
طلب تسجيل مركبة/قارب

يرجى قراءة هذا قبل تقديم الطلب

توفر وحدة السجالت واإلفصاح نسًخا من املستندات والسجالت املوجودة. نحن ال نقدم حاليًا شهادات امللكية وال شهادات التسجيل. وإننا ال نقوم أيًضا بخدمات الرتخيص أو منح سندات امللكية.

أرسل جميع طلبات السجالت العامة للمركبات والقوارب باستخدام هذا النموذج أو بوابة السجالت العامة )https://wadolpublicrecords.nextrequest.com(. ال 

نقدم سجالت رًدا عىل املكاملات الهاتفية إىل إدارة الرتاخيص. إذا كنت بحاجة إىل معلومات للعديد من املركبات أو القوارب، فاستخدم استامرة طلب واحدة وقم بإدراج جميع املركبات والقوارب 

عىل ورقة منفصلة.

ال ميكننا معالجة النامذج غري املكتملة وغري املوقعة.

ال تقدم هذه االستامرة إذا كنت…

بحاجة إىل سند ملكية أو مساعدة يف الرتخيص 	 

 للحصول عىل سند ملكية أو تسجيل أو عالمات تبويب أو لوحات، أو استبدالها، يرجى زيارة dol.wa.gov، أو مكتب ترخيص املركبات، أو االتصال مبركز خدمة العمالء لدينا 	 

عىل 360.902.3770 

لشؤون رخصة القيادة، يرجى زيارة dol.wa.gov أو اتصل مبركز خدمة العمالء لدينا عىل الرقم 360.902.3900 	 

تبحث عن سجالت صيانة املركبات أو القوارب أو إثبات التأمني )ال تحتفظ إدارة الرتاخيص بهذه السجالت(	 

 تبحث عن معلومات حول املركبات أو القوارب املهجورة أو غري املرصح بها: ال ميكنك البيع أو افرتاض امللكية للمركبات أو القوارب التي تم العثور عليها أو تركها داخل ممتلكاتك أو يف 	 

أي مكان آخر، وال تستطيع إدارة الرتاخيص توفري معلومات املالك لك. 

بالنسبة للمركبات: اتصل برشكة شاحنات سحب مسجلة إلزاحتها ونقلها. 	 

للقوارب: اتصل بوكالة إنفاذ القانون املحلية للحصول عىل إرشادات.	 

تبحث عن سجالت للمركبات أو القوارب التي ليست يف حوزتك، فأنت ال متلكها أو مل متتلكها قط. 	 

وميكن السامح باإلفصاح يف ظروف معينة عىل النحو املحدد يف هذه القوانني:

 

	

18USC2721-2725 – 1994 قانون حامية خصوصية السائق االتحادي لعام

 

	

WAC 308-93-087و WAC 308-10-075و46.12.635 و46.12.640، و )RCW( 42.56 املُعدل Washington قانون :Washington قوانني
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للتحقق فقط

طلب تسجيل مركبة/قارب

استخدم هذا النموذج لطلب نسخ من سجالت املركبات والدراجات النارية وعربات الثلوج وسيارات التخييم واملنازل 
املتنقلة واملقطورات والقوارب التي متتلكها أو امتلكتها.

 	dol.wa.gov للحصول عىل سندات ملكية أو تسجيل أو عالمات تبويب أو لوحات، أو استبدالها، يرجى زيارة 

 للمساعدة يف سندات امللكية والرتخيص، اتصل مبدقق حسابات املقاطعة املحيل أو مكتب ترخيص املركبات املحيل.	 

إذا كنت بحاجة إىل مزيد من املساعدة، فاتصل بخدمة العمالء عىل الرقم 360-902-3770 .	 

الطلبات املقدمة من الجمهور والحكومة – مجانًا
يرجى إكامل هذا النموذج وإرساله بالربيد، أو تخطَّ النموذج واستخدم بوابتنا عرب اإلنرتنت. 

تُعالَج الطلبات حسب الرتتيب الذي تم استالمها به.

طلبات الرشكات – 2.00$ لكل سجل

أكمل هذه الصفحة ووقِّع عليها، وأرفق أي مستندات مطلوبة، ثم أرسلها باستخدام إحدى الطرق املدرجة أدناه.

مبجرد معالجة طلبك، ستتلقى فاتورة بها تعليامت حول كيفية إرسال املبلغ بالربيد.

بوابة السجالت العامة )األرسع(

تسجيل الدخول إىل:

wadolpublicrecords.nextrequest.com

الربيد
Vehicle/Vessel Records Disclosure Unit

Department of Licensing
PO Box 2957

 Olympia, WA 98507

معلوماتك

# CPS، إن ُوجداسم النشاط التجاري أو الوكالة/الوالية القضائية، إن ُوجداطبع أو اكتب اسمك )األخري، األول، األوسط(

الرقم الربيديالواليةاملدينةالعنوان الربيدي )مطلوب(

 إعادة السجالت يل بواسطة# هاتف مكون من 10 أرقام

 البوابة  الخدمة الربيدية للواليات املتحدة
الربيد اإللكرتوين مطلوب لحساب البوابة

معلومات عن املركبات/القوارب
)HIN/VIN( تحديد هوية املركبة/هيكل السفينة # # لوحة الرتخيص/السجل  الطراز  صنع  سنة 
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أجب عن األسئلة التالية

هل السيارة أو القارب يف حوزتك؟..........................................................................................................................................................................................................  نعم  ال. 1

إذا كانت اإلجابة بـ "نعم"، فكيف حصلت عليها/عليه؟ 

اسم املالك/عنوانه إذا كان معروفًا . 2

ما املعلومات التي تحتاج إليها؟ )بالنسبة لسيارات التخييم، قم بتضمني الحجم أو رقم تعريف املركبة أو املوقع أو املالك/عنوانه إذا كان معروفًا(. 3
 تقرير البيع املقدم من البائع  املالك الحايل  تاريخ سند امللكية

أو يرجى وصف ما تحتاج إليه:

كيف ستستخدم السجالت؟. 4

التصديق عىل التوقيع )مطلوب(
من خالل التوقيع أو كتابة اسمك، فإنك تؤكد أن املعلومات حقيقية وصحيحة.

توقيع الشخص أو ممثل عنه تاريخ التوقيع ومكانه )املقاطعة( 

 Washington وما يليه. يخضع الكشف عن املركبات والقوارب أيًضا لقوانني والية DPPA 18 U.S.C. § 2721 يخضع الكشف عن سجل السيارة لقانون حامية خصوصية السائق الفيدرايل 

RCW 46.12.635 و46.55 وWAC 308-10-075. يجوز رفض الطلبات كليًا أو جزئيًا، ويجوز تنقيح املعلومات الشخصية أو معلومات الهوية.

https://www.dol.wa.gov
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*** املعلومات املطلوبة عن الرشكة/املنظمة ***

اعتامًدا عىل نوع رشكتك/مؤسستك، قدم املستندات التالية مع طلبك: 

رخصة عملك من والية Washington – أرفق نسخة مقروءة من رخصة عملك الحالية  

رشكة تجارية خارج والية Washington – أرفق نسخة مقروءة من واحدة مام ييل: 

– رخصة عملك الحالية، أو
)TIN( أو رقم التعريف الرضيبي الفيدرايل )EIN( رسالة موقعة من املالك أو املمثل املفوض تشري إىل أنك وكيله. يجب أن تتضمن الرسالة رقم تعريف صاحب العمل الفيدرايل  –

املنظمة أو الرشكة غري الهادفة للربح – أرفق نسخة مقروءة من واحد مام ييل: 

– عقد تأسيس رشكتك املقدم إىل وزير الخارجية، أو
– حالة اإلعفاء الرضيبي الخاصة بك، )c()3()501(، من دائرة اإليرادات الداخلية

ر/وكيل شحن – يرجى إرفاق نسخ مقروءة من:  مصدِّ

– رخصة عملك الحالية
– فاتورة بيع

– الوثائق املوقعة التي تخولك الترصف نيابة عن املشرتي
املحامي – أرفق نسخة مقروءة من بطاقتك الحالية للمحامني املرخصني، أو إثبات الحالة الحالية/النشطة للمحامني املرخصني يف واليتك.  

محقق خاص – أرفق نسخة مقروءة من ترخيص محققك الحايل. 

ال ميكنك استخدام املعلومات الشخصية الواردة يف سجل تسجيل السيارة أو القارب لجهة اتصال تجارية غري مرغوب فيها. يُقصد بجهة اتصال تجارية غري مرغوب فيها أنها جهة اتصال تهدف 
.RCW 46.12.635)1()c( .إىل أن تؤدي إىل البيع أو الرتويج ألي سلع أو خدمات إىل شخص مذكور يف املعلومات التي تم الكشف عنها
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