
 انتشار ديرمالوج حول العامل

 مقدمة

 70احلجم متوزعة يف  كبري حيوي قياس مشروع 130انتشر تطبيق منتجات شركة تدوين يف أكثر من 

اهلوية  محاية أمنّية يف جمالأنظمة  ابتكاريف  رائدةهي شركة  شركة تدوين حول العامل. دولة

التكنولوجيا  تسّخردمات بتقدميها خلو بامتالكها خربات متنّوعة وتتميز والقياسات احليوّية. الشخصية

 جمال يفمع عدد من الشركات العاملية  هاحتالفتقوم بذلك عن طريق . وخدمة املنطقةصاحل لالعاملية 

ع أملاني للقياسات احليوية أكرب مصّن وتعّد بذلك ما التكنولوجيا األملانية.التكنولوجيا املتقدمة، ال سّي

  .العامليف 

 

  



 املشروع   الدولة الرقم

1.  

 

 مجهورية أجنوال

 

 مشروع حكومّي:

 ألصابعاببصمة لتحديد اهلوية  الكرتوني نظام جنائي.  

2.  

 

 أنتيغا

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 ألنتيغا

3.  

 

 مجهورية النمسا

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 النمساوية

 للهيئة النمساوية  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 للسيطرة على احلدود

4.  

 

 مجهورية أذربيجان

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 ألذربيجان



 املشروع   الدولة الرقم

5.  

 
 ةمجهورّية بنجالديش الشّ عبّي

 حكومّي:مشروع 

 ببصمة لتحديد اهلوية  الكرتوني ومدني جنائي نظام

لكتيبة التدخل  ةحّي، مبا يف ذلك ماسحات ضوئية ألصابعا

 .السريع

  نظام وطين لبطاقات البحارين مبا يف ذلك ماسحات ضوئية

 ةحّي

6.  

 
 مجهورية بنني

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 جلمهورية بنني

7.  

 
 البوسنة واهلرسك

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 للبوسنة واهلرسك

8.  

 

 مجهورية الربازيل االحتادية

 

 مشروع حكومّي:

  لتحديد اهلوية ببصمة  الكرتوني جنائيو مدنينظام

دي  األصابع هليئة التسجيل املدني واجلنائي العامة لريو

 جانريو

  لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني جنائينظام

 لشرطة سريا العامة

  لتحديد اهلوية ببصمة  الكرتونيجنائي ومدني نظام

 األصابع للتسجيل املدني واجلنائي العام يف روراميا 

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام جنائي

 للشرطة العامة باألمازون

  لتحديد اهلوية ببصمة  الكرتوني جنائيمدني ونظام

األصابع اإللكرتونية للتسجيل املدني واجلنائي العام يف 

 عكا



 املشروع   الدولة الرقم

  لتحديد اهلوية ببصمة  الكرتوني جنائيمدني ونظام

 األصابع للتسجيل املدني واجلنائي العام يف بياوي

  لتحديد اهلوية ببصمة  الكرتوني جنائيمدني ونظام

 جواسألال املدني واجلنائي العام يف األصابع للتسجي

  لتحديد اهلوية ببصمة  الكرتونيجنائي مدني ونظام

 األصابع للتسجيل املدني واجلنائي العام يف برينامبوكو

 مشروع بنكّي:

  لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني بنكينظام، 

 لبنك اتش اس بي سي ةحّيوماسحات ضوئية 

9.  

 
 مملكة بروناي

 

 مشروع حكومّي:

 نظام جنائي ومدنيل الشامل نظام التسجيل الوطين 

 ،لكرتونيةااللتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني

بطاقات اهلوية الوطنية والبطاقات ، ةحّيماسحات ضوئية 

لربوناي )حل جاهز اخلضراء هليئة التسجيل واهلجرة الوطنية 

 ومتكامل(

  نظامل الشاملنظام جوازات السفر الوطين اإللكرتوني 

ماسحات  ،لكرتونيةالاد اهلوية ببصمة األصابع حتدي

لكرتونية الاوبطاقات اهلوية الوطنية  ،ةحّيضوئية 

والبطاقات اخلضراء هليئة التسجيل واهلجرة الوطنية لربوناي 

 )حل جاهز ومتكامل(

  للسيطرة على احلدود هليئة اهلجرة لربوناي )حل نظام وطين

 جاهز ومتكامل(

  لكرتونية للهجرة يف بروناياالبوابات قياسات حيوية 

10.  

 

 بوركينا فاسو

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام جنائي

 لشرطة بوركينا فاسو



 املشروع   الدولة الرقم

11.  

 

 مجهورية بروندي

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 لربوندي

12.  
 

 مملكة كمبوديا

 

 مشروع حكومّي:

 اهلوية  بطاقاتالشامل ل نظام التسجيل الوطين احليوي

لتحديد  الكرتوني نظام مدني ،لكرتونيةاالالوطنية 

وحدات اجلوال  :ةحّيماسحات ضوئية  ،اهلوية ببصمة األصابع

 جاهز ومتكامل( هليئة التسجيل لكمبوديا )حل

 لكرتونية، نظام االجلوازات السفر  شامل نظام وطين حيوي

لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني مدني

ملكاتب جوازات السفر  ةحّيوماسحات ضوئية  ،كرتونيةلاال

 الكمبودية )حل جاهز ومتكامل(

13.  

 
 مجهورية الرأس األخضر

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام جنائي

 لشرطة جزر الرأس األخضر

 مشروع األمم املتحدة

14.  

 

 مجهورية تشاد

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 لتشاد



 املشروع   الدولة الرقم

15.  

 
مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني نظام مدني، 

 هليئة التسجيل الوطين للكونغو ةحّيوماسحات ضوئية 

16.  

 

 الكونغو برازافيل

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 للكونغو برازافيل

17.  

 

 مجهورية قربص

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 لقربص

18.  

 

 الدمناركمملكة 

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 للدمنارك



 املشروع   الدولة الرقم

19.  

 

 مجهورية الدومينيكان

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية 

 لوزارة اخلارجية  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 السفاراتو

20.  

 

 العربيةمجهورية مصر 

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام مدني

 للجيش املصري ةحّيوماسحات ضوئية 

21.  

 

 مجهورية السلفادور

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع هليئة  الكرتوني نظام مدني

 رخص القيادة الوطنية

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 بالسلفادور

22.  

 

 مجهورية إستونيا

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 اإلستونية



 املشروع   الدولة الرقم

23.  

 
 جورجيا

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 اجلورجية

24.  

 

 مجهورية أملانيا الفيدرالية

 

 حكومّي: مشروع

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 األملانية )مصلحة تسجيل السكان(

 للهيئة األملانية  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 لتسجيل األجانب

 للهيئة األملانية  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 للتحكم يف احلدود

  للسفارات األملانية ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية 

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام جنائي

 لشرطة برميرهافن

 لعيادات جامعة  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 هامبورج

 للشرطة الوطنية  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 األملانية

 لقوات الشرطة  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 اإلقليمية األملانية

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام مدني

 يف هامبورج، أملانيا (للدفع عن طريق األصبع)

25.  

 

 مجهورية غانا

 

 مشروع حكومّي:

 ألجانبل ةهويتسجيل األجانب مع بطاقات شامل لام نظ، 

، لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتونيونظام مدني 

للهيئة الغانية  ةحّيوحدات تسجيل اجلوال، ماسحات ضوئية 

 لتسجيل األجانب )حل جاهز ومتكامل(

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام مدني

 وماسحات ضوئية هليئة التسجيل الوطين



 املشروع   الدولة الرقم

26.  

 

 اليونان

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 اليونانية

27.  

 

 مجهورية غينيا

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع هليئة  الكرتوني نظام مدني

 التسجيل الوطين

28.  

 

 مجهورية اهلند

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 اهلندية

29.  

 

 مجهورية إندونيسيا

 

 حكومّي:مشروع 

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام جنائي ومدني

للشرطة الوطنية اإلندونيسية، مبا يف ذلك حتديد اهلوية 

 ةاحلّياملاسحات الضوئية ب

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام جنائي ومدني

مبا يف  اإلندونيسيةإلدارة القوانني وحقوق اإلنسان بوزارة العدل 

 ةاحلّيذلك املاسحات الضوئية 

 للمشروع اإلندونيسي  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 للتحكم يف احلدود التابع ملصلحة اهلجرة اإلندونيسية

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع ملشروع  االلكرتوني النظام املدني

إندونيسيا الريادي اخلاص ببطاقة اهلوية الفردية مبا يف ذلك ماسحات 

 ةحّيضوئية 

 طابعات جوازات السفر للسفارات اإلندونيسية حول العامل 



 املشروع   الدولة الرقم

30.  

 

 اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 اإليرانية

31.  

 
 مجهورية العراق

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام مدني

 هليئة التسجيل الوطين العراقية ةحّيوماسحات ضوئية 

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام مدني

للنظام املدني لصرف مستحقات  ةحّيوماسحات ضوئية 

 العمال واملتقاعدين

  طابعات جوازات السفر للهيئة العراقية الشمالية جلوازات

 السفر

32.  

 

 مجهورية إيطاليا

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية 

33.  

 

 مجهورية قريغيزستان

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية 



 املشروع   الدولة الرقم

34.  

 

 مجهورية كوسوفا

  

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام مدني

 هليئة التسجيل الوطين ةحّيوماسحات ضوئية 

35.  

 

 دولة الكويت

 

 مشروع حكومّي:

 نظام وطين للتحكم يف احلدود مبا يف ذلك ماسحات ضوئية 

36.  

 

الو الدميقراطية مجهورية 

 الشعبية

 

 مشروع اتصاالت:

 لألموال يللنقل الربيد ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية 

37.  

 

 دولة ليبيا

 

 مشروع حكومّي:

 
 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني نظام مدني

هليئة التسجيل الليبية ةحّيوماسحات ضوئية   



 املشروع   الدولة الرقم

38.  

 

 ماليزيا

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني نظام مدني 

 للمساجني املاليزيني ةحّيوماسحات ضوئية 

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني نظام مدني 

 للصندوق املاليزي ملؤن اجليش ةحّيوماسحات ضوئية 

  نظام مدنيل شاملالنظام احليوي لبطاقات البحارين 

وماسحات  لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني

 ، وبطاقات البحارين لوزارة جوازات السفر املاليزيةةحّيضوئية 

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني نظام مدني 

 للوكالة املاليزية ملكافحة املخدرات ةحّيوماسحات ضوئية 

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني نظام مدني 

املاليزية )نظام حتديد لوكالة اهلجرة  ةحّيوماسحات ضوئية 

اهلوية االلكرتوني باستخدام بصمة األصابع للتحكم يف 

 احلدود(

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني نظام مدني 

للهيئة املاليزية لتسجيل العمال  ةحّيوماسحات ضوئية 

 األجانب

 لتحديد  خدمة إزالة البيانات املكررة اخلاصة بنظام مدني

لكرتونية للجنة الوطنية االبع اهلوية ببصمة األصا

 لالنتخابات

 ة مللكية السيارات ّيماسحات ضوئية ح :قياسات حيوية

 لكرتونية املاليزية االاحليوية 

 مشروعات بنكّية:

 لبنك أو سي بي سي  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 املاليزي

 لبنك ماي بنك يف  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 ماليزيا

  لبنك  ةحّيماسحات ضوئية  :حيويةقياساتAmbank  يف

 ماليزيا



 املشروع   الدولة الرقم

39.  

 
 الواليات املتحدة املكسيكية

 

 مشروع حكومّي:

ونظام  لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني نظام مدني

ملصلحة الضرائب  ةاحلّياملاسحات الضوئية  ،التسجيل احليوي

 املكسيكية

  نظام مدنيل شاملنظام البطاقات الصحية احليوي 

وماسحات  لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني

، والبطاقات الصحية، وحدات تسجيل اجلوال، ةحّيضوئية 

لوزارة الصحية والتأمني الصحي  ةحّيوماسحات ضوئية 

 املكسيكية )حل جاهز ومتكامل(

 ماسحات ضوئية  :وحدات اجلوال مبا يف ذلك قياسات حيوية

أيريس والربجميات  ، وآالت التصوير، وآالت التصويرةحّي

 اخلاصة بتسجيل الناخبني املكسيكيني

40.  

 

 مولدافيا

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 املولدافية

41.  

 
 مجهورية احتاد ميامنار

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني نظام مدني

الستخدامه يف قمة اآلسيان لألعمال واالستثمار وماسحات 

ووحدات مساعدة أخرى لتسجيل العمال األجانب  ةحّيضوئية 

 يف السفارات ووزارة اخلارجية

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 مليامنار

42.  

 
 هولندا

 مشروع حكومّي:

 للهيئة اهلولندية  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 للتحكم يف احلدود

 هليئة التسجيل  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 اهلولندية



 املشروع   الدولة الرقم

  لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني دنينظام م ،

 للسجون يف هولندا ةحّيوماسحات ضوئية 

43.  
 

 مجهورية نيجرييا االحتادية

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني نظام مدني 24

ماسح ضوئي حي لكل البنوك النيجريية  30,000و

 الرئيسية والبنك املركزي النيجريي )حل جاهز ومتكامل(

 بنك( 24) مشروع بنكّي

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع الكرتوني نظام مدني

 لوكالة مكافحة الفساد النيجريية

 مشروع األمم املتحدة

44.  

 

 باكستان اإلسالميةمجهورية 

 

 مشروع اتصاالت:

  لتسجيل بطاقات الـ  ةحّيماسحات ضوئيةSIM  للهواتف

 اجلوالة

45.  

 

 مجهورية بولندا

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 البولندية

46.  

 

 الربتغال

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 الربتغالية



 املشروع   الدولة الرقم

47.  

 

 رومانيا

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 الرومانية

 للهيئة الرومانية  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 للتحكم يف احلدود

48.  

 

 مجهورية رواندا

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 الرواندية

49.   

 اململكة العربية السعودية

 

 

 مشروع حكومي: 

 هليئة السجون  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 السعودية

 :مشروع شركة النفط

 لتحديد اهلوية ببصمة  الكرتوني نظام مدني

 لشركة أرامكو للنفط األصابع

 

50.  

 
 مجهورية السنغال

 

 مشروع بنكي:

 ألحد مصارف السنغال ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية 



 املشروع   الدولة الرقم

51.  

 

 مجهورية سنغافورة

 

 مشروع حكومّي:

 هيئة اهلجرة  ،للهجرة ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 ونقاط التفتيش

 النظام احلكومي لبطاقات املوظفني والتسجيل 

  للجان االستشارية الفنية حلركة  ةحّيماسحات ضوئية

 املعاقني ذهنيا يف سنغافورة

52.  

 
 مجهورية سلوفاكيا

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية  الكرتوني مدنيو جنائي نظام

 ةحّيوماسحات ضوئية  ببصمة األصابع

53.  

 

 مجهورية سلوفينيا

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 السلوفينية

54.  

 

 مجهورية جنوب إفريقيا

 

 مشروع تأمني صحّي:

 لنظام بطاقات صحية  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 )حتالف ستار(

55.  

 
 مجهورية السودان

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة  الكرتوني نظام مدني

للنظام السوداني  ةحّيوماسحات ضوئية  األصابع

 للجوازات اإللكرتونية



 املشروع   الدولة الرقم

  لتحديد اهلوية ببصمة  الكرتوني نظام مدني

 للشرطة السودانية ةحّيوماسحات ضوئية  األصابع

  لتحديد اهلوية ببصمة األصابع ووحدات  الكرتونينظام مدني

ملشروع بطاقات اهلوية  ةحّيجوال باإلضافة إىل ماسحات ضوئية 

 السوداني

56.  

 

 مملكة السويد

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية 

57.  

 

 سويسرا

  

 مشروع حكومّي:

 للهيئة السويسرية  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 للتحكم يف احلدود

58.  

 

 مجهورية طاجاكستان

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 الطاجاكستانية 

59.  

 

 مجهورية تنزانيا املتحدة

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام مدني

 هليئة التسجيل الوطين التنزانية ةحّيوماسحات ضوئية 



 املشروع   الدولة الرقم

60.  

 

 مجهورية تركيا

 

 مشروع حكومّي:

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام مدني

 لشرطة اهلجرة الرتكية ةحّيوماسحات ضوئية 

 )مشروع االحتاد األوروبي(

61.  

 

 مجهورية أوغندا

 

 حكومّي:مشروع 

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 يف أوغندا

62.  

 

 أوكرانيا

 

 مشروع حكومّي:

 وماسحات ضوئية  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 جلوازات السفر للنظام األوكراني جلوازات السفر

63.  

 

 اإلمارات العربية املتحدة

 

 مشروع حكومّي:

 تسجيل احلضور لشرطة أبو ظيبأنظمة  :قياسات حيوية 

64.  

 

 :مشروع للمطار

 للصالة الثانية باملطار ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية 



 املشروع   الدولة الرقم

 وإيرلندااململكة املتحدة 

 الشمالية

 

65.  

 

 الواليات املتحدة األمريكية

 

 :مدنيمشروع 

 

 ملشروعات مدنية  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 عديدة

66.  

 

 الشرقيةمجهورية أوروجواي 

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 بأوروجواي

67.  

 
 مجهورّية فنزويال البوليفارّيـة

 

 مشروع حكومّي:

 هليئة التسجيل الوطين  ةحّيماسحات ضوئية  :قياسات حيوية

 الفنزويلية

 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام مدني

 لرتاخيص القيادة الفنزويلية ةحّيوماسحات ضوئية 



 املشروع   الدولة الرقم

68.  

 

 مجهورية فيتنام االشرتاكية

 

 مشروع حكومّي:

 

 ماسحات ضوئية جلوازات السفر هليئة مراقبة احلدود 

69.  

 
 مجهورية اليمن

 

 مشروع حكومّي:

  شامل نياملدنّينظام التسجيل املدني وبطاقات املوظفني 

لتحديد اهلوية ببصمة األصابع  الكرتوني نظام مدنيل

للوزارة اليمنية للخدمات املدنية )حل  ةحّيوماسحات ضوئية 

 جاهز ومتكامل(

 مشروع البنك الدولي

70.  

 

 مجهورية زامبيا

 

 مشروع حكومّي:

 

  شاملنظام التسجيل املدني وبطاقات املوظفني املدنيني 

نظام حتديد اهلوية االلكرتوني باستخدام بصمة األصابع ل

، وبطاقات هوية، وغري ذلك )حل جاهز ةحّيوماسحات ضوئية 

 ومتكامل(

 مشروع األمم املتحدة

 

 ملخص:

 130 مشروع قياس حيوي كبري احلجم يستخدم ديرمالوج 

 70 دولة وحكومة تستخدم ديرمالوج 

 112  ديرمالوجهيئة حكومية حول العامل تستخدم 

 30 يستخدم ديرمالوج اا مصرفيًّجهاًز 

 7  أخرى تستخدم ديرمالوج ةمدنّيأجهزة 

 18 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع يستخدم ديرمالوج الكرتونيًّا اا جنائيًّنظاًم 

 43 لتحديد اهلوية ببصمة األصابع يستخدم ديرمالوج الكرتونيًّا اا جنائيًّنظاًم 



 61 من تركيبات قمة اآلسيان لألعمال واالستثمار/النظام اجلنائي لتحديد اهلوية  اتركيًب

 ببصمة األصابع اإللكرتونية آتية يف جمملها من ديرمالوج

  أملاني للقياسات احليوية عمصّنأكرب 

 شركة عاملية رائدة يف أعمال القياسات احليوية يف جماالت متعددة 

 ت احليويةرائدة يف ابتكار أنظمة وحلول القياسا 

 

 
                                       

           
      

               

    

        

       

       

       

       

      

       

      

      

        

       

        

        

      

      

     

        

               

            

     

    

            

       

           

    

                

                           

   

    

     

     

       

      

       

            

       

       

      

      

         
        

       

      

       

      

         

     

          

   

       

       

       

         

        

      

               
      

     

      

                        

                       

     

          
      

        

                   

         

       

        

                        

      


