
  صنايع استخراجي يحسابدار تدوين استاندارد: نام پروژه

  پيش نويس اوليهتدوين انجام تحقيقات و : وضعيت پروژه
  تاريخچه

اي بـا عنـوان حسـابداري صـنايع اسـتخراجي در مـديريت تـدوين         ، پـروژه 1380دهـه   سطدر اوا  .1
هنـگ بـا اسـتاندارد    ين اسـتانداردي هما وهدف اوليه پروژه تد. شد مطرحاستانداردهاي حسابداري 

با عنوان اكتشاف و ارزيابي منابع استخراجي و بومي سـازي آن   6المللي گزارشگري مالي شماره  بين
به پايان رسـيد امـا    1386كار تدوين پيش نويس مربوط در اواخر سال . با توجه به شرايط ايران بود

از تصـويب نهـايي آن پـيش    بررسي و تحقيقات انجام شده توسط مديريت تدوين استانداردها مانع 
  :دو دليل اصلي محققان تدوين استانداردها عبارت بودند از. نويس گرديد

گيـرد و   پيش نويس تهيه شده تنها مراحل اكتشاف و ارزيابي منابع اسـتخراجي را در بـر مـي     .الف
اين در حالي است كه ثبـات  . دهد درباره مسائل چالش برانگيز پس از آن رهنمودي ارائه نمي

خـورد و   اي ميان شركتهاي معدني و فعاالن صنعت نفت و گاز در ايران بـه چشـم نمـي    ويهر
  .تدوين استانداردي جامع ضروري بود

المللي گزارشگري مالي اعالم كرد كه در حال تكميـل پـروژه    تدوين استانداردهاي بين هيئت  .ب
اكتشـاف تـا    صنايع استخراجي است و به زودي اسـتانداردي جـامع كـه تمـامي مراحـل از     

  .برداري و پاكسازي نهايي معادن را در بر گيرد منتشر خواهد شد بهره

قيقاتي در اين زمينـه ادامـه   با اين حال، كارهاي تح. به تعويق افتادبه داليل فوق، انتشار پيش نويس   .2
  .تر شدن است يافت و منبعي غني از تحقيقات مرتبط شكل گرفت كه هنوز در حال كامل

گري مالي اعالم كرد كه پـروژه صـنايع   المللي گزارش هيئت تدوين استانداردهاي بين 2011در سال   .3
اين موضوع سبب شد كه كميتـه تـدوين اسـتانداردها شـيوه     . استخراجي را به تعويق انداخته است

پيشبرد پروژه صنايع استخراجي را تغيير دهد و سودمندي اسـتانداردهاي حسـابداري امريكـا بـراي     
  .صنايع استخراجي در ايران را مد نظر قرار دهد



  استاندارد نتدويداليل 
از ، تمامي مراحل استخراج منـابع معـدني و نفـت و گـاز    پوشش حسابداري  هدف با استاندارداين   .4

  .انجام شده است ،مرحله اكتشاف تا بهره برداري و پاكسازي
  خالصه پروژه

هدف اين پروژه مشخص نمودن نحوه عمل حسابداري مبادالت و رويـدادهاي مـرتبط بـا عمليـات       .5
  .اجي و نحوه ارائه و افشاي اطالعات مربوط به آن استصنايع اسخر

  .اكتشاف، ارزيابي، آماده سازي، احداث، توليد: گيرد استخراج معادن در پنج مرحله انجام مي  .6

در اين مرحله . ائل و چالشهاي حسابداري مربوط به مرحله اكتشاف و ارزيابي معادن استعمده مس  .7
مشخص نيست كه معدن يا چاه نفت و گـاز مـورد نظـر از نظـر     اما هنوز . شود مخارجي تحمل مي

نظـران در   بنابراين، در ميان صـاحب . پذيري فني و توجيه اقتصادي قابل استخراج است يا خير امكان
المللـي گزارشـگري    استاندارد بـين . مورد نحوه برخورد با اين مخارج اختالف نظرهايي وجود دارد

  .رج را مشخص كرده استنحوه برخورد با اين مخا 6شماره 

درباره نحوه حسابداري و گزارشگري مالي مراحـل آمـاده    6المللي گزارشگري شماره  استاندارد بين  .8
اما استانداردهاي حسابداري امريكا رهنمـود مشخصـي   . سازي، احداث، و توليد سكوت كرده است

  .اند براي كل فرايند اسخراجي ارائه كرده


