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وداعاً لكلمات السر
ةالحیویقیاسات أھالً بال

فيعمیالً 500یشملVisaلشركةجدیداستطالع
علىالضوءیلقيوالمتحدةالعربیةاإلماراتدولة

اتالقیاساعتمادحولاالنطباعاتوالوعيمستویات
یؤكدو.وغیرھاالبطاقةحاملھویةمنللتحققالحیویة

اساتالقیبتقنیاتالكبیرالعمالءاھتماماالستطالع
.أسھلحیاتھمتجعلالتيالجدیدةالحیویة
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أرقام التعریف / إعادة استخدام كلمات السر
الشخصیة

یھم و لدوأرقام تعریف شخصیة عدیدة أكلمات مرور المتعاملونعادةً ما یستخدم 
كلمة مرور ورقم تعریف شخصي فرید لكل حساب
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تلف رقم تعریف شخصي مخ/ أستخدم كلمة سر
لكل حساب

أرقام تعریف شخصیة/ أستخدم كلمات سر
عدیدة، لكنھا لیست مختلفة لكل حساب

رقم التعریف / أستخدم نفس كلمة السر
الشخصي لجمیع حساباتي

قة أمتلك بطاقة واحدة للخصم المباشر أو بطا
إئتمان

كلمة السر

رقم التعریف
الشخصي
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الخصم المباشر معي/ لم أحمل بطاقة اإلئتمان

عجزت عن تذكر كلمة المرور

احتجت إلدخال كلمة السر

ال أشتري عبر االنترنت

من 500، لنحو 2017نوفمبر 4أكتوبر إلى 27دارسة أجرتھا شركة إیھ واي تي أم ألبحاث السوق، من : المصدر
أو الدفع / المستھلكین البالغین من دولة اإلمارات والذین یستخدمون بطاقة ائتمان وبطاقة الخصم المباشر واحدة على األقل و

.عبر الھاتف المحمول

نتأسباب التخلي عن القیام بالشراء عبر االنتر/ سبب
اقاتھم بطیحملون عن الشراء عبر اإلنترنت ألنھم الالمتعاملین یبتعدونأقل من نصف

عن الشراء عبر، وكثیر منھم تخلوا ببساطة )٪44نسبة (معھم الخصم المباشر/ االئتمانیة 
).٪36نسبة (بسبب صعوبة إدخال كلمة المرور الخاصة بھم االنترنت 
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بصمة األصبع

بصمة الصوت

بصمة الوجھ

بصمة العین

ةالمؤشرات الحیویة السلوكی

بصمة األوردة

استخدمھا بانتظام استخدمتھا مرة واحدة أو مرتین  ً سمعت بھا ولم استخدمھا مطلقا  ً لم أسمع بھا مطلقا

51
38

9 2 مألوفة للغایة

مألوفة نوعاً ما

غیر مألوفة للغایة

 ً غیر مألوفة إطالقا

قق الوعي بأنواع تقنیات التح
من ھویة حامل البطاقة 

ةباستخدام القیاسات الحیوی
ق من باستخدام تقنیات التحقھناك وعي شبھ عالمي 

ھویة حامل البطاقة عن طریق بصمات األصابع؛ 
م ویستخد. والصوت؛ والوجھ وكذلك بصمة العین

تقنیات التحقق عبر ) ٪55(غالبیة المستھلكین 
ل بینما ما زا. بصمات األصابع على أساس منتظم

بر بصمة الوعي واالستخدام العالمي لتقنیات التحقق ع
.األوردة محدوداً 

التعامل مع القیاسات الحیویة
یألفون التعامل مع -على األقل -أفادوا بأنھم ) ٪89(مستھلكین 10تسعة من أصل 

.القیاسات الحیویة

من 500، لنحو 2017نوفمبر 4أكتوبر إلى 27دارسة أجرتھا شركة إیھ واي تي أم ألبحاث السوق، من : المصدر
أو الدفع / المستھلكین البالغین من دولة اإلمارات والذین یستخدمون بطاقة ائتمان وبطاقة الخصم المباشر واحدة على األقل و

.عبر الھاتف المحمول
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من 500، لنحو 2017نوفمبر 4أكتوبر إلى 27دارسة أجرتھا شركة إیھ واي تي أم ألبحاث السوق، من : المصدر
أو الدفع / المستھلكین البالغین من دولة اإلمارات والذین یستخدمون بطاقة ائتمان وبطاقة الخصم المباشر واحدة على األقل و

.عبر الھاتف المحمول

أھمیة استخدام القیاسات 
الحیویة

ند أھمیة استخدام القیاسات الحیویة عتساوي 
ات عملیات الدفع في قیمتھا استخدام القیاس

سبة وبالن. الحیویة لعملیة التحقق من الھویة
حقق عن لعملیات الدفع؛ فإن استخدام تقنیات الت
، )٪69(طریق بصمات األصابع تعد األعلى 
حقق عن وھي مرتفعة كذلك بالنسبة لتقنیات الت

).٪56(طریق بصمة العین 

٪ من العمالء مھتمون باستخدام تقنیة 99
م، حیویة واحدة على األقل للتحقق من ھویتھ

دة ٪ مھتمون باستخدام تقنیة حیویة واح98و
على األقل إلجراء الدفعات
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غیر ذلك

شيء آخر

المؤشرات الحیویة السلوكیة

بصمة األوردة

بصمة الصوت

بصمة الوجھ

بصمة العین

بصمة األصبع

مستوى االھتمام بالقیاسات الحیویة للتحقق من الھویة 

عات مستوى االھتمام باستخدام القیاسات الحیویة إلجراء الدف
مستقبالً 

لحامھویةمنالتحققتقنیاتاستخدامإن
بینأعلىوالوریدالصوتنمطعبرالبطاقة

بینھمأعمارتتراوحالذینالمستھلكینفئات
ناً ساألصغرالمستھلكینمنسنة36و24

.السنوكبار
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من 500، لنحو 2017نوفمبر 4أكتوبر إلى 27دارسة أجرتھا شركة إیھ واي تي أم ألبحاث السوق، من : المصدر
أو الدفع / المستھلكین البالغین من دولة اإلمارات والذین یستخدمون بطاقة ائتمان وبطاقة الخصم المباشر واحدة على األقل و

.عبر الھاتف المحمول

فوائد استخدام القیاسات الحیویة للتحقق من الھویة خالل عملیات الدفع
لبطاقة في كونھا أكثر امل ابالنسبة للمستھلكین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، تتمثل الفائدة األكبر الستخدام تقنیات القیاسات الحیویة للتحقق من ھویة ح

).٪45نسبة (أماناً من كلمات المرور ورموز التعریف الشخصي ألنھا تؤكد ھویة الشخص 

34 

45 

26 

37 

39 

37 

33 

1 

2 

ستوفر على المستھلكن عناء تذكر كلمات مرور المتعددة ورموز التعریف الشخصي

أكثر أمانًا من كلمات المرور وأرقام التعریف الشخصي ألنھا تؤكد ھویة المستھلك

فقدان طریقة التحقق الخاصة بي/ ال یمكنني نسیان 

أكثر أماناً لبیاناتي  وحساباتي حتى لو تعرض ھاتفي الذكي أو جھاز الكمبیوتر الخاص بي للسرقة

في أي وقت ألن طریقة التحقق  جزء مني/ یمكنني الدفع في أي مكان 

عملیة التحقق من ھویة حامل البطاقة من خالل القیاسات الحیویة أسھل من إدخال كلمة المرور أو رمز  التعریف الشخصي

إن التحقق من ھویة حامل البطاقة من خالل القیاسات الحیویة یمنحني اطمئناناً أكبر بأن مدفوعاتي محمیة

غیر ذلك

ال یوجد أي فائدة
ً 24العمرمنیبلغونالذینالمستھلكونیلحظأنالمرجحمن المستھلكینمنأكثرفأكبرعاما

ً األصغر وإمكانیةلھویةامنالتحققسرعةحیثمنالحیویة،القیاساتتوفرھاالتيالفوائدسنا
."المستھلكمنجزء"والتحققالتحققطریقةكونمكان،أيفياستخدامھا
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من 500، لنحو 2017نوفمبر 4أكتوبر إلى 27دارسة أجرتھا شركة إیھ واي تي أم ألبحاث السوق، من : المصدر
أو الدفع / المستھلكین البالغین من دولة اإلمارات والذین یستخدمون بطاقة ائتمان وبطاقة الخصم المباشر واحدة على األقل و

.عبر الھاتف المحمول

أبرز المخاوف حیال 
استخدام تقنیات 

التحقق من خالل 
القیاسات الحیویة 

للدفعات
دام حیال استختتمثل أبرز المخاوف 

ات تقنیات التحقق من خالل القیاس
عدم الحیویة في قلق المستھلكین من

ى فعالیتھا أو إجراء محاوالت عدة حت
، یتبعھا تسرب محتمل)٪49(تنجح 

للمعلومات الحساسة التي ال یمكن
تغییرھا إذا تعرضت لالختراق 

)48٪.(
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م كشفھامثال ال تستطیع تغییر بصمتك اذا ما ت-القلق من تسریب المعلومات الشخصیة الحساسة

تغرق سیس/ القلق من أن  التحقق من ھویة حامل البطاقة من خالل القیاسات الحیویة لن یعمل جیداً 
محاوالت متعددة

تكلفة امتالك جھاز یتیح  التحقق من ھویة حامل البطاقة من خالل القیاسات الحیویة

القلق من أن البنك أو المتجر لدیھ معلومات شخصیة حساسة عني-الخصوصیة 

ویة في عدم الشعور بالراحة الستخدام تقنیات  التحقق من ھویة حامل البطاقة من خالل القیاسات الحی
األماكن العامة

عدم وجود نموذج موحد للتحقق من ھویة حامل البطاقة من خالل القیاسات الحیویة

غیر ذلك

ال توجد عیوب
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من 500، لنحو 2017نوفمبر 4أكتوبر إلى 27دارسة أجرتھا شركة إیھ واي تي أم ألبحاث السوق، من : المصدر
أو الدفع / المستھلكین البالغین من دولة اإلمارات والذین یستخدمون بطاقة ائتمان وبطاقة الخصم المباشر واحدة على األقل و

.عبر الھاتف المحمول

القیاسات الحیویة مقارنة مع كلمات السر التقلیدیة
من كلمات المرور) ٪79(وأسھل ) ٪77(بشكل عام، یرى المستھلكون أن القیاسات الحیویة أسرع 
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أسرع بكثیر من كلمات المرور

أسرع قلیالً من كلمات المرور

ال فرق

أبطأ قلیالً من كلمات المرور

أبطأ كثیراً من كلمات المرور

غیر متأكد/ ال أعلم 

استخدام القیاسات الحیویة أسرع أم أبطأ من استخدام كلمات السر
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أسھل كثیراً من استخدام كلمات المرور

أسھل قلیالً من استخدام كلمات المرور

ال فرق

أصعب قلیالً من استخدام كلمات المرور

أصعب كثیراً من استخدام كلمات المرور

غیر متأكد/  ال أعلم 

راستخدام القیاسات الحیویة أسھل أم أصعب من استخدام كلمات الس
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من 500، لنحو 2017نوفمبر 4أكتوبر إلى 27دارسة أجرتھا شركة إیھ واي تي أم ألبحاث السوق، من : المصدر
أو الدفع / المستھلكین البالغین من دولة اإلمارات والذین یستخدمون بطاقة ائتمان وبطاقة الخصم المباشر واحدة على األقل و

.عبر الھاتف المحمول

طرق آمنة للتحقق من
عملیة الدفع

ات یسجل المستھلكون في دولة اإلمار
ن العربیة المتحدة مستویات أعلى م

اإلدراك لمزایا األمن والراحة في 
استخدام طرق التحقق من خالل 
القیاسات الحیویة مقارنة بالطرق

تخدمة ومن بین الطرق المس. التقلیدیة
یة، للتحقق من خالل القیاسات الحیو
مة تحظى تقنیات التعرف على بص

ة الصوت وبصمة األوردة بأقل نسب
إدراك لمزایا األمان والراحة التي 

.تتمتع بھا
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التحقق عن طریق بصمات األصابع

التحقق عن طریق بصمة العین

)كلمة مرور ورمز(التحقق عبر خطوتین 

التحقق عن طریق بصمة الوجھ

التحقق عن طریق بصمة األوردة 

رمز التعریف الشخصي

كلمة المرور

التحقق عن طریق بصمة الصوت

اإلجابة عن األسئلة السریة

التوقیع
الطرق الحیویة

الطرق التقلیدیة
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82 79 77 

ة الشركة المزودة لبطاق
الخصم / االئتمان 
أو  VISA(الخاصة بك 

)ماستر كارد

البنك الشخصي شركة الھاتف المتحرك
)مثل أبل وسامسونغ(

67 

60 
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38 

23 

16 

3 

البنك الشخصي

…الخصم / الشركة المزودة لبطاقة االئتمان 

…ماً عالمة تجاریة كبرى على اإلنترنت تحمل اس

شركة الھاتف المحمول الخاص بك

…الشركة المزودة لخدمة  االنترنت الالسلكیة

المتاجر متعددة األقسام

متجر ومطعم محلي أو مستقل

ال أحد من ھؤالء

الثقة في تخزین المعلومات الحیویة
ھم من المرجح أن یعرب المستھلكون في اإلمارات العربیة المتحدة عن ثقت

/  ، تلیھا شركات بطاقات االئتمان )٪67(بمصرفھم لتخزین بیاناتھم الحیویة 
).٪60(الخصم 

من 500، لنحو 2017نوفمبر 4أكتوبر إلى 27دارسة أجرتھا شركة إیھ واي تي أم ألبحاث السوق، من : المصدر
أو الدفع / المستھلكین البالغین من دولة اإلمارات والذین یستخدمون بطاقة ائتمان وبطاقة الخصم المباشر واحدة على األقل و

.عبر الھاتف المحمول

ن من المرجح أن ینتقل المستھلكون من مزود الخدمة الذي یتعاملو
معھ إذا لم یوفر تقنیات التحقق من ھویة حامل البطاقة من خالل

القیاسات الحیویة في المستقبل
)على فرض استمرار التوجھ الحالي(

أو البنوك ) ٪82(االئتمان / أكثر من ثالثة أرباع المستھلكین سیبتعدون عن مزودي بطاقة الخصم 
اقة الذین ال یوفرون تقنیات التحقق من ھویة حامل البط) ٪77(أو شركات الھاتف المحمول ) 79٪(

.من خالل القیاسات الحیویة في المستقبل
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