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Abstract 
Because the network is an open environment, a lot of care must be taken when 

transferring sensitive information especially when related with financial data. This depends 
on the principals to be trusted which is a problematic and since the first step in network 
security is the authentication,   this paper presents a proposed modal for secure mobile 
banking (m-banking) applications using Kerberos (the network authentication protocol).   
The aim of this paper is to establish a secure communication between the clients and 
mobile-bank application server in which they can use their mobile phone to securely access 
their bank accounts, make and receive payments, and check their balances.   
The integration of smart card into classic Kerberos enhances the security for client 
authentication by storing the cryptographic keys and perform dual factor authentication. 
Other enhancement to Kerberos is the PKINIT in which the shared key is mapped with 
public- private key. To build a robust client authentication the client uses his/her mobile 
phone to author Kerberos's messages, process the replay and establish secure 
communication with the application server. 
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  نظام مصرفي نقال آمن بأستخدام كربیروس بروتوكول
  الخالصة

ألن الشبكةَ الدولية لالنترنت بيئةُ مفتوحةُ، الكثير ِمن العنايِة يجب أن تُْؤخَذَ بنظر األعتبار عنـدما يـتم                     
اد الّذين من الـصعب     هذا يعتمد على األفر    و نقِل المعلوماتَ الحساسِة خصوصاً عندما تتَعلّق بالبياناِت الماليةِ       

ا  هـذ  فـأن ن بالثقةَ و بما ان الخطوِة األولى في أمِن الشبكة هو التحقُّقُ من هوية المستخدم                ي جدير اَان يكُونو 
  ).نظام تحقُِّق الشبكةَ(س و لتطبيقاِت المصرِف النقَّالِة اآلمنِة التي تَستعمُل كربيرنموذج مقترحقدم  ي البحث

كتروني بطريقة يمِكن َأن يستعملوا هاتفهم      االل بين الزبائِن والمصرف     اً إتصاالً آمن  ءهو انشا  البحث إن هدفَ   
  الماليـة   اسـتالم الـدفْعاتَ    أو  والقيام بتحويل األرصدةحساباتهم المصرفية بشكل آمنالى لدخُول لالجواَل   

  .تدقيق األرصدةوأ
لتحقُِّق من الزبوِن بخَزن المفاتيِح المـشفّرِة       لي يحسن األمن    س الكالسيك وإن اضافة البطاقِة الذكيِة إلى كربير     

وهذا ما يسمى بالتحقُّقَ ثنائِي العامِل، وكـذلك يمنْـع          ) كال من مفتاح الزبون و مفتاح المصرف اإللكتروني       (
 هـو ال     التحسين اآلخر للكربيـرس     وكذلك فأن  . غَشّ الشبكة ومشكلة الخزن للمفاتيح      و هجوِم القوِة العنيفِ  

PKINIT لتشفير الرسالة والمفتاح العام لفك التشفير الرئيـسِي بـدال                يتم  الذي فيه  إستعمال المفتاِح الخاص 
 لبناء نظام تحقـق متـين سـوف يـتم           .من استخدام المفاتيح المشتركة  بين الزبون والمصرف اإللكتروني        

والتعامل مع الرد ثم تحقيق االتصال االمـن        استخدام الجهاز النقال الخاص بالزبون  لتأليف رسائل كربيرس          
 . مع السيرفر الذي يستصيف التطبيق المصرفي
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