  7أو  6أو  5سند ھویة المالك (انظر النقاط أرقام   . 2
 دوالًرا  20 -الرسوم المستحقة   . 3

 

 قدًما أو أكثر، یرجى تقدیم: 14والطرازات األحدث والتي یبلغ طولھا  1987بالنسبة للزوارق من طراز عام  للحصول على سند ملكیة فقط

 )؛*MV-82TONأو طلب تملیك (النموذج  *MV-82Bطلب تسجیل/تملیك قارب مكتمل (النموذج  . 1
 )؛2سند ملكیة (انظر الصفحة . 2
 من قسم "تسجیل" أعاله)؛ 7أو  6أو  5سند ھویة المالك (انظر النقاط أرقام   . 3
) الموجود في أي مكتب من مكاتب دائرة تسجیل المركبات  FS-6Tنموذج دفع ضرائب المبیعات (نموذج رقم   . 4

 و اآللیة، أو أصل فاتورة البیع صادرة من البائع وتتضمن مبلغ ضریبة المبیعات المحصل؛  
 ". Commissioner of Motor Vehiclesدوالًرا مستحق الدفع إلى " 50شیك بمبلغ  . 5

  5إلى  2یجب إرسال الطلبات الخاصة بالملكیة والبنود من 
 إلى العنوان التالي: بالبرید فقط

 

NYS Department of Motor Vehicles 
Title Bureau 
6 Empire State Plaza 
Albany NY 12228-0322 

 .) MV-900دوالرات یدفعھا المقرض وتُقدم مع نموذج   5قد تُطبق رسوم رھن إضافیة بقیمة ملحوظة: (
  

{

https://dmv.ny.gov/
https://parks.ny.gov/recreation/boating/


 

MV-82.1BA (8/15)   2من  2الصفحة 
 

  وثائق إثبات الملكیة المقبولة
 إذا كان القارب جدیًدا وباعھ لك تاجر (سواًء في والیة نیویورك أو والیة أخرى):  . 1

a.  ) شھادة المنشأ أو بیان المنشأ صادر عن الشركة المصنعةMCO   أوMSO   و )؛ 
b.   فاتورة البیع (یجب أن تتضمن اسم الطراز ورقمھ، وسنة الصنع، والطراز، ورقم تعریف

  جبیھیكل السفینة واللون واسم المشتري/البائع وعنوانھ وتاریخ البیع وسعر الشراء). 
المعلومات   عیجمعلى  خوتی الصادرة من البائع/سمسار ال ع یأصل فاتورة الب  حتويیأن 
 : ةیالتال
   (للتجار في والیة نیویورك فقط) فاتورة بیع بھا رقم تسلسلي 
 اسم وعنوان المحل التجاري/سمسار الیخوت 
  تاریخ البیع 
   (للتجار في والیة نیویورك فقط)أرقام    7رقم تسجیل المنشأة المكون من 
  رقم التعریف الضریبي 
  ھیكل السفینة وسنة الصنع والطراز والطول والمادة  وصف القارب، یشمل ذلك رقم

 المصنوع منھا ھیكل السفینة ونظام الدفع
  ،إذا كان ینطبق  رقم تسجیل القارب في والیة نیویورك 
  توضیح ما إذا كان القارب جدیدًا أو مستعمًال 
  للتجار في والیة نیویورك فقطإقرار بتحصیل ضریبة المبیعات المطبقة بالكامل)( 
  ،(للتجار فقط) إذا كان ینطبق معلومات المقایضة 
  (للتجار فقط) اسم وعنوان المشتري 
  (لسماسرة الیخوت فقط)اسم وعنوان المشتري والبائع 
  (للتجار فقط)معلومات الرھن، إن وجدت 
   (لسماسرة الیخوت فقط)توقیع المشتري والبائع والسمسار 
  (للتجار فقط) توقیعا المشتري والتاجر 

في وقت شرائھ، وكان مسجًال قبل ذلك في والیة نیویورك أو في   مستعمال إذا كان القارب  . 2
 والیة أخرى، فیجب تقدیم:

a.   سند ملكیة المالك السابق أو وثیقة التسجیل القابلة للتحویل موقعة بالتنازل للمالك الجدید أو
مماثلة صادرة عن سلطة قضائیة أخرى. إذا كانت ھناك أكثر من  التاجر، أو سندات ملكیة  

عملیة نقل ملكیة واحدة (بالنسبة للقوارب غیر المسجلة)، فستحتاج إلى جمیع فواتیر البیع  
 و المتتابعة؛ 

b.   1فاتورة البیع (انظر البند رقمb  .(انظر أدناه) أعاله) وإثبات دفع ضرائب المبیعات 

إذا كان القارب مستعمًال في وقت شرائھ ولم یُسجل قط في والیة نیویورك أو في أي   . 3
 والیة أخرى، فیجب تقدیم:

a.  ) شھادة المنشأ أو بیان المنشأ من الشركة المصنعةMCO   أوMSO  موقعة (
 بالتنازل للمالك الجدید؛

b.   فاتورة بیع صادرة عن المالك األصلي بھا جمیع عملیات نقل الملكیة المتتالیة بین
 و األفراد؛ 

c.   1فاتورة بیع صادرة عن المالك السابق (انظر البند رقمb.( 

والطرازات األحدث ویبلغ طولھ   1987إذا كان القارب من طراز عام  مالحظة:
في نیویورك  على المقیم فیجبقدًما أو أطول، وغیر موثق،  14

 الحصول على سند ملكیة باسمھ قبل نقلھ ملكیتھ إلى مالك جدید. 
)، أو جاٍر توثیقھ USCGإذا كان القارب الُمشترى موثقًا لدى خفر السواحل األمریكي ( . 4

 لدى خفر السواحل األمریكي، و:

a.   شھادة توثیق خفر السواحل األمریكي (النموذج    –الوثائق باسم المالك الحالي
CG-1270  باسم المالك؛ أو شھادة توثیق أجنبیة مترجمة إلى اللغة اإلنجلیزیة (

 )؛ 368أو النموذج  5119A ومعتمدة من المترجم ومكتب الجمارك (النموذج  
b.  وثیق أمریكیة صادرة نسخة من شھادة ت -جاٍر نقل الوثائق إلى مالك جدید

 ) وفاتورة بیع إلى المالك الجدید؛CG-1270عن المالك السابق (النموذج 
c. نسخ مصورة من سند الملكیة (سند الملكیة، وثیقة  -جاٍر إصدار الوثائق

التسجیل القابلة للتحویل أو شھادة المنشأ أو بیان المنشأ صادرة من الشركة 
 )؛CG-1258ى الوثائق () وطلب الحصول علMSOأو   MCOالمصنعة (

d. خطاب الحذف من خفر السواحل األمریكي   –یرغب المالك في إیقاف التوثیق
مرفق مع فاتورة البیع الصادرة عن التاجر (تشمل رقم ھیكل السفینة وسنة  

الصنع والطراز وطول القارب)، أو إذا كان البیع بالتراضي بین البائع 
لدى خفر السواحل األمریكي  والمشتري، فقدَّم نسخة من شھادة التوثیق

 ) مرفقة مع خطاب الحذف. CG-1270(النموذج 

 
  إثبات دفع ضرائب المبیعات 

إذا اشتریت القارب من تاجر، فیجب أن یتضمن أصل فاتورة البیع مبلغ ضریبة  . 1
 المبیعات المحصل.

الضرائب إذا لم تُدفع ضریبة المبیعات إلى تاجر مسجل في نیویورك أو إلى دائرة  . 2
بوالیة نیویورك، فسوف تحصلھا دائرة تسجیل المركبات اآللیة عند تسجیل القارب. 

دوالر (یشمل  230,000، إذا كان سعر البیع أكثر من 2015یونیو  1اعتباًرا من 
  230,000ذلك أي محرك خارجي أو مقطورة تباع مع السفینة)، فأي مبلغ یزید عن  

 دوالر معفى من ضریبة المبیعات. 
م أصل فاتورة البیع و: . 3  قدِّ

a. 802**وجھ النموذج  أكمل-DTF  ،و  ووقع علیھ 
b.  802** یجب على البائع/المانح إكمال ظھر النموذج والتوقیع علىھ-DTF ،

إذا جرى شراء القارب بأقل من القیمة السوقیة العادلة، أو إذا كان القارب 
 ھدیة (بغض النظر عن صلة القرابة).

 . DTF-803**للمطالبة بإعفاء من ضریبة المبیعات، أكمل النموذج  . 4
إذا اشتریت القارب من خارج الوالیة وكنت تتقدم بطلب للحصول على إعفاء من  . 5

 النموذجضریبة المبیعات المدفوع قیمتھا في الوالیة األخرى، فأكمل 
 **DTF-804.  .أصل فاتورة البیع مطلوب 

) من أي مكتب من مكاتب دائرة تسجیل المركبات اآللیة  DTF, Department of Taxation and Financeنماذج دائرة المالیة وتحصیل الضرائب (**یمكن الحصول على  
 ). www.tax.ny.gov) ودائرة المالیة وتحصیل الضرائب (dmv.ny.govوھي متاحة أیًضا على موقعي دائرة تسجیل المركبات اآللیة (  أو من دائرة الضرائب بالوالیة.

 
  إثبات تأسیس الشركة

 أوتسجیل قارب أو تملكیھ في نیویورك باسم الشركة نفسھا  . 1
 أو نسخة معتمدة من شھادة تأسیس الشركة صادرة من والیة نیویورك  . 2
 فقط:  للمؤسسات في والیة نیویوركبالنسبة  . 3

a.   شھادة حسن السمعة أو إثبات السریان صادرة من مكتب وزارة الخارجیة
 أوبوالیة نیویورك؛ 

b.  .إیصال تقدیم طلب صادر من مكتب وزارة خارجیة بوالیة نیویورك 
 فقط:  للمؤسسات خارج الوالیةبالنسبة  . 4

a.  أو نسخة معتمدة من شھادة تأسیس الشركة صادرة من الوالیة األم؛ 

b. .ریان أو المناقصة على تعاقدات أجنبیة صادر من مكتب شھادة إثبات الس ب
 وزارة الخارجیة بوالیة نیویورك.

): إیصال تقدیم طلب  DBAبالنسبة للشركات التي تدیر األعمال تحت أسماء تجاریة (  . 5
 . DBAصادر من مكتب وزارة الخارجیة بوالیة نیویورك، وإرفاق شھادة  

الفردیة: تختلف شھادات اإلثبات باختالف نوع بالنسبة لمؤسسات األعمال  . 6
المنظمة. تواصل مع أحد المكاتب التابعة لدائرة تسجیل المركبات اآللیة للحصول  

 على المعلومات. 
 

  شھادة الشراكة

 و تقدیم شھادة الشراكة (لدى كاتب المقاطعة)؛  . 1
 ).MV-83Tللمركبة، فیجب علیك أیًضا تقدیم بیان شراكة أو ملكیة مشتركة (النموذج *) أو مالكین مشتركین 2إذا كان ھناك أكثر من شریكین ( . 2
 صادر من كاتب المقاطعة. DBA)، یجب تقدیم نسخة من إیصال تقدیم طلب بالحصول على شھادة DBAبالنسبة لمؤسسات ممارسة األعمال التجاریة تحت اسم ( . 3

 
  إثبات التأمین 

 یلزم إثبات التأمین عند تسجیل القوارب. ال

https://dmv.ny.gov/
https://www.tax.ny.gov/


 

 

 "نوع القارب"

 مفتوح 

 قارب یوفر حمایة ضئیلة أو معدومة من الطقس، مثل قارب التجدیف 
 أو قارب إنقاذ. Bowriderأو زورق بخارّي ذو وحدة قیادة في منتصفھ أو قارب طراز 

 

 

 مقصورة 

 سیاحیة. قارب یحتوي على مقصورة مغلقة یمكن للركاب التجمع فیھا لالحتماء من الطقس، مثل قوارب القمرة أو قارب رحالت 

 

  



 

 

 بیت مائي 

 قارب یضم أماكن مخصصة للنوم واألكل واالستحمام،  
 وھو عادة بطيء الحركة، وال یستخدم للرحالت البحریة ذات المسافات الطویلة

 أو لألنشطة التي تمارس على القوارب مثل التزحلق على الماء

 

 

 أخرى 

 )/القوارب، الزوارق الھوائیة،  ATVالبرمائیة (أمفیكار)، السیارات البرمائیة (قوارب السباق، الزوارق الشخصیة، السیارات 
 والقوارب المبتكرة، وحاصدات األعشاب المائیة وغیر ذلك.
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