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إبدأ اآلن بحماية مستنداتك

منذ أن اكتشف اإلنسان الورق وأدوات الكتابة قبل مئات السنين , لعبت المستندات 
دورا هاما في كافة مجاالت الحياة اليومية حتى أنها اعتبرت األساس الذي قامت عليه 

حضارتنا اإلنسانية .

في  الكتابة  اإلنسان  عرف  أن  منذ  بدأت  بالمستندات  والتالعب  التزوير  جريمة  إن 
معامالته بكافة أشكالها مع اآلخرين , ولخطورة هذه الجريمة وانعكاساتها السلبية 
لندرك  مبسط  بمفهوم  عليها  الضوء  نسلط  أن  أردنا  والدولة  والمجتمع  الفرد  على 

أهيتها وكيفية مكافحتها بالطرق السليمة .

لنتعرف أوالً على مفهوم جريمة التزوير :
وأشكاله  أنواعه  بمختلف  األصلي  المستند  على  بيانات  إضافة  أو  تغيير  محاولة  هو 
(كالشيكات  مشروعة  غير  مالية  مكاسب  أو  شخصية  استفادة  لتحقيق  وذلك 
الدراسية  الشهادات   , الشخصية  الهويات   , السفر  جوازات   , المصرفية  المستندات 
الميالد  , شهادات  الزواج  , عقود  الفواتير   , الدرجات  , شهادات كشف  التخرج  شهادات 
والوفاة , و ملصق اإلقامة ) وغيرها من النماذج والمستندات الحكومية الخاصة والتي 

تكون مستهدفة من قبل المزور 
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ينقسم التزوير إلى نوعين:
التزوير الجزئي :

هو محاولة تغيير بعض بيانات المستند كإسم المستفيد من المستندات المصرفية 
(الشيكات مثال) مع الحفاظ على كافة البيانات األخرى على حالها , حيث يقوم المزور 

بتغيير اإلسم من خالل استخدام بعض المواد الكيميائية والمساحات اآللية .

التزوير الكلي:
يتم التزوير الكلي عندما يعمد المزور إلى استنساخ المستند األصلي بشكل كامل 
عن طريق جهاز السكنر حيث يقوم بتغيير كافة البيانات المطبوعة عليه مع االحتفاظ 

بالتواقيع واألختام األصلية 
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التكنولوجي  التطور  بسبب  مجتمعاتنا  في  كبير  بشكل  التزوير  جريمة  وازدادت 
والوثائق  المستندات  تحمي  التي  األمنية  الوسائل  وجود  وعدم   , جهة  من  السريع 

الهامة من التزوير والتالعب من جهة أخرى.
بصورة  الماضية  العشر  السنوات  خالل  والتزييف  التزوير  جريمتي  تطورت  لقد 
التزوير  عمليات  جراء  من  والبنوك  المالية  المؤسسات  خسائر  جعل  مما  دراماتيكية 

والتزييف على مستوى العالم تتعدى المئة وخمسين بليون دوالر سنويا.
ساهم  المتقدمة  الدولة  بعض  في  اإللكترونية  الحكومة  بفكرة  العمل  أن  رغم 
حالة  في  كافي  غير  أنه  إال  الورقي  التزوير  جرائم  نسبة  تخفيف  في  كبير  بشكل 
المستندات الورقية الرسمية  الهامة  و المستندات الورقية التي تهم المواطن مثل  

وكاالت  - شهادات - صكوك - أوراق ثبوتية - وثائق بنكية  .. الخ
األساليب  على  التركيز  خالل  من  الجريمة  لهذه  للتصدي  البالغ  اهتمامنا  برز  لذا 
والتقنيات الحديثة في مجال مكافحة التزوير والتزييف بالتعاون مع شركائنا مصنعي 

تقنيات تكنولوجيا أمن المستندات 
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ومن هذا المنطلق فإنه يسرنا أن نضع بين أيديكم آخر ما توصل إليه العلم في مجال 
حماية وأمن المستندات من خالل المنتجات األمنية المتنوعة والتي يستحيل تزويرها 
أو التالعب فيها مما يوفر األمن للدورة المستنداتية داخل الجهة وخارجها وذلك من 

خالل منتجاتنا األمنية التالية 
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أوال:األوراق المزودة بسمات أمنية خاصة تمنع محاوالت التزوير والتالعب :

1 حماية الهولوجرام األمني

2  حماية البصمة الحرارية 

3  حماية ضد المحو والتفاعل الكيميائي 

4  حماية الرسالة الخفية 

5  حماية األحبار السرية 

6  حماية األحبار السرية لألرقام المتسلسة 

7  حماية الشعيرات الحرارية 

8  حماية الطباعة المجهرية الدقيقة 

9  حماية الطباعة الزخرفية البارزة 

ثانيا: ملصقات ذات مواصفات أمنية خاصة  

1  ملصقات ذات سمات أمنية خاصة بحماية الشيكات , البطاقات, والوثائق 

الهامة على اختالف أنواعها . 

2  ملصقات ذات صفات أمنية خاصة بحماية المركبات , المنتجات , الكراتين , 

المغلفات الورقية على اختالف أنواعها

ثالثا : أختام وأقالم أمنية 

رابعا: مغلفات أمنية
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1 الهولوغرام األمني :
 هو عبارة عن رقائق معدنية مثبتة تثبيتا حرارياً أو يدوياً بالمستند نفسه , وتتميز باألبعاد 
مواصفات  إلى  ,إضافة  إليه  النظر  عند  واللمعان  لأللوان  تدرج  مع  والثالثية  الثنائية 
الطباعة   ) مثال  للعميل  خاص  بشعار  تصنيعه  عند  للهولوغرام  تضاف  أمنية 
المجهرية الدقيقة إلسم العميل أو خريطة الدولة , عبارات خفية ترى باستخدام عدسة 

خاصة , وغيرها الكثير من السمات األمنية .
ويعتبر الهولوغرام األمني من أهم وأقوى الوسائل األمنية في حماية المستندات أو 

البضائع من محاوات التزوير أو التالعب أو التقليد .
إن تثبيت الهولوغرام يتم من خالل لصقه حراريا على المستندات ويستيحل نزعه بعد 

تثبيته حراريا على المستند.
يتم  حيث  أمني  هولوغرامي  ملصق  شكل  على  الهولوغرام  تصنيع  يمكن  كما 
تثبيته يدويا على المستندات مع خاصية التلف الذاتي , ويتم الكشف بسهولة عن أي 
محاولة  عند   (Void) مثل  تحذيرية  عبارات  بظهور  ذلك  و  المستند  عن  لنزعه  محاولة 
المزور نزع الهولوغرام , مما يكشف أي محاولة تزوير بسهولة , وتمنع اعادة استخدامه 

ثانية .
, مما يعطي الخصوصية  الهولوغرام األمني يمكن أن يحمل شعار واسم العميل 
مثل                   ثابتة  عبارات  يحمل  األمني  الهولوغرام  هذا  يكون  أن  يمكن  كما   , له  والتميز 
( Valid - Generic - Secure ) بحيث تستخدم من قبل أكثر من عميل وبدون تصميم 

خاص به



2 حماية البصمة الحرارية : 
إن هذه الحماية تعتبر من أحدث االبتكارات في تكنولوجيا حماية وأمن المستندات 

كأحد الوسائل الفعالة في حماية المستند من التزوير والتالعب .
إن حماية البصمة الحرارية هي عبارة عن أحبار أمنية ذات حساسية عالية ضد الحرارة, 
فبمجرد وضع اصبع اليد أو المسح و الدعك على هذه الطباعة األمنية ستراها تختفي 
أو يتغير لونها , سواء كانت (طباعة إلسم الجهة او شعارها ), ومن ثم تعود للظهور 
مرة أخرى إلى حالتها الطبيعية بعد ثواني من التوقف عن مسح هذه المنطقة مما 

يعطي داللة على صحة المستند من التالعب أو التزوير.
عمليات  ضد  للمستند  الكاملة  الحماية  توفير  على  األمنية  الوسيلة  هذه  وتعمل 
الكشف  المختص  للموظف  يمكن  كما   , الملون  الضوئي  واالستنساخ  التصوير 

والتأكد من صحة المستند بسهولة 
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 3  حماية ضد المحو والتفاعل الكيميائي :
الكيميائية  المواد  مالمسة  عند  وتفاعله  الورق  حساسية  على  الوسيلة  هذه  تعتمد 
, فبمجرد  المستخدمة عادة في محاوالت تغيير البيانات األصلية الثابتة في المستند 
مالمسة المادة الكيميائية لسطح المستند المزود بهذه الحماية , تتحول لون أرضية 
المستند إلى اللون الداكن المميز في المكان الذي تم التالعب فيه , وتظهر عبارات 
التالعب فيه,  الذي تم  المكان  ) أي ملغي في   VOID - NULO - NUL تحذيرية مثل( 

وبالتالي إعطاء داللة أن هذا المستند تعرض لمحاولة تغيير في جزء من بياناته . 
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حماية الرسالة الخفية :
تظهر  االصلية  الورقة  في  خفية  رسالة  وجود  خالل  من  األمنية  الوسيلة  هذه  تعمل   
على المستند االصلي  اال انها تمتاز ببروزها بشكل واضح على الصورة المستنسخة 
في المستند االصلي عند تصويره بواسطة ماكينات التصوير الملونة المتقدمة أو 
محاولة استنساخه بواسطة أجهزة السكنر وبالتالي فإن هذه التقنية تمنع اي محاولة 
تزوير للمستند األصلي من خالل استخدام ماكينات التصوير الملونة او اجهزة السكنر 
العبارات  احدى  على  ماتكون   غالبا  التي  الخفية  الرسالة  ستظهر  حيث   , بسهولة 
الصورة  تمرير  يتم  أن  يستحيل  بحيث   Copy –Void –Unauthorized copy التالية 

المستنسخة كمستند اصلي.
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حماية األحبار السرية :
تقوم هذه الوسيلة األمنية على طباعة شعار أو اسم الجهة على مستنداتها بأحبار 
خاصة ال تظهر اال عند تسليط ضوء األشعة فوق البنفسجية Ultra – Violt light على 
المستند المزود  بهذه الحماية . وتعتبر هذه الحماية من الوسائل األمنية الهامة في 
صحة  من  والتحقق  الكشف  في  سهولة  من  به  تمتاز  لما  المستندات  حماية  تأمين 
بالعين  ترى  ال  حيث  ر  المزوّ قبل  من  الحماية  هذه  اكتشاف  ولصعوبة  المستند 

المجردة.
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حماية االحبار السرية واألرقام المتسلسلة :
تتم طباعة ارقام متسلسلة على المستندات باستخدام أحبار سرية , تمتاز بإشعاعها 
الرقم  يظهر  حيث  البنفسجية  فوق  األشعة  ضوء  تحت  اليها  النظر  عند  لونها  وتغير 
ضوء  تسليط  وبمجرد   , المجردة  للعين  األسود  باللون  السرية  باألحبار  المطبوع  

األشعة فوق البنفسجية على الرقم , سيشع بشكل واضح ويظهر باللون األخضر.
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حماية الشعيرات الحرارية :
انها  إال  المجردة  للعين  مرئية  غير   , الورقة  عجينة  في  تدخل  شعيرات  عن  عبارة  هي 

تظهر وتشع بشكل واضح

 في المستند عند النظر اليه عند ضوء األشعة فوق البنفسجية
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حماية الطباعة المجهرية الدقيقة :
متكرر  بشكل  المؤسسة  كاسم  الطالبة  الجهة  تحددها  معينة  عبارات  طباعة  تتم 
قراءة  يمكن  وال  رفيع  خيط  شكل  على  النظر  في  يظهر  حيث   , الحجم  صغير  بخط 

بوضوح إال عند استخدام العدسة المكبرة .
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حماية الطباعة الزخرفية البارزة :
 هي طباعة زخرفيه بارزة لصورة أو برواز في المستند , بحيث تكون هذه الطباعة بارزة 
عند سطح المستند .. ويمكن التأكد من صحة المستند من خالل خشونة ملمسه , 
حيث أنها أحد أهم الوسائل االمنية ومقتصرة على بعض المطابع األمنية العالمية 

النادرة



ثانيا" : ملصقات ذات مواصفات أمنية خاصة 
الهامة  والوثائق  البطاقات،  الشيكات،  أمنية خاصة بحماية  أ-ملصقات ذات سمات 

على اختالف أنواعها بالمواصفات التالية:

 نوع الملصق: ملصق أمني: ملصق أمني غير قابل إلعادة االستخدام أكثر من مرة، 
رقيق جدا" بحيث يستحيل نزعه بعد تثبيته للمرة األولى دون تلفه.

 قياس الملصق وشكله: حسب الطلب، زوايا مسننة حسب الطلب .
يحتوي  حيث  عميل  بكل  خاص  تصميم  تنفيذ  يمكن  والتصميم:  الطباعة   
على شعار واسم العميل باأللوان كما تتوفر الملصقات الشفافة التي ال تحجب أي 

بيانات عن الورقة ويمكن استخدامها فوق التوقيع.

 طريقة التثبيت: 
تتم يدويا" وبسهولة تامة تحتوي هذه الملصقات على سمات أمنية عديدة تضاف 
نذكر  األمنية  السمات  أهم  من  واحتياجاته،  العميل  طلب  حسب  كلها  أو  بعضها 
األحبار  حماية  الدقيقة،  المجهرية  الطباعة  حماية  الحرارية،  البصمة  (حماية  التالي: 
السرية، حماية التصميم المعقد، إمكانية وضع أرقام متسلسلة وغير متكررة، باركود، 

وغيرها)
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– ملصقات ذات سمات أمنية خاصة بحماية المركبات، المنتجات، الكراتين،  ب 
والمغلفات الورقية على اختالف أنواعها بالمواصفات التالية:

تحذيرية  عبارات  وتظهر  واحدة،  مرة  استخدامه  يتم  أمني  ملصق  الملصق:  نوع 
لنزع  محاولة  أي  تكشف  بحيث  تثبيته  بعد  نزعه  محاولة  عند  الملصق  على  دائمة 

الملصق بصورة غير قانونية.

قياس الملصق وشكله: حسب الطلب، زوايا مسننة عند الطلب.
طريقة التثبيت: تتم يدويا" وبسهولة تامة.

العميل  طلب  حسب  الملصقات  هذه  على  األمنية  السمات  بعض  إضافة  يمكن 
الحرارية،  البصمة  /حماية  التالي:  نذكر  األمنية  السمات  هذه  أهم  من  واحتياجاته، 
المعقد،  التصميم  حماية  السرية،  األحبار  حماية  الدقيقة،  المجهرية  الطباعة  حماية 

إمكانية وضع أرقام متسلسلة وغير متكررة، باركود وغيرها/.
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ثالثا": األختام واألقالم األمنية: 
ال مجال لتزوير األختام والتواقيع بعد اآلن .

األختام  خالل  من  المستندات  حماية  تكنولوجيا  أحدث  عمالءنا  إلى  نقدم 
واألقالم األمنية المزودة بأحبار سرية تمنع أي محاولة تزوير أو تالعب قد تتعرض 

لها.

األختام األمنية:
الختم األمني السري المزود بأحبار ال تظهر على المستند عند النظر إليه بالعين 
حيث  البنفسجية  فوق  األشعة  ضوء  تحت  إال  عنه  الكشف  يمكن  وال  المجردة، 

سيظهر الختم المخفي ويشع بشكل واضح.
كأي  المجردة  بالعين  إليه  النظر  عند  المستند  على  يظهر  الذي  األمني  الختم 
تحت  إليه  النظر  عند  إال  أمني  ختم  انه  معرفة  يمكن  ال  حيث  عادي  تجاري  ختم 
البنفسجية، حيث يشع ويعطي وميض خاص يميزه عن أي  ضوء األشعة فوق 
الختم  بهذا  المزود  المستند  على  وبسهولة  الكشف  يمكن  وبالتالي  آخر  ختم 

األمني.

األقالم األمنية:
بصورة  المستند  على  بظهورها  تمتاز  سرية  بأحبار  مزودة  أقالم  عن  عبارة  هي 
عادية جدا" كأي قلم آخر وال يمكن اكتشاف أنه قلم أمني إال تحت ضوء األشعة 
قوي  وميض  ظهور  مع  مشع  بشكل  الحبر  لون  سيظهر  حيث  البنفسجية  فوق 

للحبر األمني الموجود في القلم األمني.
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رابعا: المغلفات األمنية:
تحافظ هذه المغلفات على سرية المستندات الموجودة بداخلها حيث تعطي 
داللة واضحة عند فتح المغلف مثال (opened) أو (void) ويستحيل إعادة لصقه مرة 

ثانية بعد فتحه.
ويمتاز المغلف األمني بالمواصفات التالية: 

سماكة تؤمن سرية أكيدة للمستندات الموجودة بداخله.
مقاوم للحرارة العالية والمنخفضة.

مقاوم للماء 
غير قابل للتمزق.


