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 6گزارشگری مالی المللی استاندارد بین
 اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی

 ھدف

ــگری مالي برای  .1 ــتاندارد، تعیین نحوه گزارش ھدف این اس
 است. اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی

 کند:می الزامیموارد زیر را  بطور خاص این استاندارد .2

 موجود برای ھای حســـابداریدر رویھ نســـبیبھبود  . الف
 .مخارج اکتشاف و ارزیابی

کھ و  ب. جاري  ھاي ت حد یابيا ــــاف و ارز ھاي اکتش را  دارایی
طبق را این داراییھا کاھش ارزش کنند، شــناســایي مي

و ھرگونھ کاھش ارزش  کنند ارزیابی این اســـتاندارد
ستاندارد بین سابداری را طبق ا کاھش ارزش  36المللی ح

 .نمایندگیری اندازه داراییھا

شای مواردی کھ   .پ شاف و ارزیابي  مبالغاف شی از اکت نا
ص منابع معدني شخص ورتھای مالي واحد تجاری در  را م

نندگان کو بھ استفادهکند و درباره آنھا توضیح دھد 
اطمینان دي و بنمبلغ، زماندر درک صـــورتھای مالي 

ھر یک از داراییھای جریانھاي نقدي آتي نســـبت بھ 
 . شده کمک کندشناسایی اکتشاف و ارزیابي

 دامنھ کاربرد

را براي مخارج اکتشاف  واحد تجاري باید این استاندارد  .3
 بکار گیرد. شدهو ارزیابی تحمل

مربوط بھ حســـابداری  ھاياســـتاندارد ســـایر جنبھاین   .4
شاف و ارزیابي منابع معدني  واحدھای تجاری فعال در اکت

 گیرد.را دربرنمی

زیر بکار  در مواردواحد تجاري نباید این استاندارد را  . 5
 گیرد:

قبل از اکتشـــاف و ارزیابي شـــده مخارج واقع  الف.
ز اینکھ شـــده قبل اواقعمخارج  مانندمنابع معدني، 

ی معین را احوزهدر واحد تجاری حقوق قانونی اکتشاف 
 .آورددست ھ ب

ـــده پس از آنکھمخارج واقع  ب . ـــنجی امکان ش فنی و س
ــتخراج منابع معدنیموفقیت  ــخیص تجاری اس ، قابل تش

 شد.
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 شناخت داراییھای اکتشاف و ارزیابی

ستاندارد بین 12و  11معافیت موقت از بندھای  سابا داری المللی ح
8  

ھای حسابداری، واحد تجاری براي شناسایي در تعیین رویھ .6
ــاف و ارزیابي باید بند  ــتاندارد  10داراییھاي اکتش اس

سابداری بین سابداري، تغییر در برآوردھاي رویھ 8المللی ح ھاي ح

 را بکار گیرد. حسابداري و اشتباھات

ـــابداری  12و  11بندھاي  .7 ـــتاندارد بین المللی حس  ،8اس
ــخص میمنابع  کند کھ الزامات و رھنمودھاي معتبری را مش
ــابداری یک قلم کھ ھبراي تعیین رویھباید مدیریت  اي حس

سابداري دیگري بطور  ستاندارد ح شخصا آن کاربرد برای  م
ــتفاده قرار دھدندارد،   9. با توجھ بھ بندھای مورد اس

زیر، این اســتاندارد واحد تجاری را از بکارگیری  10و 
سابداری رویھ برای ی مذکورھابند شناخت مربوط بھ ھای ح

ندازه یابیو ا ــــاف و ارز ھای اکتش عاف ،گیری دارایی  م
 .کندمی
 اکتشاف و ارزیابي داراییھايگیري اندازه

 گیري در زمان شناخت اندازه

گیري داراییھاي اکتشاف و ارزیابي باید بھ بھاي تمام شده اندازه .8
 شود.

 اکتشاف و ارزیابي داراییھايبھاي تمام شده  عناصر

ـــخص کردن  .9 بھ عنوان  ی کھمخارجواحد تجاري بھ منظور مش
، باید یک شوندداراییھاي اکتشاف و ارزیابي شناسایی می

سابداری تعیین کند  در بکارگیری آن رویھ ثبات و رویھ ح
شد شتھ با بھ درجھ . در تعیین این رویھ، واحد تجاري دا

ــف منابع معدنی معین، توجھ میارتباط مخ . کندارج با کش
نھ  ،موارد زیر خارجینمو ند میکھ  اســــت م در توا

شاف و ارزیابياندازه منظور  ،گیري اولیھ داراییھاي اکت
 شود (این فھرست شامل تمام موارد نیست):

 اکتشاف؛ تحصیل حقوق  الف.

ــھمطالعات   ب. ــي، زمینبردارینقش ــناس ــیمي و ش ، ژئوش
 ؛ژئوفیزیک

 حفاري اکتشافي؛  پ .

 برداری؛ودگ  ت .

 و ؛بردارينمونھ  ث .
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 و فنی ســـنجیارزیابی امکان مربوط بھفعالیتھاي   ج .
 استخراج منابع معدني.تجاري  موفقیت

ـــعھ منابع معدنيمربوط بھ مخارج  .10 عنوان ھ نباید ب ،توس
شود.  سایي  شنا شاف و ارزیابي  و  1چارچوبداراییھاي اکت

ــابداری  ــتاندارد بین المللی حس ــھو 38اس  ،دداراییھاي نامش
رھنمود شناخت داراییھاي ناشي از توسعھ را ارائھ کرده 

 است.

، بدھیھاي ذخایر 37حســابداری المللی بینطبق اســتاندارد  .11

مالي ھاي احت مالي و دارایی جاری ، احت حد ت ھداتوا نھ تع  ھرگو
یک دوره معین در نتیجھ  درکھ را بازســــازی و  برچیدن

شاف و ارزیابی منابع معدنی متحمل می سایي ، شوداکت شنا
  کند.می

 از شناخت پس گیري اندازه

بھای تمام شده یا مدل باید  ،از شناخت پس ،واحد تجاري .12
یابي را براي مدل  ید ارز جد ھايت ــــاف دارایی  و اکتش

ل مدتجدید ارزیابي (مدل  چنانچھبکار گیرد.  ارزیابي
، امالک 16المللی حســـابداري اســـتاندارد بین مندرج در

المللی استاندارد بین مدل مندرج درا ، یآالت و تجھیزاتماشین
بندي ) بکارگرفتھ شـــود، باید با طبقھ38حســــابداري 

 مراجعھ شود). 15(بھ بند سازگار باشد داراییھا 
 ھاي حسابداريرویھدر تغییر 

ــاف و چنانچھ تغییر در رویھ .13 ــابداری مربوط بھ مخارج اکتش ھای حس
، در جھت قابلیت اتکاارزیابي، صـــورتھای مالي را بدون کاھش 

ــمیم ــتفادهنیازھاي تص ــادي اس یا  تر کندندگان مربوطکنگیري اقتص
ھای مزبور  یاز ھت ن ھا را در ج کاھش مربوط بودن، آن بل بدون  قا

ھای حســابداری خود را تجاري رویھاتکاتر نماید، ممکن اســت واحد 
تغییر دھد. واحد تجاري باید با اســتفاده از معیارھای مندرج در 

ــتاندارد بین ــابداری اس قابل ، درباره مربوط بودن و 8المللی حس
 قضاوت کند.  اتکا بودن

ھاي حسابداري واحد تجاری بھ منظور توجیھ تغییر در رویھ .14
شاف و ارزی شان دھدابي، باید مربوط بھ مخارج اکت کھ  ن

، صـــورتھاي مالي را بھ احراز معیارھای مزبورتغییر 
نزدیکتر  8المللی حســابداری مندرج در اســتاندارد بین

                                                      
المللی کمیتھ استانداردھای بین چارچوب ارائھ و تھیھ صورتھای مالی، چارچوب منظور از 1

 2001المللی حسابداری در سال حسابداری است کھ توسط ھیئت استانداردھای بین
، المللی حسابداری، ھیئت استانداردھای بین2010پذیرفتھ شد. در سپتامبر سال 

 کرد. چارچوبرا جایگزین  ری مالیمفاھیم نظری گزارشگ



 6المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی

6 

کند، اما ضرورتی ندارد کھ این تغییر، با آن معیارھا می
 مطابقت کامل داشتھ باشد.

 ارائھ

 ارزیابي و اکتشاف داراییھايبندي طبقھ

ـــاف داراییھايتجاري باید  واحد .15 با را  ارزیابي و اکتش
ـــیل توجھ بھ ـــدهماھیت داراییھاي تحص ، بھ داراییھای ش

ـــھود طبقھ ـــھود و نامش بندی را بندی کند و این طبقھمش
 .بطور یکنواخت بکار گیرد

ـــاف داراییھايرخی ب .16 بھ عنوان دارایی  ،ارزیابي و اکتش
شھود تلقي مي صورتی حف حقوق مانندشوند (نام اری)، در 

ــایل نقلیھ و  ،کھ برخی دیگر ــتند (مانند وس ــھود ھس مش
فاری). تا میزانی کھ دارایي مشـــھود براي  تجھیزات ح

شھود بکار گرفتھ مي ستھالک آن شوایجاد دارایي نام د، ا
بھاي تمام شــده دارایي نامشــھود  بھ عنوان بخشــی از

شھود با این وجود،شود. مي منظور ستفاده از دارایي م  ا
دارایي تبدیل  موجبدارایي نامشـــھود، یک برای ایجاد 

 شود.مشھود بھ دارایي نامشھود نمی
 ارزیابي و اکتشاف اراییھايدبندي طبقھتجدید 

ــتخراج منابع ھرگاه امکان .17 ــنجی فنی و موفقیت تجاري اس س
شخیصمعدني قابل  شد، ت شاف بندی داراییطبقھ نبا  و اکت

 داراییھايیی ادامھ یابد. ، نباید بھ صورت داراارزیابي
ــاف بابت  ،بنديباید قبل از تجدید طبقھ ارزیابي و اکتش

 کاھش ارزش ارزیابی شـــوند و ھرگونھ زیان کاھش ارزش
 شناسایي شود.

 ارزش کاھش

 ريگیشناخت و اندازه

در صــورتی کھ واقعیتھا و شــرایط موجود نشــان دھد کھ ممکن اســت  .18
، بیش از مبلغ ارزیــابي و اکتشـــــاف داراییھــايمبلغ دفتری 

باید بابت  ارزیابي و اکتشــاف داراییھاي آنھا باشــد، نیبازیافت
کاھش ارزش ارزیابي شوند. اگر واقعیتھا و شرایط موجود نشان دھد 

است، واحد تجاري باید بھ  نیکھ مبلغ دفتری بیش از مبلغ بازیافت
د طبق استاندار ،زیر درج شده است 21استثنای مواردی کھ در بند 
، ھرگونــھ زیــان کــاھش ارزش را 36بین المللی حســـــابــداری 

 گیري، ارائھ و افشا کند.اندازه

صدتنھا برای  .19 شاف داراییھاي مقا  20بند  ،ارزیابي و اکت
ستاندارد باید بھ جای بندھای  ستاندارد  17تا  8این ا ا

 اکتشاف داراییھايتشخیص ھنگام ، 36المللی حسابداری بین
شند، کھ مم ارزیابي و شتھ با ست کاھش ارزش دا بکار کن ا
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ند، کاستفاده مي “داراییھا” ازاصطالح 20گرفتھ شود. بند 
جداگانھ اکتشاف و  را برای داراییھاي ازاصطالحاما این 

یا  یابي  کار یک ارز ــــان ب قد، بطور یکس لد ن حد مو وا
 د.گیرمي

ــرایط زیر،  دیک یا چند مور .20 بیانگر آن از واقعیتھا و ش
ست شاف داراییھايکھ واحد تجاري باید  ا  ارزیابي و اکت

 نیست): جامعرا بابت کاھش ارزش آزمون کند (این فھرست، 

واحد تجاری حق اکتشــــاف در  کھ مدت زمانی  الف.
ضمعین  ایحوزه شد یا را دارد طی دوره منق شده با ی 

آن مورد انتظار  تمدیدد و ومنقضي ش نزدیک در آینده
 .نباشد

سي د در مور  ب . سا شافمخارج ا شتر ارزیابي و اکت  بی
عدنی در حوزه برای نابع م جھمعین،  ایم ندی وبود  ب

 شده باشد.نریزي برنامھ

ـــاف و ارزیابي منابع معدني در حوزه  پ . معین  ایاکتش
ــرفھ منابع معدني  ــف مقادیر مقرون بھ ص منجر بھ کش

 واحد تجاري قصد توقف چنین فعالیتھایینشده باشد و 
 .را داشتھ باشددر آن حوزه 

کافي وجود داشتھ باشد کھ نشان دھد علیرغم ھای داده . ت
معین  ایتوسعھ در حوزهاحتمال بازیافت مخارج اینکھ 

 داراییھاي، بازیافت کامل مبلغ دفتری وجود دارد
آمیز یا فروش، از محل توسعھ موفقیت ارزیابي و اکتشاف
 .استبعید 

یا موارد مشابھ، واحد تجاري باید در ھریک از این موارد 
ستاندارد بین سابداری آزمون کاھش ارزش را طبق ا المللی ح

ستاندارد بین 36 سابداری انجام دھد. طبق ا  ،36المللی ح
 شود.ھرگونھ زیان کاھش ارزش بھ عنوان ھزینھ شناسایي مي

شاف و ارزیابی سطحیتعیین  سطحکھ داراییھای اکت بابت  ، در آن 
 کاھش ارزش ارزیابی می شوند

ــاف و ارزیابی بھ  .21 ــیص داراییھای اکتش واحد تجاری باید برای تخص
با ھدف رویھ حســـابداری یک  ،واحدھا یا گروه واحدھای مولد نقد

یابی  ھا تعیارز یا گروه کاھش ارزش آن دارایی حد  ند. ھر وا ین ک
ـــاف و ارزیابی بھ آن واحدھای  ـــیص مولد نقد کھ داریی اکتش تخص

شده طبق استاندارد ، نباید بزرگتر از قسمت عملیاتی تعیینیابدمی
 باشد. قسمتھای عملیاتی 8بین المللی گزارشگری مالی 

آزمون کاھش  مقاصدتوسط واحد تجاری برای  شدهتعیینسطح  .22
شاف و ارزیابی یک یا چند  تواندمی ،ارزش داراییھای اکت

 واحد مولد نقد را دربرگیرد.
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 افشا

سایي .23 شنا شا کند کھ مبالغ  شی واحد تجاري باید اطالعاتي اف شده نا
ــافاز  ــخص  ارزیابي و اکتش ــورتھاي مالي را مش منابع معدني در ص

 و درباره آنھا توضیح دھد. نماید

 ، واحد تجاري باید موارد زیر را افشا کند:23طبق بند  .24

 و اکتشـــافمخارج در خصـــوص ھاي حســـابداري رویھ . الف
 .ارزیابي و اکتشاف داراییھايشامل شناخت  ارزیابي

مد  ب. ھا، درآ بدھی ھا،  بالغ دارایی نھ ھام و  ھاو ھزی
گذاري ناشـــي از جریانھای نقدي عملیاتي و ســـرمایھ

 اکتشاف و ارزیابي منابع معدني.

ـــاف داراییھاياحد تجاري باید و .25 بھ را  ارزیابي و اکتش
موارد و  نظر بگیرد درداراییھا در طبقھ جدا یک عنوان 
شای سابداری  اف ستانداردھای بین المللی ح الزامي طبق ا

 رعایت ،بندي داراییھابا نحوه طبقھ متناسبرا  38یا  16
 کند.

 اجرا تاریخ

براي را الزامات این اســـتاندارد واحد تجاری باید  .26
ساالنھدوره سال ازکھ  ایھای  از  پسیا  2006 اول ژانویھ 

ـــروع می ـــودآن ش گیری پیش از موعد ر. بکاگیرد بکار ،ش
صیھ می صورتیشودتو ستاندارد  . در  کھ واحد تجاری این ا

ــا  بکارپیش از موعد را  ــوع را افش گیرد، باید این موض
 .کند

 شرایط گذار

در خصـــوص  18بند الزام خاص کھ بکارگیری  در صـــورتی .27
کھ قبل از ای ساالنھھای دوره مربوط بھی ااطالعات مقایسھ

سال  شد، واحد شودشروع می 2006اول ژانویھ  ، غیرعملی با
تجاری باید این موضــوع را افشــا کند. اســتاندارد بین 

 .دھدمیرا توضیح » عملیغیر«، واژه 8حسابداری المللی 
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 پیوست الف

 شدهاصطالحات تعریف

 المللی گزارشگری مالی است.این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد بین

داراییھای اکتشاف و 
 ارزیابی

شــده بھ شــناســایی مخارج اکتشــاف و ارزیابی
ـــابداری عنوان دارایی طبق رویھ ھای حس

 واحد تجاری.
مخارج اکتشاف و 

 ارزیابی
جاری  حد ت کھ وا خارجی  بل م قا پیش از 

ســنجی فنی و موفقیت تشــخیص شــدن امکان
در ازتباط تجاری استخراج منابع معدنی، 

ــــاف و با  عدنیاکتش نابع م یابی م مل  ارز تح
 کند.می

اکتشاف و ارزیابی 
 منابع معدنی

سنگ،  شامل زغال  ستجوی منابع معدنی،  ج
نفت، گاز طبیعی و منابع مشــــابھی کھ 
ــتند پس از آنکھ واحد  ــونده نیس احیاش

ــاف در حوزه ای تجاری حقوق قانونی اکتش
آورد و ھمچنین، تعیین خاص را بھ دست می

موفقیت تجاری استخراج سنجی فنی و امکان
 منابع معدنی.
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