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 تعالي تسمٍ       

                                                          
 

 َاي اجرايي، مُىسسان مشاير ي پيماوكاران ترشىامٍ تٍ زستگاٌ
   94/84131 شمارٌ:

 15/05/1394 تاريد:
 

 معسوي َاي زارايي ارزشياتي راَىمايمًضًع: 

 

َاي  وامٍ استاوسارزَاي اجرايي طرح ( آييه7( ي )6( قاوًن تروامٍ ي تًزجٍ ي مًاز )23تٍ استىاز مازٌ )

وامٍ شمارٌ  ي زر چارچًب وظام فىي ي اجرايي کشًر )مًضًع تصًية 1352مصًب سال  -عمراوي

 امًر وظام فىي 443َيأت محترم يزيران(، تٍ پيًست ضاتطٍ شمارٌ  20/4/1385َـ مًرخ 33497/ت42339

 شًز. اتالغ مي گروه سوماز وًع «  معدني هاي دارايي ارزشيابي راهنماي»، تا عىًان اجرايي ي

 السامي است. 01/10/1394رعايت مفاز ايه ضاتطٍ زر صًرت وساشته ضًاتط تُتر، از تاريد 

ايه کىىسٌ وظرات ي پيشىُازَاي اصالحي زر مًرز مفاز  زريافت سازمانايه اجرايي ي امًر وظام فىي 

   .کرزاعالم ذًاَس  را تًزٌ ي اصالحات الزم ضاتطٍ

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

رزيي كشور سازمان مدرييت و ربانهم  

 رياست جمهوري 

 رييس سازمان





 اصالح مدارك فني 
 

 

 خواننده گرامي:

، با استفاده از نظر كارشناسـان برجسـته   ريزي كشور اجرايي سازمان مديريت و برنامه و نظام فني امور

مبادرت به تهيه اين نشريه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نمـوده اسـت.   

هـاي مفهـومي، فنـي، ابهـام، ايهـام و      دهايي نظيـر غلـط  با وجود تالش فراوان، اين اثر مصون از ايرا

 اشكاالت موضوعي نيست.

 

ي    رو از اين ـ فن ـكال  ش د و ا را ـ ي ه ا رگون ده ه شاه ت م رد در صور دا ضا  قا ت ه  رامي صميمان ده گ خوانن شما  ز  ، ا

ه را ب ب  ت را د: م يي ا رم ش ف ر زا ر گ زي ت   صور

د. -1 ص كني شخ را م ر  د و صفحه موضوع مورد نظ ره بن  شما

ر -2 د مورد نظ را ي د. ا ري دا ن  ا ت خالصه بي  را به صور

د. -3 يي سال نما ر ي ا زين جايگ راي  را ب ده  ش ح  صال ن ا ن مت ت امكا  در صور

د. -4 يي ا رم ر ف ي ذك حتمال س ا تما راي  را ب خود  ي  شان  ن

 نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت. اموركارشناسان اين 

 شود. پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
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 بسمه تعالي
 

 پيشگفتار
هيات وزيران) به كارگيري معيارهـا، اسـتانداردها و    20/4/1385، مورخ ه 33497/ ت 42339نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره

اكيـد  ها را مورد تبرداري در قيمت تمام شده طرحهاي نگهداري و بهرهضوابط فني در مراحل تهيه و اجراي طرح و نيز توجه الزم به هزينه
اجرايـي كشـور وظيفـه تهيـه و تـدوين ضـوابط و        و قانون برنامه و بودجه و نظـام فنـي   23به استناد ماده  امورجدي قرار داده است و اين 

 اي كشور را به عهده دارد.  معيارهاي فني طرحهاي توسعه
. اسـت  مـديريتي  و اقتصادي هاي گيري صميمت الزمه معتبر و شفاف مالي اطالعات به دسترسي معدني، هاي به هنگام ارزشيابي دارايي

 وضـعيت  از اطـالع  بدون اقتصادي هاي زمينه در گيري تصميم براي كنندگان استفاده ديگر و دولت اعتباردهنده، موسسات سرمايه، صاحبان
آن حمايت مالي كنند. دولـت هـم    توانند منابع مالي خود را در اختيار آن قرار دهند و يا از ارزش يك واحد معدني، نمي نيز و مالي عملكرد و

هـاي   هاي كالن اقتصادي نياز به اطالعات مالي دارد. هر قدر اطالعات مربوط در خصوص موضوع تصميم بيشتر و آگاهي گيري در تصميم
 الزم فراهم باشد، امكان انتخاب راه حل مناسب بيشتر خواهد شد.

دهند، بنابراين بايد از كيفيـت مطلـوبي برخـوردار بـوده و      ات مالي را تشكيل ميها هسته اصلي منابع اطالع ها و ارزشيابي اغلب ارزيابي
گيـري و   سازي از يك استاندارد جامع و مدون پيروي كنند. استانداردها، ضـوابط شناسـايي، انـدازه    براي جلوگيري از تضارب آرا و يكنواخت

 كنند.   ها را مشخص مي و هزينهها، سرمايه، درآمدها  ها، بدهي نحوه تهيه گزارش ارزشيابي دارايي

، اسـتانداردهاي سـازمان حسابرسـي كشـور و     هـاي معـدني   راهنماي ارزشيابي دارايـي  ضابطهسازد در تدوين  خاطر نشان مي
 اند. هاي مربوط رعايت شده المللي موجود در زمينه همچنين استانداردهاي بين

 در مـوثر  عوامـل  مفـاهيم،  و تعـاريف  شامل كليات عنوان با اول فصل. اند به صورت پنج فصل مستقل ارايه شده ضابطهمطالب اين    
 شـرايط . اسـت  شده آورده آن هاي ويژگي و دارايي مورد در مطالبي دوم فصل در. است ارزشيابي اهداف و انواع و كاربرد ي دامنه ارزشيابي،

 چهـارم  فصل. است آمده بعدي فصل در آن به مربوط كردهايروي و ها انواع روش و اجرا مراحل ارزشيابي، سفارش ي نحوه ارزياب، عمومي
 .است آمده آخر فصل در نيز ارزشيابي تجديد به مربوط مطالب. باشد مي آن كيفي هاي ويژگي و ارزشيابي گزارش ساختار مورد در

 ضـابطه ر سـطح وسـيع ايـن    شاءا... كاربرد عملـي و د هايي در متن موجود است كه إني تالش انجام شده قطعا هنوز كاستيبا همه
 ها را فراهم خواهد نمود.توسط مهندسان موجبات شناسايي و برطرف نمودن آن

همچنين جنـاب آقـاي    و اجرايي در پايان، از تالش و جديت جناب آقاي مهندس غالمحسين حمزه مصطفوي و كارشناسان امور نظام فني
ي فني بخش معـدن كشـور در وزارت صـنايع و معـادن، كارشناسـان دفتـر       مجري محترم طرح تهيه ضوابط و معيارها جعفر سرقيني دكتر

نمايـد. اميـد اسـت شـاهد     برداري معادن و متخصصان همكار در امر تهيه و نهايي نمودن اين نشريه، تشكر و قـدرداني مـي  نظارت و بهره
 ي اين بزرگواران در خدمت به مردم شريف ايران اسالمي باشيم.توفيق روزافزون همه

 

 
  غالمرضا شافعي                                                                                                                 

                                                                فني و توسعه امور زيربناييمعاون                                                                                                                                  
   1394 تير                                                                                                                         

 أ



  ب

 

  

  مجري طرح

  وزارت صنایع و معادن -معاون امور معادن و صنایع معدنی   جعفر سرقینیآقاي 
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      علی طاهري آقاي مهندس حسین
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  و اجرایی رئیس گروه امور نظام فنی  خانم فرزانه آقارمضانعلی
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  3  کلیات - فصل اول
 

 آشنایی -1-1

مالی با کیفیت مطلوب، وضع و تدوین استانداردهاي مربـوط و   -اطالعات فنی و اقتصادي ي هیمات تهیه و ارااترین الز ی از مهمیک
مورد مطالعـه، بـه نیازهـا و الزامـات      ي مبانی علمی زمینه ها در عمل است. چنین اصول و استانداردهایی باید ضمن تبعیت از رعایت آن

و مناسـبات حقـوقی، اخـالق و     هاي مختلف اقتصاد، قوانین موضوع بخش ي هاي اقتصادي، دامنه فعالیت ي محیطی نظیر نوع و گستره
  هاي اجتماعی توجه داشته و با استانداردهاي جهانی نیز هماهنگ باشد.  ارزش

به تخمین   ممیزین مالیاتی و ادارات مالی نیاز ،ارزیابان .معدنی بر اساس پول رایج استدارایی  یا قیمت یکارزش  تعیینارزشیابی 
ـ مبناي اطالعـات ارا  معدنی دارند. تخمین ارزش باید بر اساس شرایط موجود و بر واحدیک  هاي واقعی داراییارزش   زمـان ه شـده در  ی

  ه اطالعات جدید تغییر خواهد کرد.یو ارا مجموعه مورد بررسیزمان، شرایط  سب بامتناارزش تعیین شده  انجام گیرد. یابیارزش

  و مفاهیم تعاریف -1-2

   تمایل به مالکیت یـا تسـلط    دهنده میزان ارزش نشانو هدف نهایی یک فرآیند ارزشیابی است.  مقصودی ییک دارا »ارزش«عیین ت
  شود. میسازي  گیري و معادل زهاندا ،به واحد پول رایج است که یک دارایی مشخص رب

           و یـا ارزیـابی    »ارزیـابی «بـه معنـی تعیـین ارزش یـا معـادل پـولی یـک دارایـی معـدنی در مقابـل            »ارزشـیابی « ،نشـریه در این 
  .است کار رفته  هاقتصادي ب -فنی

  :است قرار زیر  هب راهنما در این شدهاستفاده  ریفاتع
م در این مفهو نظایر آنهاو  اي ، ارزش متعارف، ارزش دفتري، ارزش سرمایهشده زش برآورداز قبیل ار اصطالحاتی: ارزش - 
      گیري و  اندازه ،به واحد پول رایج که هستند یک دارایی مشخص رتمایل به مالکیت یا تسلط ب دهنده میزاننشان کهند مشترک
هایی نظیر شود. مالك گیري می اندازه در حال یا آینده،عایدي  و . تمایل به مالکیت یک دارایی بر اساس سوده استسازي شدمعادل

گیري ارزش یک دارایی  توانند به عنوان مبناي اندازه می نظایر آنهاهزینه خرید و  ،هزینه جایگزینیگذاري اولیه،  میزان سرمایهقیمت بازار، 
  گیرند.  مورد استفاده قرار

، آگـاهی از  کنـد تغییر تحت شرایط مختلف درآمد ناشی از یک دارایی ممکن است  مفهومی نسبی است و سود و ،که ارزش از آنجا
الزامی است. زمان ارزشیابی، موقعیت ارزشیابی، هدف از ارزشـیابی، طـرفین    ،شود ارزش یک دارایی تعیین می آن اساس برکه ی شرایط

  گذارند.ستند که بر شرایط ارزشیابی تاثیررهایی هدهنده ارزشیابی و نرخ بهره از مهمترین پارامتسفارش ،نفع در ارزشیابیذي
شـکنی در مجموعـه یـک کارخانـه      پذیر نیست. به عنوان مثال یک واحـد سـنگ  ها امکان اقالم دارایی یکایکدرآمد آتی از  برآورد

 .ا باشدکار گرفته شود تا کل مجموعه درآمدز هآرایی به تنهایی درآمدزا نیست و باید در کنار سایر تجهیزات ب کانه

یند برآورد مبلغ معادل به واحد پولی رایج است که تمایل به تصاحب و مالکیت یک دارایی مشـخص را  آفر ،ارزشیابی :ارزشیابی -
  کند. گیري می براي هدفی معین اندازه

 ،سـازي  آمـاده  ،کتشـاف ی که در ارتباط با عملیـات ا یها امتیاز یا مالکیت بر دارایی ،گونه حق به هراین اصطالح  :معدنی  دارایی -
 ،زمین :عبارتند از ،هاي معدنی وجود دارد ها که در فعالیت از جمله اقالم دارایی. شود اطالق می ،ی مواد معدنی هستندیآرا استخراج و یا کانه
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حفریـات   ي نایی و کلیهسیسات زیربات ،آالت ماشین ،هاي ثابت نظیر کارخانه عالوه تمامی دارایی  ها و مجوزها به حقوق، امتیازات، پروانه
  . اند شدهمعدنی روباز یا زیرزمینی که در اثر عملیات معدنی احداث 

  هاي ارزشیابی رعایت شوند. گزارش ي به معنی قواعد عمومی است که باید در اجراي ارزشیابی و تهیه :استاندارد -
 که در تعیین سوددهی یک پروژه معدنی موثر هستند ها و تمامی عوامل و متغیرهایی: بررسی و یافتن معادل عددي ارزشارزیابی -

 .استگذاري هاي سرمایهگیري سوددهی و اقتصادي بودن فرصتبررسی و اندازه ،هاي معدنی . موضوع ارزیابی پروژهگویند را ارزیابی می
  یا منـابع معـدنی، روش و نـرخ تولیـد و     باید مقدار و کیفیت ذخیره  مورددر این  تري نسبت به ارزشیابی دارد.دامنه کاري وسیع ،ارزیابی

 ،را براي تمام مـوارد مـورد مقایسـه   نظیر آنها  ها و عواملمورد انتظار، ریسک يها، نرخ بازگشت سرمایهبرداري، درآمدزایی، هزینهبهره
  .کردمحاسبه و تجزیه و تحلیل 

ادامـه  پـذیر بـودن   شود و هدف آن تعیین امکان ل میاي که بخش اصلی فرآیند ارزیابی را شام : مطالعهـ اقتصاديارزیابی فنی -
  .  هاي معدنی استفعالیت
هاي ثابـت  توان به داراییها را میشود که موجودیت عینی دارند. این نوع از داراییهایی گفته میدارایی: به هاي مشهود دارایی -

  بندي کرد. ها تقسیممطالبات و بدهی ،پول نقد ،ودي انبارهاي جاري مانند موجتاسیسات زیربنایی و دارایی ،ساختمان ،مانند زمین
شود که فاقد موجودیت عینی هستند، اما به لحـاظ حقـوق،    مدت اطالق میهاي بلند از دارایی گروهی: به هاي نامشهود دارایی -

 ،حفـر چـاه   ،برق ،امتیاز آب ،معدنی مجوزهاي، حق امتیاز نظیر. هستندداراي ارزش  ،منافع و مزایایی که در آینده براي صاحب آن دارند
  نظایر آن.و  حق اختراع

کسـر   پـس از  فـروش آن دارایـی  از دارایـی   پایـان عمـر مفیـد    رود در مبلغ خاصی که انتظار می : عبارت است ازارزش اسقاط -
  .شودعاید واحد تجاري ، هاي مربوطه هزینه
به یک دارایی توسط ارزیابان مجاز ثبت شده است تا در مواردي  : عبارت است از ارزشی که در سوابق مربوطشده ارزش برآورد -

  نظیر تعیین مالیات به آن ارجاع شود.
گذاري در مقابـل حـوادث یـا از    شود که دارایی مورد بررسی را در زمان بیمه : این ارزش به مقداري اطالق میارزش بیمه شده -

  است. مطرح منقول و یا هزینه تملیک براي اموال غیرورد اموال منقول ین ارزش معموال در مااند. بیمه کرده ،ست رفتن کاملد
در  رود مـی اي یک دارایی عبارت از مجموع تنزیل شده تمام سودهاي خالصی است که انتظار  ارزش سرمایه: اي ارزش سرمایه -

  . است آمديبات در روش ارزشیابی به طریقه دراساس محاس ،طول عمر آن دارایی حاصل شود. این ارزش
  .باشددر شرایط مشابه قادر به انجام کاري یکسان  کهایجاد و یا جایگزینی یک دارایی  هزینه: ارزش جایگزینی -
مقـادیر   بـا کسـر کـردن    .گونه که در دفاتر ثبت شده اسـت  گذاري اولیه یک دارایی همان: ارزش دفتري سرمایهارزش دفتري -

  را محاسبه کرد. داراییارزش فعلی  توان میاستهالکی مجاز 
  بیشتر است. که هر کدام، ارزش خالص فروش یا ارزش اقتصادي یک دارایی : عبارت است ازمبلغ بازیافتنی -
هـاي  از جمله جریـان  ،هاي نقدي آتی ناشی از کاربرد مستمر داراییارزش خالص فعلی جریان عبارت است از: ارزش اقتصادي -

  نقدي ناشی از فروش نهایی آن.
  شده است.پرداخت تحصیل یک دارایی  برايکه ي مبلغ وجه نقد یا معادل نقد : عبارت است ازتمام شده قیمت -
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 يهاي مربوط به دارایی و یا ارزش ذخیرههاي انجام شده منهاي ارزش تعهدات و بدهی : ارزش هزینههاي قدیمی ارزش هزینه -
  تحلیل رفته در صورت شروع عملیات استخراج. 

  دست آورد.   : باالترین قیمتی است که بتوان از فروش دارایی در بازاري آزاد و بدون محدودیت بهه بازارارزش عادالن -
  . گیرد استفاده قرار رود یک دارایی مورد : مدت زمانی که انتظار میعمر مفید -
کنون مسـتهلک شـده    پذیر تاهاي استهالك دارایی قدیمی: معرف این است که چه میزان از بهاي تمام شده استهالك انباشته -
  است.
هـاي   ارزشیابی داراییهاي  مقررات و دستورالعمل اساس و بر استارزشیابی  فرآیند يکنندهگزارشی که بیان: گزارش ارزشیابی -

   .شود میمعدنی تهیه 
  . طالعات متفاوت باشدا يگزارش و یا تاریخ تهیه ي: زمان واقعی ارزشیابی که ممکن است با تاریخ تهیهتاریخ ارزشیابی -
  گزارش ارزشیابی.  امضاي: تاریخ تاریخ گزارش -
ممکـن  و حذف یا افزودن ایـن اطالعـات    گیرد میی که در تعیین ارزش یک دارایی مورد استفاده قرار مطالباطالعات و  ها: داده -
  بگذارد.ثیر منفی یا مثبت ای تیاببر نتیجه ارزش است

از منابع دست اول تهیه  باید شود. اطالعات یید روند تهیه و پردازش اطالعات میاکه منجر به ت آیندي    فر :اعتبارسنجی اطالعات -
  .شده باشندشده و به درستی تعبیر و تفسیر 

 دهند. میسفارش یا حقوقی که انجام ارزشیابی را  شرکت، شخص یا اشخاص حقیقی و ،سسهوم :دهندهسفارش يمجموعه -

  ربط است.ها و یا نهادهاي ذيی از سوي سازمانیا حقوقی است که واجد شرایط ارزیاب شخصیتی حقیقی و :دار ارزیاب صالحیت -
، ریـزي کشـور   سازمان مدیریت و برنامـه  328به نشریه شماره  کانسار و معدنذخیره معدنی،  ،منابع معدنی نظیر مفاهیمسایر براي 

  رجوع شود. »ها و اصطالحات پایه اکتشافات معدنی واژه«

  اصول پایه  -1-3

  .گزارش ارزشیابی رعایت شوند ي باید در روند ارزشیابی و در تهیه ،اند که در زیر آمدهاي  اصول پایه
  ؛استفاده از تمامی اطالعات موجود -
 ؛شفافیت و افشاي موارد مورد اختالف -

 ؛استقالل ارزیاب -

  ؛ارزیاباي  صالحیت حرفه -
  .نتایج ارزشیابی معقوالنه بودن رویه و -

ارزشیابی بر اسـاس اطالعـات    فرآیند .استو ماهر  دار یتانتخاب ارزیاب صالح ،امل اصلی در روند ارزشیابی یک داراییوعکی از ی
  گـزارش   يکننـده دقت و همچنین فرضـیاتی کـه تهیـه   میزان گیرد و نتایج آن به  می صورت ،اختیار ارزیاب قرار گرفته که درموجودي 

، نوع روش انتخاب شـده توسـط ارزیـاب    ،هاي متفاوتی انجام داد توان ارزشیابی را به روش که می . از آنجاستگی داردب ،گیرد می در نظر
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صـالح در آن  و امکـان تجدیـد نظـر توسـط مراجـع ذي      نیستنهایی  ،. نظر ارزیاب و ارزش تعیین شدهاست تاثیرگذار یج حاصلادر نت
  وجود دارد.

  کاربرد ي دامنه -1-4

اطالعـات در مـورد وضـعیت     ي هیارا  مواردي است که نیاز به ي کلیه شامل هاي معدنی ارزشیابی دارایی دستورالعملرد کارب ي دامنه
  است.واحدهاي معدنی  ا درها و برآورد ارزش آنه دارایی

معقـول و  هـاي   ناي یکـی از رویـه  مب ان نشده است، ارزشیابی باید بروعن ها آن ارزشیابی مربوط به اطالعاتدر مورد موضوعاتی که 
ـ تهیـه و ارا  ،باشـد  ترین انطباق را داشته گري مالی نزدیکه شده در مفاهیم نظري گزارشیحسابداري که با معیارهاي کلی ارامتداول  ه ی

  . شود

   یابی یک داراییارزشعوامل موثر در  -1-5

  عبارتند از: ،روند میکار   هارزش یک دارایی ب در برآوردکه   ییهامالك عوامل وبرخی از 
ایـن عامـل   . خریداري) که با توجه به عمر مفید باقیمانده تصحیح شده باشدهزینه (اي  هزینه اولیه: گذاري اولیهمیزان سرمایه ـ

  دارد.  راانتظار درآمد و بازگشتی معقول  ،دارایی يبالطبع دارنده و دارایی است  براي یک قلم انجام شدهگذاري  بیانگر سرمایه
تفـاوت   ،سـاخت دارایـی مشـابه    يدر مواردي که سطح قیمت جایگزینی با قیمت اولیه و یا هزینـه : جایگزینی يهزینه میزان ـ
  . است ی براي ارزشیابیمناسب عامل، شود میکه با توجه به عمر مفید باقیمانده تصحیح جایگزینی  يمیزان هزینه، داشته باشداي  عمده
را است  یو داراي بازدهی مشخص اسناد و مدارك مربوط به یک قلم دارایی که درآمدزا :ک دارایی) یيارزش بازدهی (درآمد ـ

اي از  یا مجموعه. ارزش یک کار برد  بهآن دارایی   بینی میزان بازدهی و بازگشت سرمایه گیري و پیش اندازه برايعاملی  توان به عنوان می
له در ایـن  ابزرگترین مسـ . آنزش فعلی تمام درآمدهاي آتی مورد انتظار در طول عمر ست از ارا عبارت ،بازدهی مشخص هاي با دارایی

ارزش  يروش رایـج در محاسـبه   NPV(1ارزش خالص فعلـی (  محاسبه. بینی و تعیین نرخ بازگشت مناسب و منطقی است حالت پیش
  درآمدي یک دارایی است. 

ه یدارایی براي ارا تی دارد کهابستگی به میزان و نوع خدم دارایی، ارزش ها در مورد بسیاري از دارایی :ارزش خدمات تولید شده ـ
  شود.  بر اساس نوع و کیفیت خدمات مورد انتظار از آنها تعیین می ،ها در یک بازار آزاد . بنابراین قیمت این داراییایجاد شده است آنها

ن ای ،ا معامله آن در یک مرکز خرید و فروش عمومی تعیین کردوقتی که ارزش روز یک دارایی نظیر سهام را بتوان ب: ارزش بازار ـ
از میزان  شاخصی ،. در حقیقت ارزش بازار یک داراییاستسزایی در یافتن ارزش متعارف یک دارایی  بهگیري داراي اهمیت  عامل اندازه

  درآمدي است که خریدار انتظار دارد در آینده از مالکیت آن دارایی عایدش شود. 
 ،کـاربرد دارایـی   ،نوع محصول تولیـدي  ،از ارزشیابی  هدف مانندارزش یک دارایی ممکن است تحت تاثیر عواملی  :ر عواملسای ـ
موقعیـت مجموعـه تجـاري در بـازار رقابـت،       ،هانقش قوانین و دولت ،تهیه و در دسترس بودن قطعات یدکی، امکانات ترابري ينحوه

  موقعیت محلی و عواملی نظیر اینها قرار گیرد.وضعیت سیاسی و اجتماعی و شرایط روز، 
                                                
1. Net present value 



  7  کلیات - فصل اول
 

  یابیشانواع ارز -1-6

دانـش   ،شود که شـرایط روز  قضاوت فروشنده و خریدار تعیین می اساس بر: در یک معامله عادي ارزش دارایی ارزشیابی عادي -
شرایط معامله توسط طرفین مشـخص و  ن نوع معامالت محاسبات پیچیده الزم نبوده و ی. در ادر آن موثر استفردي و وضعیت دارایی 

  شود.  مکتوب می
تعیین  ،و متخصص داریتحقضاوت ارزیابان صال اساس برارزش دارایی مورد بررسی  ،: در یک ارزشیابی رسمیارزشیابی رسمی -

تعیـین حـق   الی، تسهیالت مپرداخت  مالیات،ممیزي ر یشود. چنین ارزشیابی ممکن است براي فروش دارایی و یا اهداف دیگري نظ می
تعیین  ،انجام محاسبات ریاضی که ممکن است پیچیده هم باشند معموال با. ارزش نهایی موارد مشابه انجام گیردو  بیمه، تعیین خسارات

  شود. می
دانش و قضاوت مهندسی  بر مبنايیند برآورد ارزش یک دارایی مشخص آزشیابی مهندسی عبارت از فررا :ارزشیابی مهندسی -

  گیرد.  می نظایر آنها انجام و آالت کارخانجات، ماشین ،سازي  هاي معدنی، ساختمان دارایی برايین نوع ارزشیابی است. ا

  یابی شاهداف ارز -1-7

ولی ممکـن اسـت    ،هاي معدنی وجود دارد. در تمامی موارد هدف اصلی تعیین ارزش مالی است دارایی متفاوتی در ارزشیابیدالیل 
  : گیردانجام اهداف زیر  از تعداديیک یا  وع مطالعه برايارزشیابی بسته به ن

هاي یک شرکت اطالعات سودمندي از وضعیت فعلی آن شـرکت در اختیـار    اي دارایی ارزشیابی دوره :تهیه اطالعات مدیریتی -
هالك انباشته و اطالعاتی از این است ،گذاري هاي آن، میزان سرمایه آالت و تجهیزات و هزینه دهد. روند جایگزینی ماشین ران قرار مییمد

  هاي مدیریتی بسیار موثر است.  گیري قیمت فروش و در نهایت تصمیم، هاي مالی، موقعیت رقابتی قبیل در تعیین سیاست
  یرنـد. در اکثـر مـوارد بـراي     هاي مالیـاتی مـورد ارزشـیابی قـرار گ     هاي معدنی ممکن است براي ممیزي دارایی: ممیزي مالیات -

نیاز به برآورد قیمت واقعـی   ،مالیات بر خرید و فروش يمحاسبه به هنگام. شود ه مییها یک ارزش واحد و معادل ارا اییدار يهمجموع
 . شود نه آنچه که در دفاتر و یا مدارك ثبت می ،مورد معامله است

دیریت آن بـه دالیلـی تغییـر    و یـا مـ   شود میخرید و فروش  معدنیکه یک مجموعه  موارديدر : ها و انتقال شرکت واگذاري -
  . استارزشیابی ضروري  ، انجامکند می

، در ایـن مـوارد یـک گـزارش     گیرد انجام میپرداخت غرامت و یا جبران خسارات بر مبناي ارزش یک دارایی  :جبران خسارات -
  . گیرد میمورد استفاده قرار  ،ه استیسندي که در مجامع حقوقی قابل اراعنوان  هارزشیابی رسمی ب

در موقع بروز حادثه و  .نیاز به برآورد ارزش واقعی و متعارف یک دارایی دارند ،بیمه قگذار در تعیین میزان ح هاي بیمه شرکت :بیمه -
هـا مبنـاي   ایـن بخـش   يیـک ارزشـیابی رسـمی در هـر دو    . اسـت  ها دارایی ينیاز به برآورد هزینه و ارزش مانده نیز، خسارتتعیین 
  گیرد. ر میها قرا يگیر تصمیم
ست. واضح است ا مین منابع مالی براي یک پروژه معدنی تابعی از ارزش آنات يمقدار و نحوه: مین منابع مالیات و گذاري یقهثو -

این جنبه از ارزشیابی (تخمین ریسـک) اهمیـت   . نظر گرفت درمیزان ریسک موجود در پروژه را نیز باید  ،هاي معدنی که در مورد پروژه
  سسات وها یا سایر مبانک ينگرانی عمده ،برخالف آنچه که ممکن است تصور شود. مین منابع مالی داردال مربوط به تیمسا بیشتري در
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به مورد نظر قادر است جریان نقدینگی کافی  يبلکه نگرانی بیشتر از این جنبه است که آیا پروژه ،نرخ بازگشت سرمایه نیست ،دهندهوام
  ؟ یا خیر وام را فراهم کند بازپرداخت اقساط منظور
فروش یک دارایی معدنی ممکن است در هر زمانی و در هر درجه از توسعه یک ذخیره  خرید و :تملیک و تصاحب یک دارایی -

 میزان اطالعات .گیرد می برمراحل اولیه اکتشاف تا زمانی که معدن در حال تولید کامل است را در يفتد. این طیف توسعهامعدنی اتفاق 
اي از این طیف صورت گیرد. بنابراین خریدار نیز با درجات متفاوتی از ریسـک   موجود نیز بستگی به این دارد که ارزشیابی در چه مرحله

ی معدنی نیز باید به این نکته توجه داشت و ی. به هنگام برآورد ارزش یک دارااستبسته به میزان اطالعاتی که در دسترس است، روبرو 
نیز برآورد را و تا حد امکان این ریسک  دادبه ریسکی که ممکن است در این بررسی وجود داشته باشد اهمیت  ،ین ارزشعالوه بر تخم

  .نظر گرفت درو در محاسبات  کرد
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 شناييآ -2-1

حقوقي كه منافع آتي قابل تقويم به پول دارند و بر اثر معامالت، عمليات يا رويدادهايي  مفهوم مالي است و اموال وك دارايي ي     

در شرايط زير يك قلم به عنوان يك  شوند. دارايي آن واحد محسوب مي ،اند يك واحد درآمده يمشخص به مالكيت يا تسلط مالكانه

 شود: دارايي محسوب مي

 ي بر آن كنترل داشته باشد.يدارا يدارنده -

 شود.مستقيم عايد دارنده غير به طور مستقيم يادر آينده  دارايي منفعت اقتصادي -

 .باشد صرف شدهگيري  بل اندازهقاي  و يا براي آن هزينه باشدارزش  داراي ،دارايي -

 شرايط شناخت دارايي   -2-2

كـارگيري يـك واحـد،     : مقصود اين است كه از فروش، واگذاري، وصول، مصرف و يـا بـه  وجود منافع آتي قابل تقويم به پول -    

 د جلوگيري شود.هاي آن واحد كاهش يابد و يا از خروج وجه نقد از آن واح ، بدهيشودوجه نقد يا دارايي ديگري حاصل 

 منظور از مالكيت يا تسلط مالكانه به قرار زير است: :مالكيت يا تسلط مالكانه -    

 برابر قوانين. ،منافع و انتقال دارايي ،است از محفوظ بودن حقوق مربوط به استفاده از عين عبارت مالكيت 

 اع مالكانه از دارايي، برابر قوانين.است از محفوظ بودن حقوق مربوط به تصرف و انتف عبارت تسلط مالكانه 

 ها دارايي ي دهندهاقالم تشكيل -2-3

 :  ندنك صورت زير تعريف مي  دارايي را بهاقالم  ،استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي كشور     

تصرف و انتقال آن براي  ،استفادهاعم از منقول يا غير منقول است كه حقوق مربوط به  ،مادي قابل تملك و انتفاع ياشيا اموال: -     

 نظاير آن.و  آالت ماشين ،ساختمان ،زمين است مانندمالك محفوظ 

تواند اشخاص ديگر را ملزم به  واحد مي ،سسات ديگر است كه طبق آنوحقوق ديني يك واحد نسبت به اشخاص و م :مطالبات -     

 انجام دادن خدمت بنمايد. پول، انتقال مال و يا ي ايفاي تعهدات خود در مورد تاديه

عنوان دارايي   بر حقوق ديني مربوط به اموال و حقوق ديني ناشي از مطالبات، حقوق مالي زير نيز به  عالوه ساير حقوق مالي: -     

 سسه قابل شناسايي و احتساب است:ويك م

 اشتراك. ،انشعاب ،ارتفاق ،قوق مربوط به انتفاعحق نشر و ح ،حق امتياز ،سبت به حقوق معنوي نظير حق اختراعنحقوق مالي  -     

حقوق مربوط به كسب  سهام الشركه وسسات انتفاعي نظير سهموها و ديگر م گذاري و مشاركت در شركت حقوق ناشي از سرمايه -     

 برداري. و پيشه و تجارت نظير سرقفلي تجاري و امتياز بهره

 بلندمدتي  مستحدثات و اموالي كه در مالكيت قانوني ديگران است مانند سرقفلي، اجاره ،حقوق مالي ناشي از تسلط بر امالك -     

 ادهاي اجاره به شرط تمليك و خريدها و اموال در قرارد امالك و ساختمان ،هاي استيجاري در زمين ياحداث ي ابنيه ،هاي موقوفه زمين

 اقساطي.
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هاي  طرف دولت، سازمان ها از بالعوض، سوبسيد نقدي، جايزه، هبه و نظاير اين وجوه، اموال يا حقوق مالي فوق كه به صورت كمك     

شوند. عالوه بر  هاي واحد گيرنده محسوب مي نيز جز دارايي ،المللي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اهدا شود هاي بين عمومي، سازمان

 ي هاي هزينه و مخارج قبل از مرحله پرداخت ج تاسيس، انواع پيشموارد باال، مواردي كه انتفاع از آن به آينده تسري دارد، نظير مخار

 شوند. دارايي محسوب مي ،برداري نيز از لحاظ مقاصد حسابداري بهره

 هاي معدني دارايي ي دهنده اقالم تشكيل -2-3-1

 است. )1-2(مطابق جدول  ،دناقالم دارايي كه ممكن است توسط يك شركت معدني كنترل شوترين  مهم     

 هاي معدني و روش ارزشيابي پيشنهادي دارايي ي اقالم عمده -1-2جدول 

 روش پيشنهادي ارزشيابي
 (به ترتيب اهميت در كاربرد)

2Bيينوع دارا 

0B1- هاي مشهود دارايي 
 هاي ثابت دارايي -الف 

 ذخيره ماده معدني  ) DCFبازدهي ( -هزينه مصرفي -معامالت مشابه (بازار)
  و محوطه زمين هزينه جايگزيني  -ازار)معامالت مشابه (ب

 و تاسيساتساختمان  معامالت مشابه (بازار) -هزينه جايگزيني مستهلك شده
 تأسيسات زيربنايي  هزينه جايگزيني مستهلك شده
 تآالت و تجهيزاماشين معامالت مشابه (بازار) -هزينه جايگزيني مستهلك شده

 هاي جاري دارايي -ب 
 موجودي انبار يهزينه جايگزين

 پول نقد  مقدار معادل
 سهام و اوراق بهادار معامالت مشابه (بازار)

 ها مطالبات و بدهي مقدار معادل تصحيح شده
 ها پرداختپيش مقدار معادل تصحيح شده

 قراردادها معامالت مشابه (بازار)
  ها وثيقه مقدار معادل

 

1B2- هاي نامشهود دارايي 
  R*Rبرداري بهرهو اكتشاف و مجوزهاي قانوني پروانه  هزينه جايگزيني -زار)معامالت مشابه (با

 امتياز آب و برق و يا حفر چاه آب هزينه جايگزيني -معامالت مشابه (بازار)
  ماهر نيروي انساني هاي ثبت شده (تاريخي) و يا جايگزيني هزينه

 **Rمالكيت معنوي هزينه جايگزيني -معامالت مشابه (بازار)

     هـاي   هزينـه  ي دهنـده  هـايي كـه نشـان    دارايـي  يـا  العمـل و  توليد مواد معدني و يا مجوز براي دريافت حق ي براي اكتشاف، توسعه ويها پروانه حقوق و *    
 .يابي به اطالعاتي نظير اطالعات اكتشافي است انجام شده براي دست

  .آوري شودتواند منجر به بهبود وضعيت و فن مي دانش فني كه در اثر تحقيقات، انجام عمليات اكتشافي و نظاير آن حاصل شده كه افزار و يا شامل نرم**      

 هاي مشهود دارايي -2-3-2

هاي ثابت و  يتوان به داراي ها را مي شود كه موجوديت عيني داشته باشد. اين نوع از دارايي هايي گفته مي دارايي مشهود به دارايي      
 .بندي كردهاي جاري تقسيم دارايي
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 هاي ثابت دارايي -الف

گيرند، گفته  اري مورد استفاده قرار مينككه در جريان عمليات معد دوامبامي يا يت به اقالمي مشهود و با ماهيت داهاي ثاب دارايي     
 .تجهيزات و تاسيسات زيربنايي ،آالتزمين، ساختمان، ماشين معدني، عبارت است از: منابع و ذخايرترين انواع آنها شود كه عمده مي

ارزشيابي آن بايد  برايمطابق اسناد و ثبت قانوني باشد و  دباي : مشخصات زمين مورد ارزشيابي مانند مساحت، ابعاد و آدرس زمين -     

ترين شهر يا روستا يا امكان ه آن تا نزديكموقعيت زمين، امكان دستيابي به تسهيالت زيربنايي، خدماتي و خطوط ارتباطي، فاصل
 نظر قرار گيرد.  دسترسي به شهرهاي مهم و مواردي از اين دست مد

 .استروش بازار  ،سازيهاي محوطه در ارزشيابي زمين با در نظر گرفتن هزينه مناسببه طور كلي روش 
  ،سيساتياهاي ت هاي خدماتي، ساختمان ي اداري، ساختمانها هاي يك واحد معدني معموال شامل ساختمان : ساختمانساختمان -     

هاي فني ساختمان، مصالح  ها بايد سطح زيربناي ساختمان، مشخصه . در هر صورت براي ارزشيابي ساختمانو نظاير آنها است ها تعميرگاه
روش براي ارزشيابي  ترين مناسب .فتو عمر ساختمان را در نظر گرسيسات داخلي ساختمان ات و كار رفته در آن و تجهيزات خاص به

 .استمستهلك شده و يا جايگزيني  يروش هزينه  ساختمان
 ها، چاه آب و سيستم سيسات زيربنايي شامل انواع جادهاحسب نياز ت در يك واحد معدني ممكن است بر سيسات زيربنايي:ات -     
باشد. هنگام ارزشيابي بايد احداث شده نابع سوخت و مواردي از اين نوع رساني يا توليد برق، مخابرات، گازرساني يا مرساني، برقآب

عنوان يك ه ب نظاير آنها) برق صنعتي و ،برداري الزامي است (نظير امتياز چاه آبي كه كسب آنها براي بهرهيارزش امتيازها و مجوزها
در برآورد  مناسب. روش شوددام كه بيشتر است) محاسبه يا هزينه جايگزيني (هر ك اساس روش بازار و بر ي نامشهود كه معموالايدار

 ي روش جايگزيني مستهلك شده است. يسيسات زيربنااارزش بخش مشهود ت
ي و يآراهاي عملياتي زيرزميني يا سطحي، خدماتي، كانه آالت و تجهيزات در بخشبه طور كلي ماشين آالت و تجهيزات:ماشين -     

 . شوند ميبندي قسيمسيسات و اداري تتافرآوري، 
 .شده مناسب استآالت و تجهيزات معدني در عمليات ارزشيابي استفاده از ارزش جايگزيني مستهلك براي تعيين ارزش اكثر ماشين     

 هاي جاري دارايي -ب

اريخ تنظيم ترازنامه (هركدام عملياتي از ت يهسال و يا يك دور در طي يك كههايي  هاي جاري به موجودي نقد و ساير دارايي دارايي     
شامل هاي جاري يك واحد معدني  ترين دارايي مهم. شود اطالق مي ،تر است) به وجه نقد تبديل، مصرف يا فروخته شودكه طوالني

 ها است. پرداختي و وثيقه پيش ،ها موجودي انبار، پول نقد، سهام و اوراق بهادار، مطالبات و بدهي

 ودهاي نامشه دارايي -2-3-3

، اما به لحاظ حقوق و مزايايي كه مالكيت بر آنها فاقد موجوديت عيني هستندهاي بلندمدت  از دارايي گروهيهاي نامشهود  دارايي    
برداري،  هاي اكتشاف و بهره هاي قانوني، پروانه ها، مجوز هاي نامشهود شامل امتياز ترين داراييمهمداراي ارزش هستند.  ،آورد فراهم مي

 حق اختراع و نظاير آن است. ز آب، برق، حفر چاه آب، گاز، نيروي انساني،امتيا
 عبارتند از:  ،هاي نامشهود كه ممكن است در مالكيت يك شركت معدني باشد برخي از اقالم دارايي    



1 ي  راهنماي 4 اب شي رز يا ي را يدا دن ع هاي م  

 

معدني  هاز وجود ماداكتشافي به ميزان عمليات اكتشافي انجام شده و حصول اطمينان  ي: ارزش يك پروانهاكتشاف يپروانه -الف
 باشد. هاي اكتشافي روش بازار مي و ميزان آن بستگي دارد. روش مناسب براي ارزشيابي پروانه

برداري به ميزان اطمينان از اكتشافات انجام شده، ميزان مجوز استخراج  بهره يارزش يك پروانه برداري: بهره يپروانه - ب
هاي استخراج به درآمد حاصله،  برداري و كيفيت ماده معدني و عيار آن، نسبت هزينه مانده از مجوز بهرهساليانه، مدت زمان باقي

ي بهترين راه تشكيل ربردا بهره يساير عوامل بستگي دارد. براي ارزشيابي يك پروانه روش استخراج زمان بازگشت سرمايه و
هاي ثابت بانكي و ريسك موجود در  ردهسپ يمناسب (با توجه به نرخ بهره يو در نظر گرفتن يك نرخ بهره DCFجدول 

 باشد.  كارهاي معدني) مي

 توان به امتياز آب، برق، حفرچاه، نيروي انساني و نظاير آن اشاره كرد.  هاي نامشهود مياز ديگر دارايي -پ
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آشنايي -3-1    

 انجام بر اساس هدف مشخص ،مورد ارزشيابي هاي و شناسايي كامل دارايي ودهدف از ارزشيابي مشخص ش بايدارزشيابي  در فرآيند   
 ست از: ا عبارت ،شود مي صنعتي و معدني دنبالهاي  ارزشيابي واحد فرآيندكلي مراحلي كه در  طور  هگيرد. ب
 نفع، تاريخ و محل ارزشيابي؛  تعيين هدف ارزشيابي، طرفين ذي -1     
 ؛  دارايي مورد ارزشيابي ي شرايط ويژهتعيين  -2     
هـاي   هـا و روش  تمـامي جنبـه   مشهود و نامشهود با در نظر گرفتن شامل ها اقالم دارايي ي جداگانه گذاريارزششناسايي و  -3     

 ؛  مكنم
 هاي موجود؛   عنوان يك دارايي با در نظر گرفتن تمامي روش  هتجاري ب ي تعيين ارزش كل مجموعه -4     
دست آمده از مراحـل قبلـي   ه قضاوت و دانش فني در رسيدن به مقدار نهايي ارزش با در نظر گرفتن اطالعات ب كارگيري هب -5     

 ها.   گيري ه به هر يك از اندازهبينان دهي واقع و وزن 4و  3خصوص مراحل ه ب

صالحيت ارزياب شرايط عمومي و  -3-2  

حد كارشناسـي بـا    شناسي در داراي مدرك مهندسي معدن يا زمين كهاست  شخصيتي حقيقيدار  اي و صالحيت ارزياب حرفه -     
 3كـافي، حـداقل    ي داراي تجربـه چنين هم بوده و فرآوري و هاي مربوط به اكتشاف، استخراج كاري در زمينه ي سال سابقه 8حداقل 

بـه حسـن عمـل و صـداقت، مشـهور و عضـو انجمـن نظـام          ارزياب بايدهاي معدني باشد.  پروژهمطالعات اقتصادي  ي  سال، در زمينه
 مهندسي معدن باشد. 

سـال در   5 ك دكتـري سال و براي دارندگان مدر 6براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد معدني كاري  ي حداقل سابقه :توجه     
 . استهاي مربوط  زمينه

 گـزارش بـر   ي و ضمايم آن در روند انجـام ارزشـيابي و تهيـه    دستورالعملتصريح شده در اين  ي پايه وليت رعايت اصولومس -     
 ي هـده ع بـر  بي و صـحت مطالـب آن تمامـا   گـزارش ارزشـيا   ي ارزشيابي، تهيه فرآيندوليت انجام ومسهمچنين ارزياب است.  ي عهده

همچنـين ارزيـاب بايـد     .كـاري ارزيـاب باشـد    ي ور به مهر و امضاه. گزارش ارزشيابي بايد مماستدار  ارزياب واجد شرايط و صالحيت
 ،اي الزامي اسـت  كه داشتن گواهي فعاليت از يك مركز حرفه در مواردي .ارايه كنددر ابتداي گزارش را بودن خود  مدارك واجد شرايط

 ه كند.يگواهي را ارااين  بايد ارزياب
 .تنظيم، نگهداري كندسال از تاريخ  سهبه يك گزارش ارزشيابي را حداقل به مدت  طوبارزياب بايد تمامي اطالعات مر -     
. انجـام شـود  ي مـورد مطالعـه توسـط تـيم ارزيـابي      يتواند در صورت نياز و با توجه به پيچيدگي و گستردگي دارا ارزشيابي مي -     

ول اصلي، سرپرست تيم ارزيـابي اسـت كـه بايـد يـك      وافراد تيم ارزيابي بايد در گزارش عنوان شود. در هر حال مس املمشخصات ك
هاي ارزشيابي قبلـي   تواند از كمك اشخاص متخصص ديگر و يا از گزارش مي دار صالحيتباشد. همچنين ارزياب  دار صالحيتارزياب 

وليت اثبات صالحيت آنـان  وصورت استفاده از كمك افراد ديگر مس استفاده نمايد. در ،دار تهيه شده است كه توسط اشخاص صالحيت
 ارزياب اصلي است. ي عهده بر
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ارزياب استقالل -3-3  

خـود را بـا    ي مسـتقيم فعلـي و گذشـته    گونه ارتباط مستقيم يـا غيـر   هر ،تحاصر باشد و بهبايد مستقل  دار يتحارزياب صال -     
عدم وابسـتگي   است كهداراي اعتبار در صورتي . گزارش ارزشيابي ، اعالم داردنفعبي و يا با ديگر موسسات ذيارزشيا ي دهنده سفارش

 نفع اثبات و گواهي شود.هاي ذي طرف هر يك از كارشناس به
سسـاتي كـه   و يا ارتبـاط مـالي بـا مو    منفعتگونه  ترين اصل براي عدم وابستگي و استقالل اين است كه كارشناس هيچ مهم -     

 نداشته باشد.  گزارش ي طي دو سال قبل از تهيه ،شود مي استفادهو يا از اطالعات آنها شود  تهيه ميگزارش براي آنها 
و نبايـد مقـدار    شود ميگزارش تعيين  ي هاي قانوني و بر اساس زمان تهيه اساس تعرفه گزارش بر ي تهيه ي الزحمه ميزان حق -     

گـزارش را   ي هاي مرتبط بـا تهيـه   داشته باشد. كارشناسان نبايد هيچ وجهي به جز كارمزد معمول و هزينهدارايي اي با ارزش  آن رابطه
 د.  نقبول كرده و يا طلب كن

دليل اين موضوع و چگونگي ارتباط ارزيـاب بـا موسسـات     ،كارگيري ارزياب مستقل وجود نداشته باشد كه امكان به صورتي در -     
 .اعالم شود به صراحتدر ابتداي گزارش ارزشيابي  بايد ارزشيابي نفع در نتايجذي

سفارش يك ارزشيابي  ي نحوه -3-4  

طـالع  معقول موارد ارزشيابي و شرح خدمات را به ا ي صورت كتبي و در قالب يك قرارداد معتبر و با هزينه  دهنده بايد به سفارش -    
 ارزياب برساند.

دهنـده اسـت    سـفارش  ي وظيفهه دهد. ياب ارزياب و اثبات صالحيت او ارابايد داليل خود را براي انتخ ارزشيابي ي دهنده سفارش -    
 ي آمده است، مطمئن شود. توانايي ارزياب بايـد از حيـث نـوع پـروژه     راهنمال ارزياب مطابق آنچه كه در اين استقال و صالحيتكه از 

 قرار گيرد. ارزياب مورد بررسي ي تخصص و تجربه ،مورد ارزشيابي
و يـا شـرايطي را    دهـد را در اختيار ارزياب قرار  دارندثير اارزشيابي ت ي دهنده بايد كتبا تمامي اطالعات الزم كه بر نتيجه سفارش -    

 . شودفراهم كند كه اين اطالعات به ارزياب تحويل 
كافي برخوردار بوده و تمامي اطالعات الزم و بـه روز  گيري بايد اطمينان حاصل كند كه اطالعات از صحت  ارزياب قبل از نتيجه -    

 داده شده است. شده در اختيار وي قرار
 دريافت كند:دهنده به صورت كتبي  از سفارش راموارد زير  ،كار  ارزياب بايد قبل از شروع به -    

 .است دهنده سفارش در حد دانش بوده وثر وگزارش م ي تمامي اطالعات و مطالب مربوط كه در نتيجه -الف    
 دسترسي داشته باشد. ارزشيابيبا موضوع  مرتبطمدارك  به افراد و بايد ارزياب بسته به نياز و تشخيص خود -ب    
 ي بايد در اختيار ارزياب قرار گيرد و ارزياب بايـد از آنهـا در تهيـه    ،دهنده محرمانه تلقي شود گونه اطالعاتي كه از سوي سفارش هر    

نبايـد بـه آن اطالعـات اشـاره شـود. ارزيـاب بايـد         ،گيرد مي از گزارش كه در اختيار عموم قراراي  ولي در نسخه ،فاده كندگزارش است
 را محرمانه اعالم كرده است.ها دهنده آن مشخص كند كه چه مقدار از نتايج گزارش بر اساس اطالعاتي تهيه شده است كه سفارش
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مراحل اجراي ارزشيابي -3-5  

 ها بندي دارايي سازي اطالعات و طبقه آوري و آماده معج -3-5-1

       اري و اتمـام ذخيـره را   كمراحل اكتشاف تا پايان عمليـات معـدن   معدني شاملعمليات  مراحل مختلف ،هاي معدني داراييارزشيابي      
  .انجام شودارزشيابي ممكن است در هر يك از اين مراحل  گيرد. مي دربر

آوري و بررسي مجموعـه اطالعـاتي كـه در ذيـل      نياز و نوع دارايي مورد بررسي، الزم است كه ارزياب نسبت به جمعبسته به  -     
 .كندآمده است، قبل از انجام ارزشيابي اقدام 

 ؛منطقهمحيطي هاي زيست و محدوديتشناسي  موقعيت محلي و شرايط زمين -
 ؛عمليات معدني ي تاريخچه -
 ؛هاي صادره) ني و مالكيت (پروانهوضعيت قانو ي تاريخچه -
 ؛اطمينان موجود ي ر با توجه به درجهيفيت ماده معدني و تعيين جدول ذخاتخمين مقدار و كي -
  ؛معدني ي هاي آتي با توجه به كيفيت و وضعيت ذخيره برآورد هزينه -
 ؛اري و فرآوريكمعدن شتوجه به رونياز با  تجهيزات مورد -
 ؛اندهباقيم ي ميزان ذخيره -
 ؛توليد (ظرفيت) ساالنه -
 ؛معدني ي متوسط قيمت فروش واحد ماده -
 ؛هاي توليد هزينه -
  ؛در گردش ي ميزان سرمايه -
  ؛ميزان ماليات و حقوق دولتي -
  ؛وضعيت سوددهي -
 ؛برآورد ارزش امتيازها -
 ؛آالت و تجهيزات عداد و نوع ماشينت -
 ؛و تجهيزاتآالت  ماشينهاي  قيمت اوليه و هزينه -
  ؛مبالغ تجديد ارزشيابي شده -
 ؛عمر و ميزان استهالك انباشته -
 .اندهميارزش باق -

 ارزشيابي انجام -3-5-2

 موارد زير بايد انجام گيرد:در انجام فرآيند ارزشيابي    
 ؛آن نفع، زمان، مكان و شرايط ويژهربط و ذيتعيين اهداف ارزشيابي، ذي -1
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هاي مالي  ها و بررسي گزارش مطالعه تاريخچه فعاليت: هاي آن شامل و دارايي معدنياز واحد انجام بررسي اوليه  -2
 ؛اي و مديريتي دوره

 ؛هاي مكاني مناسب تقسيم كار در بخش كاري و احتماال ي برنامه ي تهيه -3
  ؛ها آالت و ساير موجودي ماشين ،كاملي از تجهيزات فهرست ي تهيه -4
 ؛كاربرد و يا موقعيت مكاني ،عمر كاري ،ابعاد ،سازي واحدهاي مشابه از نظر نوع بندي و خالصه گروه -5
هاي مشهود، تجديد ارزشيابي و تعيين قيمت روز و تصحيح قيمت بر اساس  تمامي دارايي ي تعيين قيمت (هزينه) اوليه -6

 ؛استهالك) ي عمر مفيد و سن دارايي (محاسبه
عمر  ها با توجه به جز زمين) و تصحيح هزينه  ههاي ثابت (ب سازي تمامي دارايي هجايگزيني و دوبار ي برآورد هزينه -7

 ؛هاي موجود مفيد و سن دارايي
 ؛متعارف زمين و برآورد قيمت روز -8
 ؛هاي جاري در گردش و ساير دارايي ي برآورد ارزش سرمايه -9

 ؛هاي نامشهود متعارف مجموع داراييبرآورد ارزش فعلي و  -10
 ؛ ورد نرخ بازگشت سرمايهبرآ -11
 ؛برآورد تمامي درآمدهاي آتي -12
 ؛ندنضه كد عرنتوان برآورد ارزش كل مجموعه بدون تقسيم آن به اجزا، با توجه به نوع خدماتي كه مي -13
لف خريد و فروش هاي مخت برآورد ارزش متعارف و عادالنه از روش ازبرآورد ارزش بازار با توجه به قيمت متعارف  -14

  ؛هاي مشابه دارايي
 ؛)10 و 9، 8، 6ها (جمع مراحل  گذاري برآورد ارزش كل مجموعه از طريق ارزش فعلي مجموع سرمايه -15
 ؛)10 و 9، 8، 7سازي (جمع مراحل  هاي جايگزيني و دوباره برآورد ارزش كل مجموعه از طريق مجموع هزينه -16
 )؛15 و 14، 13، 12مراحل (لف هاي مخت از روش حاصلارزش  ي مقايسه و مقابله -17
هاي مختلف و دادن وزن به هر يك به نسبت  گيري نهايي و تعيين ارزش كل با توجه به نتايج حاصل از روش نتيجه -18

 ها.  يك از اين ارزش دقت و سطح اعتماد هر

 هاي معدني هاي ارزشيابي دارايي رويكردها و روش -3-6

دارد. با اين وجـود   آزادي عمل ،و انواع دارايي تحت بررسي ي شيابي با توجه به شرايط پروژهارزياب در انتخاب روش مناسب ارز -  
 دهد.ه يارا را ارزياب بايد داليل روشن و كافي در حمايت از تصميم خود در انتخاب روش ارزشيابي

     هـاي معـدني مـورد اسـتفاده قـرار       ايـي ي داريابدر ارزشـ  اي به شـرح زيـر   اي) و هزينه درآمدي، بازار (فروش مقايسه رويكردسه  -  
 :دگيرنيم

هـاي   جريـان نقـدينگي پـروژه    بررسيهاي تعيين سوددهي و  تمام روش است وبر اصل سود مورد انتظار  مبتني آمدي در رويكرد -    
  شود. ني را شامل ميدمع
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 در اين زيرا شود ناميده مينيز معامالت مشابه  ي مقايسه رويكردگاه رويكرد اين  ،بر اساس اصل جانشيني استوار است بازار رويكرد -    
  شود. هاي مشابه فروش رفته مقايسه مي ي با دارايييابدارايي مورد ارزش رويكرد

 رسد.  ها مي ها به ارزش دارايي و از طريق تجزيه و تحليل هزينه استهاي انجام شده  اصل هزينه مبتني بر اي رويكرد هزينه -    

بايد با ذكر داليل كافي عـدم اسـتفاده از سـاير     ،كه از يك رويكرد در ارزشيابي استفاده شودبر اين باور باشد اگر ارزياب  -تبصره  
 رويكردها را توضيح دهد.

و ريسك طبيعـي موجـود    ميزان عدم قطعيتكردن  منعكس براي ها، اي از قيمت بازهصورت   هبايد ب يمعدن يها ارزشيابي دارايي - 
 انتخاب بايد توضيح داده شود.  ي نحوه قيمت درج شده باشد، در آن صورتتنها يك  گزارش. اگر در شودگزارش  ل ارزشيابي،در مراح

ميـزان پيشـرفت   هاي معدني بـر اسـاس    معدني دارد. دارايي ي پيشرفت پروژه ي بستگي به مرحله براي ارزشيابي انتخابي رويكرد - 
 شوند: ميتقسيم  زير ي به چهار دسته كار
 ؛اكتشاف ي مرحلهدر  هاي دارايي -1   
 ؛شناخته شدهي داراي ذخاير ها دارايي -2   
 ؛سازيآماده ي معادن در مرحله -3   
 .توليد ي مرحلهمعادن در  -4   

 شود. هاي معدني استفاده مي نواع داراييا مناسبي است كه معموال براي ارزشيابي هايرويكرد ي دهندهنشان 1-3جدول        

 هاي معدني هاي ارزشيابي براي انواع دارايي كاربرد رويكرد -1-3جدول 

 ي مرحلهدر  نمعاد

 توليد

 ي مرحلهدر  نمعاد

 سازي آماده

ر يذخا دارايي داراي

 شناخته شده

دارايي در 

 اكتشاف ي مرحله

 نوع دارايي

 رويكرد ارزشيابي

 يرويكرد درآمد شود توصيه نمي در موارد خاص بلي بلي

 بازار رويكرد بلي بلي ليب بلي

 اي هزينه رويكرد بلي در موارد خاص شود توصيه نمي شود توصيه نمي

 

 
هـاي معـدني          هاي رايج در ارزشيابي دارايي روش 2-3در جدول رويكردهاي ارزشيابي هستند.هاي  مجموعهارزشيابي زيرهاي  روش    

 روش آمده است.به همراه شرح مختصري از هر  بر اساس رويكرد مربوط
 :گرفتدر نظر  به شرح زير ديگري را نيز يكننده، بايد فاكتورهاي تعيينشدي كه عنوان يهاها و دستورالعملعالوه بر روش    

 . عدم قطعيت در ارزيابي ذخيره معدني -
 محيطي.زيست مسايل -
 . ل مربوط به حفظ ميراث فرهنگي و آثار باستانييمسا -

 .آنشناسي، توپوگرافي، آب و هوا و نظاير معدني شامل ژئوتكنيك، آب ينظير مشخصات ويژه منطقه ل فنييمسا -      
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 بر اساس رويكرد هاي معدني هاي ارزشيابي دارايي بندي روش تقسيم -2-3جدول 

 رويكرد ارزشيابي روش ارزشيابي شرح مختصري از روش

 شده ارزش برآورد هاي آتي هزينه ي عالوهه هاي گذشته ب هزينه
0Bاي هزينه 

 هاي قديمي هزينه استخراج شده ي ذخيره  ارزش  وها  ها منهاي بدهي هزينه

 تحليل جريان نقدينگي جريان نقدينگي) براساس NPVارزش خالص فعلي ( برآورد
1Bدرآمدي 

 معامالت مشابه ارزش مشابه باهاي  داراييمقايسه با 
 

2Bبازار 
 

 موجود ي نسبت سرمايه به واحد ذخيره  يم بر مجموع منابع يا ذخاير معدنيها تقس گذاري مجموع سرمايه

 نسبت سرمايه به واحد توليد  توليد ها تقسيم بر مجموع گذاري مجموع سرمايه

 / مشاركتقرارداد ميزان تمايل به پرداخت يا هزينه كردن براي يك دارايي

 محتوي ناخالص فلز ارزش قيمت ×عيار  × تناژ

 / احتماليآماريهاي  روش  هاروش ساير

 GF(P0F1( فاكتور علوم زمين روش 

 گيري تصميم درخت روش 

رويكردهاي ارزشيابي  -3-7  

 گيرند. انجام مياساس اصل كلي جانشيني  براي، بازار و درآمد،  شيوه متداول هزينهسه  ي بهيابشارزهاي روش بيشتر    

  اي هزينه رويكرد -3-7-1

به بيان شود.  كه بايد براي جايگزيني دارايي مورد بررسي پرداخت استاي  تنزيل شده يهزينه ،ارزش يك دارايي يمحاسبه مبناي    
. ، پرداخت كرديا جايگزيني مورد ارزشيابي با كيفيت و شرايط مشابه اي است كه بايد براي توليد و هدف در اين روش تخمين هزينه ،ديگر

 شود. هاي معدني استفاده مي يك روش معتبر در ارزشيابي دارايي عنوان هاي ب روش هزينه

 اي) بازار (فروش مقايسه رويكرد -3-7-2

ارزش عادالنه يك دارايي مورد اسـتفاده   يعنوان روش پايه در محاسبهه از سوي بيشتر ارزيابان و كارشناسان حقوقي ب يكرداين رو    
 ل عرضه و تقاضا در يك بازار آزاد است. يدخالت دادن مسا انعكاس و رقابليت آن د ،اين روش مزيت. گيرد قرار مي

. داليل اصلي اين استبا مشكالت عملي مواجه  ،گيرد ده قرار مياهاي معدني مورد استف كه براي ارزشيابي دارايي بازار وقتي رويكرد    
مقايسه  جهت و بنابراين اطالعات كافي استمعدني اندك  هاي هاي دارايياوال تعداد خريد و فروش .مشكالت در دو واقعيت نهفته است

 كه هر ذخيره معدني از نظر كيفيت، اندازه، موقعيت جغرافيـايي و ميـزان كـار     از آنجا اثاني. گذاري عادالنه در دسترس نيستبراي ارزش
 بود.  تعميم اطالعات موجود با خطا همراه خواهداست،  منحصر به فردانجام شده براي توسعه معدن 

                                                
1. Geoscience factor  



سوف رآ -مصل  ابيف شي رز د ا 2 ين 3 

 

 درآمدي (بازدهي) رويكرد -3-7-3

توان از آن دارايي به دست  اي كه مي بر اساس تخمين درآمد خالص ساليانه ،گذاري ا سرمايهيدر رويكرد درآمدي ارزش يك دارايي و     
. از دست آيـد ه بموع درآمد مج پول تبديل شود تابه  ارزش روز . درآمدهاي ساليانه بايد به روش مناسب تنزيل و بهشود ميتعيين  ،آورد

را  روشگـران ايـن   بعضي از تحليل ،ستاها  سرمايه اوليه در پروژه يشبيه محاسبه روشكار رفته در اين  آنجا كه طريقه محاسبات به
 نامند. رويكرد درآمدي تبديل شده به سرمايه اوليه مي

ني در دسترس نيست و يا ذخيره معدني هنوز به مرحله توليـد  كه اطالعات كافي در مورد قيمت فروش يك دارايي معد در مواردي    
. در اين رويكرد با تخمين درآمد حاصل از فـروش مـواد   را برآورد كردارزش كل پروژه  توان ميرويكرد درآمدي به كمك  ،نرسيده است

روش جريان  معموال از .را تعيين كردي توان ارزش داراي هاي مربوط به توليد مي كردن هزينه هاي آتي پروژه و سپس كممعدني در سال
روش تعيين درآمد به در . هم استفاده كرد ،اند هتوليد نرسيد مرحله هنوز به هايي كه پروژه موردتوان در  مي (DCF)شده  نقدينگي تنزيل

با توجـه بـه    رويكرد. اين شود داده مياختصاص  ير آن، ارزشيانظتاسيسات و  ،تمامي اقالم موجود در يك دارايي معدني از قبيل ذخيره
رويكردهـا بـه دسـت    تري را نسبت به سـاير   و اغلب نتايج واقعي است ترين روش كاربرديهاي معدني  اطالعات موجود در مورد دارايي

دها ارزش يك پروژه عبارت است از ارزش فعلي تمام درآم ،بر تعريف بنا .داردسازگاري . اين روش با تعريف ارزش يك پروژه نيز دهد مي
 شود. كه در طول عمر آن پروژه حاصل مي

هاي ارزشيابي روش -3-8  

  اي هاي مبتني بر رويكرد هزينهروش -3-8-1

 ) AVروش ارزش برآورد شده (روش -الف

 يارزش واقعي يك دارايي معدني در حال اكتشاف (بخش ذخيره معدني) با توجه به توانايي بالقوه آن براي تبديل بـه يـك ذخيـره       
گذاري در يك پروژه اكتشافي و ارزش منابع ارتباط نزديكي بين ميزان سرمايه شود كه ميفرض  AVروش در شود. قتصادي تعيين ميا

كـه در آينـده بـراي     ييهـا  عـالوه ميـزان هزينـه   ه ب ،هاي انجام شده تا به امروز اين روش هزينه درمعدني در حال اكتشاف وجود دارد. 
دهد كه در  هاي گذشته را در محاسبات دخالت مي . البته اين روش فقط آن قسمت از هزينهشود برآورد مي ،اكتشافات صرف خواهد شد

هاي قديمي بايد با توجه به نرخ متوسط تورم به روز شوند.  جهت يافتن نقاط اميدبخش از ذخيره در حال اكتشاف صرف شده است. هزينه
با  ،كه بايد در ارزشيابي منظور شوند را هاي قديمي است كه در آنها درصدي از هزينه شدهبراي استفاده بهتر از اين روش جداولي تهيه 

 ،درصد) باشد 80عنوان مثال اگر احتمال يافتن ذخاير اقتصادي زياد (بيش از ه كند. ب توصيه مي ،توجه به احتمال موفقيت پروژه اكتشافي
هيچ شانسي براي يافتن ذخـاير   اولي اگر تقريب ،شود سبات دخالت داده ميهاي معقول كه تا كنون صرف شده در محا تقريبا تمام هزينه
شوند. در استفاده از اين روش توصيه شده است  هاي قبلي منظور مي هزينهاز درصد)  10تا  5فقط درصد كمي (بين  ،وجود نداشته باشد

ضـرايب   ،خوب و در حال پيشرفت باشـد  ،ماده معدني مورد نظراگر بازار  ،به اين معني كه .كه شرايط بازار نيز بايد مورد توجه قرار گيرد
 صورت در جهت كاهش ارزش نهايي اعمال شود. مثبتي در جهت افزايش ارزش و در غير اين
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1Fهاي اكتشاف روش فاكتور هزينه -ب

1  (MEE)  

توان به عنوان راهنما بوده و از آن ميهاي صرف شده در اكتشاف يك ذخيره تابعي از ارزش يك پروژه  گذاري و هزينهميزان سرمايه    
. فرض اصلي اين روش اين است كه معموال ارزش يك ذخيره معدني تابعي از ميزان كردهاي در حال اكتشاف استفاده  در ارزشيابي پروژه

 است.هاي مرحله اكتشاف هزينه
 هاي ثبت شده (تاريخي) روش هزينه -پ

مربوط به  يهاي معوقه ها، تعهدات و بدهيهمچنين وام .ابدي كاهش مي ماده معدنياستخراج  ارزش يك واحد معدني در حال توليد با    
هاي معدني با اسـتفاده از روش   ارزش دارايي يهايي براي محاسبهعنوان مالكه ب عاملدارايي نيز بايد در آينده پرداخت شوند. اين دو 

هاي مربوط ارزش تعهدات و بدهيبايد براي تعيين ارزش يك دارايي معدني  روش در اين. بنابراين هستندتاريخي (ثبت شده) هاي  هزينه
 .شودهاي انجام شده كسر  از ميزان هزينه استخراج شده يبه دارايي و يا ارزش ذخيره

 هاي مبتني بر رويكرد بازار روش -3-8-2

 روش معامالت مشابه -الف

هايي است بررسي قيمت ،رود كار مي  بهي معدني و به صورت يك واحد كامل ياراهايي كه در تعيين ارزش يك ديكي ديگر از روش    
مشكل اصلي ايـن روش   هاي مشابه است. اساس اين روش بر پايه تشابه ارزش داراييكه در نقل و انتقاالت مشابه پرداخت شده است. 

مشابه و در فاصله زماني معقول  اكه معامالت نسبت  صورتي . دراستتعيين ميزان شباهت پروژه مورد بررسي با نقل و انتقاالت انجام شده 
گيرند. همچنين اگر گزارش ارزشيابي از موارد مشابه موجود  ها مد نظر قرار صورت گرفته باشد، اين موارد بايد بررسي شده و در ارزشيابي

 .بررسي شوندها نيز بايد باشد، اين گزارش

 هاي سر انگشتيروش -ب
كار روند، در اين راسـتا   ريع ارزش منابع و ذخاير معدني بهدر تعيين س توانند ميي نيز با رويكرد بازار وجود دارند كه هاي ديگرروش    
نام بـرد. در روش اول كـل    »ان توليدزنسبت سرمايه به مي«و روش  »گذاري به منابع يا ذخاير موجودنسبت سرمايه«توان از روش  مي

گذاري انجام شده را به كل سرمايه ،كنند و در روش دوم نيز به طريقي مشابهر كل ميزان ذخيره تقسيم ميگذاري انجام شده را بسرمايه
 كنند.  ميزان توليد تقسيم مي

 

 هاي مبتني بر رويكرد درآمدي روش -3-8-3

 )NPVروش ارزش خالص فعلي ( -الف

   ، كـرد هـاي اوليـه و جـاري را مشـخص      كه بتوان در آن هزينـه  اشدشته بدا اري قراركاي از عمليات معدن اگر واحد معدني در مرحله    
كـامال معـادل ارزش    NPV. البته اين بدين معني نيست كـه  استارزشيابي  براي ) روش غالبNPVارزش خالص فعلي ( يمحاسبه

       ارزش پـروژه برقـرار اسـت.    محاسـبه شـده و   NPV داري بين ميزانولي همواره ارتباط مستقيم و معني ،عادالنه بازار يك پروژه است

                                                
1 - Multiple exploration expenditure 
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هـاي  را در ضرايبي كـه بـا روش   NPVدست آمده از طريق محاسبه ه كه غالبا براي تعيين ارزش يك دارايي معدني، ارزش بطوريه ب
 كنند.  ضرب مي ،آيند دست مي هخاصي (با استفاده از معامالت مشابه در بازار نقل و انتقاالت) ب

بايـد در   ،هاي عملياتي وجود نـدارد  اقتصادي بوده و قطعيت كامل در مورد هزينه -هنوز در مرحله بررسي فنيدر مواردي كه پروژه     
ترين ايـن  هاي مالي موجود معطوف كرده و تاثير آن را بر ارزش دارايي معدني در نظر گرفت. از مهم محاسبات توجه بيشتري به ريسك

 .اشاره كردبيني شده و يا عدم قطعيت در تعيين ميزان ذخيره ي پيشعدم دستيابي به درآمدها بهتوان  ها مي ريسك

 ها و رويكردها  ساير روش -3-8-4

2Fهاگذاري فرصتقيمت -الف

1 )OP( 

هايي كه اطالعات خيلي كمي در مورد آنها وجود  دارايي ،هايي كه در مراحل اكتشافي قرار دارند اين روش اغلب براي ارزشيابي دارايي    
حتي اگر جريان نقدينگي محاسبه شده براي آن  .رود كار مي  به ،هايي كه جريان نقدينگي آنها در شرايط مرزي است راي داراييب و دارد

 هاي استاندارد كم يا منفي نشان داده شود. ها با استفاده از روش دارايي
ن حقوقي (البته نه تعهد) براي خريد يـا فـروش ارز،   وجود آمد هها نوعي قرارداد هستند كه عموما موجب بدر اصطالح مالي، فرصت    

 . »(فروش) فرصت اعطا شده«و  »(خريد) فرصت مطالبه شده«: شوند مينوع كلي تقسيم دو ها به شوند. فرصت سهام يا كاال مي

تعيين شـده بـراي   : دارنده اين نوع فرصت در واقع داراي حق خريد يك كاال يا سهام با يك قيمت از پيش فرصت مطالبه شده -   

، با افزايش قيمت كاال يا سهام مورد نظر در بازار معـامالت ايـن فرصـت بـراي صـاحب آن، داراي ارزش      استيك دوره زماني خاص 
 بيشتري خواهد شد. 

: اين نوع فرصت حقي است (نه تعهد) براي فروش يك كاال يا سهام، با قيمتي از پيش تعيين شـده، در يـك   فرصت اعطا شده -   

 وره زماني خاص. د
 ) GF( شناسيروش فاكتور زمين -ب

اساس وضعيت ذخيـره بـرآورد    پروژه بر يدر اين روش ابتدا قيمت پايه .هاي اكتشافي كاربرد دارد در تعيين ارزش پروژه GFروش     
د. اين شرايط بر اساس شرايط بازار زنن كننده، ارزش آن را تخمين ميدادي از ضرايب و فاكتورهاي تنظيمكار بردن تعه سپس با ب شود. مي

 .شود ميتعيين  ،رود و ميزان انتظاري كه از وضعيت ذخيره معدني مي

3Fگيريروش درخت تصميم -پ

2 

اي كه براي كشف موفق يك ذخيره  ابتدا هزينه ساليانه در اين روش شود. ميتوصيه براي ارزشيابي ذخاير در حال اكتشاف اين روش     
 شود.  برآورد مي توجه به احتماالت موجود ا، بمعدني الزم است

 توليد قبل ازمعدني  هاي پروانهارزشيابي  -3-8-5

نظر گرفتن احتمال موفقيت و يا  بيني  درآمد و با درتوان بر اساس پيش ارزش يك پروژه معدني كه هنوز به توليد نرسيده است را مي    
شناسي، ژئوفيزيكي و مهندسي اس تجزيه و تحليل دقيق تمامي اطالعات موجود زمينها بر اس بينيعدم موفقيت پروژه تعيين كرد. پيش

                                                
1. Option pricing 
2. Decision tree analysis  



2 ي  راهنماي 6 اب شي رز يا ي را دندا ع يهاي م  

 

        شـود. در مرحلـه بعـد بايـد احتمـال موفقيـت يـا         هاي مشابه در مناطق مشابه نيز كمك گرفته مـي  پذيرد و از تجارب پروژه صورت مي
هاي  ميزان احتمال و ارزش (يا هزينه) حالت ،گيريطريق درخت تصميم اي برآورد گردد. در ادامه بايد از بينانهعدم موفقيت به طور واقع

 موفقيت يا عدم موفقيت را تبديل به ارزش نهايي پروژه نمود.
بهره يا كمهاي  هاي مالياتي و يا تسهيالت خاصي نظير وام معافيت ،شوند هاي اكتشافي كه با شكست مواجه مي ه براي پروژهچچنان    

  ي منظور شوند.ياباين گونه تسهيالت نيز بايد در ارزش، در صورت شكست كامل پروژه) اعمال شوندحتي بدون برگشت (
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  شرایط عمومی گزارش ارزشیابی -1- 4

  :هاي ارزشیابی عبارتند از گزارش
مورد ارزشیابی عملیات اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدنی مربوط به مسایل فنی  ،هادر این نوع گزارش :هاي فنیگزارشالف) 
  گیرد.  قرار می
 ي گیرندهها ممکن است دربر گونه گزارش  این شود. درج مییی معدنی اارزش یک دار ،ها گزارش نوع : در ایني ارزشیابیهاگزارش ب)

محیطی و شرایط عمومی اقتصادي که ممکن مالحظات زیست ،اجتماعی -مسایل سیاسی عواملی از قبیل قیمت فروش محصوالت،
  .باشد نیز ،داست ارزش مالی یک پروژه را تحت تاثیر قرار دهن

  عبارتند از: ،ي گزارش فنی باید مورد توجه قرار گیرند مالحظات عمومی که در ارایه 
 ي گزارش باید هدف از تهیه ي کننده گیرد. تهیه ارزشیابی مورد استفاده قرار می ي پایهگزارش معموال به عنوان گزارش فنی  -   

 گزارش به روشنی هاي  و کاستیها  طالب مورد استفاده را به همراه محدودیتگزارش و نوع آن (فنی یا مالی) و همچنین مراجع و م
ها ممکن است در اثر تغییر شرایط و یا زمان تغییر کند، زمان ارزشیابی و  که ارزش دارایی در ابتداي آن بیان کند. با توجه به این

تغییرات ارزش برآورد شده در  ي نحوه یا نمودار دامنه و االمکان به صورت جداول و حتی شرایط موجود باید در گزارش عنوان شود و
  .شودبرابر زمان یا سایر شرایط متغیر مشخص 

  باشد. استفادهگزارش باید به نحوي نوشته شود که براي طیف وسیعی از افراد با سطح اطالعات فنی و مالی متفاوت قابل  -   
  .توضیح داده شودعلل این تفاوت  باید ،ت قابل توجهی داشته باشدتفاوهاي قبلی  با گزارش خاصیک مورد  اگر نتایج -   
به  آنیک نسخه از  ،ییگزارش نها ي هیبا ذکر مرجع کامل آورده شود. قبل از ارا ،شود می هر نوع مطلبی که از افراد دیگر نقل -   

مشخص و در گزارش نهایی  ،بودن اطالعات محرمانهصحت اطالعات و یا  د از قلم افتاده،رموادهنده تحویل داده شود تا  سفارش
  .اصالح شود

باید ارجاع داده شود و در صورت لزوم  ها دارند، به این گزارشفنی بایگانی شده  هاي گزارش به هایی که نیاز ارزشیابی در مورد -   
  .پیوست شوداصلی  به گزارش  ها اي از آن نسخه
قرار  مورد بررسی ها در مورد ذخایر و منابعی که در گزارش ارزشیابی بندي هقطبتخمین از ذخایر و منابع معدنی و تعاریف و  -   
  و مطابق با استانداردهاي مورد قبول در داخل کشور باشد. شونداند، باید به روشنی بیان  گرفته
و چهار ماه قبل از ارزشیابی  در بیست موجودهاي  باید تمامی ارزشیابی ضمن در. قید شودتاریخ ارزشیابی  بایددر گزارش ارزشیابی  -   

  .ها در گزارش ذکر شود ف بین آنگونه اختال هر و بررسی
  .ذکر شودهاي اصلی در ارزشیابی  و محدودیت فرضیاتها،  گزارش ارزشیابی باید تمامی ریسکدر  -   
طور کلی ه محصوالت و ب بینی مقدار فروش، قیمت گزارش ارزشیابی باید وضعیت فعلی تولید معدن، کیفیت تولید، پیشدر  -   

  .قرار گیردمعدنی مورد بررسی  ي وضعیت بازار ماده
  .شود امضا فرد حقیقی یا حقوقی داراي صالحیت ي وسیلهه ب بایدگزارش ارزشیابی  -   
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  گزارش ارزشیابی محتواي -2- 4

  گیري باشد.  همحاسبات ارزشیابی و نتیج ي مقدمه، نحوه، فهرست مطالب گزارش ارزشیابی باید داراي چکیده،
  .تواند حسب مورد، تغییراتی در آن بدهد ساختار کلی گزارش ارزشیابی به شرح زیر است و ارزیاب می

 ؛چکیده -

  ؛فهرست مطالب -
  ؛مقدمه -
  ؛اهداف و دامنه ارزشیابی -
  ؛مورد استفادهاستانداردهاي  -
  ؛یربناییهاي دسترسی و امکانات زموقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، راه -
 ؛وضعیت مالکیت -

   ؛ برداري تاریخچه و سوابق اکتشافات و بهره -
  ؛معدنی يمشخصات ماده -
   ؛ مطالعات اکتشافینتایج  -
  ؛معدنی ي و ذخایر ماده میزان منابع -
  ؛محیطیزیستمالحظات  -
  ؛يبرداربهرهوضعیت  -
  ؛وضعیت فرآوري -
  ؛هاي اصلی ها و محدودیت ریسک  ، فرضیات -
  ؛هاي ارزشیابی و روش رویکرد -
   ؛محاسبات ارزشیابی -
  ؛ها نتایج ارزشیابی -
  ؛مراجعفهرست  -
   .هاي ارزیاب کننده، رزومه و گواهینامهها شامل اسناد و مدارك حمایت پیوست -

  هاي کیفی گزارش ارزشیابی ویژگی -3- 4

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مناسبات حقوقی جامعه قرار  تاثیر اوضاع و احوال اقتصادي،  ، تا حدود زیادي تحتگزارش ارزشیابی
باشد. اهم این   طور نسبی صحیحه ، قابل اعتماد و بگیري ود باید براي قضاوت و تصمیمش اما در هر حال، اطالعاتی که فراهم می ،دارد

 آورده شده است.  1-4ها در شکل  ویژگی
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  هاي کیفی یک گزارش ارزشیابی ویژگی - 1- 4شکل 

  فهرست مطالب  -4- 4
تشخیص  یات بهیو سطح جز هاضرورت پرداختن و یا عدم پرداختن به بخش گزارش ارزشیابی در حالت کلی شامل موارد زیر است که

  . بستگی داردارزیاب 
  چکیده  -1- 4-4

دنی) مورد ارزشیابی، مختصري از تعاریف، اهداف، زمان و تاریخ ارزشیابی، وضعیت مجموعه (معدن یا پروژه مع شامل شرحاین بخش 
ذخایر و منابع   بینی تولید آتی،وضعیت فعلی، پیش  اکتشافات و تولید، يشناسی، تاریخچهشناسی و کانیوضعیت زمین  موقعیت جغرافیایی،

   .استگیري نهایی نتیجه ارزشیابی و نتیجه  هاي ارزشیابی،ها و نگرشروش  محیطی،نی موجود در منطقه، مالحظات زیستمعد
  مقدمه و کلیات -2- 4-4

  این بخش شامل موارد زیر است:
  ؛ها سفارش گزارش و مالحظات مربوطه و محدودیت ينحوه -

 

قابل فهم بودن 

گیري   در تصمیمموثر    

  قابلیت اعتماد 

طرفانه  بی 
بودن  

معتبر بودن   

رجحان محتوي   
بر شکل   

مستند بودن   

صحیح بودن  کامل بودن   

ارتباط موضوعی 

قابلیت مقایسه   

مفید براي   
  ارزیابی

مفید براي   
  بینیپیش

  

  به روز بودن  
  

ثبات رویه   وحدت    شفافیت
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   ؛اهداف ارزشیابی و کاربرد نهایی آن -
  ؛بیان تاریخ و زمان اجراي ارزشیابی و تاریخ تهیه گزارش -
  ؛مچنین اقرار به استقالل ارزیابانکار و هافراد هم يگزارش و کلیه يول تهیهومس  نام ارزیاب (ارزیابان) -
  ؛تعیین نوع ارزشیابی -
  ؛کار رفته در گزارش ههاي اختصاصی ب تعاریف و معانی واژه هیارا -

  اهداف و دامنه ارزشیابی  -3- 4-4
  اهداف و دامنه ارزشیابی شامل موارد زیر است:

  ؛کاربرد ارزشیابی يدامنه -
  ؛تشریح اطالعات موجود و منابع -
  ؛ها دادهچگونگی اعتبارسنجی  -
  ؛مشخص نمودن محرمانه بودن اطالعات و بیان دالیل آن -
  گونه ادعا که در مورد اطالعات اولیه و مالکیت بر معدن وجود دارد.  بیان موارد اختالف و هر -

  انطباق و رعایت استانداردهاي رایج کشور -4- 4-4
  ؛هاي معدنی دارایی هاي عمومی در زمینه ارزشیابی ها و راهنما امهن ینیانطباق و رعایت آاعالم موضع درباره  -
  .آنهااستانداردها و تشریح دالیل عدم انطباق با  بیان موارد -

  هاي دسترسی و امکانات زیربنایی موقعیت جغرافیایی، راه -5- 4-4
  ؛مربوطههاي  ن نقشهه اطالعات کافی در خصوص موقعیت مکانی مجموعه مورد ارزشیابی و ضمیمه نمودیارا -
  ؛شریح نحوه دسترسی به محل و فواصل آن تا مراکز شهري و نقاط شناخته شدهت -
رسانی، وجود منابع آب، مخابرات، مراکز ها، برقآهن، بنادر، فرودگاهیر راهظتشریح میزان دسترسی به امکانات زیربنایی ن -

  ؛هاي مربوطه به همراه نقشه رسانی و نیروي انسانیخدمات
 ،هاي محلی، خطر وقوع سیل ، نارضایتیمسایل امنیتیاي در مورد هر گونه وضعیت ویژه در منطقه نظیر  خالصه يهیارا -

  .آنهازلزله و نظایر 
  مالکیت و وضعیت قرارداد اجاره  -6- 4-4

و یا  تملک يینهدر زماختالف تشریح وضعیت مالکیت چه در مورد زمین و یا حقوق و مجوزها و بیان هر گونه مشکل و  -
  ؛اجاره در منطقه مورد مطالعه

هاي مختلف و یا هر گونه ادعا و اطالعات الزم در مورد قراردادهاي اجاره و یا توافقات مبتنی بر مشارکت شرکت يهیارا -
  هاي تحت بررسی و ارزشیابی. دعواي حقوقی بر سر تصاحب زمین و یا سایر دارایی
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  شناسی  وضعیت زمین -7- 4-4
  ؛شناسی در آن سازي و کانی شناسی منطقه مورد مطالعه و نحوه کانیتشریح وضعیت زمین -
یات الزم در خصوص وضعیت سنگ میزبان و ماده معدنی در خصوص ابعاد و شکل یاطالعات کافی با ذکر جز يهیارا -

  ؛سنگی منطقه سازي شده، نوع، خصوصیات و وضعیت ژئومکانیکی و مکانیکمنطقه کانی
سازي کانسار و هاي متخصصین در خصوص ژنز و مدل اي از مطالعات علمی و بیان نظرات و تئوري خالصه يهیراا -

  ؛ر آنینحوه تشکیل و نظا
  یات کمی و کیفی مربوطه. یسازي شده با ذکر جزکانی  شناسی و مشخص نمودن مناطق هاي زمین نقشه يهیارا -

   عملیات اکتشافینتایج  -8- 4-4
  ی انجام شده.اکتشاف عملیات يلیهکتشریح  -

  برداري و عیارسنجی نمونه -9- 4-4
آوري شده و  هاي جمع داري یا چگالی نمونهیات محل، تعداد، نوع، ماهیت و فاصلهیگیري و جز هاي نمونهتشریح روش -

  ؛تحت پوشش يناحیه
  سازي، کنترل کیفیت نتایج و سطح اعتماد آنها. هاي آمادهخالصه روش -

   برداري بهرهتاریخچه و سوابق  - 10- 4-4
جداول توازنی در مورد ذخیره باقیمانده و  يهید و تاریخچه تولید سالیانه و ارااطالعات در مورد وضعیت تولی يهیارا -

  ؛میزان تولید شده تا زمان ارزشیابی
  وجود چنین منابعی.  تشریح وضعیت منابع و ذخایر معدنی در نزدیکی منطقه مورد مطالعه در صورت امکان و -

  منابع و ذخایر ماده معدنی  - 11- 4-4
  ؛ها میزان اعتبار تخمینبرآوردهایی از منابع ماده معدنی و ذخایر آن و  يهایار -
  منابع و ذخایر معدنی. بندي رده -

   فرآوري - 12- 4-4
  ؛پی و دستگاهیومیکروسک ،شناسیکانی مطالعات -
  ؛فرآوريي آزمایشات برا کلی گیري نمونه يتشریح رویه -
  ؛فرآوريیات آزمایشات یجز يهیارا -
  هاي پیشنهادي.  فلوشیتو  عملیات فرآیند -

   محیطیزیستمالحظات  - 13- 4-4
  ؛و مجوزهاي مورد نیاز  محیطیزیستاستانداردهاي  -
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و رسیدگی قرار گیرند  که باید موردنظیر بازسازي و نحوه تعطیلی معدن و نظایر آنها ل محیطی یطرحی از مسا يهیارا -
  .هاي مربوطه برآورد هزینه

   برداري بهره - 14- 4-4
  ؛براي آیندهي هاي پیشنهادوضعیت فعلی و فعالیت تشریح -
پذیري و امکانمطالعات پیش  ،مطالعات فنییک شرح کامل از  يیهپذیري است، ارادارایی در مرحله مطالعات امکان اگر -

  ؛براي کارهاي آتی ي موجودهاشده و طراحی شده و بررسی اهمیت این مطالعات و طرحپذیري تکمیل مطالعات امکان
 عملیات  شدگی،رقیق  اري و فرآوري،کمعدن هايه یک شرح کامل از روشیوقتی دارایی در حال تولید است، ارا -

هاي مدیریتی و قابلیت  ،ییبنازیرنیازهاي هاي عملیاتی،  از هزینه برآوردي  و خروجی، تولیديهاي ژیکی، ظرفیترمتالو
  ؛بازاریابی محصوالت

هاي  راهکاریی تاثیر داشته باشد و بررسی او مالی که ممکن است بر ارزش دار فنی ل و مشکالتیمساتشریح  -
  ؛آنها حلپیشنهادي براي 

  ؛ها و حقوق دولتیمالیات  قراردادها،  هاي اولیه و جاري، از هزینه لیستی يهایار -
  .و مالی مشابه یا مطالعات اقتصادي (DCF)تحلیل جریان نقدینگی  گونه یات و نتایج هریجز يهیارا -

  هاي اصلی ها و محدودیتریسک  ، فرضیات  - 15- 4-4
           ها، نظرات و نتایجتحلیلتجزیه و بر ممکن است اي که  تشریح و بررسی تمام تعهدات و شرایط محدودکننده -
  ؛ندباش گذاررتاثی ،دست آمده هب

 اقتصادي، محیطی، بازاریابی -اجتماعی  هاي تکنیکی، عملیاتی، مالی،هاي مرتبط با دارایی شامل ریسکریسکتحلیل  -
  ؛ظایر آنهاو ن
  . دهنده در اختیار ارزیاب قرار گرفته استی که از سوي سفارشاعتماد به اطالعات بررسی سطح -

  هاي ارزشیابی و روش رویکرد - 16- 4-4
   هاي، شرح مختصري از روش هاي اخیر (حداقل براي دو سال گذشته) ارزشیابیمطالعات مشابه و فهرستی از  يتهیه -
  ؛هاي قبلی در صورت وجود نتایج ارزشیابی يهیو ارا کار گرفته شده هب

  ؛در ارزشیابیمختلف  یکردهايرو کارگیري بهبررسی امکان  -
  ارزشیابی و توجیه قابلیت کاربرد آنها. هاي انتخاب شده براي تشریح روش -

  ارزشیابی  - 17- 4-4
 مواردي نظیر  هاي اکتشافی، دارایی در مورد. گیرد میهاي اقتصادي که در آن ارزشیابی صورت  دورنمایی از وضیعت و زمینه يهیارا

  کانات مالی براي عملیات اکتشافی. هاي معدنی کوچک و بزرگ و در دسترس بودن اموضعیت تقاضا براي چنین دارایی از طرف شرکت
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ویژه ماده معدنی مورد ه اري و بکهاي در حال تولید باید شرایط اقتصادي فعلی صنعت معدن سازي شده و دارایی هاي آماده براي دارایی
  مورد بررسی قرار گیرد.  ،مطالعه

  گذاري. هاي سرمایه ها و امکان دسترسی و هزینهاندازي از قیمتچشم
  ؛خ تبدیل ارز اعمال شدهي نرایهاستفاده شده و ار منابع مالینوع تعیین  -
            ها و نتایج دالیلی که از نظرات، تحلیل يهیهاي استفاده شده و ارایک شرح و تحلیل واضح از روش يهیارا -
  دست آمده از ارزشیابی حمایت کند.  هب

  ها  نتایج ارزشیابی - 18- 4-4
  ؛هاي مورد استفادههاي برآورد شده با استفاده از هر یک از روش اي از مقادیر ارزش خالصه و بنديجمع يهیارا -
  ؛از مقادیراي  صورت بازهه نتایج ارزشیابی و بیان آن ب يهیارا -
        يبراي انتخاب این مقدار در بازه مناسببررسی راهکار   ی مورد نیاز است،یدر مواردي که فقط یک مقدار نها -

  تعیین شده. 
  مراجع فهرست منابع و  - 19- 4-4

  اند.  یات همه منابع اطالعاتی که در گزارش ارزشیابی ذکر شده و مورد استفاده قرار گرفتهیفهرست کاملی از جز يهیارا -
  گواهینامه صالحیت  - 20- 4-4

، اي که ارزیاب در آن عضویت دارد هاي یا انجمن حرف ها شامل تجربه مرتبط، تحصیالت، نام هر انجمن حرفه گواهینامه -
   ؛است

  ربط در ارزشیابی. اعالم عدم وابستگی ارزیاب (ارزیابان) به طرفین ذي -
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  5فصل 
 آنضوابط ارزشیابی و تجدید
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  39  تجدید ارزشیابی و ضوابط آن -مفصل پنج
 

 .صورت منظم انجام شودهاي ثابت مشهود باید به  تجدید ارزشیابی دارایی هاي مالی،به منظور اجتناب از مخدوش شدن صورت  

به  »تعیین مبالغ تجدید ارزشیابی« و »تجدید ارزشیابی انتخاب دارایی جهت« ،»تناوب تجدید ارزشیابی«  ضوابطی در ارتباط با، رواین از 
  شود. شرح زیر ارایه می

تناوب تجدید ارزشیابی -1- 5  

ن در آاز مبلغ دفتري  ها دارایی که ارزشاي  گونه به فواصل زمانی منظم تجدید شود، هاي ثابت مشهود باید در ارزشیابی دارایی 
سال  5 الی 3هر ، تناوب ثابت يبا دوره تجدید ارزشیابی دستورالعمل،به موجب این  باشد تفاوت قابل توجهی نداشته ،تاریخ ترازنامه
   ضرورت دارد.

انتخاب دارایی جهت تجدید ارزشیابی -2- 5  

 آن که دارایی مزبور بهاي  تجدید ارزشیابی تمام اقالم طبقه ،هاي ثابت مشهود تجدید شود م داراییقالا ی ازیک ارزشیابی هرگاه -     
  الزامی است. ،تعلق دارد

. شود می اطالقمالی هاي با ماهیت و کاربرد مشابه در عملیات واحد  به گروهی از دارایی »دارایی ثابت مشهود يطبقه« -     
  هاي ثابت مشهود به شرح زیر است: از طبقات دارایی مواردي

  ؛زمین - 
  ؛ساختمان - 
  ؛تجهیزات آالت وماشین - 
  ؛وسایل نقلیه - 
   .یساتتاس -

ارزشیابی تجدید تعیین مبالغ  -3- 5  

تاریخ تجدید ارزشیابی. ارزش در  دارایی آن يعبارت است از ارزش منصفانه لغ تجدید ارزشیابی دارایی ثابت مشهودبم -     
 يرشته که دارایی در همان به شرط آن ،معموال ارزش بازار دارایی با توجه به کاربرد فعلی آن است ،زمین و ساختمان يمنصفانه

  فعالیت مشابه به طور مستمر مورد استفاده قرار گیرد. يفعالیت یا رشته
چنانچه به دلیل  شود. ست که از طریق ارزشیابی تعیین میا آالت و تجهیزات معموال ارزش بازار آنهاماشین يارزش منصفانه -     

صورت  هنه ب به صورت بخشی از یک واحد تجاري فعال و عمدتا اقالم مذکور تجهیزات و نیز این که آالت وماهیت تخصصی ماشین
آن اقالم به بهاي جایگزینی مستهلک شده ، ها وجود نداشته باشدشواهدي در خصوص ارزش بازار آن ،ندشو می فروخته جداگانه،
  د.نشو می ارزشیابی
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 از ،مواردي که تعیین ارزش بازار آنها میسر نیست تعیین است، اما درساختمان معموال ارزش بازار قابل  در ارتباط با زمین و -     
  شود.  بهاي جایگزینی مستهلک شده استفاده

همچنین  با توجه به استفاده فعلی آن و هارزش بازار زمین مربوط شامل برآوردبهاي جایگزینی مستهلک شده یک ساختمان  -     
  . استبهاي جایگزینی مستهلک شده ساختمان 
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 اين نشريه
 

 هاي با هدف ارايه اطالعات مورد نياز براي ارزشيابي دارايي
  هـاي دارايـي  ارزشـيابي  هنگـام  بـه . اسـت  شـده  تهيه معدني
  الزمـه  معتبـر  و شـفاف  مـالي  اطالعـات  به دسترسي معدني،

 صــاحبان. اســت مــديريتي و اقتصــادي هــاي گيــري تصــميم
  اســتفاده ديگــر و دولــت اعتباردهنــده، موسســات ســرمايه،
نيـاز بـه    هاي اقتصادي ي در زمينهگير تصميم براي كنندگان
هـاي   دارايـي  وضعيت و عملكرد مـالي و نيـز ارزش   اطالع از

 معدني دارند.
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