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ات قة متطورة لتثبیت لوحات ارقام المر  طر

ة االختراع  خلف

 مجال االختراع

ة صدر لها شهادة براءة اختراع برقم یتعل هذا االختراع  ق تعل االختراع US8695243اس ، و

ل خاص عموما  ش حمل وتعلی شئ معین، و  5 ةحامل لوحاقواس وادوات تثبیت وادوات متعلقة 

ات  ارة ارقام المر الحامل ولوحة الس شتمل على وسیلة ضد السرقة مدمجة فیها لالحتفا  اآلمن 

الحامل طة   .المرت

 الفن الساب لالختراع

ة بواسطة الهیئة المخولة بذلك الغراض تسجیل  ات فى تعرف محرك المر تستخد لوحة ارقام المر

ة، تحدید المخالفات المرورة ومجموعة من االغراض   10  .االخر المر

ة من اجل ارتكاب جرائم والصاق التهمة  ع سرقة لوحة المر ستط مى الضمیر  العادة، عد و

بته الخاصة ص مر ولالسف . صاحب اللوحة المسروقة او من اجل عدم دفع رسوم تسجیل وترخ

ثیرة حول العالم ات من الجرائم المعتادة فى مناط  حت سرقة لوحات المر   . اص

ة اآلمن حل هذه المشاكللذا حامل لوح   .ة ارقام المر

   15 
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 وصف مختصر لالختراع

ارة عن لوح معدنى ة اآلمن ع ة ) فضل الومینیوم( حامل لوحة ارقام المر المر مقوس متصل 

حتاج اداة خاصة لتثبیته  ة لها رأس فرد من نوعه  ر، مثبتات لولب مستخدما مثبتات ضد التزو

میل . وازالته ة لكى یجعل الحامل  لة على امتداد الجزء السفلى لحامل لوحة المر ارزة مش حافة 

ة علي الحامل ة لتثبیت لوحة المر ة مناس استخدام مثبتات . بزاو ة تثبت فوق الحامل  لوحة المر 5 

ة المر ما هو فى حالة تثبیت الحامل نفسه  ر  غطاء رأس مزن للمثبت یثبت على . ضد التزو

ة و اشارة للعبث رأس المثبت لمنع التفسیر الخاطئ  ان رقم من ارقام لوحة المر ما لو  للرأس 

حمل شعار او ا زخرفة او یلون بنفس لون لوحة . اللوحة ن ان  غطاء رأس المثبت من المم

ة ة الزالة اللوحة والحامل بدون احداث ا. المر ل المر  هذا النظام یتطلب ازالة جزء من ه

ة للمثبت وغطائه ات مرئ  10  .تلف

ون دائما مثبت على اللوحة  ة  حامل لوحة المر ة المسجل  ، (رقم تعرف المر محفور، ملص

شتمل على شرحة ). منقوش الشرحة مخزن علیها معلومات مشفرة متعلقة . بداخله SIMالحامل 

ة ة ورقم لوحة المر ه لالخر تكون  SIMشرحة . المر ة مثل مشت المر ان آخر  مثبتة فى م

ة ة من رقم تعرف المر ادة قر ة تكون مشفرة بنفس تشفیر شرحة الحامل. لوحة الق   .شرحة المر

للوصف الكامل استعراض سوف تكون واضحة من خالل وغیرها من هذا االختراع  السمات هذه 15 

ة  .والرسومات التال
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 للرسومات مختصروصف 

ل  ل منظور هو عرض  1ش ة وفقا لهذا االختراع موضحا الحامل لوحة ارقام حامل لش المر

ة ه وتثبیتهما على المر ة المتصلة    .ولوحة ارقام المر

ل  ة وفقا لهذا االختراع موضحا هو عرض  2ش ط جانبى لمقطع من حامل لوحة ارقام المر تخط

ح مزا ه مع توض ة المتصلة   5  .ا وسمات اخر للحاملالحامل ولوحة ارقام المر

ل  ر والمستخدمة لتثبیت حامل لوحة 3ب، 3أ، 3ش ل منظور یوذح مثبتات اللوحة ضد التزو ج ش

الحامل ة  ة وتثبیت لوحة ارقام المر  .ارقام المر

ل  ل عرض هو ج 4ب، 4أ، 4ش  .لغطاء رأس مثبت اللوحة والحامل وفقا لهذا االختراع منظور ش

ل  ة وفقا لهذا االختراع موضحا تثبیت شرحة  عرض منظورهو  5ش ادة المر  SIMجزئ للوحة ق

ادة  10  .بلوحة الق

  وصف الكامل لالختراعال

ة  ة اآلحامل لوحة ارقام المر ة، من یوفر وسیلة آمنة لتثبیت لوحة ارقام المر ومنع سرقة المر

ة صعب نقلها ونزعها من عالوة على ذلك، حامل لوحة ارقام . لوحة االرقام من المر ادة اآلمن  الق

ة والحامل ه المر فضل التحدید االلكترونى المزود  ة أخر  ة الى مر   .المر
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ل النظر  ل منظرو لحامل ، 1إلى الش ةیوضح ش مثال لوحة 10 لوحة ارقام المر ، موضحا 

ن المعدن مصنوع من شتمل على لوح م 10الحامل . 10منفصلة للتثبیت على الحامل  Pاالرقام 

ك متین له قوة  الست ، او من  ع الحامل من معادن اخر ن تصن م الرغم  مثال،  االلومینیوم 

ة  12له وجه او سطح تثبیت  10الحامل . تحمل ل المر عندما یثبت الحامل  Sمواجه له

ل  ش ة، موضحا  موجودة بلوح  16عدید من الفتحات  .14، ووجه مضاد للوحة االرقام  2المر 5 

ة 10الحامل  مثبتة بواسطة  18فتحات لوحة االرقام . موجودة بلوحة االرقام 18، وفتحات اضاف

ة لتثبیت مسامیر التثبیت الست ر تستخدم لتثبیت حامل لوحة ارقام . صامولة  المثبتات ضد التزو

ة  ة وتثبیت لوحة االرقام  10المر ال . 10 الحامل Pالمر االش هذه المثبتات الخاصة موضحة 

ا3أ الى 3 ما هو موضح تال   . ج 

ة  10الحافة السفلى من الحامل  ة افق ة . للوحة االرقام 20تحتو على قناة دعام  10 20القناة الدعم

ة لها نفس العرض لسمك مادة المعدن المصنوع منها لوحة االرقام فة جدا، والقناة الداخل . تكون ض

ة والجز  ة  22ء السفلى من الحامل له حافة افق تعمل  22الحافة . 12ارزة من الوجه المقابل للمر

ة میل، لذا یتم تثبیت لوحة االرقام  10على جعل الجزء السفلى من الحامل  على الحامل،  Pله زاو

ل  ما فى ش ة  ة لكى تكون االرقام على لوحة الرقام واضحة للرؤ میل من المر   .2خارجا 

ة ألخر بدون  10من لوحة االرقام اآلحامل  ن نقلها من مر م ارة واحدة وال  . تحر مخصص لس 15 

الحامل وتفضل على  24شتمل على أحرف تعرف او سلسلة من االحرف  10الحامل  حفورة 

ة 24االحرف . 14سطح تثبیت لوحة االرقام  ، او الرقم التسلسلى VINتشتمل على رقم تعرف المر
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ة المخصصة للحامل  یتكون مطبوع، محفورة، منقوشة او ا وسیلة تثبیت  24االحرف . 10للمر

ن ازالتها 10داخل او على الحامل  م   .لذا ال 

شتمل شرحة  10الحامل  ضا  ل  SIM 26ا ما فى ش الحامل  ة . 1مثبتة  هذه الشرحة االلكترون

ثیر من االجهزة مثل المجال ومثبتة فى  ه معروفة  ة وماشا تشفر  26الشرحة . الهواتف الذ

ة التى یثبت علیها الحامل  المر معلومات لها عالقة  ا  ة  10الكتورن  VIN 5مثل رقم تعرف المر

ع ومالكها ومعلومات اخر  ة وتارخ التصن ان اخر  28شرحة اخر . ومودیل المر م تثبت 

ة  ة من موقع ل Vالمر ادة قر ة مثل لوحة الق ل  VIN 30وحة رقم تعرف المر . 5ما فى ش

الشرحة  ا  لذا، اذا تم . 26بنفس طرقة تشفیر الشرحة االخر  SIM 28المعلومات مشفرة الكترون

ة أخر یتم مقارنة المعلومات على  10ازالة الحامل  ه وثبت على مر ة الخاصة  من المر

 10  . ببواسطة جهاز مناس 28مع الشرحة  26الشرحة 

شار الیها برقم  ة  ل  32مجموعة من مسامیر اآلمان او ا مثبتات مناس ل 1ش تستخدم  2، ش

ة وتثبیت لوحة االرقام  10لتثبیت الحامل  ل المر ل . 10الحامل  Pبه ل 3ش ج 3أ الى ش

ل . Pولوحة االرقام  10یوضح مجموعة من مسامیر األمان المستخدمة فى تثبیت الحامل  أ 3ش

س لها عدد محدد من االوجه34أ له رأس 32ح برغى یوض ل . أ ل أ، رأس البرغى 3مثال فى ش

ة لرأس البرغى التقلید3 عة اوجه بدال من االوجة الستة التقلید ة تثبیت . أ لها س لذا یتطلب عمل 15 

ل 34رأس البرغى . أ الى مفتاح برغى خاص32وازالة البرغى  شتمل على عدید من 3ب فى ش ب 

غى . ب مستخدمة ادوات مخصوصة لها36ات المتماثلة الفتح المثل رأس ال ل 34و ج له 3ج فى ش

س  ل متماثل من المق ا ادوات خاصة36ش ما هو متوقع ان الشخص الوحید المخول له . ج متطل
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ة على الحامل  ة ازالة وتثبیت  10تسجیل صاحب المر عمل هو الشخص المالك لالدوات الخاصة 

ال . 32خاصة المسامیر ال اش ج لها رأس 3أ الى 3واحد او اكثر من المسامیر الموضحة 

ما هو موضح فى المنظر الجانبى مخروطى  لكى تعش داخل الفتحة الغاطسة من لوحة االرقام 

ل  ون رأس البرغى له نفس سطح الحامل 2ش   . لذا 

ة المر لذا ال یؤثر . رؤوس المسامیر تستخدم لتثبیت لوحة االرقام الى حامل اللوحة التقلید او  5 

انه حرف من  عد  ساهم فى قراءته عن  شوف مما  ون رأس البرغى م ضرر فى حاالت ان 

امه رقم صفر من مسافة . حروف اللوحة ة حیث یبدو رما رأس البرغى  وخاصة فى الحروف العر

حامعین ون صح ثیر من البلدان التى . ة، لذا تكون قراءة اللوحة ال  لة فى  مثل هذا مش بینما ال 

ة ان متوقعا ان حامل لوحة االرقام هذه نجد لها استخدام فى بلدان . تستخدم الحروف الرومان ما 

 10  .حدث فیها تشوه للوحة االرقام عن طر البرغى

ة بواسطة غطاء  10الى الحامل  Pوفقا لذلك، رأس البرغى تستخدم لتثبیت لوحة االرقام  تكون مخف

شار الیها عامة برقم  ع جدا لرأس البرغى،  ل  38رف   . 2، 1ما فى ش

ل  ة 4أ الى 4ش االغط ا . ج38أ الى 38ج توضح امثلة متعددة لغطاء رأس المسامیر، توضح 

ة  ما هو موضح موجود اعلى  40لهم لوح تحرر  ج38أ الى 38من االغط الجزء الخلفى للغطاء، 

ل  زن الصقا متینا ثابتا، مثل الص االتوصیل الستخدم عادة . أ4فى ش فضل ان  الالص  15 

ارات ة المختلفة . لتثبیت ملصقات التثبیت او العالمات المثبتة على لوحة ارقام الس أ الى 38االغط

مثال النجمة  ج تكون منمقة معشعار38 ه 38أ للغطاء 42معین ما للزنة،  فرول ة ش أ، شعار شر
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ذا38ب للغطاء 42 ظل غطاء رأس البرغى خالى وغیر مزن، . ب، وه ن ان  م بدال من ذلك 

ن طالؤه  م الغطاء و ما هو موضح  ه لون لوحة االرقام  ح شب ص ل 38لكى  لذا، . ج4ج لش

، حیث االزالة فقط تكون 38ن ان تستخدم بدون ازالة الغطاء من المم 32المثبتات او المسامیر 

ه الواضح فى لوحة االرقام    .Pنتیجة التشو

ل  ما فى ش ة  ون هناك حامل واحد للوحة االرقام للمر ة 2، 1بینما  ، تطال الهیئات القضائ 5 

االمام والخلف مقدمة وم 10واحد من حاملى لوحة االرقام . بلوحتى ارقام  ة، یثبت  ؤخرة المر

ة Pولوحة االرقام  10الحامل . ولوحة االرقام تثبت على الحامل المر حامل لوحة . زنان ثابتان 

حفظ اللوحة من السرقة ة و المر حسن آمان لوحة االرقام  ة االمن   .المر

قتصر هذا االختراع إلى  فهم أن ال  غي أن  ن ع  اتتجسیدالو شمل أ وجم ورة أعاله، ولكن  المذ

ةفي نطاق  التجسیدات ة عناصر الحما  10  .التال
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ة   :عناصر الحما

شتمل على .1 ة، الحامل اآلمن للوحة االرقام  المر ة اآلمن المثبت   :حامل لوحة ارقام المر

ال للوحة االرقام ومضاد للوجه المثبت ة، وجه مق المر  لوح من المعدن له وجه مثبت 

اللوحة؛ ة، ومجموعة من الفتحات  ة، جزء سفلى له حافة سفل   المر

 5  ؛على االقل واحد من احرف التعرف مثبتة على على الوجه المقابل للوحة االرقام

اللوح  ر تثبت داخل الفتحات الموجودة  على االقل واحد من المسامیر ضد التزو

ة؛ المعدنى ل المر   لتثبیت اللوحة به

اللوح، على االقل  الفتحات الموجودة  اللوح بتثبیت المثبت  مثبت لتثبیت لوحة االرقام 

  .والمثبت له رأس

ة  .2 ضا على1حامل لوحة االرقام اآلمن وفقا لعنصر الحما شتمل ا  ، : 10 

حتو على  وحدةشرحة اولى ل اللوح المعدنى، الشرحة االولى  تعرف المشترك مثبتة 

ة مخزنة  ة؛متعمعلومات الكترون  لقة بتحدید المر

ة تتو على معلومات  ة، الشرحة الثان المر ة لوحدة تعرف المشترك مثبتة  شرحة ثان

ة مماثلة للمعلومات المخ الشرحة االولىز الكترون   .نة 

ة  .3 ضا على1حامل لوحة االرقام اآلمن وفقا لعنصر الحما شتمل ا  ، : 15 

لة على امتداد الجزء السفلى ارزة مش ارزة تكون فى وجه  حافة  للوح المعدنى، الحافة ال

ة؛  اللوح المعدنى المواجه للمر

ة للوحة االرقام مثبتة على امتداد الجزء السفى للوح المعدنىق   .ناة دعم
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ة  .4 ضا على غطاء لرأس المثبت 1حامل لوحة االرقام اآلمن وفقا لعنصر الحما شتمل ا  ،

 .ثبت على رأس مثبت لوحة االرقامم

ة حامل  .5  .،  بینما اللوح مصنوع من االلومینیوم1لوحة االرقام اآلمن وفقا لعنصر الحما

شتمل على .6 ة، الحامل اآلمن للوحة االرقام  المر ة اآلمن المثبت   :حامل لوحة ارقام المر

ال للوحة االرقام ومضاد للوجه المثبت  ة، وجه مق المر لوح من المعدن له وجه مثبت  5 

ة، جزء  اللوحة؛المر ة، ومجموعة من الفتحات    سفلى له حافة سفل

حتو على  اللوح المعدنى، الشرحة االولى  شرحة اولى لوحدة تعرف المشترك مثبتة 

ة؛ ة مخزنة متعلقة بتحدید المر  معلومات الكترون

ة تتو على معلومات  ة، الشرحة الثان المر ة لوحدة تعرف المشترك مثبتة  شرحة ثان

الشرحة االولىال ة مماثلة للمعلومات المخزنة   10  .كترون

ة  .7 ضا على6حامل لوحة االرقام اآلمن وفقا لعنصر الحما شتمل ا   ،: 

  على االقل واحد من احرف التعرف مثبتة على على الوجه المقابل للوحة االرقام؛

الل ر تثبت داخل الفتحات الموجودة  وح المعدنى على االقل واحد من المسامیر ضد التزو

ة؛ ل المر   لتثبیت اللوحة به

اللوح،  الفتحات الموجودة  اللوح بتثبیت المثبت  على االقل مثبت لتثبیت لوحة االرقام  15 

  .والمثبت له رأس

ة  .8 ضا على غطاء لرأس المثبت 6حامل لوحة االرقام اآلمن وفقا لعنصر الحما شتمل ا  ،

 .مثبت على رأس مثبت لوحة االرقام



10 
 

ة حامل لوح .9 ضا على6ة االرقام اآلمن وفقا لعنصر الحما شتمل ا  ، : 

ارزة تكون فى وجه  لة على امتداد الجزء السفلى للوح المعدنى، الحافة ال ارزة مش حافة 

ة؛  اللوح المعدنى المواجه للمر

ة للوحة االرقام مثبتة على امتداد الجزء السفى للوح المعدنى   .قناة دعم

ة حامل لوحة االرقام اآل .10 ،  بینما اللوح مصنوع من 1من وفقا لعنصر الحما 5 

 .االلومینیوم

شتمل  .11 ة، الحامل اآلمن للوحة االرقام  المر ة اآلمن المثبت  حامل لوحة ارقام المر

 :على

ال للوحة االرقام ومضاد للوجه المثبت  ة، وجه مق المر لوح من المعدن له وجه مثبت 

ة، جزء سفلى له حافة سفل اللوحة؛المر  10  ة، ومجموعة من الفتحات 

ارزة تكون فى وجه  لة على امتداد الجزء السفلى للوح المعدنى، الحافة ال ارزة مش حافة 

ة؛  اللوح المعدنى المواجه للمر

ة للوحة االرقام مثبتة على   امتداد الجزء السفى للوح المعدن؛ قناة دعم

اللوح  اللوح، على االقل مثبت لتثبیت لوحة االرقام  الفتحات الموجودة  بتثبیت المثبت 

 15  .والمثبت له رأس

ة  .12 ضا على11حامل لوحة االرقام اآلمن وفقا لعنصر الحما شتمل ا   ،: 

  على االقل واحد من احرف التعرف مثبتة على على الوجه المقابل للوحة االرقام؛
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ر تثبت داخل الفتحات  اللوح المعدنى على االقل واحد من المسامیر ضد التزو الموجودة 

ب ل المر   .لتثبیت اللوحة به

ة  .13 ضا على11حامل لوحة االرقام اآلمن وفقا لعنصر الحما شتمل ا  ، : 

حتو على  اللوح المعدنى، الشرحة االولى  شرحة اولى لوحدة تعرف المشترك مثبتة 

ة؛ ة مخزنة متعلقة بتحدید المر  5 معلومات الكترون

ة لوح ة تتو على معلومات شرحة ثان ة، الشرحة الثان المر دة تعرف المشترك مثبتة 

الشرحة االولى ة مماثلة للمعلومات المخزنة    .الكترون

ة  .14 ضا على غطاء لرأس 11حامل لوحة االرقام اآلمن وفقا لعنصر الحما شتمل ا  ،

 .المثبت مثبت على رأس مثبت لوحة االرقام

ة حامل لوحة االرقام اآلمن وفق .15 ،  بینما اللوح مصنوع من 11ا لعنصر الحما 10 

    .االلومینیوم
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ات قة متطورة لتثبیت لوحات ارقام المر   طر

 ملخص االختراع

ة اآلمن  ة حامل لوحة ارقام المر شتمل على رقم تعرف المر ة،  مثبت على  VINمخصص للمر

ر ر مثبتات الحامل مثبت بواسطة . الحامل حتاج اداة خاصة لتثبیته ضد التزو أس فرد من نوعه 

ر. وازالته الحامل بواسطة مثبتات ضد التزو ضا لوحة االرقام مثبتة  ة مزنة مثبتة فوق رأس . ا اغط 5 

انه حرف من احرف اللوحة شتمل على شرحة . المثبتات  لمنع التفسیر الخاطئ للرأس و الحامل 

ة تحتو على شرحة مماثلةSIMاولى لها وحدة تعرف المشترك  ام لذا لكى نزل لوحة االرق. والمر

ة المثبتات ه فى اغط حدث تشو الكامل لكى ال  ة  ل المر  .البد من ازالة ه
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عارتخالا تاءارب  بتكم 

جیلخلا لودل  نواعتلا  سلجمل 
ةیبرعلا

GC0003616 مقر : عارتخا  ةاءارب 

م ،  19/06/2013 نم ًاراب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نیر ع ــــ ـش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةیرا  ـــ ـس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ھ ـ تع تـ
اھنالطب مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةیو  ــ ن ــ سلا مو  ـــ سرلا دید  ـــ ست طر  ـــ ـشب كلذو  19/06/2033 م  ة : ــ یا بـنـھـ يھتنتو 

.ةیذیفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ  نم  يأل  اھتفلاخمل  اھطوقس  وأ 

 : تاظحالم
.بلطلا صحف  ھساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسیف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


