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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  60( 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 

mailto:mm_3m@yahoo.com
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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

Abstract: 

In our time Modern technology plays an effective role as one of the currency  security 

elements against counterfeit, Making it an added value in combating counterfeiting and 

securing currency against fraud Thus preserving the global and national economy and 

preventing many crimes that result from currency counterfeiting, Japan's Hitachi has 

developed a micro-chips that identify radio frequency (RFID) 60 microns and operate at 2.45 

GHz, which does not require any external antenna, Allowing the inclusion of tracking and 

identification chips within banknotes, tickets and other paper products. [1] 

The micro-chips RFID has been added to the Euro, Japanese Yen, US Dollar and Australian 

Dollar Currencies to increase their security alongside with the currency  common security 

components.   

Hence, the problem of the research is that the Egyptian banknotes does not guarantee the 

technology of micro-chips RFID IC tags to increase its security properties, especially larger 

denomination banknotes such as the hundred and two hundred Egyptian pounds, which is the 

first target of the forgers, which is always trying to falsify and print. 

The research used an analytical, descriptive approach based on the description and analysis of 

the RF-IC tags and the experiences of countries in integrating this technology into their 

banknotes in order to achieve the desired results. 

The research aims to shed light on the importance of the use of microchips RFID IC tags as a 

value added to Egyptian paper currency to raise the banknote  security level in accordance 

with the currency denomination. In order to achieve the objective of the research, the research 

plan included the following axes: 

The first axis: Definition of RFID technology and its types 

The second axis: Micro-RFID chip from Japanese Hitachi 

Axis 3: Banknotes containing the micro - RFID chip 

Axis IV: A proposed model for the 200-pound banknote to integrate the micro RFID chip as 

an added value to its current security elements. 

The research has yielded the following results: The embed of micro-chip RFID into banknotes 

will increase the security levels of the banknote, the difficulty of fraud and the speed of 
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discovery of the fraud. also Microchip RFID technology will make it easier to read and verify 

the banknotes through the banks' And ATMs. 

The micro-chip RFID technology will increase the cost of banknotes production and should 

therefore be placed in the large banknote denominations as one hundred and two hundred 

pounds, and this act will reduce the losses caused by counterfeiting of banknote and helping 

law enforcement agencies to track smart banknotes as part of their efforts to combat drug 

trafficking or Other organized crime programs. 

The study recommends that the Central Bank of Egypt adopts RFID micro-chip tags as one of 

the additional techniques to secure Egyptian banknotes with large denominations such as one 

hundred and two hundred pounds, as well as awareness of the potential of RFID technology 

μ-chip integrated in the banknotes and how to deal with them to achieve the highest levels of 

security of the banknotes 

Key words: Rafid - Banknote protection - U -chip rafid - Banknotes - European central 

bank. 

 المقدمة:

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

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

مرة على العالم أجمع وعلى مصر بالتحدٌد والتً ٌجب العدٌد من الجرائم التً تنجم عن تزوٌر العمالت والتً لها أثار مد

 ان تواكب التطورات العالمٌة فً مجال استخدام التكنولوجٌات الحدٌثة فً مجال تأمٌن العمالت الورقٌة.

لذلك تعمل مراكز االبحاث والتطوٌر دوماً من اجل ابتكار تكنولوجٌات تحمً االنسان واإلقتصاد ضد مخاطر الجرائم 

عن تزوٌر العمالت للحد من محاوالت المزورٌن وكشف اسالٌبهم المستخدمة فً تزوٌر العمالت والتً تعتمد فً النانجمة 

األساس على عدم معرفة المستخدم بوسائل وعناصر تأمٌن العمالت الورقٌة ومحاولة اختراق الثغرات والتحاٌل علٌها فً 

 اجهزة صرف العمالت الورقٌة.

مٌكرون وتعمل  60( بسمك RFIDلتحدٌد ترددات موجات الرادٌو ) µ-chipsابانٌة رقاقة فقد طورت شركة هٌتاشً الٌ

والتً ال تتطلب أي هوائً خارجً، مما ٌتٌح إمكانٌة تضمٌن رقاقات التعقب والتعرف فً داخل  GHz 2.45بتردد 

 [1]األوراق النقدٌة والتذاكر وغٌرها من المنتجات الورقٌة.

والعدٌد من الرقاقات من شركات اخرى منافسه الى هوائٌات ٌتم من خاللها  رقائق هٌتاشًفً الوقت الحاضر ، تتطلب 

(. وفً حالة ROMمخزنه فً ذاكرة القراءة فقط ) bit 128استقبال البٌانات لألجهزة الخارجٌة لقراءة معلومات بحجم 

 سم. 7ى سم إل 5شرائح هٌتاشً من الجٌل الحالً  ٌمكن أن ٌتراوح طول هذا الهوائً من 

مم ، ولكن الهوائً الكبٌر المستخدم  0.4× مم  0.4وعلى الرغم من أن الرقائق نفسها صغٌرة جداً حٌث تبلغ مساحتها 

هً بنفس حجم  µ-chipsمع الرقاقة ٌحد بشكل فعال من استخدامها فً تطبٌقات معٌنة. اما رقاقة شركة هٌتاشً الجدٌدة 

تتطلب أي هوائً مما ٌتٌح للرقائق استخدام طاقة الموجات الكهربائٌة الواردة لنقل  مم مربع ولكنها ال 0.4المودٌل الحالً 

ا إلى القارئ الخاص بالرقائق وبالتالً ٌمكن أن تعمل رقاقة  ًٌ مم بالكامل من تلقاء نفسها  0.4× مم  0.4رقم معرفها السلك

ٌن فً األوراق النقدٌة والمستندات المصرفٌة. ، مما ٌجعلها مناسبة لمجموعة أوسع من االستخدامات، بما فً ذلك التضم

[2] 

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

 االسترالً لزٌادة درجة تأمٌنهم جنباً الى جنب مع عناصر تأمٌن العمالت الورقٌة المتعارف علٌها.
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 البحث:مشكلة 

لرفع خصائصها التأمٌنٌة ضد محاوالت   µ-chips RFID IC tagsعدم تضمٌن العمالت الورقٌة المصرٌة لتقنٌة

تزوٌرها وطباعتها وباألخص العمالت الورقٌة كبٌرة الفئة مثل المائة والمئتا جنٌة مصري والتً تعتبر الهدف األول 

 للمزورٌن.

 منهج البحث:

، وتجارب الدول   µ-chips RFID IC tagsالتحلٌلً الذي ٌقوم على وصف وتحلٌل تقنٌةٌسلك البحث المنهج الوصفً 

 فً دمج هذه التقنٌة فً اوارق العمالت النقدٌة من اجل الوصول الى النتائج المرجوه.

 حدود البحث:

 جنية مصري 222ورقة العملة فئة 

 هدف البحث:

كقٌمة مضافة   µ-chips RFID IC tags قائق المٌكرونٌةٌهدف البحث الى القاء الضوء على أهمٌة استخدام الر

 للعمالت الورقٌة المصرٌة لرفع درجة تأمٌنها بما ٌتالئم مع قٌمة العملة .

 وسعٌاً لتحقٌق هدف البحث فقط اشتملت الخطة البحثٌة على المحاوراألتٌة:

 وأنواعها  RFIDالمحور األول: تعريف تقنية 

 من شركة هيتاشي اليابانية RFID µ-chipكرونية المحور الثاني: الرقيقة المي

 RFID µ-chipالمحور الثالث: العمالت الورقية المتضمنة الرقيقة الميكرونية 

 RFID µ-chipالمحور الرابع: نموذج مقترح لفئة العملة الورقية المصرية مائتا جنية لدمج الرقيقة الميكرونية 

 كقيمة مضافة لعناصر تأمينها الحالية.

 البحث:

 وأنواعها  RFIDالمحور األول: تعريف تقنية 

 :RFIDتعريف تقنية 

( والتً RFID)بمصطلح  Radio-frequency Identificationتعرف تقنٌة تحدٌد الهوٌه باستخدام موجات الرادٌو 

تصل إلى عدة أقدام  تستخدم لقراءة المعلومات المخزنة على عالمة مرفقة بجسم والتقاطها. وٌمكن قراءة العالمة من مسافة

 وال تحتاج إلى أن تكون ضمن خط البصر المباشر للقارئ.

على ظهر  magnetic stripأو الشرٌط مغناطٌسً  bar codeنفس غرض الرمز الشرٌطً   RFIDتخدم تقنٌة 

بطاقة االئتمان أو بطاقة الصراف اآللً؛ حٌث أنه ٌعتبر معرف جٌد لهذا األشٌاء. ومثلما ٌجب مسح الرمز الشرٌطً أو 

السترداد معلومات التعرٌف المخزنة  RFIDالشرٌط المغناطٌسً للحصول على المعلومات، كذلك ٌجب مسح شرٌحة 

 داخلة.

 لتردد األتٌة:فً الغالب نطاقات ا RFIDتستخدم تقنٌة 

 ( كٌلو هرتز125-134) LFنطاق التردد المنخفض  -

 ( مٌجا هرتز13.56) HFنطاق التردد العالً  -

 ( مٌجا هرتز915و  860و  433) UHFنطاق التردد الفوق العالً  -

 : Tag RFIDطريقة عمل رقاقة 

(1صىرة رقن )  
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 من: RFIDٌتكون نظام 

 .tag or labelرقاقة أو شرٌحة  -

 .Readerقارئ  -

 Antennaهوائً  -

 على جهاز إرسال وجهاز استقبال.  RFIDٌتم تضمٌن رقاقة  

تخزن وتعالج المعلومات، وهوائً لتلقً وإرسال اإلشارة  microchip من جزئٌن: رقاقة مٌكرونٌة  RFIDتتألف رقاقة 

 [3] .1وتحتوي الرقاقة على بٌانات الرقم التسلسلً المحدد لها كما فً الصورة رقم 

 

/  Interrogatorلقراءة المعلومات المشفرة فً الرقاقة، ٌقوم جهاز استقبال رادٌوي ثنائً االتجاه )ٌسمى المستجٌب 

ا إلى الرقاقة باستخدام الهوائً لقراءة المعلومات  Readerالقارئ  ًٌ بإرسال إشارة تردد السلكً فً نطاق قصٌر نسب

الطاقة  RFالغٌر مفعله ، ٌوفر اإلشعاع الرادٌويRFID  Passiveالمشفرة على إحدى الرقاقات، وفً حالة إشارة 

 (.2الغٌرمفعله لإلتصال بها كما فً صورة رقم ) RFIDالالزمة لرقاقة 

. ثم ٌقوم القارئ بنقل نتائج القراءة إلى برنامج ROMترسل الرقاقة المعلومات المكتوبة فً بنك الذاكرة الخاص بها 

 RFID .[4]  كمبٌوتر 

 RFID Chipأنواع رقاقات 

 :RFIDهناك نوعان من رقاقات 

 الغير مفعله أوالتي تعمل بدون بطارية  RFID Passiveرقاقة  -1

الغٌر مفعلة التً ال تحتوي على بطارٌة طاقة موجات الرادٌو المرسلة من القارئ كً تستطٌع  RFIDتستخدم بطاقة 

 ارسال المعلومات المخزنة بها مرة أخرى إلى القارئ.

عاماً، وصغر حجمها الذي ال ٌتجاوز حجم حبة  20رخص ثمنها، والعمر التشغٌلً طوٌل المدي الذي ٌتجاوز  مميزاتها:

 تمٌزة للعمل فً العدٌد من التطبٌقات المختلفة.األرز مما ٌجعلها م

(2صىرة رقن )  
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ٌمكن قراءتها فقط على مسافات قصٌرة جًدا ال تتعدى بضعة أقدام. هذا ٌحد كثٌرا من استخدامها فً العدٌد من  عيوبها:

 التطبٌقات، الٌمكن تضمٌن أجهزة استشعاربها نظراً الحتٌاج هذه األجهزة الى طاقة كهربٌة.

 لنشطة أو التي تعمل ببطارية وهي غالية الثمنا RFID Activeرقاقة  -2

النشطة تحتوي على بطارٌة ٌمكن استخدامها كمصدر جزئً أو كامل للطاقة لدائرة الرقاقة  Active RFIDرقاقة 

والهوائً. وتحتوي بعض الرقاقات النشطة على بطارٌات قابلة لالستبدال لسنوات من االستخدام ؛ وفً البعض األخر 

 ة والرقاقة فً وحدات مغلقة غٌر قابلة لالستبدال.تكون البطارٌ

ٌمكن قراءتها على مسافات تبلغ مائة قدم أو أكثر، مما ٌجعلها متمٌزة وفعالة، وقد ٌكون لدٌها أجهزة استشعار  مميزاتها:

 أخرى ٌمكنها استخدام الكهرباء للحصول على الطاقة.

البطارٌة مرتفعة، وال ٌمكن استخدامها  بدون بطارٌة، وحجمها  غالٌة الثمن، وتكلفة صٌانتها اثناء استبدال عيوبها:

كبٌرمما ٌحد من استخدامها فً العدٌد من التطبٌقات، وانقطاع الكهرباء عنها ٌؤدي الى اخطاء فً قراءة المعلومات قد 

 [5]ٌؤدي الى خسائر باهظة. 

 من شركة هيتاشي اليابانية RFID µ-chipالمحور الثاني: الرقيقة الميكرونية 

 

ذات الهوائً المدمج المصنعة من قبل شركة  RFID µ-chip( تظهر لنا مدى دقة وصغر حجم 3كما فً الصورة رقم )

هٌتاشً الٌابانٌة ومدى مالئمتها للدمج فً اوراق العمالت النقدٌة لتأمٌنها دون التاثٌر على أي من مكونات وخصائص 

 [6]اوراق العمالت النقدٌة . 

 

 باألتي: RFID µ-chipوتتميز رقاقة 

مم ذات الهوائً المدمج حٌث ٌسمح  0.4× مم  0.4بمقاس  RFID µ-chipكان حجم رقاقة  2001فً عام  .1

طورت  2009باالتصال السلكٌاً )على مقربة شدٌدة( مع األجهزة األخرى دون استخدام هوائً خارجً. وفً عام 

 [7]مم.  x 0.075 0.075% حتى وصلت الى مقاس 80هٌتاشً الرقائق واصبحت اصغربنسبة 

 bump-metallizationال حاجة لمعدات تصنٌع خاصة حٌث ٌتكّون الهوائً باستخدام تكنولوجٌا االزاحة المعدنٌة  .2

technology  إلنشاء جهات اتصال كهربائٌة للـ(IC  وهً عملٌة تستخدم بالفعل على ، )الموجود بالرقاقة المٌكرونٌة

 بالتالً ال تحتاج إلى معدات متخصصة.نطاق واسع من قبل الشركات المصنعة ألشباه الموصالت، و

 [2] وأنظمة الدعم المختلفة لها . IDمع أرقام التعرٌف  µ-chipsتوافق تام مع لرقاقة  .3

 RFID µ-chipالمحور الثالث: العمالت الورقية المتضمنة الرقيقة الميكرونية 

(3صىرة رقن )  

  µ-chip تىضح حجن رقبقت

 هقبرًت بحبت االرز 
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نظراً لسرٌة تدوال المعلومات فً مجال طباعة العمالت الورقٌة وحسب األخبار المنشورة المتعددة فأن هناك مجموعة من 

 المٌكرونٌة بها وهً كالتالً:  RFIDالعمالت ذات التصمٌم الحدٌث التً تم ادماج رقاقة 

  [8]الدوالر االسترالً.  -

 

 [9]الٌورو.  -

 

بها فكانت النتٌجة كما  RFIDٌورو ووضعها داخل المٌكرووٌف للتعرف على مكان رقاقة  10وبإختبار ورقة نقدٌة فئة 

 ( انفجار الرقاقة بسبب موجات المٌكرووٌف.6بالصورة رقم )

ٌورو وجد انه تم وضعها بعٌدا عن اماكن طً العملة سواء فً  10على الورقة النقدٌة فئة  RFIDتحلٌل موقع رقاقة وب

 االتجاة الطولً او العرضً.

 

 [12]الدوالر األمرٌكً.  -

(4صىرة رقن )  

 50تىضح ورقت فئت 

 دوالر استرالي الجديد 

(5صىرة رقن )  

 10تىضح ورقت فئت 

 يىرو 

(6صىرة رقن )  

تعرضهب لوىجبث  يىرو بعد 10تىضح ورقت فئت 

 الرقبقت الويكروًيت  الويكروويف وهكبى اًفجبر
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 [11]الٌن الٌابانً.  -

 

 

كقيمة  RFID µ-chipالمحور الرابع: نموذج مقترح لفئة العملة الورقية المصرية مائتا جنية لدمج الرقيقة الميكرونية 

 مضافة لعناصر تأمينها الحالية.

 

 

جنٌة  200(  ٌورو فقد تم تقسٌم الورقة النقدٌة فئة 10فً الورقة النقدٌة فئة ) RFIDوباألستفادة من مكان وضع رقاقة 

وهما خط طولً فً منتصف الورقة  10مصري الى اربعة اجزاء من خالل خطٌن باللون االحمر كما فً صورة رقم 

هذه االماكن،  الطولً وخط عرضً فً منتصف الورقة العرضً على انهما خطوط طً للورقة ٌمكن للمستخدم طٌها فً

فً مكان بعٌد عن خطوط الطً للحفاط على الرقاقة فً مكانها وعدم المساس بها وٌفضل  RFIDحٌث ٌجب وضع رقاقة 

وضع الرقاقة قرٌبة من شرٌط الهولوجرام ٌمٌن الورقة او قرٌبة من الشرٌط المغناطٌسً على ٌسار الورقة لكون خاماتا 

 .RFIDبالتالً سٌكونوا كأداة حماٌة لرقاقة الشرٌطٌن اماكن دعم للورقة النقدٌة و

(7صىرة رقن )  

 100تىضح ورقت فئت 

 دوالر اهريكي 

(8صىرة رقن )  

تىضح ورقت فئت 

 يي يبببًي  10000

(9صىرة رقن )   
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 النتائج:

سوف ٌرفع من مستوٌات تأمٌن العمالت الورقٌة  RFID µ-chipانتاج عمالت ورقٌة مصرٌة مؤمنة بتقنٌة  -

 وصعوبة تزوٌرها وسرعة اكتشاف التزوٌر.

سوف ٌسهل قراءة معلومات الورقة النقدٌة والتحقق منها  RFID µ-chipانتاج عمالت ورقٌة مصرٌة متضمنة تقنٌة  -

 .ATMمن خالل اجهزة قراءة العمالت الورقٌة المختلفة بالبنوك وماكٌنات الصراف االلً 

سوف تكون قٌمة مضافة لعناصر تأمٌن العمالت الورقٌة المصرٌة جنباً الى جنب مع باقً  RFID µ-chipتقنٌة  -

 عناصر تأمٌن العمالت والورقٌة المصرٌة.

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

 فً ذات الوقت سوف تحد من الخسائر الناجمة عن تزوٌر العمالت الورقٌة.ومائتا جنٌة وهً 

جهات إنفاذ القانون أٌضا لتتبع العمالت الورقٌة الذكٌة كجزء من جهودها لمكافحة   RFID µ-chipتمكن تقنٌة   -

 االتجار بالمخدرات أو غٌرها من برامج الجرٌمة المنظمة.

 فة تساعد المكفوفٌن وضعاف البصر فً التعرف على فئات العمالت.سوف تكون قٌمة مضا  RFID µ-chipتقنٌة  -

 التوصيات:

كأحد التقنٌات االضافٌة لتأمٌن   RFID µ-chip tagsٌوصً البحث البنك المركزي المصري بإعتماد تقنٌة  -

 العمالت الورقٌة المصرٌة ذات الفئات الكبٌرة مثل المائة والمائتا جنٌة، لما لها من ممٌزات تقنٌة.

المدمجة فً العمالت الورقٌة وكٌفٌة التعامل معها  RFID µ-chipٌوصً البحث بضرورة التوعٌة بإمكانات تقنٌة  -

 من اجل تحقٌق اعلى مستوٌات األمان للعملة 
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