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 مقدمه

-بینی میپیش 5002انگیز بوده است. در اواسط سال رشد استفاده از موبایل در دهه اخیر بسیار شگفت

خواهد رسید. این در حالی است که  میلیارد 1به  5002روش سالیانه تلفن همراه در سال شد که ف

تلفن همراه توسط فروشندگان در جهان  میلیارد 012/1تعداد  5002تا پایان سال IDC 2براساس 

                                                 

، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات دانشگاه شيراز ،محقق ، n.mojdehi@bankmellat.ir ناهيد مژدهي، 1 
 مركز تحقيقات بانك ملت

 مهندسي برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشيار ajalali@iust.ac.ir علي اكبر جاللي،  دكتر 2 
 ، استادیار پژوهشکده برق و كامپيوتر, سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران bornaee@irost.irتاج برنایي،زرین 3 
 كامپيوتر، دانشگاه شيراز ، استادیار مهندسي و علوم maminlar@shirazu.ac.irالري ،منصور اميني 4 
5 IDC زمينه كامپيوتر و صنعت در زمينه تکنولوژي بوده كه در یك مركز مهم تحقيقاتي IT كند. فعاليت مي 
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شود. براساس سیم جهانی اضافه میتلفن سلولی به شبکه بی 25بفروش رفت. بر این اساس در هر ثانیه 

چهار برابر کامپیوترهای شخصی بوده  5002تعداد تلفنهای سلولی فروش رفته در سال  IDCارش گز

اند. تقریبا تمامی تر از مدلهای قدیمی بودهاست. این تلفنهای سلولی بسیار قدرتمندتر و پیشرفته

یت دسترسی آنها قابل 88رود، قابلیت مدیریت پیام متنی را داشته و %تلفنهایی که اکنون به فروش می

ای برای بسیاری از افراد همراه داشتن موبایل یک ضرورت است. بگونهامروزه به وب را دارند. همچنین 

 روند، به همراه دارند.که آن را هر جایی که می

فناوریهای نوین   هایی است که با به کارگیریتجارت و روشهای کسب وکار، یکی از مهمترین حوزه

اینترنت به سرعت و به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از روشهای سنتی اطالعاتی و ارتباطی و 

)مژدهی,  کسب درآمد متحوّل گشته و روشها و ارزشهای جدید فراوانی نیز پا به عرصه وجود نهادند.

 (5-1, ص. 1282جاللی, معماری مدلهای کسب و کار الکترونیکی,  &مهربان, 

بانکداری همراه در قسمتهای مختلف باشد. بانکداری همراه می ،یلیکی از خدمات ارائه شده توسط موبا

نها از تو سنگاپور جهان با موفقیت بسیار زیادی همراه بوده است. در کشورهایی مانند کره، فلیپین، ژاپن 

در انجام  شود، بلکه حتیتلفن همراه در پرداخت صورتحساب در خریدها و رستورانها استفاده می

 (David, 5002, p. 2)شود. از آن استفاده می یزن مالیعملیات 

باشد، تلفنی به مرکز تلفن بانکها از طریق تلفن همراه میتماسهای  22انجام شده، %براساس تحقیقات 

 یترتر و سادهتواند به صورت راحتباشد که میکه نصف این تماسها برای درخواست میزان موجودی می

امینی الری, بررسی تحوالت  &)مژدهی, مهربان,  موبایل صورت گیرد. از طریق برنامه کاربردی برروی

 (1, ص. 1282ایجاد شده در بانکداری توسط موبایل در ایران و جهان, 

دلیل اصلی که موسسات مالی عالقمند به ارائه خدمات بانکداری هستند این است که این روش کانال 

دهد. در بانکداری فن همراه در اختیار آنها قرار میارتباطی جدید و قدرتمندی را با استفاده از تل

Online مشتریان باید از طریق یک کامپیوتر شخصی با موسسه مالی ارتباط برقرار کنند در حالیکه در ،
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ساعته و هفت روز هفته بانکها  52توانند از طریق موبایل از خدمات بانکداری همراه مشتریان می

 (David, 5002, pp. 1-5) استفاده کنند.

 

 

 بانکداری همراه 

بانکداری همراه لغتی است که به منظور انجام عملیات باالنس کردن حساب، تراکنشهای حساب، 

باشد. امروزه بانکداری همراه اغلب پرداخت و غیره از طریق دستگاههای همراه مانند تلفن همراه می

های خاصی برروی موبایل برنامهاجرای ند با تواشود، همچنین میتوسط پیام کوتاه یا اینترنت انجام می

 (2, ص. 1282جاللی,  &)مهربان, مژدهی,  صورت گیرد.

  مسير حرکت بانکداری همراه

های جدید های مالی سازمانهای قدر را با ارائه مدلپیشرفت اینترنت مسیر صنعت تجاری سرویس

 نشان متحول کرده است. تجاری و راههای جدید برای ارائه دسترسی تمام وقت به مشتریا

و  Onlineهای ، واسطهOnlineنقشهای جدیدی را مانند بانکهای  Onlineتوانایی ارائه خدمات مالی 

دهند و نیز نقش حسابهای راکد برای درصد کمی از مدیران مالی که سرویسهای شخصی را ارائه می

ینی الری, بررسی تحوالت ایجاد ام &)مژدهی, مهربان,  صنایع در سرویسهای مالی ایجاد کرده است.

در چند سال اخیر، بازار موبایل و بی  (5, ص. 1282شده در بانکداری توسط موبایل در ایران و جهان, 

سیم در جهان دارای رشد باالیی بوده و هنوز هم از رشد بسیار باالیی برخوردار است. برطبق گزارش 

GSM Association and Ovum میلیارد بوده و اکنون  5بالغ بر  5002تامبر تعداد موبایلها در سپ
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2بر اساس مطالعه مشاور مالی   باشد.میلیارد می 2/5نیز بیش از 
Celent% ،22  بانکداری آن الین

 از بانکداری همراه استفاده خواهند  5010خانگی در سال 

تلفن قصد دارند به  از حجم مراکز 20باشد. بیش از %می 1نمود این در حالی است که اکنون کمتر از %

سمت تلفنهای همراه سوق پیدا کنند. در کشورهای آسیایی مانند هند، چین، اندونزی و فیلیپین 

باشد و در کشورهای اروپایی که نفوذ تلفن زیرساخت موبایل نسبتا بهتر از زیرساخت تلفنهای ثابت می

کنند(، بانکداری همراه بصورت میکاربران از تلفن همراه استفاده  80همراه بسیار باالست )حداقل %

 (Wikipedia, 5002) باورنکردنی درحال توسعه است.

باشند. با بازارهای بزرگی برای موسسات مالی در جهت ارائه خدمات ارزش افزوده در حال گشایش می

 تکنولوژی موبایل، بانکها محدوده وسیعی از خدمات را برای مشتریانشان نظیر انتقال وجوه در هنگام

شوند یا انجام عملیات داد و ستد سهام در مسافرت، دریافت قیمتهای سهام که بصورت آن الین بروز می

Mobilcomدهند. بر اساس گزارش اپراتور آلمانی ترافیک ارائه می
قاتل برنامه های "، بانکداری همراه 2

 باشد.در نسل بعدی تکنولوژی موبایل می "کاربردی

تلفنهای هوشمند، نویددهنده ترین مسیر برای دستیابی به حفظ مشتریان  دستگاههای موبایل، خصوصا

کنونی و افزایش مشتریان جدید، با داشتن قابلیت سرویس دهی در هر زمان و هر مکان و نیز قابلیت 

8باشند. براساس گزارش نفوذ و پتانسیل رشد باال می
Gartner تلفنهای هوشمند به سرعت درحال ،

 (Wikipedia, 5002) میلیون خواهند بود. 50بالغ بر  5002ل رشد بوده و در سا

گذاری سال گذشته، بانکهای سراسر دنیا میلیاردها دالر برروی توسعه بانکداری اینترنتی سرمایه 2در 

گیری در کوتاه ترین زمان ممکن رویم، تصمیماند. همچنانکه به سمت بانکداری همراه پیش میکرده

                                                 
6 Celent  ، .یك شركت فعال در مشاوره مالي در آمریکا است 
7 Mobilcom باشد.اپراتور آلماني تلفن همراه مي 
8 Gartner ها در زمينه بهره برداري از فناوري اطالعات جهت موفقيت در كسب و كار  اي مشهوري است كه به بسياري از شركت موسسه تحقيقاتي و مشاوره

 نماید. كمك مي
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CIOچالشی را برای بانکهای  ،رروی بانکداری اینترنتی و بانکداری همراهبرای سرمایه گذاری ب
و  2

10
CTO .بوجود آورده است  (Wikipedia, 5002) 

مورد انتظار است،  5002تا  5002سازی گسترده که بین سالهای سیم و پیادهگسترش نسل سوم بی

 شود.سهای تجارت همراه منجر میای و اتصال به سرویتری را مانند چندرسانهتوسعه خدمات پیشرفته

(David, 5002, p. 2) 

 اند:در شکل زیر  تکنولوژیهای مختلف در ارائه خدمات برروی موبایل با یکدیگر مقایسه شده

 

-پست 

 الکترونيک

SMS WAP برنامه کاربردی IVR مرکز تلفن 

هزینه منداول 

برای موسسات 

 مالی

 بدون هزینه

 2 –خیلی کم 

یورو برای برای 

 smsارسال هر 

 بدون هزینه بدون هزینه

یورو  2 –کم 

برای هر 

 دقیقه

در  –متوسط 

یورو  52حدود 

 برای هر تماس

هزینه منداول 

 برای مشتری

بدون هزینه 

شود فرض می)

که همراه 

سرویس ایترنت 

-موجود می

 باشد(

در  –خیلی کم 

یورو  10حدود 

 برای هر پیغام

در  –خیلی کم 

یورو  1حدود 

کیلو برای هر 

 بایت

در حدود  –خیلی کم 

یورو برای هر کیلو  1

 بایت

 بدون هزینه بدون هزینه

ميزان تالش 

کاربر برای نياز 

به راه اندازی و 

 نصب

نیازی به نصب 

 ندارد

نیازی به نصب 

 ندارد

نیازی به نصب 

 ندارد

نیاز یه تالش نسبتا 

متوسط کارب رای 

 نصب دارد

نیازی به نصب 

ندارد و برای 

 یادگیری

بسیار ساده 

 باشدمی

نیازی به نصب 

 ندارد

                                                 
 بانکي آمریکایي 9

 و نام بانکي اروپایي Combined Time Off مخفف 10
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ميزان تالش 

کاربر برای 

 استفاده

بسیار ساده 

برای استفاده ، 

البته کارکرد 

بسیار پایینی 

 دارد

برای کارهایی 

نظیر پرداخت 

صورتحساب ساده 

ولی برای 

فعالیتهایی نظیر 

تعامالت مالی 

 مشکل

به جهت نیاز به 

کلمه عبور برای 

وارد شدن نسبتا 

کل میباشد و مش

همچنین به علت 

چند کاره بودن 

میزان تالش کابر 

 بردرا باال می

مانند استفاده از 

ر ساده اکیبورد بسی

 باشدمی

بسیارساده 

 برای استفاده

آسان ترین 

 استفاده

مباحث امنيت 

 و رمز نگاری

 زمربدون 

نگاری و با 

امنیت بسیار 

 پایین

رمز نگاری کامل 

را ندارد و امنیت 

 پایین

 رمز نگاری کامل رمز نگاری کامل

بدون رمز 

نگاری ولی 

دارای امنیت 

نسبتا متوسط 

 باشدمی

بدون رمز نگاری 

ولی دارای امنیت 

نسبتا متوسط 

 باشدمی

 های مختلف در ارائه خدمات برروی موبایل. مقایسه تکنولوژی1جدول

(David, 5002, p. 2) 

 

 

 نيکیجایگاه بانکداری همراه در بانکداری الکترو

رشد یافت. این رشد در حقیقت از  1280بانکداری با استفاده از تلفنهای همراه در دنیا از حدود سال 

آوری شدند زمانی شروع شد که از یکسو سیستمهای مخابراتی بدون سیم دچار جهشی در پیشرفت فن

-تر این شبکه اطالعبرداری از خدمات جدیدتر شدن اینترنت، راه را برای بهرهو از سوی دیگر همگانی

 رسانی جهانی، هموار کرد.

ای برای برقراری ارتباطات میان افراد از طریق در این میان تلفنهای همراه که در ابتدا وسیله ساده

 توانستند، به عرصه ارتباط از طریق اینترنت نیز راه یابند. WAPمکالمات صوتی بودند، با ابداع سیستم 
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، نسل سوم تلفنهای GPRS ،PADای مخابراتی بدون سیم دیگری نظیر به دنبال این ابداع، سیستمه

و ... نیز معرفی شدند. سیستمهایی که در توسعه اینترنت بدون سیم، تاثیر  Bluetooth(، 2Gهمراه )

 گذارند.مهمی بجای می

 از سوی دیگر، یکی از کاربردهای اینترنت که از همان ابتدا مورد توجه خاصی قرار گرفت، انجام

بود که ظهور پیدا کرد.  B5B ،B5Cفعالیتهای گوناگون تجاری در قالبهای متفاوتی از قبیل ارتباطات 

ارتباطاتی که طیف وسیعی از فعالیتهای تجاری از قبیل بانکداری الکترونیکی، خرید الکترونیکی و ... را 

 شد.شامل می

ی اعتباری، ماشینهای خودپرداز و دیگر بانکداری الکترونیکی که از سالهای بسیار دور، بصورت کارتها

اشکال اولیه در جریان بود، با رشد اینترنت، این امکان را برای مشتریان بانکها فراهم نمود تا از محل کار 

یا منزل خود با استفاده از یک رایانه شخصی و مودم به انجام کارهای بانکی، بدون نیاز به مراجعه و 

 د.حضور فیزیکی در بانک بپردازن

سیم با امکان اتصال به اینترنت، بدین ترتیب شرایطی را بوجود آوردند یپیدایش سیستمهای مخابراتی ب

ها، تا بتوان کارتهای بانکی اینترنتی از طریق رایانه مودم را با استفاده از تلفنهای همراه و دیگر سیستم

  (52, ص. 1282ی, وزارت بازرگان -)دفتر توسعه تجارت الکترونیکیبه انجام رسانید. 

 

 تکنولوژیهای بانکداری همراه

توانند از خدمات مختلف بانکداری از صورتحساب گرفته به کمک تکنولوژیهای جدید، تلفنهای همراه می

ی همدراه شدامل:   ریزی پرداخت استفاده کنندد. تکنولوژیهدای سدیار مدورد اسدتفاده در بانکددار      تا برنامه
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SMSیا اختصارا  سرویس پیام کوتاه
11 ،WAP

که  باشند.موبایل می Standaloneو برنامه کاربردی 15

 (David, 5002, p. 15)شود: در اینجا به شرح هر یک پرداخته می

 

 سرویس پيام کوتاه .1

دهد. تقریبدا همده   سرویس پیام کوتاه به موسسات مالی امکان برقراری ارتباط با مشتریانشان را می

برای فرستادن پیامها از طرف بانک بسدیار   SMSرا دارند.  SMSتلفنهای همراه قابلیت استفاده از 

تعددادی از  باشدد. بدرای    مناسب بوده و همچنین برای تعدادی از عملیات بدانکی نیدز مناسدب مدی    

ی حاوی یدک دسدتور   SMS، مشتری وجوپرسباشد. برای ایجاد یک عملیات بانکی نیز مناسب می

 فرستد.ی این منظور در نظر گرفته شده میدرخواست سرویس را به شماره مخصوصی که برا

SMS در باشددارای محدودیتهایی نیز می .SMSشود و ممکن است در ، تحویل پیام تضمین نمی

-قسمتی از پیام فرستاده نشود. همچنین موسسدات مدالی نمدی   زمان تحویل تاخیر وجود داشته یا 

را فدراهم کنندد.   سرویسهای پیچیده واسط کاربری مناسب برای مشتریان به  SMSاز طریق توانند 

یدک مشدکل امنیتدی اسدت و نیدز امکدان       شدوند کده ایدن موضدوع     رمزنگاری نمیپیامهای قسمتی 

Spamming  وHijacking  نیز در پیام کوتاه وجود دارد. در نهایتSMS    هزینه نسدبتا بداالیی

 که این موضوع هم برای مشتریان و هم برای بانکها وجود دارد. دارد.

و آن را برای کداربران سرویسدهای بانکدداری همدراه      SMSغم این، سادگی و استفاده همگانی علیر

 مفید و جذاب نموده است.

 

2. WAP 

                                                 
11 Short Message Service 
12 Wireless Application Protocol 
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بده پورتدال موسسده بدرای اسدتفاده از      توانند همانند دسترسی کاربران اینترندت  کاربران موبایل می

انجام تراکنشهای مدالی  نیز به یاست موسسات مالی برای  WAPسرویسهای موسسه مالی از طریق 

 دسترسی داشته باشند.

است وجود دارد. هرچند که  Onlineکه الزمه داشتن بانکداری  12تصدیق هویتامکان  WAPدر 

 ورود اطالعات در موبایل با محدودیت صفحه کلید مواجه است.

WAP کند. محصوالت ای را برای کاربران فراهم میمزایای عمدهWAP یدده  توانند بسیار پیچمی

بوده و سرویسهای مختلفی را در اختیار مشتریان قرار دهند و مشتریان از طریق واسط برپایده فدرم   

 با آن مانوس هستند، از این سرویسها استفاده کنند.که در وب 

WAP     برای موسسات مالی نیز فواید زیادی دارد. بدین وسیله همه کاربران با اندواع مددل گوشدی

 یکسان با قابلیتهای یکسان استفاده کنند.افزار از نرمتوانند می

 

 های کاربردی بانکداری همراهبرنامه .3

 Standaloneکداربردی  هدای  در برنامهکاربران پذیرش اینکه از دید امنیتی و با توجه به تجربیات 

کنند، مشکل است. بدا اسدتفاده از    Downloadبانکداری همراه کاربران برنامه را برروی تلفن خود 

توانند بصورت کامل در دو طرف مبدا و مقصد بدا اسدتفاده از   میها، تراکنشها این برنامه خصوصیات

SSL
افزارها بدرای هددف خاصدی بوجدود آمدده، طراحدان       رمزگذاری شوند. از آنجایی که این نرم 12

 توانند واسط کاربردی را برای تراکنشهای مالی بهینه کنند.های بانکداری همراه میبرنامه

                                                 
13 Authentication 
14 Secure Sockets Layer 
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بده محد     باشدند. ها برای موسسات مالی این است که برنامه مستقلی میزایای این برنامهیکی از م

توانندد از برنامده بانکدداری    کنند، آنها مدی  Downloadافزار را روی تلفن خود اینکه مشتریان نرم

 همراه استفاده کنند.

ا نیازهدا و عملکردهدای   به عبارت دیگر، برنامه کاربردی باید برای حجم وسیعی از تلفنهای همراه بد 

، J5MEبر است. تلفن نیز باید یکدی از محیطهدا نظیدر    مختلف منطبق شود، که این موضوع هزینه

Microsoft Windows Mobile .یا ... را پشتیبانی کند 

افدزار را بدرروی   های کاربردی بانکداری همراه این است که مشتریان باید نرماز دیگر مشکالت برنامه

های جدید آن را برروزرسانی کنند کده  کرده، آن را نصب کرده و نسخه Downloadدستگاهشان 

 ممکن است برای بعضی از مشتریان این موضوع تازگی داشته باشد.

  

 جهانداری همراه در بانکهای مهم بانک

بانک جهان مورد بررسی قرار  10تعداد  Bankerبندی موسسه ابتدا با توجه به رتبه تحقیقدر این 

و سپس وضعیت بانکهای ایران به منظور مقایسه خدمات ارائه شده به کمک بانکداری همراه مورد  تگرف

گیرد. برای اخذ اطالعات از سایتهای بانکها و برای دسترسی به اطالعاتی که در آنجا بررسی قرار می

خارجی نیز موجود نباشد از روابط عمومی بانکهای ایران کمک گرفته خواهد شد. در مورد بانکهای 

، از کتابخانه بانک مرکزی اخذ Bankerبندی موسسه بانک جهان از دید رتبه 10اطالعات مربوط به 

 (The Banker, 5002)  شد.شده و سپس اطالعات خدمات ارائه شده توسط سایت این بانکها کسب 
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1. Bank of America 

بانکداری همراه خود را از مارس باشد، سرویس می Onlineمیلیون مشتری  52این بانک که دارای 

 باشد.هزار مشتری بانکداری همراه می200آغاز نموده است. در حال حاضر این بانک دارای 

توانند از طریق بانکداری همراه و با استفاده از موبایل به اینترنت دسترسی داشته و از مشتریان می

 خدمات زیر استفاده کنند:

 از و کارت اعتباری و اعتبارات و تسهیالت مسکن اندچک کردن حسابهای جاری، پس

 گرفته شده از بانک

 پرداخت صورتحسابها و صورتحسابهای الکترونیکی 

  انتقال وجه بین حساب خود و حسابهای دیگر درBank of America 

  انداز، وام و تسهیالت مسکنتراکنشهای حسابهای جاری، پسمشاهده 

 دسترسی مستقیم به مراکز بانک و دست (گاه خودپردازATM) 

که اطالعات را هنگام رد و بدل شدن  end-to-endبرای محافظت از اطالعات کاربران، بانک امنیت 

 کند.بین بانک و موبایل رمزگشایی می

های اصلی که به اینترنت موبایل دسترسی دارند و نیازی به Carrierسرویس وب نیز از طریق 

Download باشد. برای دسترسی به بانکداری همراه، مشتریان میسترسی میافزار ندارند، قابل دنرم-

خود  Onlineتوانند از طریق موبایل خود، کاوشگر وب خود را آورده و سپس شماره شناسایی بانکداری 

 (Examiner, 5002) و نیز رمز خود را وارد کنند، تا به حساب خود دسترسی پیدا کنند.

2. Citibank 

امکاناتی را همراه با برقراری امنیت، قابلیت اعتماد در بانکداری در  Citibankبانکداری همراه 

توانند تراکنشهای میاین بانک بوسیله بانکداری همراه کاربران هنگام حرکت فراهم نموده است. 
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مالی خود را به راحتی انجام دهند. خدماتی که این بانک برروی دستگاههای موبایل در نظر گرفته 

MPINتغییر  شامل:
پرداخت ، 12پیش پرداخت، گرفتن موجودی، لیست کردن حسابها، 12

تعلیق ، لیست کردن تراکنش، 12دستوردرخواست ، درخواست دسته چک، انتقال وجوه، صورتحسابها

 باشد.می راهنماو  فعال کردن سرویس، سرویس

و فقط باید  برای استفاده از خدمات بانکداری همراه، این بانک نیاز به ارتقا تلفن همراه نیست

دستگاه قابلیت دریافت و ارسال پیام کوتاه را داشته باشد. هرچند که برای استفاده از امکانات بیشتر 

 (Citibank, 5005) باشد.از قبیل دسترسی به منوها، نیاز به ارتقا می

3. HSBC Holdings 

یان خود برای این بانک از تابستان امسال شروع به ارائه سرویسهای بانکداری همراه به مشتر

 بصورت آنی نموده است.دسترسی به خدمات بانکی 

MoniLinkتوانند از جزییات حسابهای خود از طریق سیستم مشتریان بانکها می
برخوردار 18

باشد، که از طریق برنامه کاربردی جاوا این کشور میاولین بانک  HSBC Holdings شوند. بانک

نماید و این در حالی است که دیگر بانکهای این هم میامکان دسترسی به حسابهای بانکی را فرا

 نمایند.کشور در حال حاضر سرویسهای پیام کوتاه را فراهم می

از طریق خدمات بانکداری همراه، مشتریان قادرند، انتقال وجوه را از طریق تلفن همراه داشته 

ای مبالغ پایین نیز در آیندهباشند. البته این موضوع برای مبالغ باال در نظر گرفته شده و برای 

 (HSBC, 5002) نزدیک ارائه خواهد شد.

 

                                                 
15 Marketing Partner Identification Number 
16 Prepaid Reloading 
17 statement 

 گيردمورد استفاده قرار مي UKسرویس جدیدي كه در  18
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4. Credit Agricole Group 

این بانک امکاناتی را فراهم آورده است تا کاربران در هر مکان و هر زمان از خدمات بانکداری همراه 

بران اینترنت دهد. کارمند شوند. این بانک از طریق سایت محصوالت و خدمات خود را ارائه میبهره

توانند از طریق اطالعات شخصی خود را از مشاور بانکی دریافت نمایند. همچنین آنها موبایل می

 ,ScreenTonic) مند شوند.از این خدمات بهره WAP-to-Callتوانند از طریق عملیات می

5002) 

5. JP Morgan Chase Et Co 

 دهد، شامل:ود به مشتریان ارائه میخدماتی که این بانک از طریق سرویس بانکداری همراه خ

 چک کردن موجودی حسابهای خود 

 انداز و کارت اعتباریپنج تراکنش آخر حسابهای جاری، پس چک کردن 

 اطالعات دیگری درباره کارت اعتباری خود از جمله موجودی و اعتباری که دارند 

و اطالعاتی درباره حسابهای توانند، از طریق وب سایت این بانک ثبت نام کرده بانک می مشتریان

، حساب جاری خود، برروی دستگاه تلفن همراه دریافت نمایند. حسابهای قابل دسترسی شامل:

های اتوموبیل و وام، تسهیالت مسکن، وام، گواهی سپرده، کارتهای اعتباری، اندازحساب پس

 باشد.می هاگذاریسرمایهو  تحصیلی و خطوط اعتباری

-تواند از این خدمات که برروی تلفن همراه ارائه میی یا کارت اعتباری میهر مشتری حساب جار

-شوند، بصورت رایگان استفاده نماید. برای استفاده از این خدمات نیازی نیست که مشتریان نرم

افزاری را روی دستگاه تلفن همراه خود نصب نمایند، بلکه این خدمات از طریق سرویس استاندارد 

 (Chase, 5002) شود.ئه میپیام کوتاه ارا

6. Mitsubishi UFJ Financial Group 
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برای تلفن خود در اینترنت و یا  BTMدهد تا از طریق این بانک به مشتریان خود این امکان را می

NTT DoCoMo's imodeاز طریق سیستم اینترنت تلفن همراه خود نظیر 
50یا  12

J-

PHONE's J-Sky ساعت شبانه روز و هفت  52ین سرویسها در از خدمات بانکی بهرمند شوند. ا

 باشند.روز هفته قابل استفاده می

اند و از آن زمان تا کنون همواره تعداد کاربرانی در این بانک ارائه شده 1222سال  این سرویسها از

 (Bank of Tokyo, 5008) باشند.کنند، در حال رشد میکه از این سرویسها استفاده می

7. ICBC 

، شامل: باشندبایل قابل دسترس میواز طریق پیامهای کوتاه برروی مکه ی یک سرویسهادر این بان

، پرداخت صورتحسابها، Donations، پرداخت وجه، انتقاالت، پرس و جو از حساب

Consumption  عالوه بر این باشد. می موجودی حساب اشتراک و لغو اشتراک ارسال تغییراتو

توان و تلفن همراه نیست و به راحتی می SIM Cardیاز به تعوی  برای استفاده از این خدمات ن

با استفاده از حرف اول تراکنشهای مورد درخواست از این سرویسها استفاده نمود. همچنین با 

 (ICBC, 5002) .مند شدبهره توان از راهنمای نحوه استفاده از عملیاتمی '?'بکاربردن 

8. Royal Bank of Scotland 

برای مشتریان فعال شده است و مشتریان این بانک  5002مربوط به بانکداری همراه از سال سرویسهای 

توانند از طریق تلفن همراه خدمات بانکی نظیر اطالعات مربوط به صورتحساب و مدیریت آن، می

ت از تراکنشهای مالی و... را بصورت شبانه روزی انجام دهند. سرویسهای ارائه شده در این زمینه عبارتس

: 

 اطالعات صورتحساب و مدیریت آن 

                                                 
 شبکه نسل سوم در ژاپن 19
 كمپاني ژاپني 20



 

 12 

  ساعته به خدمات مختلف بانکی 52دسترسی سریع و 

 مدیریت اطالعات شخصی 

 ...انجام تراکنشهای مختلف مالی مانند پرداخت صورتحساب ، قب  و 

 انتقال وجه از یک صورتحساب به صورتحسابی دیگر 

 مبادالت بین المللی 

 سرویسهای مربوط به کارتهای اعتباری 

باشد که برای پذیر میکلیه خدمات ذکر شده برای مشتریانی که در این بانک حساب دارند امکان

استفاده از سرویسهای خدمات همراه نیاز است تا مشتریان بانک پس از ثبت نام از این خدمات بهره مند 

ویسهای بانکداری باشند. سرشوند، البته باید توجه داشت که تمامی این سرویسها به صورت رایگان نمی

روی تلفن  MONOLICنرم افزاری به نام  Downloadهمراه برای مشتریان این بانک از طریق 

 (Royal Bank, 5002)باشد. همراه مشتری و وارد کردن شماره حساب قابل استفاده می

 

9. Bank of China 

دمات حسابها و کارت توانند مدیریت مالی خود را از خبه کمک تلفن همراه، مشتریان این بانک می

اعتباری گرفته تا اوراق بهادار و اطالع از آخرین اخبار مالی و وضعیت سهام داشته و بصورت 

نامحدود در هرزمان و هرمکان از طریق تلفن همراه به این سرویسها دسترسی داشته باشند. این 

 باشند.سرویسها از طریق مدلهای مختلف تلفن همراه قابل استفاده می

 سهای ارائه شده در این زمینه شامل:سروی

  :معامله سهام و درخواست سفارشسرویسهای مربوط به اوراق بهادار 
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 :51چک کردن  سرویسهای بانکی
HKD  یا باالنس حساب ارزی، انتقال وجوه بین

 حسابهای مشتریان و صورتحسابها

 :اطالع از آخرین نرخ  اطالعات مالیHKD رخهای تبادل های ارزی، نرخ سهام، نیا سپرده

 ارز و قیمتهای اوراق تجاری

 :اطالع از حساب کارت اعتباری، افزایش اعتبار و گزارش گم  سرویسهای کارت اعتباری

 کردن یا سرقت کارت

 :تغییر کلمه رمز، درخواست دسته چک جدید سرویسهای مشتریان (Bank of 

China, 5008) 

 

11. Santander 

دهد که این خدمات به مشتریان خود قرار میاختیار این بانک خدمات بانکداری همراه را در 

توانند دهند، بوسیله تلفن همراه خود تراکنشهای خود را انجام داده همچنین میکاربران اجازه می

پرداخت خود را از این طریق انجام دهند. این خدمات از طریق فرستادن پیام کوتاهی که شامل 

 (mocoNews, 5002) گیرد.متن به همراه کد است، صورت می

Santander ،55افراد خبره در فناوری اطالعات از 
ISBAN  52و

TEKEVER تیمی را تشکیل ،

دادند تا راه حلی را برای داشتن بانکداری همراه به صورت پیشرفته و کاربرپسند بوجود آورند. این راه 

 (TEKEVER, 5002) دهد:حل امکانات زیر را در اختیار کاربران قرار می

 ع از موجودی حساباطال 

                                                 
21 Hong Kong Dollar 

 Santanderافزار بانك كمپاني نرم 22
 باشدينه فناوري اطالعات ميیك كمپاني اروپایي در زم 23
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  انتقاالتgyro 

 پرداختها 

 مدیریت کارت بدهی و کارت اعتباری 

 پیش پرداخت شارژ تلفن 

 

 

 نتيجه گيریو  بندیجمع

با در نظر گرفتن میزان افزایش کاربران تلفدن همدراه در دهده اخیدر و رشدد روز افدزون آن، خددمات و        

رت چشدمگیری افدزایش یافتده اسدت. یکدی از ایدن       دهند نیز بصوقابلیتهایی که تلفنهای همراه ارائه می

باشدد کده در کشدورهای    خدمات بانکداری همراه و انجام تراکنشهای مالی از طریدق تلفدن همدراه  مدی    

 دلیل اصدلی کده  شود. مختلف جهان با موفقیت همراه بوده و بر میزان کاربران آن روز به روز افزوده می

ست که ایدن روش کاندال ارتبداطی جدیدد و قدرتمنددی را بدا       این ا همراه خدمات بانکداری از استقبال

دهدد. در  قرار مدی  کاربراندر اختیار  و در نظر گرفتن ویژگیهای منحصر بفرد آن استفاده از تلفن همراه

، مشتریان باید از طریق یک کامپیوتر شخصی با موسسه مالی ارتباط برقدرار کنندد   الکترونیکیبانکداری 

ساعته و هفت روز هفته  52توانند از طریق موبایل از خدمات ی همراه مشتریان میدر حالیکه در بانکدار

 .بانکها استفاده کنند

-سدیم و پیداده  گسترش نسل سوم بیدر این تحقیق با مطالعه مسیر حرکت بانکداری همراه با توجه به 

کی تلفنهای همراه پیدا کرده و نیز پیشرفتهای تکنولوژی 5002تا  5002سازی گسترده که بین سالهای 

% کداربران بانکدداری   22حدود  5010شود که تا سال و افزایش قابلیتها و سرویسهای آن پیش بینی می

Online دهد . را بانکداری همراه تشکیل می 
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در بررسی مدلهای در آمدی بانکداری همراه  با در تظر گرفتن اینکه چده کسدی برقدرار کنندده ارتبداط      

سپرده، وام دادن و...( کاربران نهایی، بانک یا غیر بانک/ کمپانی ارتباطات است و )بازگشایی حساب، اخذ 

همچنین با در نظر گرفتن اینکه ماهیت قرارداد واسطه بین بانک غیر بانک است، سده  مددل  درآمددی    

 شود . عمده شامل بانک متمرکز، بانک مدارو غیر بانک مداردر نظرگرفته می

-تکنولوژیهای جدید، تلفنهای همراه می این کمک ابدهد که همراه نشان می بررسی تکنولوژیهای تلفن

ریدزی پرداخدت اسدتفاده کنندد.     توانند از خدمات مختلدف بانکدداری از صورتحسداب گرفتده تدا برنامده      

، SMSتکنولوژیهای سیار مورد استفاده در بانکداری همدراه شدامل: سدرویس پیدام کوتداه یدا اختصدارا        

WAPردی و برنامه کاربStandalone باشند.موبایل می 

توان به سرویسهایی در خصوص اطالعات حسابها دهد میدر زمینه خدماتی که بانکداری همراه ارائه می

)ریز صورتحسابها ،کنترل و مدیریت آنها و ...(، پرداخت و انتقال وجوه مالی ، سرویسهای سرمایه گذاری 

قات صورت گرفته، تعدادی از بانکها اکنون در حال ارائه خدمات با توجه به تحقیو پشتیبانی اشاره نمود. 

این خدمات را ارائه دهندد و تعددادی هرگدز     ای نزدیکتعدادی دیگر قرار است در آینده ،باشندبانک می

که در مقاله تعدادی از بانکهای مهدم  آمریکدایی و سرویسدهایی کده در      قصد ارائه این خدمات را ندارند

 دهند مورد مطالعه قرار گرفت .همراه ارائه میخصوص بانکداری 

 خدمات بانکدداری همدراه در   Bankerبندی موسسه با توجه به رتبهدر نهایت در این تحقیق همچنین 

 گرفت. که این مقایسه به صورت خالصه در زیر آورده شده است :بانک جهان مورد بررسی قرار  10
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 جهانبانکهای مهم بانکداری همراه در  وضعيت. 5جدول

 برنامه های کاربردی SMS WAP نام بانک

Bank Of America * *  

Citibank *   

HSBS Holdings   * 

Credit Agricole group * *  

JP Morgan Chase Et 

Co 

*   

Mitsubishi UFJ 

Financial Group 

* *  

ICBC *   

Royal Bank Of 

Scotland 

  * 

Bank Of china * *  

Santander *   
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