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 حسابداري مديريت فصلنامه علمي پژوهشي
 1391بهار / دوازدهمشماره  /  پنجمسال 

  
  
  

  
  ها بكارگيري هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بانك

  )شعب بانك مهر استان خراسان رضوي :يمورد مطالعه(
  
 

  1يناظم نيام  
  2يديس داحمديس    

 
 
   چكيده

شعبه منتخب بانك مهر استان خراسان رضوي در سال  14در اين مطالعه بهاي تمام شده خدمات بانكي در 
محاسبه و نتايج بدست آمده با نرخ مقرر نظام بانكي مقايسه ) ABC(مبناي فعاليت به روش هزينه يابي بر 1387
خدمات بانكي در سطح شعب نمونه شامل خدمات مربوط به جذب سپرده به تفكيك نوع آنها  و  تسهيالت . گرديد

ي دفاتر شعب از اطالعات مال  ABCبه منظور بكارگيري روش . تعريف گرديده است مياعطايي در قالب عقود اسال
پس از آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از . و اطالعات آماري بدست آمده از طريق مكاتبات استفاده شده است

دهد كه بهاي تمام شده هر ريال تسهيالت اعطايي  ميآماره مقايسه ميانگين زوجي نمونه هاي منتخب، نتايج نشان 
اختالف معناداري با ) ستقراض يا اعطاي اعتبار به شعب ديگردر قالب ا(بدون احتساب مبادالت داخلي شعب

نتايج ) قيمتگذاري داخلي(اين نتايج با احتساب خدمات داخلي شعب. ميانگين نرخ سود تسهيالت اعطايي دارد
  .تواند مديران بانك مهر را در تصميم گيري بهتر كمك نمايد مياين يافته ها . دهد ميمتفاوتي را نشان 

  
  .گذاري داخلي ، صنعت بانكي، تسهيالت، سپرده، قيمت)ABC(هزينه يابي بر مبناي فعاليت :كليدي هاي هواژ

  

                                           
  anazemi@rose.shirazu.ac.ir)  مسئول مكاتبات(، رازيش دانشگاه يحسابدار ارياستاد  -1
 زيشاند يعال آموزش موسسه يعلم ئتيه عضوو ابداري از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران كارشناسي ارشد حس  -2

 17/1/91: تاريخ پذيرش    26/10/90: تاريخ دريافت
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  مقدمه -1
گيري در خصوص ارائه خدمات  نظام تصميم

تواند بر مبناي اخذ اطالعات دقيق و مربوط  ميبانكي 
. از بهاي تمام شده محصوالت و خدمات بانكي باشد

ر خصوص گيري د ضروري است پيش از تصميم
نظير تجزيه و تحليل سودآوري،  مياقدامات مه

گذاري خدمات، تعيين دقت و اعتبارپذيري  قيمت
هاي بين بانكي، كارايي بيشتر در ارزيابي  هزينه

عملكرد مراكز و مديريت بهينه از منابع موجود و 
هاي در دسترس از استقرار يك نظام بهاي  ظرفيت

هزينه يابي   .تمام شده مناسب اطمينان حاصل نمود
به دنبال يافتن و رديابي  ) ABC( بر مبناي فعاليت

ها  به خدمات و محصوالت از طريق فعاليت ها هزينه
هاي  با توجه به شرايط رقابتي موجود ميان بانك. است

هاي  دولتي و خصوصي و نيز روند واگذاري بانك
دولتي در سال اخير از طريق بورس اوراق بهادار به 

تر و اطالعات  گزارشگري شفافمردم، ضرورت 
تفصيلي بيشتر در اين زمينه به استفاده كنندگان از 

  .هاي مالي ايجاد شده است صورت
هدف اصلي از انجام اين تحقيق تفكيك بهاي 
تمام شده خدمات در يك بانك نمونه بر حسب 

 ABCهاي انجام گرفته و در قالب رويكرد  فعاليت
م شده هر يك از از آنجا كه تعيين بهاي تما. است

شود تا امكان  ها موجب مي خدمات ارائه شده در بانك
تعيين سودآوري آنها به صورت جداگانه فراهم آيد و 
از طرف ديگر با تعيين دقيق بهاي تمام شده خدمات 

هاي بدون  توان در رابطه با راه هاي حذف فعاليت مي
 ABCارزش افزوده تصميم گيري نمود، از اين رو از 

  .شود مينجام اين كار استفاده براي ا
مابقي بخش هاي اين مقاله به صورت زير تقسـيم  

 ABCدر بخش دوم مباني نظـري اسـتفاده از   : شود مي
سپس پيشينه تحقيق در اين . شود ميها مطرح  در بانك

در بخش سـوم روش تحقيـق و   . شود ميزمينه مطرح 

بخش چهارم نيز بـه  . گردد ميآزمون فرضيه ها مطرح 
  .ل و نتيجه گيري اختصاص داردتحلي

  
  ها در بانك ABCمباني نظري استفاده از  -2

ABC  رويكردي است كه در آن هزينه يابي بر
هاي سربار جداگانه به ازاي هر يك از انواع  مبناي نرخ

هر چند طرفداران . شود ميعمده هزينه سربار محاسبه 
ABC  محصول هاي هزينهاستفاده از آن را فراتر از 

 دانند و معتقدند كه  مي) اد، دستمزد و سربارمو(

ABC هاي هزينهشامل  ها هزينهطيف گسترده تري از 
يك بنگاه اقتصادي  هاي هزينهاداري و فروش و ساير 

گيرد، اما در عين حال به علت قابل  ميرا در بر 
سربار در بسياري از  هاي هزينهمالحظه بودن 

اي برABCواحدهاي تجاري، بكارگيري مناسب 
نيز نتايج متفاوتي نسبت به  ها هزينهتخصيص اين 

 به ينينو روش ABC. روش سنتي ايجاد خواهد كرد
 يبرا كه است شده تمام يبها ليتحل و هيتجز موضوع
 كپلن، توسط افته،ي ساختار صورت به بار نينخست
 زمان آن از. شد مطرح 1987 سال در جانسون و كوپر

 بدو در كه يمختلف يها سازمان در روش نيا تاكنون
 شده يساز ادهيپ بودند يديتول يها شركت غالباً امر

 در روش نيا از مرور به حال نيع در. است
 عنوان به زين يمال ينهادها از يمختلف يها بخش
 شده تمام يبها ليتحل و هيتجز يبرا ديمف يابزار

  ).2ص: 1388يمابرل( ديگرد استفاده
اي روش حسابداري سنتي بر ABCدر واقع 

تخصيص هزينه منابع به موضوعات هزينه بر مبناي 
اين رويكرد ارتباط علي بين . ها است فعاليت
ها را شناسايي  هاي هزينه، منابع و فعاليت محرك

در نمودار ). 247ص:1379كوپر و ديگران، ( كند مي
  .نشان داده شده استABC زير الگوي دو بعدي 
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  ABC الگوي دو بعدي -1ر شماره نمودا

  
منظور از فرآيند در نمودار فوق، مجموعه اي از 
فعاليتها است كه براي انجام هدف خاصي به يكديگر 

سيستم فعلي هزينه يابي در صورتي . شود ميمرتبط 
غيركارامد است كه ارزش فعلي خالص منافع حاصل 

صحيح محصول از ارزش  هاي هزينهاز دستيابي به 
اصالح، بهبود و طراحي  هاي هزينهخالص  فعلي

به بيان . مجدد سيستم جديد هزينه يابي بيشتر باشد
شود  ميديگر همان طور كه در شكل زير نشان داده 

نقطه اي كه در آن هزينه نهايي بهبود سيستم با فايده 
نهايي ناشي از بهبود سيستم مساوي است، سيستم 

ر و ديگران، كوپ( شود ميبهينه هزينه يابي تعريف 
  ).70و  59صص: 1379

يابي در مؤسسات  تفاوت آشكار ميان هزينه
هاي توليدي  توليدي و مالي در اين است كه شركت

نياز به مواد اوليه دارند تا كاالي ساخته شده را براي 
اما در مؤسسات خدمات مالي . فروش، ايجاد كنند

مواد خام همان وجوه نقد استقراض شده از مشتريان 
خدمات مالي و توليدي هر دو از . اير منابع استو س

برند،  نيروي كار، تجهيزات و امكانات فيزيكي بهره مي
. كنند اما مؤسسات مالي يك محصول عيني توليد نمي

محصوالت و خدمات ارائه شده توسط مؤسسات 
تواند اعطاي وام، سپرده گذاري،  ميمالي به مشتريان 

  . بيمه محصوالت و غيره باشد
اساس پيشينه تاريخي واحدهاي خدماتي زمان  بر

و هزينه اندكي را صرف ايجاد يك سيستم هزينه يابي 
متون حسابداري بهاي تمام شده عمدتاً براي . كرده اند

چنين به نظر . واحدهاي توليدي طراحي شده است
رسد كه واحدهاي خدماتي خود را در قالب هزينه  مي

ن راستا تحقيقات اندكي در اي. اند يابي سنتي قرار نداده
نيز در بخش غيرتوليدي در قالب موضوعات 

بسياري از . حسابداري مديريت انجام شده است
بي اطالع  ABCهاي غيرتوليدي از سيستم  شركت

 تخصيص هزينه منابع

 منابع

 محركهاي هزينهمعيارهاي عملكرد

موضوعات هزينه

صيص ديدگاه تخ  ديدگاه فرآيند فعاليتها

محركهاي 
  منابع
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هستند و نياز مستقيم براي تغيير روشهاي سنتي خود 
تحقيقات نشان ).  22ص: 1995گريپر، ( دانند ميرا ن
براي نقد  1ها هزينه هر تراكنش دهد كه بيشتر بانك مي

آنها همچنين . دانند كردن يك فقره چك را نمي
اطالعات دقيقي در خصوص هزينه پردازش 

  .ندارند 2هاي دستگاه هاي خودپرداز تراكنش
اند سيستم بهاي تمام  ها در ايران نتوانسته بانك

اي مستقر نمايند كه بتواند اطالعات كافي در  شده
و محصوالت بانك فراهم  ها هزينهخصوص ساختار 

در نتيجه دولت مدعي است با وجود كاهش . كند
كنند كه  مينرخها، بانكها سودآور هستند و بانكها ادعا 

استمرار اين وضعيت . با زيان مواجه خواهند شد
امكان تصميم گيري بر اساس اطالعات قابل قبول را 

رحماني و مهتدي، (دهد ميبه حداقل ممكن كاهش 
از اين رو ارائه الگويي براي استقرار يك ). 12: 1386

نظام بهاي تمام شده كارآمد و در عين حال مبتني بر 
آخرين تغييرات و تحوالت و مطابق با شرايط 
واحدهاي خدمات مالي نظير بانكها ضروري به نظر 

  .رسد مي
بانكها داراي چهار ويژگي هستند كه به ميزان قابل 

آنها را تحت تاًثير   يها هزينهمالحظه اي ويژگيهاي 
: 1386و رضايت،  ميانواري رست(دهد ميقرار 

  ):26ص
تراكنش هاي بانكي داراي پراكندگي در طي  •

تعداد تراكنش ها و حجم . يك دوره معين است
معامالت بانكي در جهان روزهاي دوشنبه و 
جمعه و در ايران در روزهاي پنج شنبه و شنبه 

  .بيشتر از ساير روزهاي هفته است
از بهاي تمام شده غيربهره اي  ميبخش عظي •

) خدمات(بانك، متناسب با حجم تسهيالت
 .كند ميتغيير   ن

بهاي تمام شده در بانك از اين جهت كه  •
الگوي روز كاري و تعطيلي بر حجم فعاليتها 

اي قابل پيش بيني  گذارند، تا اندازه ميتاًثير
 .است

يرا بهاي تمام شده در بانك قابل رديابي است، ز •
بخش قابل توجهي از بهاي تمام شده را اقالم 

دهند كه قابل رديابي  مياداري و دفتري تشكيل 
 .باشد ميبه تسهيالت و ديگر فعاليتهاي درآمدزا 

آن چه در عمل در مجموعه بانكهاي دنيا مالحظه 
شده است، تقسيم بندي فعاليتهاي بانكي به دو يا چند 

تقسيم بندي را  اما كامل ترين نوع. بخش عمده است
در . يافت) 2001(توان در مطالعه اسميت و هارپر مي

اين بخش مروري بر مدل پيشنهادي كه چارچوب 
  .شود ميتحقيق حال حاضر است انجام 

هاي بانكي به چهار دسته عمده  فعاليت
   :شود كه عبارتند از ميبندي  تقسيم
 برنامه ريزي )1

 منابع) كسب( خريد )2

 ابعمن) اعطاي تسهيالت( فروش )3

 خدمات بانكي )4

بخش اول در سطوح راهبردي و فوقاني مديريت 
شود و بيشتر اتخاذ  ميمجموعه بانكي انجام 

تصميمات حساس نظير تعيين خطي مشي هاي بانك، 
نحوه ارائه خدمات و در صورت امكان تعيين و 
قيمتگذاري تسهيالت اعطايي و سپرده هاي دريافتي 

خريد يا . گيرد ميدر دستور كار مديران ارشد قرار 
كسب منابع مربوط به تحصيل منابع مورد نياز بانكي 

ها و يا بانك مركزي  از طريق مشتريان، ساير بانك
هايي كه منجر به  در اين زمينه كليه فعاليت. است

ها،  كسب منابع بانكي است شامل افتتاح حساب
استقراض از ساير منابع و پرداخت كارمزدها و سود 

فروش يا اعطاي . گيرد ميار بانكي مد نظر قر
تسهيالت بخش سوم خدمات بانكي است كه موضوع 
آن واگذاري منابع دريافتي از منابع مختلف به 

اعطاي تسهيالت در قالب عقود . مشتريان است
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نظير فروش اقساطي، مضاربه، جعاله، خريد  مياسال
بخش . گيرند ميدين و امثال آن در اين بخش قرار 

. ي شامل ساير خدمات استچهارم خدمات بانك
دريافت وجوه به صورت اماني نظير قبوض، مشاوره 
و ارزيابي، نظارت و تضمين، عامليت فروش اوراق 

توان از جمله  ميمشاركت و مواردي نظير آن را 
  . خدمات ديگر مجموعه بانكي در نظر گرفت

غير  هاي هزينهبا توجه به موضوع تخصيص 
اين است كه  ، فرض برABCمستقيم در سيستم 

اين خدمات غير مستقيم و با اهميت  هاي هزينه ميتما
براي يافتن محرك مناسب براي تخصيص . هستند
غير عملياتي بايد از محركي استفاده نمود  هاي هزينه

در نمودار شماره . كه تكرار پذير و مديريت پذير باشد
هاي بانكي براي انجام  شمايي كلي از سطوح فعاليت 2

اسميت و (رگانه فوق ارائه شده استخدمات چها
  ).43ص: 2001هارپر، 

  

  
  ABCديدگاه تخصيص هزينه در  -2نمودار شماره 

  
شود  ميهمان طور كه در نمودار فوق مالحظه 

بانكي شامل پرسنلي، اداري و فن آوري  هاي هزينه
و هاي چهارگانه تخصيص داده شود  بايد ميان فعاليت

در مرحله بعد به موضوعات هزينه اعم از مشتريان، 
خدمات سرشكن /هاي ارتباطي و محصوالت كانال
در عمل مهمترين بخش در انجام اين فرآيند، . شود

هاي فعاليت است  هاي منابع و محرك انتخاب محرك
  .تا هزينه يابي به دقت و صحت انجام شود

  پيشينه تحقيق
رد استفاده از عمده مطالعات انجام شده در مو

. در خارج از كشور انجام شده است ABCسيستم 
 مطالعات داخلي اندكي نيز در خصوص بكارگيري 

ABC وجود دارد كه در صنايع ديگر به كار گرفته شده

ساير هزينه هاي 
 اداري

 هزينه هاي فن آوري هزينه هاي پرسنلي
 منابع

 
  سپرده گذاران

  

  

  

 برنامه

 خدمات
 خريد

 فروش

 مشتريان كانالها خدمات/محصوالت

  محركهاي منابع

 محركهاي فعاليت

  موضوعات
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در اين بخش مطالعات داخلي و خارجي . است
  :شود ميمربوط به تفكيك معرفي 

  مطالعات خارجي
د براي معرفي هاي خو در ادامه تالش) 1987(كپلن
هاي  آن را در مجموعه بانك ABCسازي  و پياده

آمريكايي بكار گرفته و هدف از استقرار اين سيستم را 
برآورد تقاضاي خدمات بانكي با توجه به منابع عنوان  

منجر به  ABCوي نشان داد كه سيستم . كرده است
قيمت گذاري مناسب تر خدمات فعلي و نيز فراهم 

ابي محصوالت و خدمات جديد شده كردن امكان ارزي
نيز با انتشار  2007در سال  3كپلن و اندرسن. است

يابي بر مبناي فعاليت زمان  هزينه"اي با عنوان  مجموعه
تواند در  مياخير  ABCنشان دادند كه سيستم  "4گرا

ها و مؤسسات خدمات مالي و بيمه  مجموعه بانك
نسبت به مورد استفاده قرار گيرد و نتايج بهتري را 

  .فراهم آورد ABCنسل اوليه 
درصد  2/96نشان داد كه ) 2007( 5فيوستر

هاي نمونه در اسپانيا با مفهوم هزينه يابي بر  بانك
درصد آن را بكار  31مبناي فعاليت آشنا هستند، 

 27درصد در حال بررسي آن هستند و  34گيرند و  مي
  ).50: 2001فيوستر، (گيرند ميدرصد آن را به كار ن

هاي  نقش تكنيك) 2002( 6حسين و گاناسكاران
هاي ژاپن را بررسي  حسابداري مديريت در بانك

دهد كه  مينتايج تحقيقات آنها نشان . نمودند
نقش ) ABM( هاي حسابداري مديريت نظير تكنيك

در سنجش عملكرد بانكهاي ژاپني ايفا كرده اند  ميمه
ري و معيارهاي عملكرد غير مالي داراي اهميت كمت

به  ABM. نسبت به معيارهاي عملكرد مالي هستند
و كاهش  ها هزينهعنوان روش مفيدي در درك ماهيت 

دو . كند ميآنها و در نتيجه در تصميم گيري بهتر ايفا 
هاي بررسي شده از اين تكنيك بهره  بانك از بانك

  .اند برده

به بررسي يكي از ) 2002(7فرانكلين و كوكاكوال
برنامه دارايي "مريكا با عنوان خدمات بانكي در آ

به كمك سيستم هزينه يابي بر مبناي  "مديريت شده
دهد كه بر  مينتايج كار آنها نشان . فعاليت پرداخته اند

خالف تصور قبل از بكارگيري اين سيستم، كه هزينه 
شد، عوامل  ميدستمزد هزينه عمده برنامه محسوب 

در نظر  ديگري به عنوان عوامل هزينه اصلي بايستي
در نتيجه هزينه ارائه خدمات در سيستم . گرفته شوند

يابي بر مبناي فعاليت بايد بر مبناي عوامل  هزينه
  .ديگري تخصيص يابند
به بررسي توسعه ) 2004(8ويرا و هاسكين

هاي پرتقالي با  سيستمها اطالعاتي مديريت در بانك
تمركز بر رويكرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت پرداخته 

در اين مقاله به ارائه مدلي پرداخته شده است كه . اند
امكان بررسي تاًثير رويه هاي حسابداري بر روي 
تغييراتي ساختاري، سطوح افشا و اثر هر دو بر فرآيند 

  .شود ميروابط قدرت از منظر فوكو فراهم  
ها از  با اشاره به اين كه بانك) 2005( 9رضايي

ه مرحله سودآوري مرحله توجه به مركز سودآوري ب
مشتريان حركت كرده اند، به اهميت اطالعات در 

وي معتقد است كه  اگر . كند ميتصميم گيري اشاره 
يك سيستم هزينه يابي درون سازماني نتواند با سيستم 
گزارشگري مالي برون سازماني مطابقت داده شود، 
هيچ مبنايي براي ارزيابي عملكرد و قابليت اتكاي داده 

  .نخواهد داشت ها وجود
هاي  در مورد بانك) 2008(10مطالعه الناصر و لي

دهد كه فقدان هدف روشن، فقدان  ميچيني نشان 
يابي بر مبناي  آموزش كافي در خصوص هزينه

فعاليت، طراحي مدل ضعيف، فقدان مشاركت، 
مقاومت نيروي انساني سازمان در مقابل تغيير و وجود 

است كه  ميمهمنابع خارجي اندك از جمله داليل 
يابي بر مبناي فعاليت در اين  سازي هزينه پياده
  .هاي چيني را امكان پذير نساخته است بانك
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هاي  با بررسي بانك) 2008( 11كارنيز و سلز
پرتقالي نشان دادند كه استفاده از روش هزينه يابي بر 

هاي اين كشور محدود  مبناي فعاليت در ميان بانك
هند از روش هزينه يابي د ميها ترجيح  است و بانك

متغير در مورد مشتريان و روش هزينه يابي جذبي در 
  .شعبات استفاده نمايند

  
  مطالعات داخلي

با بررسي ) 1382( عرب مازار يزدي و ناصري
هاي تجاري  يابي خدمات در بانك سيستم فعلي هزينه

هاي  مدلي براي محاسبه بهاي تمام شده سپرده ،كشور
يابي بر مبناي فعاليت در  ز هزينهبانكي با استفاده ا

آنها نشان دادند كه نتايج . بانك رفاه طراحي كردند
يابي بر مبناي فعاليت تفاوت قابل  مبتني بر هزينه

اي در بهاي تمام شده خدمات مورد بررسي  مالحظه
با ارقام مورد محاسبه يا مورد انتظار مديران بانك 

  .داشته است
كه امكان استقرار  نشان داد) 1385( سادات رازقي

. هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بانك رفاه وجود دارد
غير  هاي هزينهنشان داد تخصيص ) 1385(ملكوتي

 هاي هزينهمستقيم بانك صادرات و مباني تخصيص 
مذكور به واحدهاي عملياتي با معيارهاي نظري 

وي همچنين پيشنهاد . ادبيات حسابداري انطباق ندارد
اي رفع محدوديت در تعميم نتايج دهد كه بر مي

ادارات ستادي  هاي هزينهبهترين مبناها براي تسهيم 
با بكارگيري روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت وزن 

هاي اهم هر اداره مشخص و رفتار  هر يك از فعاليت
هزينه با عامل هزينه مورد ارزيابي و سنجش قرار 

  . گيرد
و محاسبه ) 1386( و رضايت  ميانواري رست

مقايسه بهاي تمام شده تسهيالت بانكي تحت دو 
سيستم بهايابي سنتي و سيستم هزينه يابي بر مبناي 

 AMIFSفعاليت را با استفاده از مدل كميته تحقيقاتي 

در آمريكا براي تسهيالت اعطايي شعبه مركزي بانك 
نتايج . انجام دادند 1383توسعه صادرات طي سال 

هاي اعطايي  اي تمام شده وامبهمطالعه آنها نشان داد 
در قالب عقود فروش اقساطي، مشاركت مدني و 

الحسنه تحت دو سيستم بهايابي داراي تفاوت  قرض
تر نشانگر  محاسبات عددي تفصيلي. داري است معني

آن است كه در روش بهايابي سنتي، بهاي تمام شده 
از مشاركت مدني و فروش اقساطي الحسنه كمتر قرض
حالي است كه مشاركت مدني و فروش  اين در. است

  .اند اقساطي از بهاي تمام شده برابري برخوردار بوده
ضمن ) 1388( رهنماي رودپشتي و ديگران

بررسي اطالعات عملياتي و مالي مؤسسه مهر و بانك 
صادرات استان آذربايجان غربي نشان دادند كه شيوه 
محاسبه بهاي تمام شده دو سيستم بانكي كشور از 

. مناسب نيست ميو قواعد بانكداري اسال ميظ عللحا
همچنين آنها نشان دادند كه بين بهاي تمام شده 

و روش سنتي جاري  ABCمحاسبه شده بر مبناي 
  .اختالف معني داري وجود دارد

بهاي تمام شده خدمات ) 1390(يناظمو  ينماز
بانكداري الكترونيك در بانك كشاورزي را بر اساس 

. محاسبه و مقايسه كردند ABC دو سيستم سنتي و
ها بيانگر كمتر بودن بهاي تمام شده خدمات  يافته

بانكداري الكترونيك اين خدمات نسبت به خدمات 
دار  همچنين يافته ها وجود اختالف معني. اي بود باجه

در اين . و سنتي را تأييد نمود ABCميان سيستم 
شعبه بانك كشاورزي در  470مطالعه ضمن بررسي 

شعبه بهاي  364، نشان داده شد كه در 1387سال طي 
كمتر از بهاي تمام شده  ABCتمام شده طبق سيستم 
در مابقي شعب نمونه نيز بهاي . طبق سيستم سنتي بود

بيشتر از بهاي تمام شده  ABCتمام شده طبق سيستم 
اين يافته ها در سطح . طبق سيستم سنتي بوده است

نامه نيز آزمون شد ارزيابان بانكي و به كمك پرسش 
  .و نتايج مشابهي بدست آمد
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  تحقيق  شناسي روش -3
توان از سه بعد  ميبا توجه به اين كه تحقيقات را 

هدف، ميزان كنترل متغيرها و روش گردآوري داده ها 
توان چنين گفت كه اين تحقيق از  ميطبق بندي نمود، 

نوع هدف، كاربردي است، چرا كه در پي يافتن 
مسائل و مشكالت جامعه آماري كارهايي براي  راه
از بعد كنترل، به دليل عدم امكان كنترل كامل . باشد مي

محسوب  12متغيرهاي تحقيق از نوع نيمه تجربي
در نهايت اين كه بخشي از روش گردآوري . شود مي
ها در اين تحقيق از نوع پيمايشي محسوب  داده
هاي  به گروه پژوهش 13هاي پيمايشي پژوهش. شود مي

ربي تعلق دارند و كاربرد معمول آنها يافتن نيمه تج
اين گونه مطالعات . حقيقت و ايجاد فرضيه است

هاي برگزيده شده از جامعه را براي كشف نسبي  نمونه
رويداد پراكنش، رابطه ميان متغيرهاي اجتماعي، روان 

از آنجا كه در . گيرد ميشناسي و اقتصادي را در بر 
به بهاي تمام شده اين تحقيق تمركز اصلي بر محاس

باشد از اين رو بر خالف مطالعات  ميخدمات بانكي 
تجربي فرضيه مورد ادعايي براي آزمون در اين مطالعه 

توان در  مياين قبيل مطالعاتي را . مطرح نشده است
نيز كه در آن ) 1995( مطالعاتي نظير اندرسون

در شركت جنرال موتوروز تشريح  ABCبكارگيري 
  .دشده است نشان دا

در اين تحقيق جامعه آماري . نمونه تحقيق.الف
از . شعب بانك مهر در استان خراسان رضوي است

شعبه از اين بانك در اين استان قرار دارد،  50آنجا كه 
شعبه  14درصد نمونه مجموعا  25با انتخاب حداقل 

به عنوان نمونه آماري انتخاب شده است و اطالعات 
: شعب عبارتند از اين. آن گردآوري گرديده است

شهدا، امام رضا، سجاد، شهيدرجايي، شهيدعليمرداني، 
واليت، شهيدناصري، كاشمر، سبزوار، نيشابور، گناباد، 

دليل انتخاب . تربت حيدريه، تربت جام و قوچان
شعب مزبور از بانك مهر، دسترسي اطالعات و تنوع 

جه با تو. هاي كشور است خدمات همانند ساير بانك
به دسترسي به اطالعات محاسبه بهاي تمام شده اين 

  .انجام شده است 1387شعب در سال 
از آنجا كه اين تحقيق . روش گردآوري اطالعات.ب

شود، از اين رو مراجعه به  مياز نوع ميداني محسوب 
بانك و كسب اطالعات از نحوه انجام فرآيندها و 

نابراين ب. انجام شده در هر يك الزم است هاي هزينه
به منظور گردآوري اطالعات اين شعب بايستي 

  :اقدامات زير را انجام داد
خدمات عمده ارائه شده در شعب مزبور  •

 .شوند ميشناسايي 

فرآيندهاي الزم براي انجام خدمات  شناسايي  •
 .شوند مي

اطالعات مربوط به تعداد فعاليتهاي هر شعبه بر  •
 .شود ميحسب نيروي انساني استخراج 

هر شعبه  هاي هزينهاطالعات مربوط به  •
 .شود مياستخراج 

محركهاي فعاليت بر حسب فرآيندهاي بانكي  •
 .شود ميشناسايي 

هزينه هر يك از فرآيندهاي بانكي به ازاي هر  •
 .شود ميواحد محاسبه 

واحد فرآيندها، هزينه هر  هاي هزينهبا تجمع  •
يك از خدمات و محصوالت ارائه شده بانكي 

 .شود ميمحاسبه 

  
  فرضيه تحقيق -4

دو فرضيه زير به با توجه به مباني نظري تحقيق 
  :شود ميصورت زير  مطرح 

داري ميان ميانگين نرخ  اختالف معني: فرضيه اول
  .سود تسهيالت و بهاي تمام شده آنها وجود دارد

اختالف معني داري ميان نتايج حاصل از : فرضيه دوم
م شده نرخ سود تسهيالت اعطايي و بهاي تما

  .تسهيالت وجود دارد
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مدل پيشنهادي محاسبه خدمات بانكي در شعب 
  نمونه

 هاي هزينهدر اين تحقيق با توجه به تجزيه و تحليل 
شعب منتخب و نيز الگوي كلي خدمات نمودار 

بهاي تمام شده خدمات مربوط به اعطاي  2شماره 

شامل سپرده هاي بانكي ( تسهيالت و نيز تجهيز منابع
به . محاسبه شده است) هاي مربوط به آنها و فعاليت

منظور محاسبه ميانگين بهاي تمام شده تسهيالت 
 و رضايت مياعطايي از الگوي پيشنهادي انواري رست

  .به صورت زير استفاده شده است) 1386(
  

  
  )1386، و رضايت مياقتباس و تعديل از انواري رست(در محاسبه بهاي تمام شده تسهيالت ABCمدل  -3نمودار 

  

سطح  هاي هزينههمچنين به منظور تخصيص 
شامل خدمات ( هاي تجهيز منابع شعب به فعاليت

در اين تحقيق از مدل ) مرتبط با جذب منابع
استفاده ) 1382(پيشنهادي عرب مازار يزدي و ناصري

. و با توجه به شرايط بانك نمونه تعديل شده است
 هاي هزينهدر تخصيص ) 1382( عرب مازار و ناصري

غيرعملياتي به انواع سپرده ها از طريق مراحل زير 
  :عمل نمودند

سربار به دو مخزن  هاي هزينهدر مرحله اول ابتدا 
مخزن اول در بر گيرنده . شود ميهزينه تخصيص داده 

ي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم تابع هاي هزينه
 ها هزينهعمده ترين اين . فعاليت كاري كاركنان است

 هاي هزينهبعضي از . پرسنلي است هاي هزينهمل شا

ديگر نظير مواد و ملزومات، سوخت و روشنايي، 
اجاره، تعميرات، ارتباطات و مخابرات و غيره نيز در 

مخزن دوم متشكل . بندي هستند اين مخزن قابل طبقه
ي است كه تابع حجم سپرده ها است و هاي هزينهاز 

نند بيمه صندوق، اداري ما هاي هزينهبخش ديگري از 
حفاظتي و غيره كه  هاي هزينهحمل و نقل اسكناس، 

اند  در تحقيقات گذشته در اين مخزن طبقه بندي شده
 . گيرد ميرا در بر 

هايي براي تخصيص  در مرحله دوم بايد از محرك
هاي  يكي از راه. مخازن استفاده شود هاي هزينه

ط اين است كه تعيين شود در ارتبا ها هزينهتخصيص 
. شود ميبا هر دسته از سپرده ها چه تعداد اسناد صادر 

از اين رو بر اساس تحقيقات گذشته يكي از مباني 
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در . تخصيص مخزن اول تعداد اسناد صادره است
رابطه با مخزن دوم نيز يكي از مباني تخصيص، نسبت 
. متوسط مانده سپرده ها به هر كدام از سپرده ها است

بانكي به  هاي هزينهه تخصيص توان نحو مياز اين رو 
  .تابع نمودار زير دانست هر يك از انواع سپرده ها را

  
  محاسبه بهاي تمام شده خدمات

به منظور محاسبه بهاي تمام شده خدمات بانكي 
 هاي هزينهدر سطح شعب ابتدا تجزيه و تحليلي از 
بر  ها هزينهشعب نمونه انجام شده است و سپس اين 

طبقه . طبقه بندي شده استحسب ماهيت و اهميت 
با توجه به قابليت رهگيري آنها به  ها هزينهبندي اين 

خدمات ارائه شده در سطح شعب نيز مد نظر بوده 
همچنين در اين تحقيق تمركز اصلي بر روي . است
تحمل شده در سطح شعب بوده است و از  هاي هزينه

ستادي در سطح استان و نيز ادارات  هاي هزينهاين رو 
كزي به دليل عدم دسترسي به اطالعات در نظر مر

نشان داد كه در ) 1390(ناظمي. گرفته نشده است
حداكثر رقم افزوده شده  ها هزينهصورت احتساب اين 

سطوح پشتيباني  هاي هزينهدرصد  7به سطح شعب تا 
و با  ها هزينهبه دليل حساسيت و اهميت ارقام . است

گزارش ارقام  توجه به درخواست بانك مبني بر عدم
هزينه در اين مقاله بهاي تمام شده خدمات بر حسب 

كل به عنوان شاخص مبنا نشان  هاي هزينهدرصدي از 
  .شود ميداده 

اطالعات بررسي شده بيانگر آن است كه بخش 
سطح شعب شامل سود پرداختي  هاي هزينهعمده 
 ، هزينه مطالبات مشكوك الوصول)درصد74( ها سپرده

هاي  و ساير هزينه) درصد7( نلي، پرس)درصد12(
از آنجا . دهد ميرا تشكيل  ها هزينه) درصد6( اداري

بخش اول و دوم مستقيما قابل انتساب  هاي هزينهكه 
به خدمات تجهيز منابع و اعطاي تسهيالت هستند، از 

گيرد  ميقرار  ها هزينهاين رو تمركز بر تخصيص ساير 

از خدمات تا امكان محاسبه بهاي تمام شده هر يك 
  .فرآهم آيد

در اين تحقيق منظور از خدمات شامل تسهيالت 
هاي كوتاه  هاي جاري، سپرده الحسنه، سپرده قرض

هاي بلندمدت  الحسنه و سپرده هاي قرض مدت، سپرده
مربوط به سود  هاي هزينهپس از رديابي . باشد مي

 هاي هزينهها و مطالبات مشكوك الوصول،  سپرده
ك هزينه پيشنهادي در بخش مستقيم بر حسب محر

نتايج . تخصيص داده شده است ABCارائه مدل 
نشان  1در جدول شماره  ها هزينهحاصل از تخصيص 

نكته اي كه در اينجا الزم است به آن . داده شده است
داخلي  هاي هزينهاشاره شود مربوط به درآمدها و 

. است) بابت ارائه خدمات متقابل به يكديگر( شعب
مربوط به استقراض و اعتباردهي  هاي هزينه درآمدها و

شعب به يكديگر در هر يك از دفاتر شعب بررسي 
شده و مالحظه شده است كه تنها يكي از شعب 

فزوني هزينه دريافت خدمات نسبت ( داراي رقم منفي
در . بوده است) به درآمد ارائه خدمات به شعب ديگر

در اين تحقيق به منظور قيمتگذاري خدمات بانكي 
مزبور در نظر گرفته شده  هاي هزينهبخش دوم تحليل 

  .است
توان نشان داد كه  ميبا توجه به نتايج بدست آمده 

مربوط به سپرده  ها هزينهبه طور كلي بيشترين سهم 
هاي كوتاه مدت از نظر سودپرداختي و سهم از 

باشد و پس از آن به  مياداري و پرسنلي  هاي هزينه
دمدت  و تسهيالت اعطايي و هاي بلن ترتيب سپرده

  .باشد ميسپرده هاي جاري 
  

  ها هزينهبا نتايج تخصيص  مرتبطشواهد بيشتر 
 به هيشب را يبانك نظام توان مي يابي نهيهز دگاهيد از

و  صدر. (نمود يتلق يا مرحله يابي نهيهز ستميس كي
كار و  يروين يهانهاد) 1388و مابرلي  1385 گران،يد

به نام  يمحصول ياتيند عملفرآي كي يط هيسرما
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سپس از بدست . كنند مي ديرا تول "يبانك يها سپرده"
بانك  اريها كه وجوه تحت اخت سپرده نيآوردن ا

كار و  يرويبا صرف ن يباشد، بانك در گام بعد مي
. كند مي ليتبد التيها را به تسه سپرده نيا هيسرما

به  يتوان در نظام بانك ميرا  يانتقال يگذار متيق
 اريمنابع در اخت يمال نهيمنظور اختصاص هز

 .به كار برد يبانك التيبه اعتبارات و تسه) ها سپرده(
در اين مطالعه در صورتي كه خدمات نهايي بانك مهر 
در قالب اعطاي تسهيالت تلقي شود، از اين رو الزم 

 هاي هزينهاست تا هزينه نهايي تسهيالت با احتساب 
نظور ابتدا بهاي تمام بدين م. كل شعب محاسبه شود

شده هر ريال تسهيالت اعطايي از طريق جمع كل 
قابل انتساب به تسهيالت اعطايي  به  هاي هزينه

سپس ميانگين . صورت متوسط بدست آمده است

ارقام بدست آمده با ميانگين نرخ سود تسهيالت 
نتايج بدست آمده در . اعطايي مقايسه شده است

بخش الف اين . خالصه شده است 2جدول شماره 
هاي موضوع مقايسه  دهد كه داده ميجدول نشان 

اسميرنوف نيز اين -نرمال بوده و آماره كولموگروف
از اين رو نيازي به استفاده از . كند ميموضوع را تاييد 

اين  »ب«در بخش . باشد ميهاي ناپارامتري ن آماره
جدول ميانگين اختالف ميان اين دو نرخ به صورت 

نتايج نشان . به مقايسه شده استزوجي در هر شع
دهد كه اختالف آماري معني داري ميان دو نرخ  مي

توان گفت نرخ سود  مياز اين رو ن. مذكور وجود دارد
مورد استفاده به صورت آماري مطابق با ارقام بهاي 

اين موضوع فرضيه مورد . استتمام شده بدست آمده 
  .كند يمادعاي اول را تاييد 

  

  
  بانكي بر حسب سپرده ها هاي هزينهنمونه نحوه تخصيص -4نمودار شماره 

  
  )بر حسب درصد(تخصيص بهاي تمام شده خدمات در شعب نمونه  -1جدول شماره 

  شرح
  سپرده بلندمدت  سپرده كوتاه مدت سپرده قرض الحسنه  سپرده جاري  تسهيالت

انحراف   ميانگين
انحراف   ميانگين  معيار

انحراف   ميانگين  معيار
انحراف   ميانگين  معيار

انحراف   ميانگين  معيار
  معيار

  سودسپرده
  هزينه مطالبات مشكوك الوصول

  سهم از هزينه پرسنلي
  سهم از هزينه اداري

-  
12  
2  
45/1  

-  
3  
8/0  
6/0  

-  
-  
08/0  
007/0  

-  
-  
1/0  
2/0  

-  
-  
6/0  
15/0  

-  
-  
4/0  
35/0  

55  
-  
3  
37/6  

5  
-  
1  
2  

17  
-  
6/0  

843/1  

2  
-  
2/0  
4/0  

    443/19    37/64    75/0    087/0    45/15  100  جمع به درصد
  نتايج حاصل از مقايسه نتايج ميانگين سود و بهاي تمام شده هر ريال تسهيالت-2جدول شماره 
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  آزمون نرمال بودن داده ها- بخش الف
  نرخ تسهيالت  بهاي تمام شده تسهيالت  شرح

  837/0  48/0  رنوفيكولموگروفـاسم
  485/0  975/0  يدار يمعن

  آزمون مقايسه ميانگين زوجي-بخش ب
  يداريمعن  t آماره  شرح

  000/0  007/5  نرخ سود و نرخ بهاي تمام شده به ازاي هر ريال تسهيالت اعطايي
  

  هزينه خدمات متقابل شعب
فرض بر اين است كه خدمات متقابلي را كه 

كنند، از طريق سطوح  ميشعب به يكديگر ارائه 
به بيان ديگر اگر شعبه اي به . شود ميريت ستادي مدي

شعبه ديگر خدماتي ارائه كند، اين خدمات به حساب 
شود و در صورتي كه خدماتي را از  ميمركز منظور 

شعب دريافت نمايد، آن را نيز به حساب مركز منظور       
اي بر اساس روش تسهيم متقابل در  شيوه. كند مي

آنها . نهاد شده استپيش) 2008(14مطالعه هاو و دينگ
متقابل دواير از رابطه زير  هاي هزينهبراي تسهيم 
  ):231: 2008هاو و دينگ، (استفاده نمودند

1 1 1 1 1 1
...

I I J K M N

i i j j j k k m m n n
i j j k m n

x x x j x x xθ θ θ θ θ θ
= = = = = =

− > − > > −∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

 
  :كه در آن

θ : نرخ فعاليت و  
X :دريافتي است/حجم فعاليت ارائه شده.  

اختي در بر طبق اين مدل خدمات دريافتي و پرد
شود تا ميزان رقم خالص  ميمقابل يكديگر تهاتر 

بندي قدر مطلق نتايج بدست  سپس با رتبه. بدست آيد
  .شود ميآمده اقدام به ارزيابي واحدها 

) ها هزينه( در اينجا ضمن محاسبه خالص درآمدها
دواير و تفكيك آنها از يكديگر رتبه هر شعبه از نظر 

شده بدست آمده و در  ميزان خدمات دريافتي يا ارائه
هر چه ميزان رتبه يك . شود ميدو گروه رتبه بندي 

شعبه از نظر خدماتي كه ارائه كرده باشد، باالتر باشد، 
را به سطوح فوقاني خود  ها هزينهسهم بيشتري از 

در صورتي كه شعبه دريافت كننده . دهد مياختصاص 
خدمات باشد، فرض بر اين است كه خدماتي به ديگر 

آن  هاي هزينهدها ارائه نكرده و در نتيجه تسهيم واح
در بررسي انجام شده . شود ميبه ساير واحدها انجام ن

بين ( داخلي هاي هزينهو مقايسه درآمدهاي داخلي و 
نشان داده شد كه تنها يك شعبه داراي فزوني ) شعب
باشد  ميداخلي نسبت به درآمدهاي داخلي  هاي هزينه

از اين . مات دهنده بوده اندو مابقي به ساير شعب خد
رو در اين بخش محاسبات مربوط به نرخ سود 
درآمدهاي هر شعبه نسبت به بهاي تمام شده واقعي 

نشان داده شده  3تكرار و نتايج در جدول شماره 
  .است

  
تمام شده  و بهاي) با احتساب درآمدهاي داخلي( نتايج حاصل از مقايسه نتايج ميانگين سود  تسهيالت-3جدول شماره 

  هر ريال تسهيالت اعطايي
  يداريمعن  t آماره  شرح

  45/0  - 77/0  نرخ سود و نرخ بهاي تمام شده به ازاي هر ريال تسهيالت اعطايي
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داري ميان نتايج  بر طبق اين جدول اختالف معني
حاصل از نرخ سود تسهيالت اعطايي و بهاي تمام 

ن گفت توا ميشده تسهيالت وجود ندارد و از اين رو 
توان ارتباط  ميگذاري داخلي شعب  در قيمت

اين موضوع . داري ميان اين دو معيار نشان داد معني
  . كند ميفرضيه دوم را تاييد ن

  
  و بحث نتيجه گيري -6

هدف اصلي در اين مطالعه محاسبه بهاي تمام 
. شده خدمات بانك مهر در سطح شعب نمونه بود

شعب مشخص مطالعه ارقام بهاي تمام شده در اين 
بانكي مربوط به سود  هاي هزينهنمود كه بيشتر رقم 

اين روند در سطح . هاي كوتاه مدت است سپرده
در . شود ميپرسنلي و اداري نيز مالحظه  هاي هزينه

اين تحقيق همچنين نتايج بدست آمده حاصل از 
و نرخ  هاي بانكي به تسهيالت اعطايي انتساب هزينه

سود درآمدي حاصل از تسهيالت عقود بانكي در 
سطح شعب منتخب مقايسه گرديد و نشان داده شد 
كه اختالف آماري معني داري ميان دو نرخ مزبور 

اين ديدگاه وجود دارد كه در سيستم . وجود دارد
باشد و به  ميبانكي تسهيالت بانكي محصول نهايي 
طاي تسهيالت بيان ديگر جذب سپرده با هدف اع

اين اطالعات اوليه ). 1385صدر و ديگران، ( باشد مي
حاكي از آن است كه از نظر آماري در حال حاضر 

هاي تسهيالت اعطايي منطبق با بهاي تمام شده  نرخ
اين موضوع لزوم استفاده از . باشد ميواقعي ن

هاي هزينه يابي را به منظور عقد قراردادهاي  روش
ناب از وقوع هرگونه زيان اعطاي تسهيالت و اجت

اين نتايج با مطالعه رهنماي . نمايد برجسته مي
  .باشد ميمنطبق ) 1388( رودپشتي و ديگران

از آنجا كه در اين تحقيق سهم هر يك از شعب 
منتخب از سطوح پشتيباني و ستادي در نظر گرفته 
نشد، از اين رو ممكن است نتايج حاصل، متفاوت از 

هر چند . ساب آن ارقام باشدنتايج مربوط با احت
مزبور موجب اختالف بيشتر ميان  هاي هزينهافزودن 

نرخهاي سود بانكي و بهاي تمام شده نهايي خواهد 
شود در تحقيقات بعد با احتساب  ميپيشنهاد . شد

مزبور  بار ديگر محاسبات مربوط به بهاي  هاي هزينه
اين يافته ها . تمام شده انجام و نتايج تكرار شود

مبني بر ) 1386( مطابق با ادعاي رحماني و مهتدي
عدم بازيافت بهاي تمام شده خدمات بانكي از محل 

  .  است مياعطاي تسهيالت در قالب عقود اسال
به منظور استقرار يك سيستم هزينه يابي مبتني بر 

ABC دسترسي به اطالعات ) زمان گرا( نسل جديد
استاندارد  مربوط به فرآيندهاي بانكي به همراه زمان

. به ازاي هر يك از فرآيندهاي بانكي ضروري است
توان به كمك جمع آوري آن  ميدر مطالعات آتي 

  .اطالعات نتايج دقيق تري محاسبه نمود
هاي بهاي تمام شده عليرغم اينكه  استقرار سيستم

هاي اقتصادي به عنوان يك  در بسياري از بنگاه
رسد در  مي ضرورت، پذيرفته شده است اما به به نظر

حال حاضر سودمندي اين اطالعات در واحدهاي 
از اين . باشد ميخدماتي بانكي براي مديران محرز ن

رو الزم است در تحقيقات آتي بر اين موضوع تمركز 
شود كه چه عواملي مانع از پذيرش و انجام 

ها براي استقرار اين چنين  گذاري در بانك سرمايه
  .هايي خواهد شد سيستم
  

  ها يادداشت
1. transaction 
2. ATM 
3. Kaplan & Anderson 
4. Time Driven Activity Based Costing 
5. Fuster 
6. Hussain and Gunasekaran 
7. Franklin  and Kocakulah 
8. Viera and Hoskin 
9. Rezaee 
10. Al Naser and Li 
11. Carenys and Sales 
12. Quasi Experimental 
13. Survey Research 
14. Hao and Ding  
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  فهرست منابع
تمي، علي اصغر و عصمت رضايت انواري رس )1

ارزيابي مقايسه اي سودآوري اعتبارات ). 1386(
به روش بهايابي بر مبناي  ميبانكي عقود اسال

فعاليت و روش بهايابي صنعتي، مورد مطالعه 
بانك توسعه صادرات، بررسي هاي حسابداري 

  .42-23.، صص48و حسابرسي، 
امكان سنجي ). 1385(سادات رازقي، فاطمه  )2

قرار هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شعب است
پايان نامه كارشناسي ارشد، مؤسسه . بانك رفاه

  .عالي بانكداري
صدر، سيد كاظم، سالمي، حبيب اله و سيد  )3

اندازه گيري "). 1385(محمد ضياء فيروزآبادي 
مورد بانك (بهره وري بانك هاي اسالمي

، 2، شماره 2، نامه اقتصادي، جلد ")كشاورزي
  .74-49.صص

محمد و مهدي ناصري  عرب مازار يزدي،  )4
امكان سنجي طراحي مدل محاسبه ). 1382(

بهاي تمام شده        سپرده هاي بانكي به روش 
ABC :بررسي هاي حسابداري , مورد بانك رفاه

  .26-3.صص, 34, و حسابرسي
هزينه يابي ). 1379(كوپر، رابينترني و ديگران  )5

عزيزي و احمد  بر مبناي فعاليت، ترجمه احمد
، 140مدرس، سازمان حسابرسي، نشريه شماره 

  .چاپ اول
هزينه ). 1386(رحماني، علي و اعظم مهتدي  )6

يابي بر مبناي فعاليت در مؤسسات مالي، 
www.hesabras.org/abc-fa.html  
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