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(تاریخ دریافت - 7931/71/71 :تاریخ تصویب)7933/8/81 :

چکیده
صنعت نفت به دلیل محیط پراُفتوخیز آن ،بستر اختالفات سرمایهگذاری است .مهمترین عامل
در حلوفصل اختالفات سرمایهگذاری ،محاسبۀ غرامت است .یکی از شیوههای رایج ارزیابی
غرامت ،استفاده از رویکرد بازاری است که استفاده از آن با موافقتها و مخالفتهایی همراه
است .نوسانات زیاد قیمتهای سهام ،عدم قابلیت مقایسه و منصفانه نبودن قیمت مقایسهای ،از
علل استفاده نکردن از این روش در آرای داوری اعالم شده است .برای رفع موانع یادشده،
استفاده از میانگین قیمت سهام ،استانداردسازی نسبتها و در نظر گرفتن تفاوت میان شرکتها
پیشنهاد گردید .معموالً قیمت محاسبهشده توسط رویکرد بازاری از خروجی روش مبتنی بر
داراییها بیشتر و از روش مبتنی بر درآمد کمتر است .در صنعت نفت ایران ،تنها میتوان از
روش نسبتها استفاده کرد که با توجه به ضرورت انجام تعدیالت فراوان ،امکان استفاده از
این روش در محاسبۀ غرامت در دیوانهای داوری کاهش خواهد یافت.

واژگان کلیدی
داوریهای صنعت نفت ،روش ارزیابی مقایسهای ،روش ارزیابی نسبی ،رویکرد ارزشگذاری
بازاری ،محاسبۀ غرامت.



نویسندۀ مسئول

Email: holumiyazdi@yahoo.com
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مقدمه
در گذشته به شیوههای مالی محاسبۀ غرامت در مطالعات حقوقی کمتر توجه میشد و این
مباحث در نوشتههای حقوقی جایی نداشت .تحلیلهای حقوقی و قضایی بر مبانی حقوقی
دعاوی تمرکز داشت و به این مسئله که مقدار خسارت پس از صدور رأی چه خواهد بود،
کمتر توجه میشد .در سالهای اخیر ،این رویه تغییر یافته و مطالعات زیادی دربارۀ محاسبه و
ارزیابی خسارات و غرامتهای ناشی از اختالفات سرمایهگذاری انجام شده است .اهمیت
محاسبۀ غرامت ،تنها به بازیگران حقوقی و قضایی منحصر نشده و طرفین دعواهای
سرمایهگذاری نیز به این امر توجه دارند .بر این اساس ،طرفین دعواهای سرمایهگذاری ،نهتنها
به بُعد حقوقی رأی صادره توجه دارند ،بلکه بهدنبال این مسئله هستند که غرامت تعیینشده
بعد از فرایند پیچیده و زمانبر حقوقی چقدر خواهد بود؟ این پرسش که پس از پیگیری و
صرف زمان و هزینه ،چه میزان غرامت نصیب شخص زیاندیده میشود ،در آغاز و پیگیری
دعاوی سرمایهگذاری مؤثر خواهد بود (.)Marboe, 2009: 2
از سوی دیگر ،در صنعت نفت ،قراردادهای منعقده میان سرمایهگذاران بینالمللی و
کشورهای سرمایهپذیر بلندمدت بوده و بسیار تحت تأثیر قیمت نفت است .به علت ماهیت
نوسانی قیمت نفت و تحت تأثیر قرار گرفتن منافع هریک از طرفین قرارداد ،بروز اختالفات
گریزناپذیر خواهد بود ( .)Abdala, 2009: 541ازاینرو ،محاسبۀ غرامت در حل اختالفات
سرمایهگذاری در صنعت نفت بسیار مهم و ضروری است.
 89درصد از پروندههایی که تا پایان سال  8171در مرکز بینالمللی تسویۀ اختالفات

سرمایهگذاری 7مطرح شدهاند ،در حوزۀ صنعت نفت و منابع طبیعی بودهاند .از این میان17 ،
درصد به نتیجه رسیده و پروندۀ آنها خاتمه یافته است (.)ICSID, 2019

 .1رویکردهای ارزشگذاری و محاسبۀ غرامت
رویکردهای ارزشگذاری و محاسبۀ غرامت به شرح زیر است:

()Kantor, 2008: 7

رویکرد مبتنی بر درآمد :2از روشهایی استفاده میکند که منافع و سودهای اقتصادی آتی
را پیشبینی کرده و ارزش فعلی آنها را معیار ارزشگذاری در نظر میگیرد.
رویکرد مبتنی بر داراییها :9در این رویکرد ،ارزش داراییها و سرمایهگذاریهای
انجامشده را محاسبه کرده و ارزش بدهیها از آن کسر میشود .مبلغ باقیمانده برابر ارزش
سرمایهگذاری انجامشده خواهد بود.
)1. International Centre For settlement of investment disputes (ICSID
2. Income Based Approach
3. Asset Based Approach
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رویکرد بازاری /مقایسهای یا نسبی :9در این روش از معیار مقایسه برای ارزیابی
سرمایهگذاری استفاده میشود؛ بهاینصورت که سرمایهگذاریهای مشابه که در بازار مورد
معامله قرار گرفتهاند ،مبنای ارزشگذاری میشوند .مبلغ سرمایهگذاری مشابه با استفاده از
شاخصهایی تعدیل شده و سرمایهگذاری مدنظر ارزیابی میشود (.)Kantor, 2008: 8
هدف این تحقیق ،بررسی رویکرد ارزشگذاری بازاری در محاسبۀ غرامت در اختالفات
صنعت نفت است .ازاینرو ،رویکرد ارزشگذاری بازاری تبیین شده و روشهای مختلف آن
واکاوی میشود؛ سپس با بررسی علل استفاده نکردن از این روش در دیوانهای داوری،
راهکارهای رفع این موانع مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش بعد ،مشخصات پروژههای
نفتی و رویکرد بازاری تشریح شده و در پایان ،به بررسی استفاده از رویکرد بازاری در ارزیابی
پروژههای صنعت نفت ایران پرداخته میشود.
2

 .1 .1رویکرد ارزشگذاری بازاری /مقایسهای یا نسبی
مهمترین چالشی که در استفاده از رویکرد بازاری در پروندههای داوری بروز میکند ،این است
که شرکتی پیدا شود که قابلیت مقایسه را داشته باشد .ممکن است در فضای نظری ،امکان
انتخاب چنین شرکتی وجود داشته باشد ،اما در عمل شرکتی که دقیقاً قابلیت مقایسه را داشته

باشد ،وجود ندارد .دادگاه دالور 9به این نکته اشاره میکند که« :استفاده از رویکرد شرکتهای
مقایسهای به میزان شباهت و قابلیت مقایسهای شرکت ارزیابیشونده و شرکت مشابه بستگی
دارد .در پارهای از موارد ،اختالف میان شرکتها موجب میشود رویکرد بازاری ،قابلیت
استفادۀ خود را از دست دهد» (.)Re Radiology, 1991: 234
راهنمای شماره شش استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری ،رویکرد بازاری را به صورت
زیر تعریف میکند:
با استفاده از قیمت فروش سهام شرکتهای مشابه ،میتوان سرمایهگذاری مورد نظر را
قیمتگذاری کرد .بر این اساس ،قابلیت مقایسه و یافتن شرکتها و کسبوکارهای مشابه از
مهمترین مبانی ارزشگذاری بازاری هستند.
در این روش ،ممکن است از معامالت بازاری سالهای گذشتۀ شرکت مورد نظر استفاده
کرد که دراینصورت باید دو نوع تعدیل انجام شود :تعدیل زمانی و تعدیالتی که به واسطۀ
تغییر در شرایط به وجود آمده است (.4)IVSC, 2007: 242

1. Market/Comparable Based Approach
 .8در این تحقیق از واژۀ روش ارزشگذاری بازاری به عنوان جایگزین روشهای مقایسهای یا نسبی استفاده شده است.
3. Delaware Court of Chancery
)4. IVSC (International Valuation Standards Council
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در رویکرد بازاری ،قیمت شرکتهایی که در بورس و به صورت عمومی معامله میشوند،
مبنای قیمتگذاری برای شرکتهایی قرار میگیرد که مشابه بوده و سهام آنها به صورت
عمومی معامله نمیشود ( .)West & Jones, 1999: 197همچنین قیمتهای بازاری داراییها نقش
مهمی را در ارزشگذاری مواردی همچون ماشینآالت و تجهیزات ایفا میکند ( Bealmear,
.)1999: 132
راهنمای ارزشگذاری بینالمللی سرمایۀ خصوصی به این نکته اشاره میکند که استفاده از
رویکرد بازاری برای ارزشگذاری سرمایهگذاریهایی مناسب است که کسبوکار مربوطه به
بلوغ رسیده و دارای جریان باثباتی از درآمد باشد .البته به این نکته نیز اشاره میکند که این
روش برای شرکتهای زیانده نیز قابل استفاده است؛ به این شرط که زیانها موقتی بوده و
بتوان سود و زیان را به صورت طبیعی درآورد.
راهنمای کمیتۀ استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری در انتخاب شرکت مشابه برای
ارزیابی ،موارد زیر را یادآور میشود:
اول) شرکت مقایسهای از صنعت مشابه انتخاب شده یا اینکه تأثیر عوامل کالن اقتصادی بر
آنها یکسان باشد؛
دوم) اندازۀ کسبوکارها مشابه و قابل مقایسه باشد؛
سوم) قیمت شرکت مشابه در بازار منصفانه بوده و محدودیت و یا تبانی در قیمت
اعالمشده وجود نداشته باشد.
 .2 .1عوامل مؤثر بر استفاده از رویکرد بازاری
 .1 .2 .1زمان ارزشگذاری

یکی از مسائل مهم در استفاده از رویکرد بازاری ،زمان مقایسه است (.)Kantor, 2008: 125
شرکتی که در حوزۀ ارتباطات مخابراتی در سال  7333فعال بوده است ،قابل مقایسه با شرکتی
در همین حوزه در سال  8117نیست؛ زیرا عوامل کالن اقتصادی همچون بهره ،تورم ،نرخ رشد
و نرخ ارز ،در این سالها تغییر یافته و بر قابلیت مقایسه تأثیر گذاشته است.
 .2 .2 .1معاملۀ عمومی سهام در بورس در مقابل معاملۀ خصوصی سهام

اگر سهام شرکت مورد ارزیابی در بورس معامله نمیشود ،آیا نباید شرکت مقایسهای نیز در
بورس معامله شود؟ چگونه میتوان قابلیت معاملۀ سهام شرکت در بورس را در نظر گرفت و
اثر آن را در ارزشگذاری لحاظ کرد؟ عواملی همچون دسترسی به منابع تأمین مالی ،ازجمله
عواملی است که دربارۀ شرکتهای مورد معامله در بورس وجود دارد؛ درحالیکه این
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تسهیالت در شرکتهای غیر بورسی وجود ندارد .کارشناسان غالباً مبلغ دقیقی را در تفاوت
ارزش شرکتهای بورسی و غیر بورسی اعالم نمیکنند ،اما اثر آن را در ارزشگذاری در نظر
میگیرند.
 .3 .2 .1بازار خدمات و محصوالت

آیا شرکتهای مقایسهای ،محصوالت و خدمات خود را در بازارهای مشابهی عرضه میکنند؟
آیا میتوان نیروگاه پیکر 7را که قرارداد بلندمدتی دربارۀ عرضۀ برق ندارد ،با شرکت معروفی
در بازار آمریکا مقایسه کرد؟ شرکتهای معروف عرضۀ برق در بازار آمریکا ،قراردادهای
بلندمدت فروش برق در بازار داشته و فروش آنها قطعی شده است .بنابراین ،مقایسۀ شرکت
تازهتأسیس با شرکتی با قراردادهای بلندمدت نادرست بوده و ارزشگذاری از این طریق
صحیح نخواهد بود.
 .4 .2 .1مکان جغرافیایی

مکان جغرافیایی میتواند موجب تفاوتهایی در عوامل بازاری ،مسائل سیاسی ،قوانین مالیاتی
و نظارتی ،ریسک نرخ ارز و سایر تفاوتهای کالن اقتصادی گردد؛ برای مثال ،نیروگاه پیکر در
ایاالتمتحدهآمریکا واقع شده است؛ درحالیکه شرکت مقایسهای آن در جنوب اروپا قرار
گرفته که هیچگونه عرضۀ انرژی در آمریکا نداشته است.
 .5 .2 .1اندازۀ شرکتها

اندازۀ شرکت عاملی است که بر بهرهگیری از منابع مالی و تسهیالت مؤثر است .همچنین اندازۀ
شرکتها بر ریسک عملیاتی آنها تأثیر گذاشته و بر ارزش شرکت مؤثر خواهد بود ( Kantor,
.)2008: 128
 .6 .2 .1ساختار سرمایۀ شرکتها

بعضی از شرکتها ،ساختار سرمایۀ پیچیدهای داشته و نسبت بدهی به سرمایه آنها بسیار
باالست .این عامل بر ریسک شرکت تأثیر گذاشته و درنهایت بر ارزش آن مؤثر خواهد بود.
داوران میبایستی تأثیر عوامل پیشگفته را در ارزشگذاری شرکتها مدنظر قرار دهند
(.)California Court, 2007: 32

1. merchant peaker
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 .2انواع روشهای بازاری و استفاده از آنها در محاسبۀ غرامت آراء داوری
راهنمای شمارۀ شش استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری ،منابع اصلی داده در روشهای
بازاری را معامالت عمومی بازار سهام ،بازار ادغام و تملک و معامالت قبلی خریدوفروش
سهام مورد نظر معرفی میکند

(2009: 191

 .)Marboe,در این بخش ،به روشها و عوامل

متعددی از رویکرد بازاری اشاره میشود.
1

 .1 .2قیمتهای بازار سهام
سادهترین روش ارزیابی شرکتهایی که در بازار عمومی سهام معامله میشوند ،استفاده از
ارزش بازاری آنها برای ارزیابی است (حاصلضرب قیمت سهام در تعداد سهام).
در این شرایط ،قیمت شرکت در هر لحظه بهروز شده و خریداران و فروشندگان براساس
قیمتهای مورد نظر به معاملۀ سهام میپردازند .قیمت سهام براساس اطالعات و اخبار داخلی
شرکتها تغییر کرده و عواملی همچون منافع و درآمدهای شرکتها ،جریانات نقدی و درصد
سود تقسیمی بر تغییرات قیمت مؤثر است (.)Pratt et al, 2000: 118
در پروندۀ بارسلونا ترکشن ،8خواهان و خوانده ،قیمت بازاری سهام را به دلیل نوسانات
قیمت سهام نپذیرفتند ( .)White, 1972: 52در پروندۀ رینکسیس علیه بانک تسویۀ بینالمللی،9

محکمه قیمت سهام معاملهشده را به عنوان مبنای ارزشگذاری نپذیرفت .علت این امر ،قابل
اتکا نبودن قیمت سهام معاملهشده اعالم گردید (.)Reineccius et al, 2002: 41
در پروندۀ الیگو علیه دولت انگلستان ،4خواهان استفاده از قیمت سهام را مبنای منصفانهای
برای ارزیابی غرامت ندانست و اعالم کرد از حاصلضرب یک نسبت در قیمت سهام ،مبلغی
محاسبه نخواهد شد که خریدار راغب جهت خرید سهام شرکت بپردازد .خریدار نامبرده ،تأکید
بیشتری بر چشمانداز اقتصادی شرکت داشته و آن عوامل را نیز در ارزشگذاری در نظر
میگیرد .همچنین تصاحب سهام کنترلی و مدیریتی ارزش بیشتری داشته و مبلغ باالتری برای
تملک این سهام پرداخت میشود ( .)Lithgow et al, 1986: 98ازاینرو ،دادگاه قیمت سهام را به
عنوان معیاری برای ارزیابی سرمایهگذاری نپذیرفت و از آن برای مقایسه با سایر روشهای
ارزشگذاری استفاده کرد (.)Lithgow et al, 1986: 112
در دیوان داوری ایران -ایاالتمتحدهآمریکا ،دیدگاه مثبتی نسبت به استفاده از روش قیمت
سهام وجود داشت .در پروندۀ امریکن اینترنشنال گروپ 5علیه ایران اعالم شد که ارزشگذاری
1. Stock Prices
2. Barcelona Traction Case,February 5, 1970.
3. Reineccius et al v Bank for International Settlements
4. Lithgow et al v United Kingdom
5. American International Group V Iran
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(.)American International Group V Iran, 1983: 101

همچنین به دلیل نبود اطالعات بازاری در زمان مصادره ،روش ارزشگذاری دیگری نیز مورد
استفاده قرار گرفت.
در پروندۀ شرکت خسروشاهی علیه جمهوری اسالمی ایران ،محکمه ارزشگذاری را بر
مبنای قیمت سهام هشت ماه قبل از مصادره پذیرفت و اعالم کرد به دلیل اینکه قیمت بازاری
سهام بهترین معیار برای ارزشگذاری سهام شرکت است ،میتوان از قیمت سهام معاملهشده
استفاده کرد ( .)Khosrowshahi v Iran, 1994: 10همچنین برای اینکه تأثیرات انقالب ایران و آثار
اقتصادی آن در نظر گرفته شود 85 ،تا  91درصد از ارزش محاسبهشده کسر گردید .بروئر و
بروچکه 7به این جمعبندی رسیدند که قیمت سهام ،شاخص مهمی در ارزشگذاری دیوان
داوری ایران -ایاالتمتحدهآمریکا بوده و گفتند در جایی که بازار فعالی برای دارایی
مصادرهشده وجود داشته باشد ،ارزش بازاری بهترین معیار برای ارزشگذاری و محاسبۀ
غرامت خواهد بود (.)Brower & Brueschke, 1998: 85
همچنانکه گذشت ،استفاده از روش قیمت سهام در ارزیابی غرامت یکسان نیست .در
مواردی قیمت سهام به عنوان بهترین روش اعالم و در مواردی استفاده از این روش رد شده
است .مهمترین دالیلی که استفاده از قیمت سهام را مناسب نمیداند ،به شرح زیر است:
 .7عامل تغییرات قیمت سهام ،همیشه عوامل اقتصادی صرف نیست و گاهی عوامل سیاسی
و روانی نیز مؤثر است؛
 .8در بازار عمومی معاملۀ سهام ،تعادل عرضه و تقاضا نیز مهم بوده و بعضی از تغییرات
قیمت صرفاً برای متعادل ساختن عرضه و تقاضا انجام میشود و در نتیجه ،قیمت سهام
لزوماً بیانگر ارزش آن نیست ()Marboe, 2009: 192؛
 .9در بیشتر موارد ،تملک کل شرکت و در اختیار گرفتن کنترل مدیریتی آن ،قیمت باالتری
داشته و با قیمت سهامی که در بازار سهام معامله میشود ،یکسان نیست.
با توجه به محدودیتهای باال ،به دست میآید که قیمت سهامی که در بازار سهام معامله
میشود ،جایگزین سایر روشهای ارزشگذاری نبوده و میتواند به عنوان مقیاسی برای
ارزیابی دیگر روشهای ارزشگذاری مورد استفاده قرار گیرد (.)Brealey & Myers, 2006
2

 .2 .2معامالت انجامشده
معامالت انجامشده ،یکی از شیوههای ارزشگذاری رویکررد برازاری هسرتند .نکترۀ اصرلی در
1. Brower and Brueschke
2. Prior Transactions
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استفاده از این روش ،تعدیل قیمتها براساس شرایط جدید اسرت؛ زیررا معرامالت مرذکور در
زمان گذشته اتفاق افتادهاند .تعدیالت شامل گذشت زمان ،تغییر شررایط اقتصرادی و تغییرر در
صنعت و کسبوکار است (.)IVSC, 2007: 38
در پروندۀ ساترن پسیفیک علیه مصر ،7خواهان ارزش کل شرکت را براساس قیمت فروش
بخشی از پروژه پیشنهاد داد .خوانده اعالم کرد قیمتهای محاسبهشده براساس قیمتی است که
شاهزادگان سعودی حاضر به پرداخت آن بوده و یک خریدار به صورت طبیعی هرگز چنین
قیمتهایی را پرداخت نخواهد کرد .از نگاه محکمه ،قیمتی قابل پذیرش است که به صورت
منصفانه میان یک خریدار و فروشنده راغب مشخص شده و بازار مذکور کامالً رقابتی بوده و
در آن کنترلهای خارجی یا قرارداد انحصاری وجود نداشته باشد .بنابراین ،قیمت سهامی که
فروخته شده از طریق مذاکرۀ خصوصی توافق شده بود .دادگاه به این نتیجه رسید که معامالت
سهام انجامشدۀ قبلی ،معیار مناسبی برای ارزشگذاری سهام نیست

( Southern Pacific v Egypt,

.)1995
در پروندۀ استارت هوسینگ علیه ایران  ،قیمتهایی که از فروش تعدادی از آپارتمانهای
8

پروژۀ بزرگ ساختمانسازی مشخص شده بودند ،نقش مهمی را در ارزشگذاری بازی کردند.
هرچند این موارد بیانگر قیمت فروش شرکت نبودند ،به عنوان معیاری برای پیشبینی درآمد
آتی ناشی از فروش آپارتمانها در نظر گرفته شدند (.)Starrett Housing v Iran, 1987: 124
در پروندۀ تکنیکاس علیه مکزیک ،9داوری اکسید از این روش برای ارزشگذاری غرامرت
استفاده کرد .شرکت تکنیکاس در سال  ،7331بخشی از زمین ،سراختمانهرا و تجهیرزات فنری
خود را از طریق مزایده خریده بود و محکمه قیمت پرداختی را مبنایی برای ارزش داراییها در
سال  7331مدنظر قرار داد .مکزیک اعالم کرد قیمتی کره از طریرق مزایردۀ عمرومی اسرتخرا
شده ،روش مناسبی برای تعیین ارزش داراییهای فروختهشده است .محکمه تعردیالت الزم را
انجررام داد تررا قیمررت سررال  7331را در سررال  7331محاسرربه کنررد و تغییراترری همچررون
سرمایهگذاریهای جدید و سودآوری شرکت را مدنظر قررار داد

( Technicas V Mexico, 2004:

.)52

در مقابل ،در پروندۀ آزوریکس علیه آرژانتین ،4محکمه قیمتری را کره در مناقصرۀ عمرومی
پرداخت شده بود ،معیار محاسبۀ غرامرت در نظرر نگرفرت و اعرالم کررد قیمرت پرداختری در

مناقصه برابر ارزش منصفانۀ دارایی نیست (.)Azurix Corp V Argentina, 2006: 98
1. Southern Pacific v Egypt
2. Starrett Housing v Iran
3. Técnicas Medioambientales v Mexico
4. Azurix corp v Argentina
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در پروندۀ شرکت سدکو علیه شرکت ملی نفت ایران ،7شرکت سدکو اعالم کرد دکلهای
حفاری که به عنوان مقایسه انتخاب شدهاند ،با وجود تجهیزات کمتر ،با قیمت بیشتری در دُبی
فروخته شده و قیمتی که در ایران محاسبه شده ،بسیار پایین است .محکمه رویکرد فروش
مقایسهای را تنها به عنوان راهنما پذیرفت و از این روش برای ارزشگذاری استفاده نکرد
(.)Sedco V NIOC, 1987: 25
با توجه به مطالب پیشگفته ،مالحظه میشود که محکمهها با توجه به موارد زیر معرامالت
انجامشده را رویکرد مناسبی برای ارزیابی غرامت نمیدانند:
 .7معامله در بازار رقابتی انجام نشده و قیمت تعیینشده در شرایط انحصاری بوده است؛
 .8ویژگی داراییهای معاملهشده متفاوت بوده و قیمت آنها قابل قیاس نیست؛
 .9گذشت زمان و تغییر شرایط ،قابلیت مقایسۀ معاملۀ انجامشدۀ قبلی را کاهش داده
است.
البته استفاده از این روش برای ارزیابی دیگر روشها مناسب خواهد بود.
2

 .3 .2پیشنهاد قیمت توسط اشخاص ثالث
یکی از روشهایی که در رویکرد بازاری مطرح میشود ،پیشنهاد قیمت توسط اشرخا

ثالرث

است که میتواند مبنای ارزیابی شرکت قرار گیرد.

در پروندۀ سی.ام.ای علیه جمهوری چک ،9ارزش سرمایهگذاری براساس قیمت پیشرنهادی

مؤسسۀ اسکاندیناوی که حاضر بود هلدینگ رسانهای سی.ام.ای را بخرد ،مشخص شد .مؤسسۀ
مذکور این درخواست را ششماه قبل از مصادره اعالم کرده بود .محکمه به این نتیجه رسید که
یکی از شاخصهای مناسب ارزش برازاری ،قیمتری اسرت کره مؤسسرۀ یادشرده بررای خریرد
سی.ام.ای اعالم کرده بود .قرارداد فروش مذکور میران طررفین نهرایی شرده برود و ایرن عامرل
موجب شد محکمه بتواند از قیمت معامله به عنوان شاخصی از ارزش کسبوکار اسرتفاده کنرد
()CME v Czech Republic, 2003: 62؛ هرچنررد مرردت کوترراهی پررس از قرررارداد ،مؤسسررۀ
اسکاندیناوی از قرارداد کنار رفرت و آن قررارداد اجرایری نشرد .اگرچره قیمرت قررارداد برابرر
چهارصد میلیون دالر بود ،دیوان داوری با انجام تعدیالتی ،ارزش مؤسسه را  831میلیرون دالر
ارزیابی کرد؛ زیرا مبلغی که مؤسسۀ اسکاندیناوی باید میپرداخرت ،نقرد نبروده و بره صرورت
مالکیت در سهام شرکتهای گروه بوده است .از سوی دیگر ،خرید و اضافه کردن کسربوکرار

1. Sedco v NIOC
2. Offerings
3. CME v Czech Republic
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جدید به مؤسسۀ اسکاندیناوی موجب باال رفتن همافزایی در گروه شرکتهای آن شده است و
در نتیجه ،حاضر بود مبلغ باالتری را بپردازد.

در پروندۀ جیمز اِی ساقی علیه ایران ،7درخواست کتبی خریداری که پنج سال قبل از
مصادره ارسال شده بود ،مبنای ارزشگذاری قرار گرفت .محکمه اعالم کرد درخواست خرید

مذکور ،شاخص مناسبی از ارزش سهام بوده و در صورت انجام تعدیالتی برای ارزیابی پروندۀ
حاضر قابل استفاده خواهد بود (.)James A Saghi V Iran, 1993: 25

در پروندۀ میدلایست سمنت علیه مصر ،8خواهان درخواست کتبی را که توسط شخص
9
ثالثی برای خرید کشتی ارائه شده بود ،به عنوان معیار ارزیابی پیشنهاد داد .محکمۀ اکسید

مبنای یادشده را نپذیرفت و تنها نیمی از ارزش اسقاط کشتی را در نظر گرفت

( Middle East

.)Cement v Egypt, 2002: 112

ارزیابی از طریق پیشنهاد قیمت توسط اشخا ثالث ،مشابه روش معاملۀ انجامشدۀ قبلی
است؛ با این تفاوت که در اینجا پیشنهاد قیمت به معامله نینجامیده است .بنابراین ،قطعیت و
قابلیت استفاده از این روش ،پایینتر از روش معاملۀ انجامشدۀ قبلی است .بههرحال و با توجه
به شرایط شرکت مورد ارزیابی و امکان ارزیابی شرکت از طریق دیگر روشهای ارزشگذاری،
استفاده از این روش در مواردی با انجام تعدیالت الزم انجام شده است.
4

 .4 .2نسبتها (ضرایب)
نسبتها و ضرایب یکی از روشهای پرکاربرد رویکرد بازاری هستند .بهاینصورت که
نسبتهای شرکتهای مقایسهای بر مبنای اطالعات بازاری محاسبه شده و براساس آن ،قیمت
شرکت مدنظر محاسبه میشود؛ برای مثال ،میانگین نسبت قیمت به سود در شرکتهای فعال
در صنعت ساختمان برابر پنج بوده است .چنانچه شرکت مورد ارزیابی در صنعت ساختمان
باشد ،سود آن را در عدد پنج ضرب کرده و قیمت آن محاسبه میشود .این روش بسیار
کاربردی و آسان بوده و در ارزیابی سهام شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد .این روش
ارزشگذاری بیشتر برای کسبوکارهای کوچک توصیه میشود؛ هرچند در عمل برای
شرکتهای بزرگ نیز بهکار گرفته میشود.
در پروندۀ توماس ارلپاین ،5خواهان دو شرکت از زیرمجموعههایش را که در صنایع
فیلمسازی و الکترونیک فعال بودند ،براساس روش نسبی و استفاده از ضریب قیمت به سود
1. James A Saghi v Iran
2. Middle East Cement v Egypt
3. ICSID
4. Multiples
5. Thomas Earl Payne
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ارزیابی کرد .خواهان پیشنهاد کرد ارزش جاری دو شرکت مذکور از حاصلضرب عدد ده در
میانگین سود خالص سه سال قبل از مصادره محاسبه گردد .توماس اعالم کرد عدد ده بسیار
محافظهکارانه بوده و با فرض ثبات کسبوکار این شرکتها در نظر گرفته شده است
.)Earl Payne, 1986: 12

( Thomas

در پروندۀ فلپسدا علیه ایران ،7خواهان پیشنهاد کرد ارزشگذاری براساس نسبت قیمت

به سود انجام شود .این نسبت ،از میانگین ضرایب سود شرکتهای فعال همین صنعت (تولید
کابل و سیم) در آمریکا محاسبه شده بود .محکمه استفاده از روش نسبتها را رد کرد؛ زیرا
مؤسسات و کسبوکارهای فعال در آمریکا با شرکت نوپای فعال در بازار ایران قابل مقایسه
نبودند (.)Thomas Earl Payne, 1986: 29
همچنانکه اشاره شد ،روش نسبتها بسیار کاربردی و آسان است ،اما قابلیت مقایسه در آن
بسیار اهمیت دارد .اینکه از چه نسبتی استفاده شود و مبنای محاسبۀ آن چگونه باشد ،محل
اختالف است؛ اما استفاده از آن برای ارزیابیِ نتیجۀ دیگر روشهای ارزیابی مناسب خواهد بود.
 .5 .2علل استفاده نکردن از رویکرد بازاری در آرای داوری
بررسی علل استفاده نکردن از این رویکرد ،موانع پیش روی آن را مشرخص نمروده ترا از ایرن
طریق ،بتوان راهکارهای رفع موانع را مشخص کرد .در این بخش ،به پروندههایی که استفاده از
رویکرد بازاری در آنها رد شده ،اشاره و مهمترین دالیل محکمه برای اسرتفاده نکرردن از ایرن
روش اعالم شده است.
ردیف

علت استفاده نکردن از رویکرد ارزشگذاری بازاری

نام پرونده
8

7

بارسلونا ترکشن

8

رینکسیس علیه بانرک تسرویۀ
بینالمللی

9

مخالفت خواهان و خوانده در استفاده از این روش

9

قابل اتکا نبودن سهام معاملهشده در بورس به دلیل
نوسانات زیاد قیمت

الیگو علیه دولت انگلستان

4

استفاده از نسبتها بیانگر ارزش مورد انتظار خریدار
راغب نخواهد بود

4
5

سی.ام.اس علیه آرژانتین
انرون علیه آرژانتین

1

5

عدم قابلیت مقایسۀ شرکتهای انتقال گاز معرفیشده
قابل استفاده نبودن قیمت سهام به دلیل محدود بودن
1. Phelps Dodge v Iran
2. Barcelona Traction Case
3. Reineccius et al v Bank for International Settlements
4. Lithgow et al v United Kingdom
5. CMS v Argentina
6. Enron v Argentina
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حجم معامالت و پایین بودن نقدشوندگی بازار سهام آرژانتین
7

منصفانه نبودن قیمت اعالم شده در مناقصۀ عمومی

8

مناسب ندانستن ارزش کتبی که توسط خریدار راغب

1

آزوریکس علیه آرژانتین

1

میدلایست سمنت علیه مصر

1

سدکو علیه شرکت ملی نفرت

اعالم شده
ایران
3

9

فلپسدا علیه ایران

در نظر نگرفتن ارزش دکلهای مقایسهای فروختهشده
در دُبی به دلیل ناممکن بودن مقایسه

4

عدم قابلیت مقایسۀ شرکتهای تولید کابل آمریکا با
شرکت مورد ارزیابی در ایران برای استفاده از نسبتها

در جمعبندی کلی ،علل استفاده نکردن از روشهای ارزشگذاری برازاری را مریتروان در
موارد زیر خالصه کرد:
 .7نوسانات زیاد قیمتها در بازار سهام؛
 .8عدم قابلیت مقایسۀ معاملۀ انجامشده با وضعیت پروندۀ موجود.
منصفانه نبودن قیمت کشفشده به دالیل زیر:
الف) منصفانه نبودن مناقصه /مزایده؛
ب) قیمت بازار سهام لزوماً بیانگر قیمت مورد نظر خریدار راغب نیست؛
) متفاوت بودن زمان و یا شرایط اقتصادی معاملۀ انجامشده؛
د) محدود بودن بازار سهام و نقد نشدن آن.
در این بخش به راهکارهای رفع موانع اشاره میشود.

 .3راهکارهای رفع موانع استفاده از رویکرد بازاری
 .1 .3راهحل رفع نوسان قیمت سهام
یکی از موانع استفاده از رویکرد بازاری ،نوسان باالی قیمت سرهام اسرت .برا توجره بره اینکره
قیمت سهام در بازار عمومی معامله میشود ،نوسانات زیادی دارد .راهحل این روش ،آن اسرت
که از میانگین قیمت سهام برای دورۀ مشخصی استفاده شود .بدینمنظور مریتروان از میرانگین
قیمت سهام در دورۀ زمانی سه ماهه تا یک ساله استفاده کرد.

1. Azurix v Argentina
2. Middle East Cement v Egypt
3. Sedco v NIOC
4. Phelps Dodge v Iran
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 .2 .3راهحل رفع عدم قابلیت مقایسه
نسبتها و ضرایب قابلیت مقایسه را افرزایش داده و امکران اسرتفاده از رویکررد ارزشگرذاری
بازاری را بیشتر میکند .ازجمله نسبتهای معروف ،میتوان به نسبت قیمت به سود ،قیمت بره
ارزش دفتری و یا نسبتهای خا یک صنعت اشاره کرد .بنابراین ،میرانگین قیمرت بره سرود
یک صنعت مشخص شده و با استفاده از سود شرکت مورد ارزیابی ،قیمرت آن مشرخص مری-
شود؛ برای مثال ،میانگین قیمت به سود شرکتهای پاالیشی مشغول در بازار سهام ایران هفرت
است .چنانچه سود هر سهم شرکت مورد ارزیابی برابر  7/111ریال باشد ،پیشبینی قیمت ایرن
سهم برابر  1/111ریال است .استفاده از این نسبتها قابلیت مقایسه را بهخوبی فراهم میسازد.
راهحل دیگر ،کنترل تفاوت میان شرکتهاست .صرف نظر از اینکره انتخراب شررکتهرای
قابل مقایسه با چه دقتی انجام میشود ،درنهایت شرکتهایی انتخاب مریشرود کره برا شررکت
مورد نظر تفاوتهایی خواهند داشت .این تفاوتها در مواردی بیانگر درستی ارزیرابی شررکت
مورد نظر هستند و در مواردی بیانگر بیش از حد و یا کمتر از حد ارزیابی شردن آن اسرت .برا
استفاده از روشهای رگرسیون ،میتروان تفراوت شررکتهرا در ارزیرابی را در نظرر گرفرت و
قیمتها را تعدیل کرد.
 .3 .3منصفانه نبودن قیمت کشفشده
یکی دیگر از عللی که در استفاده نکردن از رویکرد بازاری به آن اشراره شرد ،منصرفانه نبرودن
قیمت کشفشده است .اگر محکمه به این نتیجه برسد که مناقصۀ انجامشده منصرفانه نبروده و
قیمت کشفشده عادالنه نباشد ،دیگر نمیتوان از این روش برای ارزیرابی اسرتفاده کررد .ایرن
مسئله برای سهامی که در بازار غیررقابتی و بازاری که نقدشوندگی آن پایین اسرت نیرز مطررح
شده و این موارد ازجمله محدودیتهای استفاده از رویکرد بازاری هستند.

 .4بررسی استفاده از رویکرد بازاری در ارزیابی پروژههای صنعت نفت
توسعۀ میادین نفت و گاز در جنبههایی مانند مالکیت منابع ،نوع قرارداد ،شیوۀ همکاری ،محیط
سرمایهگذاری ،دورۀ زمانی توسعه ،بهرهوری اقتصرادی پرروژه و کنوانسریونهرای برینالمللری،
وضعیت منحصر به فرد و متفاوتی دارد ( .)MU Longxin, 2018: 735ویژگیهای پروژههای نفت
و گاز در مقایسه با رویکرد بازاری به شرح زیر است:
 .7پروژهها و شرکتهای فعال در صنعت نفت منحصر به فرد بوده و قابلیت مقایسۀ آنهرا
با یکدیگر بسیار دشوار است .این امر ،رویکررد ارزشگرذاری برازاری را کره برر مقایسره
استوار است ،با محدودیت روبهرو ساخته و نتایج عمومی آن را قابرل اسرتفاده نمریدانرد.
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هرچند با استفاده از استانداردسازی نسبتها ،میتروان بخشری از شررایط و ویژگریهرای
انحصاری را در ارزیابی در نظر گرفت و ارزشگذاری را تعدیل کرد.
 .8منافع اقتصادی و سود و زیان پروژههای صنعت نفت به آیندۀ قیمت نفت بستگی دارد؛
درحالیکه در روشهای ارزشگذاری بازاری به شرکت مقایسهای توجه میشود.
با توجه به موارد پیشگفته ،استفاده از رویکرد بازاری که بر قابلیت مقایسه بنا شده است ،با
ویژگیهای پروژههای بینالمللی نفت و گاز که غالباً انحصاری هستند ،اختالف مبنایی داشته و
قابلیت استفادۀ محدودی دارد که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهد شد.

 .5استفاده از رویکرد بازاری در ارزیابی پروژههای صنعت نفت ایران
سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران به صورت خدماتی انجام شده و شرکتهای نفتی
بینالمللی به صورت پیمانکاری در پروژههای صنعت نفت ایران سرمایهگذاری میکنند .این
سرمایهگذاریها در قالب قراردادهای بیع متقابل 1و یا قراردادهای نفتی جدید ایران 2انجام
میشود و شرکتهای نفتی اقدام به سرمایهگذاری در کشور نموده و اصل سرمایه و منافع آن
را از محل فروش بخشی از محصوالت تولیدی دریافت خواهند کرد.
شمار زیادی از پروندههای دیوان داوری ایران و ایاالتمتحدهآمریکا از طریق رویکرد
بازاری ارزیابی شدهاند.
همچنانکه اشاره شد ،روشهای ارزیابی در رویکرد بازاری شامل معامله در بازار سهام،
معامالت انجامشده ،پیشنهاد قیمت توسط اشخا

ثالث و استفاده از نسبتهای بازاری است.

با توجه به بررسی انجامشده ،سهام شرکتهای پیمانکار داخلی در بازار سهام معامله
نمیشود .شرکتهای بینالمللی نیز که سهام آنها در بازارهای بینالمللی معامله میشوند ،کل
ارزش آنها در بازار معامله شده و ارزش بخشی از پروژه که در کشور میزبان در حال انجام
است ،شفاف و مشخص نیست .ازاینرو ،استفاده از قیمت سهام شرکتها در بازار سهام در
پروژههای نفتی کشور قابل محاسبه نیست.
معامالت انجامشدۀ قبلی :چنانچه شرکتی معاملۀ انجامشدۀ قبلی داشته باشد ،میتوان از این
روش برای ارزیابی غرامت استفاده کرد .به صورت کلی ،این روش قابلیت استفادۀ عمومی
ندارد و برای شرکتهایی که بخشی از سهام آنها معامله شده ،قابل استفاده است.
پیشنهاد اشخا

ثالث :این روش نیز قابلیت استفادۀ عمومی نداشته و تنها در مواردی که

از پیش اتفاق افتاده باشد ،قابل استفاده خواهد بود.
1. Buy Back
)2. Iranian Petroleum Contract (IPC
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استفاده از نسبتها و ضرایب :این شیوه از ارزیابی ،قابلیت استفاده در صنعت نفت ایران را
دارد؛ بهاینصورت که با توجه به عدم معاملۀ سهام شرکتهای نفتی در بازار سهام ایران ،از
نسبتها میتوان بهره برد و با استفاده از تعدیالتی ،نسبتها را برای بازار ایران تعدیل کرد.
نکات مهم در استفاده از روش نسبتها در بازار ایران به شرح زیر است:
روش نسبتها ،شرایط بازار را منعکس میکند و در شرایطی که بازار صعودی باشد ،این
نسبتها قیمت را باالتر از حد و در شرایطی که بازار نزولی باشد ،قیمت را پایینتر از حد
ارزیابی میکند .در صورت مقایسۀ این روش با روشهای ارزشگذاری مبتنی بر داراییها و
روش تنزیل جریانات نقدی آتی ،قیمت محاسبهشدۀ این روش کمتر از روش تنزیل جریانات
نقدی آتی و بیشتر از روش ارزشگذاری مبتنی بر داراییها خواهد بود .در صورت بروز
اختالف میان دولت ایران و شرکتهای نفتی ،غالباً شرکتهای نفتی به دلیل اینکه درپی کسب
منافع بیشتر هستند ،روش تنزیل جریانات نقدی را پیشنهاد میکنند .در مقابل ،کشور
سرمایهپذیر بهدنبال پرداخت کمترین میزان غرامت است که این مقدار از طریق استفاده از
ارزش داراییها و سرمایهگذاری انجامشده محاسبه میشود .در این شرایط ،رویکرد بازاری
منصفانهترین مقدار را مشخص خواهد کرد.

نتیجه
رویکرد ارزشگذاری بازاری با توجه به بازتاب شرایط بازار ،بهسادگی قابل فهم بوده و به
مفروضات کمتری نیاز دارد .البته این شرایط برای وضعیتی است که شرکت مقایسهای مشابه
بوده و تعدیالت کمتری مورد نیاز باشد .نقطه ضعف اصلی این روش ،انجام تعدیالت فراوان
برای افزایش قابلیت مقایسه است.
به طور کلی و با توجه به اینکه درعمل ،یافتن شرکت مقایسهای مناسب دشوار بوده و
تعدیالت فراوانی برای امکان مقایسه مورد نیاز است ،امکان استفاده از این رویکرد با
محدودیتهای بسیاری روبهرو بوده و معموالً طرفین دعوی و دیوان داوری کمتر بر این روش
توافق میکنند.
پیشنهاد میشود در زمان انعقاد قرارداد ،سهام شرکت مشابهی را که در بازارهای بینالمللی
سهام معامله میشود ،تعیین کرده و بر آن توافق گردد .بر این اساس و در صورت بروز
اختالف ،میتوان برای استفاده از رویکرد بازاری به سهام مذکور و تغییرات مرتبط با آن
مراجعه کرد.
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