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پیشگفتار

طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی شماره 
۲۴۰‹، تقلب » عمل عمدی توسط یک یا چند تن از 
افراد از میان مدیریت، افراد مسئول نظارت، کارکنان 
و یا اش��خاص ثالث می باشد و ش��امل کاربرد اعمال 
فریبکارانه برای کس��ب مزیتی ناعادالنه و غیر قانونی 
اس��ت. به طور مش��ابه، طبق بیانیه اس��تانداردهای 
حسابرسی ۲99، تقلب به عنوان عمل عمدی تعریف 
ش��ده که منجر به تحریف در صورتهای مالی شده و 
مورد توجه حسابرس است. انجمن بررسی کنندگان 
رسمی تقلب را بعنوان استفاده از جایگاه فردی برای 
غنی س��ازی شخصی از طریق س��وء استفاده عمدی 
یا استفاده نادرس��ت از منابع و دارایی های سازمان، 
مفهوم س��ازی نموده است. تمام افراد جامعه، فارغ از 
ه��ر نوع فرهنگ، ملیت، ن��ژاد و مذهب یا هر ویژگی 



دیگر، در معرض وسوسه ارتکاب به تقلب هستند.

کش��ف تقلب مؤلفه ای حیاتی برای حسابرس��ی 
مالی و اس��تانداردهای حسابرس��ی به شمار می رود 
که بر روی موارد پژوهش��ی به عنوان بخشی از روند 
کشف تقلب تأکید می کند. از آنجاییکه مسأله کشف 
تقلب یک مس��أله حس��اس به هزینه است، بنابراین 
تقل��ب به طور منفی بر اقتصاد ب��ه عنوان یک عامل 
کلی اثرگذار اس��ت، که به س��بب فقدان و ضررهای 
مال��ی عظی��م، ضع��ف در ثب��ات اقتص��ادی، تهدید 
س��اختارهای داخلی، ایجاد ضرر مبن��ی بر اعتماد و 
سیس��تم اقتصادی و یا فروپاشی مؤسسات اقتصادی 
و اجتماع��ی اس��ت. امروزه، تقلب به عن��وان یکی از 
مهم ترین خطرات سازمانی تلقی می شود که عوامل 
مرتب��ط برای بازار، اعتبارات و یا خطرات احتمالی را 
در برمی گیرد. اس��تفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل 
خودکار برای داده کاوی در زمینه کشف تقلب بیش 
از چند دهه گذشته به طور فزاینده ای به عنوان یک 
عامل مهم در رش��د حجم داده ها محسوب می شود. 



در این کتاب، تالش می گردد تا به یک بررسی علمی 
و کاربردی در زمینه ادبیات موضوعی کش��ف تقلب 
با اس��تفاده از تکنیک های داده کاوی دس��ت یابیم 
تا بتوان با عنایت پروردگار، رهگش��ای پویش علمی 
ایجاد شده در راستای افزایش دانش و آگاهی عالقه 
مندان و جویندگان علم باشیم و قدم کوچکی در راه 

توسعه علم برداریم.



فصل اول

تقلب و دالیل آن در 

حسابرسی مالی



تقلب و مفهوم آن

"تقلب" عبارتس��ت از ه��ر گونه اق��دام عمدی یا 
فریبکاران��ه یک ی��ا چند نفر از مدی��ران، کارکنان یا 
اش��خاص ثالث، برای برخورداری از یک مزیتی ناروا 
ی��ا غیر قانون��ی. هرچند تقل��ب یک مفه��وم قانونی 
گس��ترده دارد، اما آنچه به حسابرس مربوط می شود، 
اقدامات متقلبانه ای است که به تحریف با اهمیت در 
صورتهای مال��ی می انجامد. هدف برخ��ی از تقلبات 
ممکن است تحریف صورتهای مالی نباشد )شورورزی 
و برهان��ی، 1395(. حسابرس��ان درب��اره وقوع تقلب 
قضاوت حقوقی نمی کنن��د. تقلبی که با دخالت یک 
یا چن��د نفر از مدی��ران واحد مورد رس��یدگی روی 
می ده��د به عنوان "تقلب مدی��ران" و تقلبی که تنها 
توسط کارکنان واحد مورد رسیدگی صورت می پذیرد 



به عنوان "تقلب کارکنان" نامیده می ش��ود. در هر دو 
حالت، ممکن اس��ت تبانی با اش��خاص ثالث خارج از 

واحد مورد رسیدگی نیز وجود داشته باشد.

ش��رکت ها  دور،  چن��دان  ن��ه  زمان ه��ای  ت��ا 
نمی توانس��تند عواملی که باع��ث جلوگیری از تقلب 
می ش��دند را به عنوان هدف اصلی برای سیستم های 
سازمانی کنترل داخلی مدنظر قرار دهند. عملکردها 
ب��رای ممانع��ت یک هدف کلی را پدی��د آورد که به 
کنترل داخلی منجر ش��د و بنابراین به عنوان برنامه 
ساختاربندی شده به همراه اهداف واضح و آشکار در 
ممانعت از تقلب و کشف آن به شمار می آید )لئونارد 

دبلیو وونا ترجمه کاظم وادی زاده ، 1389(.

عالوه بر این در گذش��ته، سهامداران، هیئت های 
اجرایی و مدیریت با تقلب هایی سروکار داشته اند که 
منجر به کوتاهی در رویه عملکردی و کنترل داخلی 
ش��ده اس��ت که فقط می تواند به ندرت اتفاق بیافتد 
و در نتیجه موارد تقلب مش��هودی افش��ا شد که به 



اولین قرن بیست و یکم برای برخی شرکت های چند 
ملیتی مربوط می شود، این دیدگاه می تواند ممانعت 

از تقلب را تغییر دهد.

امروزه، تقلب به عنوان یکی از مهم ترین خطرات 
س��ازمانی تقلی می شود که عوامل مرتبط برای بازار، 
اعتب��ارات و یا خط��رات احتمال��ی را در بر می گیرد 
)مانتمان��و و هم��کاران، ۲۰1۰(. حس��ابرس هنگام 
برنامه ریزی و اجرای روش��های حسابرسی و ارزیابی 
و گزارش��گری نتایج حاصل باید خطر وجود تحریف 
با اهمیت در صورتهای مالی را که از تقلب یا اش��تباه 
ناش��ی می ش��ود، در نظر گیرد )پتراس��کو، ۲۰1۲(. 
تحریف در صورتهای مالی می تواند از تقلب یا اشتباه 

ناشی شود. 

اشتباه و مفهوم آن

"اشتباه" عبارتست از هر گونه تحریف سهوی در 
صورتهای مالی )ش��امل حذف یک مبلغ یا یک مورد 



افشا( مانند:

اش��تباه در گ��ردآوری یا پ��ردازش اطالعات . 1
مبنای تهیه صورتهای مالی. 

برآورد حسابداری نادرس��ت ناشی از نادیده . ۲
گرفتن یا تفسیر نادرست حقایق. 

اس��تانداردهای . 3 بکارگی��ری  در  اش��تباه 
حسابداری مرتبط با اندازه گیری، شناسایی، 
طبقه بندی، ارائه یا افشا )پتراسکو، ۲۰1۲(.

حسابرس در بررسی تقلب دو نوع تحریف عمدی 
را مدنظر دارد:

الف - تحریف ناشی از گزارشگری مالی متقلبانه.

ب- تحریف ناش��ی از س��وء اس��تفاده از داراییها 
)پتراسکو، ۲۰1۲(.

یکی از روش هایی که برای کش��ف تقلب کاربرد 
دارد گ��زارش گی��ری می باش��د. گزارش��گری مالی 



متقلبان��ه با تحریف یا حذف مبالغ یا موارد افش��ا از 
صورته��ای مالی به عمد و به منظور فریب اس��تفاده 
کنندگان صورتهای مالی، سر و کار دارد. گزارشگری 

مالی متقلبانه می تواند شامل موارد زیر باشد:

فریبکاری از قبیل سندسازی و دستکاری یا . 1
تغییر سوابق حس��ابداری با مدارک پشتوانه 

تهیه صورتهای مالی

ارائه نادرس��ت ی��ا حذف عم��دی رویدادها، . ۲
معام��الت یا س��ایر اطالعات ب��ا اهمیت در 

صورتهای مالی.

بکارگیری نادرست استانداردهای حسابداری . 3
مرتبط با اندازه گیری، شناسایی، طبقه بندی، 
ارائه یا افشا به عمد )پتراسکو، ۲۰1۲(. تقلب 
یک ساختار دزدی را برای اعمال پیچیدگی، 
موارد غلط و نادرست در صورت حساب مالی 

مدنظر قرار دهد.

بنابراین این توصیفات نشان می دهد که رفتار های 



تقلبانه می تواند نظم درونی س��ازمان را بر هم زند که 
پیگردهای قانونی را از طرف پلیس در پی دارد. تقلب 
می توان��د عملکرده��ای جرایم دیگ��ری را در خارج 
از محیط س��ازمان شامل ش��ود، مانند اخاذی و پول 
ش��ویی با توجه به موارد ذکر شده باال، مهم است که 
جنبه های خاصی از خطرات تقلب آشکار شود. زمانی 
که خطرات تقلب مورد بحث قرار می گیرد، احتماالت 

خاصی وجود دارد که می تواند ارائه شود:

تقلب از طریق روی��ه مدیریتی مورد ارتکاب  -
قرار می گیرد.

پیچیدگی میان کارمندان  -

نابسامانی در تقسیمات عملکردی -

درگیری بر س��ر سود و نابس��امانی در حفظ  -
اطالعات قابل اطمینان )پتراسکو، ۲۰13(. 

براس��اس س��ازمان اس��تاندارد مل��ی مبن��ی بر 
حسابرس��ی، ۲۴۰ مورد از تقل��ب و خطا به تصویب 



رسیده است و براس��اس اهداف اتخاذ شده در حوزه 
ی ارزیاب��ی خطرات تقلب پیش می رود. در ش��رایط 
اولی��ه، قوانین و پیش��نهادات باید برای مس��ئولیت 
پذیری حسابرسان به اجرا درآید. و زمانی که ارزیابی 
نتایج برای گزارشات بدست می آید، حسابرسان باید 
خطرات اتخاذی را برای رویه اجرایی نادرس��ت برای 
گزارش��ات مالی مدنظر قرار دهن��د، به طوری که به 
عنوان عملک��رد نتیجه ای برای تقل��ب یا خطا ارائه 

می شود )بولسکو و همکاران، ۲۰13(.

به طور سنتی، حسابرسان مسئولیت کشف تقلب 
مال��ی را بر عهده دارند )نیکولس��کو، ۲۰۰۷(. با این 
حال، برای شناس��ایی و دس��ته بندی عوامل پرخطر 
تقل��ب می توان بودجه را یک��ی از عامل های مهم در 
تجارت امروزه دانس��ت. در این حالت ممکن اس��ت 
تقلب اهمیت بیش��تری در رویه مالی داشته باشد و 
برای مدیران و حسابرسان در ارتقاء و ارزیابی معیارها 
تأثیرگذارتر باش��د. امروزه، عملکردهای حسابرس��ی 
می تواند در افزایش موارد تقلب در صورت حسابهای 



مالی بکار رود. تکنیکهای اولیه و جدید همچون داده 
کاوی، برای صورت حس��ابهای مالی مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد )راویسانکار و همکاران، ۲۰11(

تکنیکه��ای داده کاوی کم��ک بزرگ��ی در رویه 
کش��ف تقل��ب در صورت حس��اب های مال��ی تلقی 
می ش��ود نیکولس��کو، ۲۰۰۷(. عوامل کش��ف تقلب 
در صورت حس��اب های مالی به الگوریتم های طبقه 
بندی و پیش بینی تقلب بستگی دارد و اینکه بدانیم 
چند عامل با یکدیگر ترکیب ش��ده اند. نتایج نش��ان 
می دهد عملکرد IMF به بسیاری از مدهای ترکیب 
کننده موجود وابسته می باشد )دبرسنی و همکاران، 

.)۲۰1۴

عواملی که کش��ف تقلب را در صورت حسابهای 
مالی را پیش بینی می کند ش��امل، عوامل کلی قابل 
مش��اهده، بررسی و یا انگیزه دادن به فرد تحلیل گر 
و نتایج غیرقابل پیش بینی که توس��ط کارمندان به 

دست می آید.



از این س��ه متغیر به عنوان یک عامل بسیار مهم 
در تعیی��ن عوامل مربوط به کش��ف تقلب در صورت 
حساب های مالی یا همان کالهبرداری می باشد، که 
شامل چندین دیدگاه می شود )دبرسنی و همکاران، 

:)۲۰1۴

ش��رایطی که نش��ان می دهد چه نوع کشف  -
تقلب بیشتر ممکن است اتفاق بیفتد؟ 

انگیزه های کش��ف تقلب )ش��رکت هایی که  -
نیازمند این امر می باشند تا با فرد تحلیل گر 

مالقات کنند(. 

چگونه یک کش��ف تقلب اتفاق می افتد و در  -
نهایت نمایان می شود؟

در این زمینه، انجمن حس��ابداران رسمی آمریکا 
)AICPA( تقلب را این گونه تعریف می کند: »تقلب، 
یک اقدام عمدی و آگاهانه است که به ارائهی نادرست 
اطالعات با اهمیت در صورتهای مالی می انجامد. دو 
نوع ارائهی نادرس��ت و نامطلوب وجود دارد که یکی 



گزارش��گری مال��ی گمراه کننده و متقلبانه اس��ت و 
دیگری سوءاس��تفاده های ناش��ی از اختالس دارایی 

ها...«

عالوه بر این، انجمن بازرسان خبرهی تقلب، تقلب 
را این گون��ه تعریف می کند: »اس��تفاده از موقعیت 
ش��غلی و حرفه ای برای بهره برداری های شخصی از 
طریق سوءاستفاده های عمدی و آگاهانه یا اختالس 
و دستبرد به منابع و دارایی های سازمان«. . اقدامات 
بی��ن المللی چاچ��وب حرف��ه ای )'IPPF(، تقلب را 
چنی��ن تعریف می کند: »هر گونه عمل خالف قانون 
که از طریق فریب دادن و پنهان کاری یا سوء استفاده 
از اعتم��اد انجام گیرد. این گونه اعمال با خش��ونت 
یا اجبار فیزیکی انجام نمی ش��ود. تقلب ها به دس��ت 
افراد و سازمانها صورت می گیرد تا در قبال آن پول، 
دارایی یا خدماتی را بدون پرداخت بهای آن کسب یا 
مزیت های فردی و یا تجاری تحصیل کنند.« تعریف 
دیگری که در کتاب »مدیریت خطر تقلب، راهنمای 
کاربردی« از انتش��ارات انجمن حسابرس��ان داخلی 



بیان ش��ده بدین شرح اس��ت: »تقلب، اقدام یا عدم 
اقدامی اس��ت تعمدی که به منظور فریب س��ایرین 
انجام و موجب زیان و رنجش یک طرف و یا تحصیل 
منافع��ی برای مرتکب می ش��ود.« بند ۴ اس��تاندارد 
حسابرس��ی شماره ۲۴۰، »مس��ئولیت حسابرس در 
ارتباط با تقلب و اش��تباه در حسابرسی صورت های 
مالی تقلب را به این صورت تعریف می کند: »تقلب، 
عبارتست از هر گونه اقدام عمدی یا فریب کارانه ی 
یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث، 
ب��رای برخورداری از مزیتی ن��اروا و غیرقانونی و...«. 
از تفاوت ه��ای این تعاریف که بگذریم، مش��خصه ی 
کلیدی تقلبها قصد فریب دادن و مشتبه کردن امور 
در تقلب ها اس��ت. از منظر این رهنمود، مواردی که 
از نظر قانونی تقلب نامیده می ش��وند و یا در دیدگاه 
عموم فس��اد تلقی می ش��ود، تقلب خوانده میشوند 

)مرادی و سلیمانی مارشک، 139۰(. 



تفاوت تقلب و اشتباه و ویژگی های آن 

حس��ابرس هنگام برنامه ریزی و اجرای روشهای 
حسابرسی و ارزیابی و گزارشگیری نتایج حاصل باید 
خطر وجود تحریف ب��ا اهمیت در صورتهای مالی را 
که از تقلب یا اش��تباه ناش��ی می شود، در نظر گیرد. 
تحریف در صورتهای مالی می تواند از تقلب یا اشتباه 

ناشی شود )مرادی و سلیمانی مارشک، 139۰(.

"اش��تباه" عبارتست از هرگونه تحریف سهوی در 
صورتهای مالی )ش��امل حذف یک مبلغ یا یک مورد 

افشا( مانند:

 اش��تباه در گردآوری یا پ��ردازش اطالعات . 1
مبنای تهیه صورتهای مالی 

برآورد حسابداری نادرس��ت ناشی از نادیده . ۲
گرفتن یا تفسیر نادرست حقایق. 

اس��تانداردهای . 3 بکارگی��ری  در  اش��تباه 
حسابداری مرتبط با اندازه گیری، شناسایی، 



طبقه بندی، ارائه یا افشا

ولی »تقلب« طبق تعاریف باال؛ عبارتس��ت از هر 
گون��ه اقدام عمدی یا فریبکارانه ی��ک یا چند نفر از 
مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث، برای برخورداری 
از یک مزیت��ی ناروا یا غیر قانونی. هرچند تقلب یک 
مفهوم قانونی گس��ترده دارد، اما آنچه به حس��ابرس 
مرب��وط می ش��ود، اقدامات متقلبانهای اس��ت که به 
تحری��ف با اهمی��ت در صورتهای مال��ی می انجامد. 
هدف برخی از تقلبات ممکن است تحریف صورتهای 
مالی نباشد. حسابرس��ان درباره وقوع تقلب قضاوت 
حقوقی نمی کنند. تقلب��ی که با دخالت یک یا چند 
نفر از مدی��ران واحد مورد رس��یدگی روی می دهد 
ب��ه عنوان »تقلب مدیران« و تقلبی که تنها توس��ط 
کارکنان واحد مورد رس��یدگی صورت می پذیرد، به 
عنوان »تقلب کارکنان »نامیده می ش��ود. در هر دو 
حالت، ممکن اس��ت تبانی با اشخاص ثالث خارج از 
واحد مورد رسیدگی نیز وجود داشته باشد )مرادی و 

سلیمانی مارشک، 139۰(.



طبقه بندی انواع تقلب

به طور کلی، تقلب به سه شکل زیر انجام می شود:

1- فساد مالی 

به عن��وان تقلب��ی تعریف می ش��ود ک��ه در آن 
متقلبان از نفوذ خود در یک تراکنش مالی به منظور 
کارپردازی برای منافع شخصی خود یا شخص دیگر، 
به غلط اس��تفاده می کنند؛ مانند پذیرش پورس��انت 
و درگیر ش��دن در تضاد منافع، رشوه خواری )مانند 
حق و حس��اب و دس��تکاری قیمته��ا در مزایده ها و 
مناقصه ها(، باجگیری و ژورگیری اقتصادی )نوعی از 
رشوه خواری که به جای آنکه عاملش فروشنده باشد، 

شاغل سازمانی از فروشنده تقاضای پول می کند(.

2- سوءاستفاده از دارایی ها: 

شامل دزدی یا اس��تفاده نادرست از دارایی های 
یک س��ازمان است؛ مانند ترفندهای نقد دزدی، کاال 



دزدی، دزدی سایر دارایی ها و استفاده غیر قانونی از 
دارایی ها به عنوان دارایی شخصی.

3- تقلب گزارشگیری مالی: 

عبارت است از تحریف عمدی در نتایج صورتهای 
مال��ی برای ارائه تصویر نادرس��ت از ش��رکت؛ مانند 
بیش نمای��ی دارایی ها و کم نمای��ی هزینهها، بیش 
نمایی درآمده��ا و بیش نمایی دارایی ها و کم نمایی 
دارایی های دزدیده شده )کرین و همکاران، ۲۰۰5(. 

طبق بخش ۲۴ اس��تاندارد حسابرسی مربوط به 
تقلب و اشتباه، طبقه بندی انواع تقلب به دو صورت 

است: 

1. گزارشگیری مالی متقلبانه

شامل فریبکاری از قبیل ستندسازی و دستکاری 
یا تغییر سوابق حس��ابداری با مدارک پشتوانه تهیه 
صورتهای مالی، ارائه ناردست رویدادها در صورتهای 



مالی یا ح��ذف عمدی آنها و به کارگیری نادرس��ت 
اس��تانداردهای حس��ابداری مرتبط با اندازه گیری، 

شناسایی، طبقه بندی و ارائه یا افشاء به عمد و...

2. سوءاستفاده از دارایی ها

شامل اختالس دریافتها، سرقت دارایی های ثابت 
مش��هود یا نامشهود یا پرداخت وجه نقد از بابت کاال 

و خدماتی که دریافت نشده است.

شکل 1: سوء استفاده از دارایی ها از دیدگاه آماری 
)کرین و همکاران، 2۰۰۵(



ام��ا بر حس��ب میانگین مورد زیان ش��رکت های 
قربانی، اختالف فاحشی بین زیانهای معلول صورتهای 
مال��ی متقلبانه )۴ میلی��ون دالر( و دیگر انواع تقلب 
ش��امل فس��اد مالی )۴۴۰ هزار دالر(، سوء استفاده 
از داراییها )85 هزار دالر( و س��ایر موارد )1۰۷ هزار 

دالر( وجود دارد )فاشین، ۲۰۰5(.

در طبقه بندی های دیگر، تقلب به طور خاص به 
دو نوع تقسیم می شود؛ 

ن��وع اول، تقلبی اس��ت که یک س��ازمان به  -
ارتکاب آن می پردازد. این نوع تقلب را اغلب 
کارکنان قس��مت های مختلف، مش��تریان و 

دیگر افرار مرتکب می شوند.

دومی��ن نوع تقل��ب، به عنوان گزارش��گیری  -
مالی متقلبانه یا تقلب هیئت مدیره یا افرادی 
که به عن��وان مقامات صالحیتدار ش��ناخته 
می ش��وند، مرتکب تقلب مدیریت می گردند 

)آلبرت و همکاران، ۲۰۰8(.



اکثر  معم�ول  ویژگی های  و  خصوصی�ات 
تقلبات صورتهای مالی 

در سال 1999، کمیته ترید وی مطالعه ای تحت 
عنوان تقل��ب در صورت های مالی را ارائه کرد که به 
ویژگیهای ۲۰۴ شرکت مربوط می شد که صورتهای 
مال��ی متقلبانه گزارش کرده بودن��د. یافته های مهم 

مطالعه فوق به شرح زیر بود:

۷۲درص��د  تقلب ها توس��ط مدیران ارش��د  -
س��ازمان و بقی��ه به وس��یله مدی��ران مالی، 
مدی��ران عملیات��ی، اعضای هیئ��ت مدیره و 

دیگر افراد سازمان انجام شده بود. 

بیش��ترین و معم��ول ترین روش��های مورد  -
استفاده برای ارتکاب تقلب شامل: 

• شناسایی نادرست درآمدها	

•  بیش نمایی دارایی ها و کم نمایی هزینه ها 	


