
 کاربرد موبایل بانک در پنج قاره جهان

دنبال کردن آمار نقل و انتقاالت همراه بخصوص در ابعداد جهانی دشوار است. بطور کلی می دانیم که میزان 

استفاده از گوشی های هوشمند یک موضوع فراگیر در سطح جهانی است اما تلفن همراه بعنوان روشی برای 

 .فروشگاه هنوز در دوران طفولیت به سر می بردپرداخت به جای کارت اعتباری در 

نقش تلفن همراه در ارائه خدمات الکترونیکی نیز در حال رشد است. در هر صورت گوشی های هوشمند و تبلت 

. اکثر اوقات به اینترنت اتصال دارند و بدین ترتیب استفاده از آنها به جای رایانه شخصی خانگی، راحت تر است

آماده شد سالی که به اعتقاد عده زیادی زمان تسریع استفاده از گوشی همراه از هر نوعی  ۰۲۵۱باید برای سال 

 .است و بدین ترتیب تاثیر خود در زمینه پرداخت همراه را نیز بر جای خواهد گذاشت

 

 آمار تراکنش های همراه در سطح جهانی

سال  ۴خت همراه مناطق مختلف جهان در نمودارهای زیر نگاهی عمیق تر به تعداد کاربران سامانه های پردا

 .گذشته می اندازد. بعالوه پیش بینی دو سال آینده نیز در نمودار نمایش داده شده است

 (اروپا )میلیون کاربر

 



شاهد دو برابر شدن تعداد  ۰۲۵۲و  ۰۲۲۲اروپا تقریباً در دوره  ها می توان اذعان داشت کهآماربر اساس این 

میلیون نفر افزایش داشت و همچنان در  ۸نزدیک  ۰۲۵۵کاربران پرداخت همراه بوده است. این رقم در سال 

 .میلیون نفر در سال است ۲حال روند صعودی با سیر ثابت حدود 

 

 

 (آمریکای شمالی )میلیون کاربر

 

 

 

 ۰۲۵۰تا  ۰۲۲۲کاربران پرداخت همراه آمریکای شمالی در دوره  ها می توان اذعان داشت کهآماربر اساس این 

دیده می شود و حتی با میزان  ۰۲۵۵و  ۰۲۵۲میلیون کاربر بین  ۵۲بیش از سه برابر شدند. رشد بیش از 

میلیون کاربر را منعکس می کند و  ۴۲اختالف افزایش  ۰۲۵۴تا  ۰۲۵۵شدیدتری ادامه یافته است. سال های 

 .میلیون نفر افزایش یابد ۰۲بیش از  ۰۲۵۲د تا سال پیش بینی می شو

 

 (آسیا و اقیانوسیه )میلیون کاربر



 

 

سال گذشته  ۴منطقه آسیا و اقیانوسیه عمده پرداخت های همراه  ها می توان اذعان داشت کهآماربر اساس این 

میلیون کاربر به آن افزوده  ۵۱ثابت بوده است و در سال معادل  ۰۲۵۰تا  ۰۲۲۲را رقم زد. میزان رشد در دوره 

 .شده است

 (خاورمیانه )میلیون کاربر

 

 

در منطقه خاورمیانه آمار چشمگیری در زمینه پرداخت همراه به  ها می توان اذعان داشت کهآماربر اساس این 

 ۱.۸، ۰۲۵۲تا  ۰۲۲۲چشم نمی خورد. البته آمار رو به رشد هستند. شاید در زمان حاضر زیاد نباشد اما در دوره 



پیش بینی می شود که تعداد کاربران  ۰۲۵۲تا  ۰۲۵۱میلیون کاربر اضافه می شود. بزرگترین افزایش در دوره 

 .میلیون افزایش خواهد یافت ۵.۰

 

 (آفریقا )میلیون کاربر

 

آفریقا ارزش پرداخت همراه را به خوبی درک کرده است بطوری  ها می توان اذعان داشت کهآماربر اساس این 

که هر ساله گزینه های پرداخت بیشتری در این منطقه معرفی می شود و بدین ترتیب در مسیر جهش بزرگی 

در این منطقه دو برابر شده است. آمار  ۰۲۵۲تا  ۰۲۲۲قرار می گیرد. تعداد کاربران پرداخت همراه در دوره 

 .میلیون کاربر بیشتر در سال پیش می روند ۵۰همچنان روند صعودی دارند و با نرخ 

 

 (آمریکا التین )میلیون کاربر



 

 

 

 

آمریکای التین در استفاده از پرداخت همراه وضعیتی مشابه  ها می توان اذعان داشت کهآماربر اساس این 

خاورمیانه دارد اما پیش ینی می شود میزان رشد در این منطقه سرعت بیشتری به خود بگیرد. تفاوت میان 

میلیون نفر است. این منطقه ساالنه دو میلیون  ۵۰تقریباً  ۰۲۵۲و پیش بینی کاربران  ۰۲۵۰کاربران در سال 

 .میلیون کاربر در سال افزایش می یابد ۴این میزان رشد به  ۰۲۵۲خت همراه دیگر دارد و تا سال کاربر پردا
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