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 الملخص:

تلعب التكنولوجٌا الحدٌثة فً عصرنا الحالً دوراً فعاالً كأحد عناصر تأمٌن العمالت الورقٌة ضد التزوٌر بما ٌجعلها قٌمة 

ٌحافظ على اإلقتصاد العالمً والوطنً وٌمنع  مضافة فً مجال مكافحة التزوٌر وتأمٌن العمالت الورقٌة ضد التزوٌر بما

لتحدٌد ترددات  µ-chipsطورت شركة هٌتاشً الٌابانٌة رقاقة  العدٌد من الجرائم التً تنجم عن تزوٌر العمالت، ولقد

والتً ال تتطلب أي هوائً خارجً، مما ٌتٌح  GHz 2.45مٌكرون وتعمل بتردد  06( بسمك RFIDموجات الرادٌو )

 [1]إمكانٌة تضمٌن رقاقات التعقب والتعرف فً داخل األوراق النقدٌة والتذاكر وغٌرها من المنتجات الورقٌة.

الى العمالت الورقٌة  للٌورو األوربً والٌن الٌابانً والدوالر األمرٌكً والدوالر    RFID µ-chipsوقد اضٌفت رقاقة

 لً لزٌادة درجة تأمٌنهم جنباً الى جنب مع عناصر تأمٌن العمالت الورقٌة المتعارف علٌها.االسترا

لرفع   µ-chips RFID IC tagsومن هنا تكمن مشكلة البحث فً عدم تضمن العمالت الورقٌة المصرٌة لتقنٌة 

مصري والتً تعتبر الهدف األول  خصائصها التأمٌنٌة وباألخص العمالت الورقٌة كبٌرة الفئة مثل المائة والمئتا جنٌة

 للمزورٌن والتً دوما ٌتم محاولة تزوٌرها وطباعتها.

، وتجارب   µ-chips RFID IC tagsوقد سلك البحث المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌقوم على وصف وتحلٌل تقنٌة

 رجوه.الدول فً دمج هذه التقنٌة فً اوارق العمالت النقدٌة من اجل الوصول الى النتائج الم

كقٌمة مضافة للعمالت الورقٌة   RFID IC tagsٌهدف البحث الى القاء الضوء على أهمٌة استخدام الرقائق المٌكرونٌة

المصرٌة لرفع درجة تأمٌنها بما ٌتالئم مع قٌمة العملة. وسعٌاً لتحقٌق هدف البحث فقد اشتملت الخطة البحثٌة على 

 المحاوراألتٌة:

  وأنواعها  RFIDة المحور األول: تعرٌف تقنٌ

 من شركة هٌتاشً الٌابانٌة RFID µ-chipالمحور الثانً: الرقٌقة المٌكرونٌة 

 RFID µ-chipالمحور الثالث: العمالت الورقٌة المتضمنة الرقٌقة المٌكرونٌة 

كقٌمة مضافة  RFID µ-chipالمحور الرابع: نموذج مقترح لفئة العملة الورقٌة مائتا جنٌة لدمج الرقٌقة المٌكرونٌة 

 لعناصر تأمٌنها الحالٌة.

سوف ٌرفع من  RFID µ-chipوقد توصل البحث الى النتائج االتٌة: انتاج عمالت ورقٌة مصرٌة مؤمنة بتقنٌة 

سوف تسهل  RFID µ-chipمستوٌات تأمٌن العمالت الورقٌة وصعوبة تزوٌرها وسرعة اكتشاف التزوٌرواٌضاً تقنٌة 

قدٌة والتحقق منها من خالل اجهزة قراءة العمالت الورقٌة المختلفة بالبنوك وماكٌنات الصراف قراءة معلومات الورقة الن

 االلً.

سوف ترفع تكلفة انتاج العمالت الورقٌة ولذا وجب وضعها فً الفئات النقدٌة الكبٌرة مائة ومائتا  RFID µ-chipتقنٌة 

وٌر العمالت الورقٌة وتساعد جهات إنفاذ القانون أٌضا جنٌة وهً فً ذات الوقت سوف تحد من الخسائر الناجمة عن تز

 لتتبع العمالت الورقٌة الذكٌة كجزء من جهودها لمكافحة االتجار بالمخدرات أو غٌرها من برامج الجرٌمة المنظمة.

ت كأحد التقنٌاات االضاافٌة لتاأمٌن العماال  RFID µ-chip tagsوٌوصى البحث البنك المركزي المصري بإعتماد تقنٌة 

المدمجاة  RFID µ-chipالورقٌة المصرٌة ذات الفئات الكبٌرة مثل المائة والمائتا جنٌاة ووكاذلك التوعٌاة بإمكاناات تقنٌاة 

 فً العمالت الورقٌة وكٌفٌة التعامل معها من اجل تحقٌق اعلى مستوٌات األمان للعملة 

 الكلمات المفتاحية:

 .االوربي المركزي البنك - الورقية العمالت - الميكرونية الراديو ترددات رقاقة - العمالت تأمين - الراديو ترددات
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