
 

1 

ة مترجممقدم

 الَْْقْو ِ  یوْمِِ  إِلَوى  (۶۳) الْمُنْظَورِی َ  مِو َ  فَإِنَّو   قَوالَ  (۶۳) نْظِرْنِی إِلَى یوْمِِ یْمََُووْ َ  أقَالَ رَبِّ فَ
ک  عَِْادَ إِالّ (۶۳) ِْینَّهُمم أجممََِی َزَینَ َّ لَهُمم فِی األرمضِ وَألغْغَْْیتَنِی الوأمَا بِ رَبِّ قَالَ( ۶۳) الْمََملوِِْ

 إِ َّ عَِْادِی لَیسَ لَ  عَلَیهِمم سُولََْا ٌ إِالّ  (۰۴) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَی مُسمتَقِیمٌ (۰۴) مِنْهُمُ الْمُخْلَصِی َ
واهند   گفت پروردگارا پس مرا تا روزى که برانگیخته خ ]ابلیس[؛ (۰۴) مَ ِ اتََََّْ  مِ َ الْغَاوِی َ

( گفت پروردگدارا  ۶۳( تا روز ]و[ وقت معلوم )۶۳یافتگانى ) ( فرمود تو از مهلت۶۳ش  مهلت ده )
آراید  و همده را    مد  گناهانشدا  را[ در زمدین برایشدا      به سبب آنکه مرا گمراه ساختى من ]هد  

ت فرمود این راهدى اسد  ( ۰۴مگر بن گا  خالص تو از میا  آنا  را ) (۶۳گمراه خواه  ساخت )
( درحقیقت تو را بدر بند گا  مدن تىدلیى نیىدت      ۰۴شود[ )راست ]که[ به سوى من ]منتهى مى

 .(فوالدون  ة)ترجم (۰۴مگر کىانى از گمراها  که تو را پیروى کنن  )
های اله   روز حىاب تحت امتحا  کهشون   به ما یادآور م  سورة مبارکة حجر ۰۴تا  ۶۳آیات 

  سدع  مختلد   طرق به ی خودها وسوسهرون ی که شییا  با  .های شییا  خواهی  بود و وسوسه
 و تقلدب  یبدرا  را مدا  یویدن یها ی داراها و  زینت داد  جلوه با گهگاه و دارد انىا   گمراه بر

 . ن ک  م عیتیم نامشروع مال کىب
 از ی هدا  نمونده  و گذشدته  سدال  ۴2 یها تقلب نیتر مه  حیتشر با دارد  سع حاضر کتاب

 آشنا  مال یها تقلب انجام ةعم  یها روش با را خوانن گا  کشور، داخل در ادهد رخ یها تقلب
 .  ینما

و مولد ، در رشد  اقتددادی،     ی ید تول یهدا  بخد   به  مال منابع تیه ا با  مال یبازارها
 از تید حما.  کنند   مد  فدا یا  اتید ح نقد   جامعده  یاقتدداد  رفداه  بهبود مجموع در و ی زا اشتغال
 یبدرا  یریتوسدعه و مىد    رکدن اصدل   ، مدال  یبازارهدا   اصدل  گرا یوا  بازبه عنگذارا   هیسرما

 .دشو  م محىوب کشور یاقتداد رش  و توسعه جهیدرنت و  خارجگذارا   هیجذب سرما
 و  کداف   مدال  تیشدفاف  جداد یا ةنیزم در خود نق  یفایا در  مال یگزارشگر سامانة اما
 یرگگزارشد  در داده رخ کدال   یهدا  تقلب و است بوده مواجه ی ها چال  با اتکا قابل اطالعات



 های مالی در گزارش کاری دستو  تقلب کشف      5

 

 نیدان  باز    ةد نبا . قاد ا قماسره  ما ر ناذا ان هیدانمی  به  نیقیوذجینان بع یً یمیل قنبیت یمیل
. تاد  قخساهیاد  یمیل دخسفیت کشف به مسهق شهیهم ب یبندین که رهد یم قشین یمیل  هی دالسب
 یاز دالساب مایل   نانیادت م ماد  نممکنیم میلکین غ نانیمد نید یر مییهع ب  هع یکهیا به دسجه بی

 م نقاد یب، ر   یمایل  باز     هی دالسب از دیبی نذا ان هیدنمی نیی بییبناراتت یدقخساهردت بن
 .یدیقمی ادتفیره یدهیآ یمیل  هی ینیز از میقدن مصسن  بنا نذتته یتید نب از

 اق یی ر  نانیمد ةادتفیر مس ر  هی  مش بی تدن آتیی  بنا مییع نیدن جیمع بیقن کتیف
 کای    ردات »  هی  مش بن ن مه ادت ذکن ینیتی. رتس یم ما سف یمیل  هی دالسب نیدنبز  
 ییا  اقاد  باسره  دیا ر ر  کمتان  کاه  ییهی دالسب به یماالالین بسره ادتکه بیشتن مس ر دسجه  2«دسرهی
 میقیاد   مسا ر ادتی تده ونراصته می سط عس  به زیق را قد مجسرهی  آن مس ر ر  یاقدک یآنیه
 .   لیداص  هی باله م  دیکس  هی دی ه  هی باله قالدی مجسه ینیجن  هی باله

 ر   کای بنر  م جایمع  عاس   به  ا یمیل  هی نزا ش دالسب م کشف  هی  مش کتیف نیا
 .دکی یم هئا ا هصل 2۳ م بخ  3  یلب

 نیای دی رمی م امل هصاسل   یلاب  ر   ا فیکتا  یمییق ی«یمییق  زی  هیوی» نیسان بی امل بخ 
 .دیقمی یم

 ر   ا باسزه  نیا ا یاصاس   های  بالاه ی «داسرهی  کای    ردت  هی باله» نیسان بی رمی بخ 
 .دکی یم هئا ا م  بید ردته هصل 7  یلب

 صاس ت  م قالاد  مجاسه  ینیجن  هی باله ی«قالد مجسه ینیجن  هی باله» نیسان بی دسی بخ 
 .نذا ر یم باث به هصل ده  یلب ر   ا قالد مجسه ینیجن

 ییهای  بالاه  حیدشان  باه  هصل رم یعی « دیکس  هی دی ه  هی باله» نیسان بی چهی ی بخ 
 . ونرازر یم رهیدی یم اق یی دیجد  هی دی ه فیدعن از ادتفیره بی هی تنکت که

نیاسان ماس ر بااث  انا       نیهم لی ا ذ لیداص  ب یبدا   هی باله یکتیف وی   بخ 
 . ننرقد یم نییده هصل دی یع لیداص  ب یبدا   هی باله. رهد یم

 بخا   نیا ا ر . دکی یم  بید جمعتده ر  کتیف  ا  بخ  تش  مییبث مطنح تیقهی ر 
. نانرر  یما  حیدشن معنمف تنکت چید یهنمویت  مقد ی«یهنمویت» نیسان بی ه ده  هصل ر  م
 چید کشس ی راصل ر  راره  خ  هی دالسب بی صساقیدنین ییآتیی م کتیف مییبث لیدکم میظس  به

 ر . دتاسق  یمطنح م هصل نیا ةمیقم ر به نیسان قمسقه  آمسز ر   م بز    هی دالسب از قمسقه

                                                                                                                                              
1. Earnings Manipulation (EM) 
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های      صیننازا    صیننزا  ا تصیر ةمصیبی ه ده  هصل ة الفمیقم ةارام ر   ادتیی نیهم
 رکتان   آ ی بی 26۳2 دیل ییمیل  هی از دالسب م دسءادتفیره  نیش،یکیفناقس و نیرمم ةیر  بیت

بای دسجاه باه    . ننرر یم هئا ا( بهیرا  ام ا  م بس   دیزمین م ت ماتنی)معیمن  یییب  یدنسید
ف هصال ه اده  باه     های  ایان باسزهی قامیمة     هی م دالسب    ماج د ی ت الکتنمقی  م  ی

 «ی ایقسق  دنیهیا ر»بای نیاسان    قاسزره  هصال   تییقهی ر . ونرازر دالسب ر  د ی ت الکتنمقی  می
تاد مانم     راقا  تامی اقایهه صساهیاد      ا که وس از مطیلعة کتیف به نی ییاة   قکیت ا زتمید

م  یا جایا باه اداایم   لیم د ااه یکتاایف باه میظاس  ماانم  ماخناین دخصصا     ینیا . ر  ویدیا قمی مای 
 .ادت تده هئا ا یمسقسن ههندت م یدخصص ةقیم اصط بیتی ماخه

 کتیف ادی  بن کتیف نیا که ذکن ادت تییین

Financial Shenanigans, How to Detect Accounting Gimmicks and Fraud in Financial 

Reporting, 4th ed. 

 ر بنراتاتن  لیرل به ی یاق،س کتیف متن یکهیا  غ آمیره تده ادت. به  ا تیی  م دنجمهبه صس ت 
متعای ف آکیرمیا  ب ایی       های  ماتن  به ق یت ی ا بنهه م  مزمنه متعدر اصط بیت م ماخنین

 هانامان  دسجاه  قمن کتیف ةدنجم بخ  که ادت تسری دعی زییر  تده رتسا دن ما سف می
 ی ا یاق،س کتایف  نیاسان . تسر اق یی قیر  صس ت به ینمسم م یدخصص  یمفیه حیصا اقتالیل به
 م یراقشاا،یه کاای بنر لیاارل بااه م قشااد راره  یدشااخ مییدااب  یااآکیرم کتاایف  یاا  باانا

 ر  کاه  یمیمفیه م قکیت دمیی. دیننر اقتخیف کتیف  بنا  دنییمنس مییدب نیسان  ییآکیرم
 راره حیدسقا  یویم   ر  را قد شتنیب حیدسق به یزیق یی ه تید دیجد نانیا مندسی  ب یبدا  یتیارب
 ر  قامیمة  یراصسا   های  تنکت  هی دالسب از یقکید م هی قمسقه کی ی لیدکم  بنا نیهمچی. اقد تده

اصات  بی دسجه به  ماج د ی ت الکتنمقیا  م نادی ونر  . اقد تده اقیهه کتیف به الف هصل ه ده 
باه   .Fraud Examination, 6th edف بن ادی  هصل هفده  کتیف  کتیف مییی به این بسزهی قمیمة

 م یبالاس   م یالا یبال اتاخیص  یادایم  ی ا یاق،س معایرل  .وانرازر  دالسب ر  د ی ت الکتنمقی  مای 
 ر ( اصتصای ات  بای  هماناه  یمالت ا  ماسا ر  ر ) تیا بیاهم یدخصصا  اصاط بیت  ی یاق،س معیرل
 یدخصصا  اصاط بیت  یبنصا  ماس ر  ر  کتایف  ةمطیلعا  داهسلت  جهات . اقاد  تاده  ذکن یویم  

 ماس ر  ر  دیهای  کای   نیا ا. ادات  تاده  اداتفیره  ی ا یاق،س اصتصای ات  از ا  ماخهچیاد  م ونکی بنر
 صاس ت  رم هان  باه  یبالاس   م یالیبال اتخیص یادیم م ادت اهتیره ادفی  یدخصص اصط بیت

 م کسمایت  کاه  بیتاد  آنایه  صساقیاده  دای  اقاد  تاده  قستاته  یهی دا  بانمف  بای   اصتصای   م کیمل
 صاس ت  باه  ییتنقتا یا تیدای  قایی  کاه   ماس ر   اداتنیی  باه ) ماتن  ر  مسجسر ی یاق،س اصتصی ات
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 یدخصصا  اصاط بیت  دمیمایً  ی(ادت قداتته مجسر یهی د ق،ی ش امکین م تده قستته ی یاق،س
 .  هی تنکت م اهنار یادیم قه ه تید

 کای    ردات  م دالسب  هی  مش نیدن مه  حیدشن م جیمع وست  بی کتیف نیا ادت دیام
ر   ی م  ساناد ب ایبدا    اص   یمییهانمیل  نیدنقستت مندکیین به ا ینیم ب یمیل  هی نزا ش

 های  آنبه کشف  ی ر  صس ت م سای بعد تیاملسم ر   یمیل  هی دالسباز   نیش،یامل به و ةمهس
 .کیدکم  
 

 روز دکتر علیرضا رام
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