
  
  ـيـــالمعهد المروري األردن

  م٢٠١٢:     /        / التاريخ
  
  ٣سم٢٥٠ة محركها على ــتزيد سع) عادية(ة آلية ــدراج )نقل ملكية(ب ــوذج طلــنم

  )٤٦- (                             للدراجة رقم                
  

  .............:..............الرقم الوطني............):.................................المشتري(اسم مقدم الطلب
  :.....................رقم الهاتف..... :....../..../تاريخ الوالدة:........... مكان الوالدة:............. األماسم 

  ..........................-:توقيع مقدم الطلب

  

  :الستعمال المدقق
  )٣سم(              سعة محرك الدراجة(          ) موديل ) ٤٦-(              رقم قمت بتدقيق قيود الدراجة  -
  م/   /        تاريخ انتهاء الترخيص  (                  )   صنف الدراجة(                  ) نوع الدراجة -
  ....................................))(............................................البائع(الدراجة  اسم مالك -
  :وتحمل األرقام التالية (...........) عدد الدراجات المسجلة باسم مقدم الطلب -
٤٦-.  (                   ٣)      ٤٦- . (                ٢          )٤٦-                . (   ١(  
  

  :المرفقة الوثائق
  تاريخ االنتهاء     تاريخ اإلصدار    الرقم     نوع الوثيقة  متسلسل

        جواز سفر/ هوية األحوال مدنية  .١
        )نارية دراجة(أولىرخصة القيادة فئة   .٢
  الموافقات األمنية  .٣

  المطلوبة
        موافقة دائرة المخابرات العامة

        موافقة األمن الوقائي
        موافقة إدارة المعلومات الجنائية

  

  :...............التوقيع ......:....................................االسم :..............الرتبة... .......:........الرقم
  

  م/      /       تاريخ  (  ) جلسة رقم ) العادية(قرار لجنة طلبات تسجيل وترخيص الدراجات اآللية
................................................................................................................  

................................................................................................................  
  مندوب                                                      مندوب                                       مندوب              مندوب 
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  )٤٦- (                             للدراجة رقم                
  

  :...........................الرقم الوطني):.............................................المشتري(اسم مقدم الطلب
  :.....................رقم الهاتف:....../..../..... تاريخ الوالدة:........... مكان الوالدة............. :اسم األم

  ..........................-:توقيع مقدم الطلب

  

  :الستعمال المدقق
  )٣سم            (  سعة محرك الدراجة(          ) موديل ) ٤٦-(              قمت بتدقيق قيود الدراجة رقم  -
  م/   /        تاريخ انتهاء الترخيص  (                  )   صنف الدراجة(                  ) نوع الدراجة -
  )(................................................................................)البائع(اسم مالك الدراجة  -
  :وتحمل األرقام التالية (...........) اسم مقدم الطلبعدد الدراجات المسجلة ب -
٤٦-.  (                   ٣)      ٤٦- . (                ٢)          ٤٦- . (                  ١(  
  

  :الوثائق المرفقة
  تاريخ االنتهاء     تاريخ اإلصدار    الرقم     نوع الوثيقة  متسلسل

        جواز سفر/ هوية األحوال مدنية  .١
        )نارية دراجة(رخصة القيادة فئة أولى  .٢
  الموافقات األمنية  .٣

  المطلوبة
        موافقة دائرة المخابرات العامة

        موافقة األمن الوقائي
        موافقة إدارة المعلومات الجنائية

  

  :...............التوقيع:.......................................... ماالس:.............. الرتبة:.................. الرقم
  

  م/      /       تاريخ  (  ) جلسة رقم ) العادية(قرار لجنة طلبات تسجيل وترخيص الدراجات اآللية
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  اللجنة االولمبية األردنية               المجلس األعلى للشباب أو من يحل محلة       ادارة السير         ادارة ترخيص السواقين والمركبات
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  ٣سم٢٥٠ة محركها على ــتزيد سع) ةعادي(ة آلية ــدراج) تسجيل(ب ــوذج طلــنم

  
  :...........................الرقم الوطني):.............................................المشتري(اسم مقدم الطلب

  :.....................رقم الهاتف:....../..../..... تاريخ الوالدة:........... مكان الوالدة:............. اسم األم
  ..........................-:توقيع مقدم الطلب

  

  :الستعمال المدقق
  )            (             رقم محرك )         (                        رقم  ذات الشاصي قمت بتدقيق قيود الدراجة -
    (               )الدراجةصنف (           ) نوع الدراجة) ٣سم  (      سعة محرك الدراجة)       (    موديل -
  :وتحمل األرقام التالية (...........) عدد الدراجات المسجلة باسم مقدم الطلب -
٤٦-.  (                   ٣)      ٤٦- . (                ٢)          ٤٦- . (                  ١(  
  

  :الوثائق المرفقة
  تاريخ االنتهاء     دارتاريخ اإلص    الرقم     نوع الوثيقة  متسلسل

        جواز سفر/ هوية األحوال مدنية  .١
        )نارية دراجة(رخصة القيادة فئة أولى  .٢
  الموافقات األمنية  .٣

  المطلوبة
        موافقة دائرة المخابرات العامة

        موافقة األمن الوقائي
        موافقة إدارة المعلومات الجنائية
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