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  بررسي وضعيت حقوقي مبيع و ثمن 
  لي فروش گازالمل در قراردادهاي بين

  
  محمد عليخاني

  
  
  چكيده

تواند منافع عمومي و ملي كشورمان را در حوزه اقتصاد و سياست در  هايي كه مي ترين عرصه يكي از مهم
عنوان دومين  ايران به.  عرصه انرژي و از آن ميان، حوزه گاز طبيعي است،المللي رقم بزند سطح بين

هاي  به بازاربرداري كرده، گاز طبيعي خود را  بهره اين منبع ازادارنده ذخاير گاز طبيعي بايد بكوشد ت
تواند منافع  طريقه اصلي و مهم براي رسيدن بدين هدف، فروش آن است كه مي. جهاني عرضه كند

ق داخلي به دو ركن كوشد تا با توجه به حقو مقاله حاضر مي. ارزشمندي را براي كشور ما به ارمغان بياورد
حاصل آن، عالوه بر . بپردازد) قيمت(و ثمن ) مقدار( يعني مبيع ،المللي فروش گاز اي بينهاساسي قرارداد

والني  و بررسي موانع و مشكالت ناشي از طبلندمدتهاي امل اين دو ركن، محك زدن قراردادشناخت ك
مختلف  هايساز و كاربيني  پيشير آن بر روابط طرفين و نتيجتاً ثگونه قراردادها و تأ مدت بودن اين

شود  هايي آشنا مي ر طول اين مقاله، خواننده با روش دهمچنين. استقراردادي جهت رفع اين مشكالت 
  .نظر باشدنعطف، قابل بازنگري و قابل تجديدمشده تا قرارداد كار گرفته  وسيله طرفين به  بهكه

   قيمت گازاز، شروط تعديل مقدار وقرارداد فروش گاز، مقادير گاز، قيمت گ: واژگان كليدي

                                                           
.    كـه  گرديـده اقتباس » قرارداد فروش گاز «الملل نگارنده با عنوان       شناسي ارشد حقوق تجارت بين    نامه كار   اين مقاله از پايان 

  . در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي دفاع شده است1386در شهريور ماه سال 
. الملل رشناس ارشد حقوق تجارت بينكاmohamadalikhani 2002@yahoo.com  
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  مقدمه
  زغال سنگ، نفت و مشتقات آن و گاز، چوبمانند متفاوتي ع انرژيـ منابف،ـدر عصرهاي مختل

اين تغيير منابع انرژي از چوب به زغال سنگ و از زغال سنگ به . مورد استفاده قرار گرفته است
قبل خود داشته ه هر منبع انرژي نسبت به منبع ماهاي خاصي بوده ك خاطر ويژگي نفت و گاز به

كند، از لحاظ نيازهاي  مي براي مثال هرچه منبع سوختي از لحاظ ميزان انرژي كه آزاد. است
 روز و از لحاظ زيست محيطي مطلوبيت بيشتري داشته باشد، آن منبع مورد توجه و آوري فن

وبيت اهميت و مطل از ميان همه منابع طبيعي، گاز طبيعي از 1.گيرد استفاده بيشتري قرار مي
ين نسبت هيدروژن به  از لحاظ شيميايي باالترها كه در ميان انرژي ؛ چرااست بيشتري برخوردار

  : ناپذير است انكار21، نقش گاز طبيعي در قرن عالوه، به داليل ذيل  به2.داردكربن را 
 در قرن كه اين منبع يطور به ، استي در حال افزايشروز به روز منابع گاز طبيعي اكتشاف .1

منابع به گزارش مجله نفت و گاز،  3.ترين منبع انرژي طبيعي سوختي مبدل خواهد شد  به مهم22
 كه است تريليون فوت مكعب 112/6 حدود  كشف شده2006 ژانويه 1 تا تاريخ گاز طبيعي كه

 4.دهد  درصد افزايش نشان مي1 خود، حدود نسبت به رقم ثبت شده در تاريخ مشابه سال پيش از
 اي به جو زمين هاي گلخانهو تثبيت ورود گاز كربن اكسيد دي  با كاهشبيعيگاز ط .2
ثيرات مثبت،  با وجود اين تـأ5. رو به رشد گرم شدن كره زمين را كاهش دهدجريانتواند  مي

 كمي كمتر از مصرف  زغال سنگ با نرخ ، درصد در هر سال4/2 مصرف گاز طبيعي با نرخ رشد
 .است  درصد5/2 رشد

هاي  ها و قسمت تواند در بسياري از تكنولوژي  انرژي است كه مي نوعي ازطبيعي،گاز  .3
نيروي الكترونيكي و همچنين مصارف خانگي مورد توليد مختلف صنايع متفاوت از جمله در 

 نگاكنند  بزرگترين مصرف،هاي برق هاي صنعتي و نيروگاه ش براي مثال، بخ6.استفاده قرار گيرد
 درصد 31 درصد و بخش نيروي الكترونيكي 44 بخش صنعتي 2003ر سال د. عي هستندگاز طبي

استفاده از گاز طبيعي در نرخ رشد . از مصرف جهاني گاز طبيعي را به خود اختصاص داده بودند
7  .در هر سال خواهد رسيددرصد  9/2 درصد در سال به 8/2 از 2030تا  2003هاي  بين سال

 بسياري از مردم تقال پيدا كند شبكه جهاني عرضه گاز اناگر گاز طبيعي بتواند از طريق .4
                                                           

1. Morishima H., Natural Gas Bridging to the Future Energy, http://cat.inist.fr, 2006, p. 1. 
2. loc. cit.  
3. loc. cit.  
4. Chapter 4, Natural Gas, International Energy Outlook, Energy Information Administration Report (An, 
Official Statistics from U.S Government), http://www.eia.doe.gov2006, p.6.  
5. Morishima H., loc cit. 

6. International Energy Outlook, op cit., p.1.   
7. loc. cit.   
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كننده گاز ترين صادر صوص، روسيه همچنان بزرگدر اين خ. مند شوند وانند از آن بهرهت مي
 تريليون فوت مكعب 3/6  معادل2003ت كه صادرات خالص آن در سال طبيعي در جهان اس

 8.ت اين گاز از طريق خط لوله منتقل شده استمام وبوده 
براي مثال، عرضه و . داردبا اين حال و در حقيقت امر، گاز طبيعي مشكالت خاص خود را نيز 

آن از محلي به محل ديگر بسيار  انتقال اني گاز طبيعي كمتر از نفت بوده،تقاضاي بازارهاي جه
  9.هزينه و مشكل استپر

. ار داردميانه و اوراسيا قر گاز طبيعي جهان در خاورمسه چهار زميني، تقريباًاز لحاظ ذخاير زير
  درصد، جمعا9/14ً و قطر با  درصد17  ايران با  درصد،5/27 روسيه با 2006 ژانويه 1تا تاريخ 

 ذخاير،  ايندر ساير نقاط جهان. ت خود دارند درصد از ذخاير جهاني گاز را در مالكي59حدود 
 دارنده ذخاير  دومينعنوان به بنابراين، در اين ميان، ايران .اند  واقع شده پراكندهصورت  بهتقريباً

 بايد بكوشد تا با در نتيجه است و داراي جايگاه خاصي از لحاظ انرژي گاز طبيعي در جهان
براي رسيدن به اين .  آن را در بازار جهاني عرضه كندداشت صيانتي، توليد بيشتري كرده،بر

ماهيت آن از لحاظ كه  استر اين زمينه، قرارداد فروش گاز ترين ابزار حقوقي د منظور، مهم
 در اين زمينه كار تحقيقاتي صورت رو كه ويژه از آن بهحقوق داخلي نياز به تجزيه و تحليل دارد، 

المللي نفت و   در اين مقاله همچنان كه قراردادهاي بينفرض مبتني بر واقع  پيش.نگرفته است
دهيم   فروش گازي را مورد بررسي قرار د، اين است كه قراردادنگاز كشورمان حكايت از آن دار

توان تمامي اجزاي اين قرارداد را   نميدر اين مجال. كه قانون حاكم بر آن قانون ايران است
گونه  توان يكي از مباحث بنيادين مربوط به اين داد؛ اما مي  مفصل مورد بحث و بررسي قرارطور به

تواند ما را  ثمره اين بحث نه تنها مي. بررسي كرد قواعد قانون مدني ايران قراردادها را با توجه به
ساز با مباحث تئوريك و جالب دو جزء مهم قرارداد فروش گاز يعني مبيع و ثمن آشنا كند، بلكه با 

شود،  گذاري آن در قرارداد فروش گاز درج مي  كه براي تعيين مقادير گاز و قيمتو كارهايي
  .   ي پيدا كردتوان آشناي مي

 يكي از شرايط  موضوع معين كه مورد معامله باشد قانون مدني ايران،190 ماده 3مطابق بند 
 شرايط كلي مورد معامله و مواد ديگر  همان قانون،216 تا 214مواد . است اساسي صحت معامله

ي، ه در قانون مدناگرچ. اند ه به بعد در عقد بيع، شرايط مبيع را تعيين كرد348 و 342مانند مواد 
                                                           

8. Morishima H., loc cit.  
9. Demirbas A., The Importance of  Natural Gas as a World Fuel, Energy Sources, Part B: Energy and 
Planning, Vol.1, No. 4, Taylor & Francis, Oct-Dec. 2006, p. 413, and Matthiesen, Henning, To What 
Extent Do Take-or- Pay Contracts Facilitate the Development of Infant Gas Markets and What 
Challenges Do They Pose at the Time of Liberalization?, CEPMLP Annual Review, 
2000,www.dunddee.ac.uk/cepmlp., p.1    
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 214 ناقص در ماده طور بهچند  اما قانونگذار مصاديق آن را هرتعريفي از مورد معامله نيامده، 
يك از  مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر«: مطابق با ماده مذكور. قانون مدني آورده است

 داراي دو موضوع ان گفت عقد بيعوت  بنابراين، مي.»كنند  آن را ميد تسليم يا ايفاي تعه،متعاملين
طرف، عين معين يا مال كلي است كه در آن يا انتقال مالكيت عين معين  يك: يا دو مورد است

 مالعهده بايع نسبت به تسليم فردي از افراد  برحقوقيشود يا يك تكليف  به خريدار ثابت مي
ريدار به فروشنده تمليك  از طرف ديگر، ثمن است كه از سوي خ.آيد كلي به خريدار پديد مي

رسد احكام كلي كه در خصوص معلوم بودن مورد معامله در شرايط  نظر مي بنابراين، به. شود مي
 خاص در عقد بيع در خصوص طور به همان قانون آمده و آنچه 216 تا 214كلي مذكور در مواد 

م جاري باشد و معلودر خصوص ثمن هم  به بعد قانون مدني آمده 348 مبيع و شرايط آن در مواد
  .است جزء اركان و از شرايط اساسي عقد بيع در عقد بيع نيز) ثمن(بودن عوض 

 ضوابطي ،شود اين است كه در قرارداد فروش گاز اي كه در اينجا مطرح مي اولين فرضيه
را براي ) يعني مبيع و ثمن(تواند علم تفصيلي نسبت به ماهيت دو مورد قرارداد  حاكم است كه مي

 اين است كه چه ضوابطي در قرارداد فروش گاز براي معلوم كردن سؤالحال . فين حاصل كندطر
 ساز و كارهاييشود و اين علم تفصيلي به چه شكل و به واسطه چه  بيني مي مبيع و ثمن آن پيش

 درلزوم علم تفصيلي .  كه در اين مقاله در پي پاسخ بدان هستيم استاليسؤاين آيد؟  اصل ميح
 قانون مدني در 351 و 342 در عمومات معامالت و در ماده قانون مدني 216قد در ماده مورد ع

 موجب ايجاد فضايي مطمئن براي طرفين و ايجاد ميل و ،اين علم. خصوص عقد بيع آمده است
اي كه در آن رضاي طرفين مبتني بر عوامل   معامله، در فقهدر همين رابطه. شود  ميآنهارضايت 

، بر مبناي حديث باشد تصادف وابط طرفين و سرنوشت معامله وابسته به شانس و  و راستمبهم 
  .، باطل دانسته شده است»نهي النبي عن بيع الغرر«نبوي 

چه مدت قرارداد  ، هردتبلندمهاي  قراردادخصوص بهقرارداد فروش گاز فرضيه دوم اينكه در 
هاي بيشتري قرارداد را تهديد  د، ريسكباش تحويل داده شود، زيادتر و ميزان گازي كه قرار است

از بروز  الزم براي پيشگيري ساز و كارهايبيني  اين امر طرفين را مجبور به پيش. كند مي
  .كند  قيمت گاز، ميزان گاز و كاهش يا افزايش ميزان آن مياختالفات در مذاكره مجدد

  
   كننده  ضوابط و شروط تعديل؛)مبيع( معلوم بودن گاز ) گفتار اول

مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و «: دارد  قانون مدني كه مقرر مي342مطابق با ماده 
، » تابع عرف بلد است،يا ذرع يا مساحت يا مشاهدهيا عدد تعيين مقدار آن به وزن يا كيل 

 :دگرد مورد معامله از سه جهت معلوم بايد آن براي معلوم كردن استكه مورد معامله كلي  زماني
منظور از ماهيت، ذات يا جنس است كه مورد عقد از آن تشكيل . ماهيت، مقدار و اوصاف مهم
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 يا همان ذخاير هيدروكربني است كه شامل 10گاز طبيعي در قرارداد مورد بحث، ويافته است 
تر مانند بوتان، پنتان، هگزان، هپتان و اكتان  متان، اتان، پروپان و تركيبات هيدروكربني سنگين

ثر ؤاوصاف مهم مورد معامله نيز اوصافي هستند كه معموالً در جلب رضايت اشخاص م. شود يم
 ، به عبارت ديگرباشند وزش مورد معامله اثري نداشته چند ممكن است در ار ، هرشوند واقع مي

و در صورت عدم وجود مشخصات ز اهميت است حائ كيفيت گاز آنچه در قرارداد فروش گاز و
قد كيفيتگاز فاالزم، 

                                                          

 واجد شرطي جهت تعيين مشخصات ،قرارداد فروش گاز. شود  ناميده مي11
همچنين . استو كيفيت گازي است كه فروشنده متعهد به انتقال آن به خريدار در نقطه تحويل 

نت اجراي الزم قراردادي اعمال كه گاز فاقد مشخصات و كيفيت الزم باشد، ضما صورتي در
 معموالً در رابطه با تركيب كه ممكن است براي گاز ذكر شودفي مشخصات و اوصا. شود مي

زي كه فاقد كيفيات الزم باشد، گا. استشيميايي، ارزش حرارتي، دماي گاز و سنگيني آن 
 نهايي نگاكنند تواند خساراتي را به تجهيزات دريافت، انتقال و مصرف خريداران يا مصرف مي

تواند  گيرد، مي وش گاز براي گاز فاقد كيفيت در نظر ميرژيم مسئوليتي كه قرارداد فر. وارد آورد
  :يكي از موارد ذيل باشد

 .گاز فاقد كيفيت الزم نداشته باشد تعهدي براي پرداخت در ازاي ،خريدارـ 
12  اما استفاده از استفاده كند گيري گاز ديرتر از موعد  تحويلساز و كارتواند از  خريدار ميـ 

 اگر خريدار در قسمتي كار و سازطي اين .  گاز صورت بگيرد13 آزمايشتواند در دوره اين حق نمي
از سال، گاز را به ميزان تعيين شده تحويل نگرفت اما در قبال آن تعهد دريافت يا پرداخت خود را 

 پرداخت مبلغي بدونكه تحويل نگرفته، تواند قبل از پايان سال، آن ميزاني را  انجام داد، مي
 .ردمجدد، تحويل بگي

14 ي شده در اين مورد نيز اعمال بين  پيشكسري گازنقصان يا جبران خسارتي كه براي ـ 
گردد و فروشنده از تحويل آن ميزان قصور   ميزان گازي كه معموالً توسط خريدار تعيين مي.شود
  . شود ورزد، كسري گاز گفته مي مي

در . دار يا كميت آن است تعيين مقشود  از مواردي كه موجب رفع ابهام در مبيع ميديگر يكي
شود   حداكثر ميزان گازي است كه فروشنده متعهد مي15،يدمقدار قرارداقراردادهاي فروش گاز، 

 امكان براساساين ميزان معموالً توسط فروشنده و . در طول مدت قرارداد به خريدار تحويل دهد
 

10. natural gas 
11. gas quality and off-specification gas 
12. make-up gas 
13. commissioning period 
14. shortfall gas 
15. contract quantity 
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ا و مقتضيات تجاري بايد پاسخگوي نيازهو  شود وري اقتصادي از مخازن تخمين زده مي بهره
 دهنده نشان  وشود  مقدار گازي است كه روزانه تحويل داده مي16، روزانه گازقدارم. خريدار باشد

نفسه اهميت خاصي ندارد، بلكه آنچه تعيين   في،نتعيين اين ميانگي. ميانگين ساالنه گازي است
 مبناي محاسبه در بسياري ،سازد اين است كه ميزان روزانه قراردادي در واقع اين امر را مهم مي

  .گيرد از شروط ديگر قرار مي
  

   مقادير گاز در انواع قراردادهاي فروش گاز) مبحث اول
مشخص بودن يا نبودن مقدار گازي كه فروشنده در طول مدت قرارداد فروش گاز متعهد به 

اي معمول در تحويل آن است، بستگي به اين دارد كه قرارداد فروش گاز از كدام نوع از قرارداده
گذاري  به آنچه نام بنا: كلي، دو نوع قرارداد در صنعت گاز وجود داردطور به. صنعت گاز باشد

. قرارداد اختصاص ميدان گاز به خريداري و ديگر17  18 يكي قرارداد تهيه و تحويل گاز،كنيم مي
  

 مقدار در قرارداد تهيه و تحويل گاز ) الف
ادهاي تهيه و تحويل گاز، گاز يك كاالي متجانس و همگون  يعني قرارد،هاي نوع اولدر قرارداد

دوره مشخص به خريدار يك  را در آنشود كه مقادير مشخصي از  است و فروشنده متعهد مي
  :ها عبارتند ازهاي اين نوع قرارداد مشخصه. تحويل دهد

يزان  قرارداد تهيه و عرضه يك م،اين قرارداد در واقع  :صعدم اختصاص ميدان گازي خاـ 
 منبع عرضه به عنوان به گازي خاصي ن ميدااست و در آن،گاز مشخص در يك دوره زماني معين 

خواهد گاز را به  يابد و فروشنده مختار است از هر ميدان گازي كه مي خريدار اختصاص نمي
 ندياي از ميا بنابراين، ممكن است چندين مشتري از يك ميدان يا مجموعه. خريدار عرضه كند

 . گاز دريافت كنند،هاي جداگانهقراردادتحت 
دهد ثابت و پايدار   ميزان گازي كه فروشنده به خريدار مي:تميزان گاز مشخص و ثابـ 
 شروط قراردادي است و براساس در ميزان گاز پديد آيد) يا زياديكمي (حتي اگر تغييري . است

 .هاي ميدان گازي خاص در تهيه گاز ندارد بستگي به خصيصه
ناپذير است و شرط فسخ قرارداد به دليل  ثابت و تغيير مدت قرارداد،:تت قراردادي ثابمدـ 

 .اقتصادي نبودن قرارداد، وجود ندارد
 نكننده خصايص ميادي  بيان ، قرارداد تهيه و تحويل گاز از آنجا كه:لمنابع گازي معموـ 

                                                           
16. daily contract quantity 
17. supply contracts 
18. depletion contracts 
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.شود  بزرگ استفاده مين جهت فروش گاز ميادي، سنتيطور بهخاصي نيست،   19
 مبيع از جهت مقدار گازي كه فروشنده در طول مدت قرارداد نابراين در اين نوع از قراردادهاب

  .  به قرارداد از اين حيث ايرادي وارد نيست مشخص و معلوم بوده،شود بدان متعهد مي
و ع عين معين، كلي در معين، گانه عقد بيع در حقوق ايران به بي بندي سه با توجه به تقسيم

توان گفت اين  الذمه و تعاريف و اركان قراردادهاي تهيه و تحويل گاز مذكور در فوق مي ي فيكل
تهيه و تحويل فرد معين از كه تكليف فروشنده،  ؛ چراهستندالذمه  نوع از قراردادها از نوع كلي في

مزبور رداد  قرا،بنابراين  با وصف مشخص شده در قرارداد است، يعني ميزان ثابتي از گاز،افراد كلي
كه مبيع  صورتي در«: است قانون مدني 351 مبيع و حصول شرايط، مصداق ماده علم بهاز جهت 

يع مقدار و جنس و وصف مب باشد بيع وقتي صحيح است كه )يعني صادق بر افراد عديده(كلي 
 اد بوده،يرگونه قراردادها از اين حيث فاقد ا  با فرض حاكميت قانون ايران، اين نتيجتاً.»شودذكر 

  .هستندصحيح 
  

   مقدار در قرارداد اختصاص ميدان گاز به خريدار) ب
دهد و   ميدان گازي خاصي را به خريدار اختصاص مي،فروشندهاما مطابق با قراردادهاي نوع دوم، 

منظور   به كه از لحاظ اقتصادي با صرفه استشود كه تمام يا درصد معيني از گاز را متعهد مي
  :هاي اين نوع قرارداد است  از ويژگي موارد آتي. توليد كندفروش به خريدار

ترين خصيصه اين نوع   اصلي،مورد اين :راختصاص منبعي واحد جهت عرضه به خريداـ 
گردد كه معموالً   گاز از منبع خاصي براي خريدار تهيه و به وي عرضه مي،قرارداد است و در واقع

 .ار داردو نه هميشه در انحصار آن خريدار خاص قر
 توليد گاز در ابتداي امر از ميزان كم آغاز :د دار بستگيمقادير گاز به قابليت ميدان گازيـ 

 دوباره يك ،رسد و پس از اين دوره شود تا اينكه در يك دوره زماني به مرحله تثبيت خود مي مي
يل خريدار شود  قرار است تحو،بنابراين، مقدار گازي كه مطابق قرارداد. خواهد داشتدوره افول 

هاي صعود، تثبيت و افول در استخراج گاز از ميدان گازي به سر  در وابستگي كامل با دوره
 .برد مي

 داراي شروط قطعي و ثابت هاي اختصاص ميدان گاز اگرچه بيشتر قرارداد:دفسخ قرارداـ 
رداد را نفع فروشنده باشند كه طي آن وي بتواند قرا   ممكن است حاوي شرطي بههستند، اما

 . ديگر اقتصادي نيست، فسخ كند،دليل اينكه توليد گاز از آن ميدان گازي به
 از رداد اختصاص ميدان گاز به خريدار قرا:مناسب براي ميادين گازي كوچك و متوسطـ 

                                                           
19. Trimble Niall, An Introduction to Gas Sales Agreements, Oil and Gas Law and Taxation Review, 
Vol.10, Sweet &  Maxwell,1992, p. 331. 
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 و اين خصايص معموالً در ميادين گازي كوچك و متوسط است يكننده خصايص  بيان ،يك طرف
يگر، در اين نوع قرارداد، خريدار، صرفاً يك شخص است و اختصاص شود و از طرف د يافت مي

 .نيستميادين گازي بزرگ براي يك خريدار مناسب 
قرارداد اختصاص ميدان گاز به خريدار به شرح هاي مختلف مقادير گاز در طول مدت  دوره

  :استذيل 
20 به خريدار، يك  در قرارداد اختصاص ميدان گازي :دوره تثبيت در مقدار روزانه گاز .1

 شود كه  اوليه قرارداد تعيين ميهاي  ميزان روزانه قراردادي براي سالدوره ثابت جهت تحويل
تواند براي مدت مشخصي  اين دوره مي. شود  ناميده مي»دوره تثبيت مقدار روزانه قراردادي«
ادامه زي  نسبت معيني از ذخاير گاممكن است شرط شود كه اين دوره تا زمان توليديا . شدبا

هاي قرارداد به  ن روزانه قراردادي در تمامي دورهدر قرارداد تهيه و تحويل گاز، ميزا. داشته باشد
 .ميزاني است كه در قرارداد معين و مشخص گرديده است

21   وارد ، ميدان گاز دوره تثبيت، قرارداد اختصاص  بعد از اتمام  :دوره افول مقدار روزانه گاز .2
 ظرفيت توليد براساسدر اين دوره، مقدار روزانه گاز هر سال . شود مي» زار روزانه گادوره افول مقد«

ميزان روزانه گاز، باالترين حدي است كه آن ،  در اين دورهكليطور به. شود  تنظيم ميميدان گازي
 را  موظف است ميزان روزانه گازسالهر تا  فروشنده. دند پاسخگو باشنتوان  گازي مينميدان يا ميادي

 كنداگر خريدار در آن اختالف . طار دهددر دوره افول مشخص و به خريدار در مدت معيني اطالع و اخ
الزم .  به يك متخصص مستقل جهت حل اختالف ارجاع شودموجب شرط قرارداد تواند به موضوع مي

  .اردهاي خاص خود، اين دوره را ند به ذكر است كه قرارداد تهيه و تحويل گاز بنا به ويژگي
22   هم در قرارداد اختصاص ميدان گاز به خريدار واين ظرفيت كه :ظرفيت تحويل گاز .3

 عبارت است از حداكثر ميزان روزانه گازي كه  هم در قرارداد تهيه و تحويل گاز وجود دارد
 ،اين ميزان.  فروشنده موظف به تحويل آن استكند وتواند مطابق قرارداد تعيين  خريدار مي
كه ميزان روزانه شروع به كاهش  در نتيجه، هنگامي. استصي از ميزان روزانه گاز شخنسبت م

شود، ظرفيت تحويل هم به همان  عبارتي دوره افول ميزان روزانه گاز شروع مي كند يا به مي
 . يابد نسبت كاهش مي

جا كه  از آن:زسطح حداقلي تعيين مقدار گاز و سطح صفر در تعيين مقدار گا .4
تواند و  خريدار مي، كنند  مطلوب كار نميطور به هميشه توليد گاز در سطوح توليد پايينت تجهيزا

تواند   مياين حداقل. را براي خود نگه داردمشتاق است تا يك كف يا سطح حداقلي تعيين گاز 
                                                           

20. plateau period 
21. decline DCQ 
22. delivery capacity 
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هاي اگرچه بيشتر قرارداد. باشد  نرخ توليدنسبت مشخصي از ميزان روزانه گاز يا ميزان ثابتي از
 اما خريدار ،كند صفر باشد هند كه ميزان گازي كه درخواست ميد ش گاز به خريدار اجازه ميفرو

  . پايين بيايد،مجاز نيست از حداقلي كه تعيين شده
 بيشتري از ميزان مقدار فروشنده به خريدار اجازه دهد كهاين :حداكثر مقدار قراردادي .5

دهنده   شود كه نشان ناميده مي»  نوسانعامل «ويل گاز مطالبه كندجهت تحرا روزانه گاز 
حداكثر ميزان  «،ديگر تعبار  به. تواند به آن دست يابد بيشترين ميزاني است كه خريدار مي

تواند در هر روز جهت تحويل در نقطه   باالترين مقدار گازي است كه خريدار مي»قراردادي
د بر روي شروط ديگر از جمله توان تحويل معين كند و اين تعيين ميزان از سوي خريدار مي

فروشنده بايد . ثير گذاردكمتر يا بيشتر از ميزان تعييني تأگيري  تحويلو كسري گاز، گاز اضافي، 
حتي در . دهي اين ميزان گاز را دارد زات توليد و انتقال وي توان تحويلمطمئن باشد كه تجهي

هايي را متحمل   هزينه،افيشود تا جهت نصب تجهيزات اض بعضي موارد، فروشنده مجبور مي
  23.تواند يكي از عوامل افزايش قيمت قراردادي شود شود كه اين خود مي
 به نوع توان گفت كه قرارداد اختصاص ميدان گاز به خريدار بندي انواع بيع، مي از ميان تقسيم

كه فروشنده مكلف است ميزان گاز مشخصي را كه  ؛ چرااست تر بيع كلي در معين نزديك
با اين .  در طول دوره قرارداد به خريدار تحويل دهدشود  طبيعت ميدان گازي تعيين مياسبراس

 تن گندم 100 قرارداد فروش مانند در حقيقت اين نوع قرارداد يمفرض كه گاز مزبور را مثلي بدان
، از جهت رعايت مقررات مبيع، اين قرارداد تحت شمول بنابراين. است تني گندم 1000از انبار 

. گيرد و مقدار، جنس و وصف مبيع بايد مشخص گردد  قانون مدني قرار مي351ده ما
 فروش گاز، مقدار گاز ممكن است يشود در نوع اخير از قراردادها كه مالحظه مي طور همان

ثير تواند تحت تأ  مقدار قراردادي ميشود و افزايش يا كاهش مقدار گاز مخزن تنظيم براساس
 اين  مقدار گاز دچار نوسان شوداگر   طبيعتاً.شود  ميزان گاز مخزن زده ميهايي باشد كه از تخمين

ال را به ذهن متبادر سازد كه آيا طرفين در خصوص چنين مبيعي علم تفصيلي دارند يا مورد ؤس
يا با   قانون مدني، كميت مورد معامله يا با مشاهده و342بر ماده  معامله داراي ابهام است؟ بنا

ديگر، مطابق  عبارت به. گردد  مانند وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت معلوم ميضابطه متعارف
بر يك نظر، منظور از  بنا. تواند با ضابطه عرف بلد معلوم شود ا اين ماده، كميت مورد معامله ميب

آن عرف بلد، عرف محل اقامت طرفين معامله است و ارجاع مذكور به عرف اقامتگاه طرفين از 
ند و مورد شناس ابط معمول در اقامتگاه خود را مي روش و ضوت كه ايشان عادتاً رسم،جهت اس

د، مل دار البته اين نظر جاي تأ24.شود  براي طرفين معلوم ميمعامله با ضابطه مزبور
                                                           

23. Trimble Niall, An Introduction to Gas Sales Agreements, op. cit., p. 332. 
  .304، ص 1380، انتشارات مجد، چاپ اول، »تشكيل قراردادها و تعهدات: حقوق مدني« مهدي، ،شهيدي. 24
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در . استالمللي كه محل اقامت طرفين در دو كشور متفاوت  الخصوص در قراردادهاي بين علي
المللي، مقصود طرفين، عرف مكان  توان گفت در قراردادهاي بين  مينصورت حكومت قانون ايرا

 بازيگران عنوان بهالمللي نفت و گاز  هاي بين نيست و معلوم بودن آن نزد شركتيا منطقه خاصي 
نزد ) گاز( مورد معامله  كميتبنابراين، در صورت معلوم بودن. است  كافي،اصلي اين نوع معامالت

  .  گفت شرايط مذكور در قانون مدني احراز گرديده استتوان  ميها اين شركت
 كه با است انعقاد قراردادهاي نوع اول رواج داردآنچه در صنعت گاز ايران ، طور خالصه به

گونه قراردادها صحيح   گفت اينتوان  مي قانون مدنيبراساستوجه به مقررات بررسي شده 
 در حال حاضر در ايران مرسوم نيستور كه  اما در خصوص نوع دوم از قراردادهاي مذكهستند،

ي حاكميت و مالكيت به خريدار رسد اختصاص ميدان گاز به خريدار به مفهوم اعطا نظر مي به
 با اصول قانون اساسي مبني بر حاكميت دولت بر منابع تي مغاير، و از اين حيثنيست
ضه گاز به خريدار  جهت عر اختصاص منبع واحد،كه گفته شد طور ؛ زيرا همانندارداالرضي  تحت

  .  است كه گاز از منبعي خاص جهت تهيه و تحويل به خريدار تعيين گرددصرفاً بدين معنا
  

  تعديل مقادير گاز و شروط مربوط)  مبحث دوم
 گيرد شود كه در قبال گازي كه تحويل مي در قراردادهاي فروش گاز عموماً خريدار متعهد مي

كه گاز را به اراده خود تحويل نگيرد و  صورتي ا بپردازد و حتي درقيمت تعيين شده در قرارداد ر
 را دارد  كمتر از حداقل ميزان گازي باشد كه تعهد به تحويل گرفتن آن،اين مقدار گاز در سال

 25اي را مقدار دريافت يا پرداخت ساليانه چنين ضابطه. اين مقدار گاز را بپردازد بايد قيمتي برابر با
  مشخص26 تعيين روزانه گازركا و سازديگر، خريدار يا بايد مقدار گازي كه طي  عبارت به. ناميم مي
سازد و در سال نبايد كمتر و بيشتر از حداقل و حداكثر ميزان گاز ساليانه باشد، تحويل بگيرد و  مي

 وانعن بهقيمت قراردادي آن را بپردازد يا اينكه در صورت عدم دريافت گاز، قيمتي معادل با آن را 
هاي عملياتي و  هاي اوليه، هزينه بازگشت هزينهاي   فلسفه چنين جريمه، در واقع27.جريمه بپردازد

. است)  بعدي از آن سخن خواهيم گفتكه در گفتار همچنان( سود مورد انتظار از پروژه پوشش
 گاز از مقدار ساالنه)  درصد100 تا 60(مقدار دريافت يا پرداخت ساليانه گاز معموالً درصدي 

29مقدار ساالنه گاز. است توان  شروطي كه مي 28 .تواند مورد تعديل قرار بگيرد  ثابت نيست و مي
                                                           

25. annual take or pay quantity 
26. daily nomination 
27. Davey Henry, “Take or Pay” and “Send or Pay”: A Legal Review and Long-Term Prognosis, Oil and 
Gas Law and Taxation Review, Vol.15, Sweet & Maxwell, 1997, p. 419. 
28. annual contract quantity 
29. adjusted ACQ 
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  :عبارتند از  مقدار ساالنه گاز را تعديل كرد،آنهابر مبناي 
30  مطابق با اين شرط، مقدار گازي كه فروشنده  :گازي كه تحويل خريدار نشده است .1

شود و شامل   گفته مي 31ه است و به آن نقصان يا كسري گازاز تحويل آن به خريدار قصور ورزيد
 .تواند مبناي تعديل قرار گيرد ، ميگردد گاز فاقد كيفيت نيز مي

دليل حوادث    شرط فورس ماژور، گازي كه فروشنده يا خريدار بهبراساس : فورس ماژور .2
مبنايي براي تعديل مقدار تواند  اند، مي  قادر به تحويل دادن يا تحويل گرفتن آن نبوده،قهري

ندگان نهايي خود كن چنين فورس ماژوري در رابطه ميان خريدار با مصرف. ساليانه گاز قرار گيرد
 . استدهد نيز قابل استناد براي تعديل  ها تحويل ميكه گاز را به آن

اگر خريدار در طي يك سال يا  بر مبناي اين شرط، ـ گيري گاز ديرتر از موعد تحويل .3
كه  صورتي باشد، درها هم پرداخت صورت داده ا دريافت كرده و در ازاي آن گاز بيشتري ر،ليانيسا

تواند  افت كند، مي گاز دري خود كمتر از مقدار دريافت يا پرداخت ساليانه،هاي آتي در يكي از سال
ميزان تعهد  از  دادهمهايي كه زودتر از موعد انجا  مبني بر تحويل،هاي گذشته خود از اعتبار سال

  32. و گاز كمتري را تحويل بگيردبكاهدمذكور در يك سال 
شود كه در اين   معموالً منجر به تعديل مقدار كل قرارداد نميموارد تعديل مذكور در باال

ها تواند از آن ريدار يا فروشنده ميهايي است كه طي آن خ هاي مزبور صرفاً تعديل صورت، تعديل
 در مقطع مان تحويل نگرفته يا تحويل ندادهكه در مقطعي از زرا   ميزان گازياستفاده كرده،
 ضمانت .ل دهد تحويل بگيرد يا تحويبيني شده  شروط قراردادي پيشبراساسزماني بعدي 

گيري گاز از سوي فروشنده يا خريدار  لدهي يا تحوي  علت تخلف از تحويل  هاجراي تعيين شده ب
زماني مشخصي با تخفيف در  دورةدر همان گاز را واند ت ميال، خريدار اين است كه براي مث

خاطر كسري يا كاهش گاز مطالبه    خسارت خود را به،قيمت تحويل بگيرد يا اينكه در همان زمان
 ي از ضمانت اجرار، گاز تعيين شده را تحويل نگيردكه خريدا صورتي تواند در فروشنده هم مي. كند

 لوو ،هاي فوق اما چنانچه تعديل. باال گفته شده استفاده كند آنچه در براساسدريافت يا پرداخت 
الخصوص در قرارداد اختصاص   علياردادي بشودبه تعديل مقدار كل قر  صورت نادر، منجر به

ظيم شده و مقدار  افزايش يا كاهش مقدار تنبراساسميدان گاز كه مقدار گاز ممكن است 
ال ؤ اين سگيرد، صورت ميمخزن  ميزان گاز  مورددرهايي باشد كه  ير تخمينقراردادي تحت تأث

معامله داراي  يا مورد هست كه آيا در خصوص چنين مبيعي علم تفصيلي گردد ميبه ذهن متبادر 

                                                           
30. non-delivered gas 
31. shortfall gas 
32. Trimble Niall, Gas Contracts for Power Generation, Oil and Gas Infrastructure and Midstream 
Agreements with Precedents, London, Langham Legal Publishing, 1999, p. 93. 
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تواند با ضابطه عرف بلد معلوم  مله ميا كميت مورد مع، قانون مدني342بر ماده  ؟ بنااستابهام 
المللي  ادهاي فروش گاز مورد بحث، واجد جنبه بينكه گفته شد از آنجا كه قراردطور همان. شود

د معلوم بودن آن نزد رس نظر مي  بهكان يا منطقه خاصي مورد نظر نيست و عرف مهستند
، بنابراين.  بازيگران اصلي اين نوع معامالت كافي باشدعنوان بهالمللي نفت و گاز  هاي بين شركت

 صحت بيع به دهد  عرفي ميعلميين هم به مبيع از آنجا كه قابليت تعاز حيث تعيين مقدار گاز 
  .تر است صواب نزديك

  
   ضوابط و تعديل آن ؛)ثمن(تعيين قيمت گاز  ) گفتار دوم

له فروشنده به وسي  قيمت مقدار گازي كه به، متضمن شرطي است كه طي آن،قرارداد فروش گاز
ين دارد كه واحد مقدار گاز در قيمت گاز بستگي به ا. گردد شود، تعيين مي  ميخريدار تحويل داده

 ارزش براساستواند   هم مي،كه مقدار گاز قرارداد بر چه اساسي تعيين گرديده است؛ چرا
34حرارتي  واحد حجمبراساستواند   آن تعيين شود و هم مي  . باشد33
  باكننده ديگر شروط قرارداد است از كه تضمينـمت گـتوان گفت در نظر طرفين، تعيين قي مي
كننده ثبات اقتصادي    تضمين،دريافت ثمن مناسب در واقع. شود ترين قسمت قرارداد تلقي مي اهميت

  .است فروش گاز تدبلندمي قراردادها
تواند مبنايي براي تعيين قيمت ديگر مقادير تعييني در قرارداد باشد؛   همچنين ميقيمت گاز

 فروشنده تحويل داده نشده  قيمت گازي كه توسط35،براي مثال مقاديري چون قيمت گاز اضافي
37،)نقصان يا كسري گاز(  و بهاي گازي كه خريدار كمتر يا بيشتر از ميزان  قيمت گاز آزمايشي36

 38.گيرد تعيين شده در قرارداد تحويل مي
ف خالسي با هم متفاوتند و آن اينكه بر اساجنبهتعيين قيمت گاز با تعيين قيمت نفت از يك 

بتوان بازارهاي حتي اگر  وجود ندارد، 39اي المللي شناخته شده بيننفت، براي گاز، قيمت تجاري 
 مرجع عنوان بهها  از آناهه قيمت تجاري باشند و در قرارداددهند  محلي مشخصي را يافت كه ارائه

                                                           
، به ميزان گرمايي اطالق مي شود كه براي بـاال بـردن دمـاي يـك پونـد      )calorific value(  ارزش حرارتي يا گرمايي .33

يـو  .تـي .واحد آن، بـي . است الزم  7/14ايت در فشار مطلق      درجه فارنه  60 درجه فارنهايت به     59آب خالص از    )  گرم 59/453(
(British Thermal Unit) است ژول 1055يو تقريباً معادل .تي. هر بيعبارتي،  به:شود گيري مي  و با ژول اندازهاست .  

 در يك )فارنهايت درجه 60(و دما ) 7/14(شود كه در صورت ثابت بودن فشار   به ميزان گازي اطالق مي)volume(حجم .34
 3/35 تقريباً معـادل      براي مثال يك متر مكعب     .شود  گيري مي  حجم گاز با متر مكعب نيز اندازه      . كند  ميفوت مكعب جا اشغال     

  .  باشد فوت مكعب مي
35. excess gas price 
36. shortfall gas price 
37. commissioning gas price 
38. premiums for undertake and overtake gas 
39. generally recognized international trading price 
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، بدين علت كه در بازار گاز، قيمتي كه طرفين قرارداد فروش بنابراين. استفاده كرد) نقطه عطف(
ارچوب قرارداد موجود و اوضاع و  چ دربايد قيمت گاز تكيه كنند، وجود نداردنند بر آن گاز بتوا

  .احوال اقتصادي خاص حاكم ميان طرفين مورد مذاكره قرار گيرد
 قابل ها  در مقايسه با قيمت ديگر سوختاددنبال قيمتي است كه در طول مدت قرارد خريدار به

 كند و درآمد حاصل  بهايي كه براي گاز پرداخت مي ميانولقابل قبرقابت بوده و منتج به اختالف غير
 يا يدي، قيمت محصوالت پتروشيمي حاصلبراي مثال قيمت نيروي تول(فروشد  از كااليي كه وي مي

  . نشود) گازشقيمت باز فرو
 نهايتاً بهايي است كه خريدار قادر به ،ست كه قيمت گازفروشنده نيز متوجه اين مسئله ا

 اساسي ، اصل، اصل مذكوربنابراين. بهايي كه وي انتظار دريافت آن را دارد نه ،پرداخت آن است
كه گازي كه  ؛ چرادهد را تشكيل ميتوافق طرفين بر سر تعيين قيمت قابل قبول براي گاز 

  .   براي فروشنده ارزش مالي نخواهد داشتد و در اعماق زمين نگه داشته شودفروخته نشو
  : باشدعامل سه دهنده پوششايد نظر فروشنده، قيمت گاز ب از 

40 :زيرساختي هاي  اعم از ،هاي توليد گاز اي براي زيرساخت هاي سرمايه  هزينه  هزينه .1
 ؛)و انتقال آن(هاي اكتشاف و توسعه  هزينه

41 و انتقال آن به ( گاز هايي كه فروشنده در رابطه با توليد   هزينه  :هاي عملياتي هزينه .2
متحمل شده ) عهده فروشنده استق با قرارداد، انتقال گاز بر كه مطاب صورتي  درنقطه تحويل

 .است
42 كه فروشنده   چرا؛گاز) و انتقال(م در تجارت توليد  سود تجاري الز :سود مورد انتظار .3

  43.هاي خود است دنبال چيزي بيش از بازگرداندن هزينه  به
ماً توسط فروشنده يا الذكر، ممكن است مستقي  از موارد فوقاولهاي مذكور در بند  هزينه

 دهندگان به فروشنده كنند مانند وام مين مالي ميدستي را تأهاي باال گري كه پروژهاشخاص دي
 تعيين قيمتي شود دهندگان انجام مي هاي پروژه توسط وام كه هزينه بنابراين، زماني. انجام گردد

رد انتظار ايشان يعني همان كننده سود مو تواند تضمين مناسب براي گاز در قرارداد فروش گاز مي
 .سود مذكور در بند سوم از موارد باال باشد

هاي زيرساختي توليد و انتقال گاز قبالً توسط قرارداد فروش گازي كه  كه هزينه زماني
، ممكن است خريدار اين  مناسبي پوشش داده شدهطور بهفروشنده آن را با ديگري منعقد كرده 

                                                           
40  . infrastructure costs 
41. operating costs 
42. expected return 
43. Roberts Peter, Gas Sale and Gas Transportation Agreement: Principles and Practice, London, Sweet 
& Maxwell, 2004, p.116. 
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ها براي   اين هزينهدربرگيرندهو تعهدات دريافت يا پرداخت وي نبايد  كه قيمت گاز بگيردايراد را 
هاي   هزينههاي اوليه و  موجب بازگشت هزينهبايدبار ديگر باشد؛ اما در نظر فروشنده، قيمت 

  44.دربردارنده منافع قابل قبولي از پروژه باشدنيز عملياتي و 
الذكر را در  هاي فوق  تمامي هزينه بازگشت، قطع و يقينطور بهكه فروشنده  صورتي حتي در

ها تا   اين هزينهثناي مدت قراردادمحض اينكه در ا  بهده باشدبيني كر قرارداد فروش گاز پيش
 خريدار خواستار كاهش قيمت گاز يا كاهش تعهدات دريافت يا پرداخت حدودي بازگردانده شد

 تعادل اقتصادي پروژه ها هزينه با از بين رفتن ريسك عدم بازگشت كه در نظر وي شود؛ چرا مي
دليل   تواند با ادعاي فسخ قرارداد به اما اين ادعاي خريدار مي. به نفع فروشنده از بين رفته است

. همراه باشد45 46اقتصادي نبودن قرارداد
47  ، عايد فروشنده گردد گازهمراه كه از جريان توليد گاز، منفعتي تبعي مانند ميعانات زماني

  .ت خواستار تنزيل قيمت گاز شودخريدار ممكن اس
قرارداد يا در اثناي مدت حين مذاكرات و انعقاد در تواند به داليل متعدد ديگر  قيمت گاز مي

بيني شده   پيشساز و كارهايبر  يك از طرفين بنا  قرار گيرد و هر مورد مذاكره و چالش،قرارداد
  .د، خواستار كاهش يا افزايش آن گرددر قرارداد
  
  و انتخاب شاخص ) ثمن( تعيين قيمت گاز )  لمبحث او

مين شود و مدت فروشنده و خريدار تأافع درازگذاري گاز اين است كه من  قيمتساز و كارهدف از 
هاي مربوط به قيمت به نسبتي عادالنه ميان طرفين  قيمتي مورد توافق قرار گيرد كه ريسك

 ارزش گاز با توجه براساسعيين قيمت  ت فروشنده، دو هدف اصلي متصور يكيبراي. تقسيم شود
كننده در رابطه ايجاد اطمينان خاطر براي توليدوسانات بازار و طول مدت قرارداد، و ديگري به ن

ك  در يبايد تغيير قيمت گاز از منظر خريدار نيز.  گازينهاي زيرساختي در ميادي گذاري با سرمايه
كلي، هدف خريدار از تنظيم طور به.  رقابت كندآنهاها در بازار با مقايسه نسبي با قيمت ديگر سوخت

                                                           
44. Beggs Daniel, Gas Sales and Supply Contracts, in Natural Gas Agreements, ed. Martyn R. David, 
London: Sweet & Maxwell, 2002, p.152. 
45. economic termination:  

ر از لحاظ اقتصادي به صرفه       ديگ ، ادامه توليد گاز   هگابيني كند كه طي آن، هر       تواند براي خود حق فسخي را پيش        يفروشنده م 
 اقتـصادي  ، پروژه اقتصادي است و چه موقع      ، تعريفي از اينكه چه موقع     ،ه ممكن است در قرارداد    البت.  قرارداد را فسخ كند    نباشد

 درج بارويه متعارف و معقول در صنعت نفت و گاز در اين زمينه . نيست، ارائه نشده باشد و اين امر موجب اختالف طرفين شود
التفـاوت مناسـبي از هزينـه توليـد و عوايـد        به معناي مابهpositive cash flow)(تعريفي صريح مانند جريان وجه نقد مثبت  

  .تواند معيار اقتصادي بودن يا نبودن قرار گيرد مي) دريافت شده توسط فروشنده
46. loc. cit. 
47. associated condensate 
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نحوي باشد كه منافع قابل قبولي را براي وي در   قيمت گاز آن است كه قيمت گاز بهساز و كار
  48.طول مدت قرارداد به همراه داشته باشد

  
   تعيين قيمت گاز )الف

 مثالً در .رت بگيردصو در بازارهاي داخلي هاي منتشر شده  قيمتبراساستواند  قيمت گاز مي
تواند   مي49پي.بي. در اناست قيمت گاز منتشر شدهي كه يك طرف آن كشور انگلستان قرارداد

 چنين قيمتي در ،بنابراين. بين طرفين قرار گيردما تعيين قيمت گاز در قرارداد فيمبنايي براي 
 در طول زمان ات بازار تغييربراساسكننده قيمتي است كه    جزئي بيانطور به يا كلي طور بهواقع 

 فروش گاز، طرفين تمايلي به استفاده از چنين روشي بلندمدتدر قراردادهاي . يابد تغيير مي
  . قابل قبول قرار گيرد و غيركه قيمت گاز ممكن است دستخوش تغييرات ناگهاني ندارند؛ چرا

ص اين  در خصو اما طرفين؛ طرفين بر قيمتي ثابت توافق كنندروش ديگر اين است كه
مدت، قيمت ثابت  دهند؛ چون با توجه به تغييرات بازار در طوالني روش هم تمايلي نشان نمي

مدت   معموالً در قراردادهاي كوتاهيساز و كارهايچنين . تواند بازتابي از ارزش نسبي گاز باشد نمي
  .گيرد مدت مورد استفاده قرار مي يا ميان

 روشي تركيبي اند مورد توافق طرفين قرار گيردوت مدت مي روشي كه در قراردادهاي بلند
 و احوال تجاري در قراردادي  اوضاعبراساس قيمت پايه را ،در اين روش ابتدا طرفين. است

 تعديل  تعريف شده50كنند كه اين قيمت پايه در طول زمان بر مبناي شاخصي  تعيين ميمشخص
  :شود مي

  
P= P × ((f)) × ((A)) 

P) قيمت،  )P(در اين فرمول، كه  ميانگين  (An)ضريب و  (f) قيمت پايه تعريف شده، (
 در مدت زماني تعريف شده براي بازنگري در قيمت )A(تغييرات در قيمت رفرنسي مشخص 

)n( است.  
تر در قرارداد فروش گاز، تعديل قيمت پايه با ارجاع به فرمول  تر اما پيچيده فرمول معمول

  : شاخص است در بردارنده بيش از يك51ضربدري
                                                           

48. Coop Graham & Laurent Gouiffès, Arbitration and Pricing Mechanisms in International Gas sale 
contracts, Oil, Gas & Energy Law Intelligence, Volume I, issue #02, www.gasandoil.com/ogel/, March 
2003, p. 3 
49. national balancing point 
50. index 
51. multiplicative formula 
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P= p  (0.5 × GO/GO +0.5 × HSFO/HSFO )  
P)ضرب   اصلـحو  قيمت، (P)در اين فرمول،  پـايـه تـعريف شده در نـوسانات ارزش قيمت(

نفـت ( قيـمت كنـونـي گـازوئيـل ن مثـال، صـورت كسر،ـدر اي. استهاي تعيين شده  صـشاخ
53،)گاز نتيجه  ده وـ ش)ت گازـنف(ق شده گازوئيل وافـ تقسيم بر مخرج كسر، قيمت تاريخي ت52

ي نفت ـ يعن،رـضعيت در مورد شاخص ديگن وـهمي. ودـش  ضرب مي)0.5(در عدد مشخصي 
 55.دشو اعمال و نتيجه در قيمت پايه ضرب مي 54با سولفور باال ) نفت سياه(كوره 

: باشد 56  57 تواند به صورت فرمول جمعي  تعديل قيمت ميساز و كار همچنين 
P= P + (0.5 × GO-GO )+ (0.5× HSFO-HSFO ) 

  . است كه در باال ذكر شدها همان  و شاخصاهتعريف متغير
 
   انتخاب شاخص) ب

 منصفانه طور بهكه ديديم هدف نهايي از تعيين قيمت گاز، درج فرمولي است كه بتواند طور همان
 در اين ميان. جلب كندد در بازار رضايت طرفين را در طول مدت قرارداد در ميان تغييرات موجو

با الذكر داشت؛ بلكه تركيبي از اين دو  هاي فوق نبايد تعصب خاصي بر اعمال يكي از فرمول
 .تواند در قرارداد گنجانده شود كنند، مي تر بدان توافق مي  راحت،انتخاب هر شاخصي كه طرفين

مالحظه قرار هايي هستند كه در زمان انتخاب، توسط طرفين مورد  هاي ذيل، شاخص شاخص
  58:گيرد مي

 شاخص معموالً براي عنوان بهتغييرات مظنه قيمت نفت خام  : قيمت نفت خام. 1
اي با بازار تجارت  كه چنين فروشنده  چرااي كه شركتي نفتي است مطلوبيت خاصي دارد فروشنده

 بعيد ازير ،يدار تمايلي به چنين شاخصي ندارددر عوض، خر. ست افت و نوسانات قيمت آن آشنان
 .  است عوايد ناشي از باز فروش يا مصرف گاز با وضعيتي مشابه رشد كند

اي كه شركتي نفتي است به  فروشنده : المللي قيمت مشتقات نفتي در معامالت بين. 2
و ) نفت گاز( چون گازوئيل ،المللي مشتقات نفتي  تمايل به درج قيمت بينگفته شدههمان داليل 

 .    شاخص در قيمت گاز داردعنوان به ا سولفور باال يا پايينب) نفت سياه(نفت كوره 
                                                           

52. gas oil price (GO) 
53. Historic Price of Gas Oil (GO ) 
54. high sulfur fuel oil 
55. Trimble Niall, Understanding Gas Pricing Provision, Oil and Gas Law and Taxation Review, Vol.11, 
Sweet & Maxwell, 1993, p. 319. 
56. additive formula 
57. loc. cit. 
58. Roberts Peter, op. cit., pp.119-120. 
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 رغبت بيشتري به قيمت مشتقات ،خريدار:قيمت مشتقات نفتي در بازارهاي داخلي .3
 يك شاخص در قيمت گاز دارد بدين شرط كه قيمت اين مشتقات عنوان بهنفتي در بازار داخلي 

 . در آن گاز يا مشتقات آن را بفروشدخواهد در بازاري مالك قرار گيرد كه خريدار مي
 نهايي از آن جهت كه رقابت نزديك با نگاكنند قيمت برق در بازار مصرف : قيمت برق. 4

گذاري گاز   يك شاخص در قيمتعنوان بهقيمت گاز در بازار مشابه خود دارد، براي خريدار 
 .  مطلوبيت دارد

كه اين  د جذابيت كافي است؛ چرابراي فروشنده، زغال سنگ فاق : قيمت زغال سنگ. 5
 سوخت در مقايسه با گاز، سوختي ناپاك و داراي نسبت انرژي كمتري است و احتمال افزايش

  خوراكعنوان بهكه خريدار از گاز   زمانياما. قيمت آن با توجه به اين خصوصيات بسيار كم است
كه در بازارهاي   خاطر  بدين اين محصول واجد مطلوبيت است؛ كند براي توليد نيرو استفاده مي

 .  شود  خوراك اصلي محسوب ميراي توليد نيرو پس از گاز، زغال سنگ بخاص
تواند بهترين راهنما براي تعيين قيمت گاز  قيمت رقابتي و تثبيت شده گاز مي :قيمت گاز. 6

اما . ت استدارد گاز در اين قرارداد فروش گاز با چه قيمتي در حال رقاب كه معلوم مي باشد؛ چرا
 استفاده از قيمت زيراد مورد استفاده قرار بگيرد؛  شاخص در قرارداعنوان بهتواند  اين قيمت نمي

 .  تواند موجب تسلسل شود رقابتي گاز در قراردادهاي فروش مي
 كه ها مثل تورم عمومي را از آن جهت توانند شاخصي غير از انرژي طرفين مي :تورم. 7

 . در فرمول قيمت بگنجانندادي استبازتابي از ثبات اقتص
 ،در عمل، از آنجا كه شناخت شاخصي كه بتواند كمترين نوسان را در طول زمان داشته باشد

هاي يكسان يا  ها با ارزش اي از شاخص در فرمول قيمت گاز معموالً از مجموعهدشوار است، 
 ، درج در فرمول قيمت گازبنابراين، تعيين هر شاخص و ارزش آن براي. شود متفاوت استفاده مي

هرچه . ثير عاملي به نام قيمت پايه قرار داردات طرفين است، مذاكراتي كه تحت تأحاصل مذاكر
  . خواهد بود و بالعكسرتها و ميزان تأثير آن سختگير  خريدار در شاخصايه باالتر باشدقيمت پ

  
   تعديل قيمت گاز و شروط مربوط به بازنگري در قيمت)مبحث دوم

د تا در صورت وقوع نده المللي دربردارنده شروطي هستند كه به طرفين اجازه مي ردادهاي بينقرا
، مذاكرات جديدي را براي رسيدن به توافقي جديد شروع كنند و در صورت عدم حوادث مشخص

 تا كارشناس يا ديوان مزبور، شروط مورد اختالف را برگزينندتوافق، كارشناس يا ديوان داوري را 
وجه به شرايط اقتصادي جديد و اصل تعادل اقتصادي عوضين كه طرفين آن را در زمان انعقاد با ت

 شرط مربوط به برگزاري گونه شروط عموماً به اين. دناند، اصالح و تعديل كن نظر داشته قرارداد مد
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نين  درج چاهقراردادپردازان حوزه  اگرچه نظريه. شود  گفته ميمجدد مذاكرات و اصالح و تعديل59
 طور به المللي كنند اما اشخاص حقوقي در سطح بين  دفاع ميآنها از شروطي را توصيه كرده،

خاطر ترس  اين عدم تمايل به. دهند  نشان نميآنهاهنگام انعقاد قرارداد، تمايلي به درج  معمول به
اي ه بيني كرده، هزينه قابل پيشتوانند وضعيت طرفين را غير از اين است كه اين شروط مي

 از آن رو كهالخصوص  د؛ علينآورقابل اجرا در را به حالتي غير و قراردادببرندقراردادي را باال 
يي صادر كند كه الح و تعديل اين شروط ممكن است رأهنگام اص كارشناس يا ديوان داوري به

   60.قابل اجرا باشدبوده يا تصميمي اتخاذ كند كه غيرمقصود طرفين ن
61  شرط ثبات هاي صنعت نفت حاوي شرطي بود كهته كه قراردادخالف گذشبراين، بربنا

  تعادل قراردادي را بر،توانست با وضع قوانين پذير نمي  آن كشور سرمايهبراساسشد و  اميده ميـن

منظور ايجاد ثبات و تداوم در تعادل  تواند به يك از طرفين قرارداد مي   امروزه، هر62هم زند
 از شرط مذاكرات مجدد و اصالح و تعديل، منافع خود را تضمين اقتصادي قرارداد، با استفاده

   63.كند
  

                                                          

   تعديل قيمت )الف
 است كه طي آن قيمت گاز در طول مدت قرارداد و به ساز و كاريقرارداد فروش گاز دربردارنده 

مدي قيمت ريسك ناكارآبراي تعديل قيمت گاز، فواصل زماني . شود هاي يكسان تعديل مي فاصله
ساله و از   يك،معموالً اين فاصله زماني. برد دليل تغييرات بازار در طول زمان را از بين مي گاز به

 و از ابتداي همان شودسبق شود تا در صورت اعمال، عطف بما ماه اول يك سال كامل تعيين مي
 . سال اعمال گردد

ات راجع شود كه اطالع اند زماني مشخص مي ارزش واقعي شاخصي كه طرفين انتخاب كرده
 بنابراين.  دسترس قرار بگيرد مرتباً در،به تغييرات آن بدون ابهام، واضح و صحيح بوده

نحوي  ممكن شود يا بهها در طول مدت قرارداد غير  دادهكه دسترسي به اين اطالعات و صورتيدر
در چنين شرايطي، طرفين تمامي . گردد  ديگر اراده طرفين محقق نميمورد اصالح قرار گيرد

كه  صورتي دهند و در ها انجام مي ساعي الزم را براي انتخاب شاخص يا منبع انتشار آن دادهم
 

59. renegotiation and adaptation clauses 
60. Klaus Peter Berger, Renegotiation and Adaptation of International Investment Contracts: The Role of 
Contract Drafters and Arbitrators, Vand. J., Transnational Law, 2003, pp. 1348-1350. 
61. stabilization clause 

قوقي،  ترجمه مصطفي السان و علي رضايي، مجله ح        ،»المللي شروط ثبات در معامالت نفتي بين     «. بي.تيكول مارگاريتا    .62 
  .195ص ، 1386  سال37 المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، شماره نشريه مركز امور حقوقي بين

63. Jeswald W. Salacuse, Renegotiating International Business Transactions: The Continuing Struggle of 
Life Against Form, 35 INT’L LAW. ,  2001, pp.1358-1364. 
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64  تا شاخص يا منبع كنند  را منصوب ميكارشناسي مستقل نشوندفق به توافق در اين زمينه مو
  .انتشار مناسبي را تعيين كند

65 انتخابي و ) هاي(ص شاخترين عامل، نوسانات و تغييرات  تعديل قيمت، مهمساز و كاردر 
قدر   بنابراين، شرط قيمت گاز هم بايد آن.ميزان پايداري و ثبات اين نوسانات و تغييرات است

بيني باشد تا تغييرات  منعطف باشد تا اين تغييرات را در خود جاي دهد و هم بايد قابل پيش
ال ضوابطي هستند تا دنب به خريدار و فروشنده  در همين راستااثر بگذارد آن ناگهاني نتواند در

تواند داراي دو ضابطه باشد؛ يكي ضابطه  شرط قيمت گاز مي. محدوده اين نوسانات را تعيين كنند
 حداقل سود ها و كننده بازگشت هزينه كه تضميناست  كه حداقل قيمتي 66)كف قيمت(حداقلي 

ز  كه در آن خريدار ا67)سقف قيمت(و ديگري ضابطه حداكثري  استمتعارف فروشنده 
قيمت (، قيمت گاز اعم از قيمت كلي گاز بنابراين. ماند ها مصون مي رويه قيمت هاي بي افزايش
تواند نوسان و تغيير پيدا   ميي از آن مثل تعديل قيمت پايهجزئقيمت يا ) عالوه شاخص آن پايه به

  68.كند 
بر شرايط  قانون مدني و اصول حاكم 338 از ماده طكه در باال اشاره شد مستنب طور همان

 از آنجا كه ثمن يا قيمت مبيع در عقد بيع يكي از عوضين 218 تا 216 مواد رمورد معامله د
 بر مبيع مختص آن نيست و تفاوتي ميان ثمن و مبيع از گردد و احكام وارد معامله محسوب مي

و  بنابراين بررسي طبيعت ثمن ،شوند، وجود ندارد  محسوب ميهاين جهت كه هر دو مورد معامل
نيز  درباره آن د حاكم بر مبيع را زيرا قواع؛نيستاي  بحث ويژه آن، مستلزم تعيين و اوصاف

مانند وجود، تعيين و معلوم ( شرايط الزم در مبيع  كه قاعده گفتعنوان بهتوان جاري كرد و  مي
 تفصيلي  عرفاً معلوم باشد و علم قيمت نيز در عقد بيع بايدبنابراين. در ثمن نيز الزم است) بودن

 براساسدر قرارداد فروش گاز با توجه به اينكه قيمت گاز . بدان در اين زمينه الزم است
 اعالم صحت اصل صحت، براساس شود تعيين ميهاي خاصي كه در باال آمد،  بندي فرمول
يت تعيين را در گاه مبيع يا قيمت قابل هر نظر يكي از نويسندگانبراساس.  ارجحيت دارد،معامله
 مرجع ، براي مثال زيرا69؛صحت ترجيح دارد  در نفوذ بيع اختالف است و حكم به داشته باشدآينده
تواند دريابد كه به چيزي بايد  ي يا داور در هنگام بررسي پرونده و ارجاع امر به كارشناس ميقضائ

  .حكم كند
                                                           

64. independent expert 
65. price volatility and the movement of the selected indices 
66. floor (or bottom stop) 
67. ceiling (or top stop) 
68. Trimble Niall, Understanding Gas Pricing Provision, op. cit., p. 321. 

  . 295، ص 1381، چاپ هفتم، نشر ميزان، »قانون مدني در نظم حقوقي كنوني«،  ناصر،كاتوزيان .69
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   شروط مربوط به بازنگري در قيمت گاز       ) ب
 تنها از بازار قرار دارنده بيشتر در معرض نوسانات و تغييرات  فروش گاز كبلندمدتقراردادهاي 

ساز  بلكه  فروشنده و خريدار را تضمين كنند،توانند منافع  تعديل قيمت نميساز و كارهايطريق 
براي مثال، . مانندها مصون ب  از تغييرات شديد و ناگهاني قيمت نياز است تا ايشانو كاري
 دن داشته باش شديدي مشابه به نسبت قيمت قراردادي افزايشها در بازارها كه قيمت زماني

ها و از دست دادن فرصت فروش گاز با قيمتي باالتر، خود را  خاطر اين افزايش قيمت فروشنده به
بيند،  اس به خريداري كه كاهش شديد قيمتها را در بازارهاي مشابه ميهمين احس. يابد مغبون مي
ردادي شود بلكه خريد گاز با قيمت قرا فاً دچار احساس غبن نميكه خريدار صر دهد؛ چرا دست مي

  گاز يا قصد دارد اين امكان براي خريداري كه، براي مثال.براي وي ديگر اقتصادي نيست
 ايندر .  كند، عمالً وجود نداردش را در بازار رقابتي باز فرومحصوالت پتروشيمي يا نيروي حاصل

 پاسخگو بنيادينل و كنترل نوسانات در برابر اين چنين تغييرات  تعديكار و سازحالتي ممكن است 
. تواند در مورد تغيير اوضاع و احوال اقتصادي اعمال شود ماژور هم نمي شرط فورس. نباشد

آيد و به همين دليل   قيمت گاز الزم ميدر ساز و كاربنابراين، در چنين مواردي بازنگري اساسي 
71رجصدد درج شرط عسر و حطرفين در  يا شروط مربوط به بازنگري قيمت گاز  .آيند مي بر70

 
  عسر و حرج .1
بيني در بازار، يكي از طرفين  دليل تغييرات ناگهاني و غيرقابل پيش  بهكه در طول زمان صورتي در

امه  اد،عبارتي خصوص شود يا به د در يك زمينه بهدچار سختي و صعوبت در اداره امور تجاري خو
اعم ( قيمت گاز ساز و كار مطابق با چنين شرطي، طرفين بايد در تصادي نباشدپروژه براي وي اق

البته طرفين بايد در . بازنگري كنند)  هر شاخصارزشها و  از قيمت پايه، انتخاب شاخص
براي . دبه خرج دهنخصوص تعريف دقيق اين شرط و مصداق خارجي آن دقت الزم و كافي 

 درآيد و ضمانت اجراي عملي پيدا كند، ممكن است 72رفاينكه اين شرط از حالت يك توافق ص
 جديد براي قيمت، ساز و كارشرط شود كه در صورت عدم توافق طرفين براي رسيدن به يك 

تواند نه تنها در   اين ارجاع ميالطرفين ارجاع شود كه  مستقل مرضيسموضوع به كارشنا
اين مسئله باشد كه آيا واقعاً شرايط  داوري بر سر ابب دربلكه ساز و كار قيمت، خصوص تعيين 

  73.اعمال چنين شرطي محقق گرديده است يا نه
                                                           

70. hardship  
71. price review provisions 
72. an agreement to agree 
73. Trimble Niall, Gas Sales Agreements, In Upstream Oil and Gas Agreements, ed. David Martyn R., 
London, Sweet & Maxwell, 1996, p.177. 
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شرط بازنگري در قيمت قرارداد .2 74
 فرمول قيمت در ساز و كارمد بودن ثبات ناكارآامطابق با اين شرط، يكي از طرفين حق دارد با 

، بار ل يكچند سا اي هرقيمت بردر شرايط كنوني بازار يا با اعمال حق خود مبني بر بازنگري 
 ،بنابراين، در اينجا برخالف مورد فوق، نيازي به تحقق امري در خارج. درخواست بازنگري بدهد

جود ندارد، بيني اوضاع و احوال اقتصادي و ها يا عدم پيش ي ايجاد تغييرات ناگهاني در قيمتيعن
 امكان اعمال اين  زماننرسيد ساز و كار قيمت يا گذشت زمان و مديبلكه صرف اثبات ناكارآ

الخصوص  نابراين، اين شرط براي طرفين عليب.  كافي است،حق پس از گذشت چند سال مقرر
بيني اتفاق افتاده است،  قابل پيشثبات كند عسر و حرج يا شرايط غيرتواند ا اي كه نمي فروشنده

  .مطلوبيت دارد
 مورد مالحظه و توجه طرفين يداز شروط بازنگري، موارد ذيل بايك از موارد دوگانه  در هر
  :قرار گيرد

  ؛ چگونگي توافق طرفين براي بازنگريساز و كارـ 
الطرفين در صورت عدم حصول   حل اختالف و ارجاع امر به كارشناسي مرضيكار و سازـ 
  ؛توافق
يا تاثير آن از تاريخ توافق يا سبق شدن آن عمال قيمت بازنگري شده و عطف بمانحوه اـ 

  ؛اسيي كارشنرأ
  ؛فواصل اعمال چنين حقي بر حسب سالـ 
 . تصميمات و مقررات دولتي در خصوص اصالح قيمت از بازنگرياستثنايـ 

 
  نتيجه

 كه اوالً فرض صحت قرارداد فروش گاز  گرفتنتيجهتوان چنين  الذكر مي از خالل مباحث فوق
 ،،ر گاز و قيمت آن معلوم نيستاثبات گرديد و در واقع اگرچه در زمان انعقاد قرارداد، مبيع، مقادي

  مالكدر اينجا. دهد  عرفي ميعلم نهااهاي مشخص، بد  فرمولبراساسولي قابليت تعيين آن 
.  است نه عرف عامالمللي هاي بين بودن مسئله در ميان شركتيعني متعارف ، عرف خاص علم
ين قراردادهايي را  مقدار و قيمت در چنساز و كار ، مهم نيست كه عامه مردم،ديگر عبارت به

در نظر نيز هاي بزرگ نفتي هستند و  المللي كه شركت گران بين دريابند بلكه در نظر معامله
دادرس يا داوري كه ابهام ظاهري موضوع را با ارجاع به كارشناسان فني و مالي خود برطرف 

 .   وضعيت مبيع و ثمن در چنين قراردادي معلوم استسازند مي

                                                           
74. price review (price aevision) 
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و مدت قرارداد هرگاه  توان دريافت  فروش گاز ميبلندمدتدر مفاد عمومي قراردادهاي  با تدقيق ثانياً
هاي بيشتري  ، زياد باشد، ريسكگرددبندي شده تحويل   زمان  بر مبناي برنامه قرار استميزان گازي كه

ساز و  بيني ين را مجبور به پيشدر نتيجه، طوالني مدت بودن قرارداد، طرف. كند قرارداد را تهديد مي
 الزم براي پيشگيري از بروز اختالفات در مذاكرات مجدد قيمت گاز، ميزان گاز و كاهش يا كارهاي

ها را در قراردادهاي  ريسك توانند اين چگونه مياما طرفين قرارداد فروش گاز . ندك افزايش ميزان آن مي
ممكن است خواسته ابتدايي خواهند ريسك عواملي كه  ديگر، طرفين مي عبارت ش دهند؟ به كاهبلندمدت

كلي طور بهترين راهكارهايي كه طرفين  در ذيل، مهم. سازد، كاهش دهند ثر مي را متأآنهاو قصد واقعي 
  :شمرده شده استها را كاهش دهند، بر گونه ريسك كار بگيرند تا اين توانند به مي

برخي از شروط در صدد باز گذاشتن راهي براي مذاكرات آتي  يكي از طرفين يا هر دو درـ 
حادث در بازار ممكن  به اين علت كه اين شروط با گذشت زمان و شرايط ،اصلي و اساسي هستند

  .مد نباشنداست ديگر كارآ
برخي شرايط و اوضاع و احوال ممكن است پيش آيد كه طرفين خواستار توضيح يا رفع ـ 

 آن در هاي مربوط به عات و داده دسترسي به اين اطال شاخصي كه مثالً،ابهام در آن مورد باشند
 .نحوي مورد اصالح قرار گيرد ممكن شود يا بهطول مدت قرارداد غير

ها  واسطه تغيير شاخص ترين مثال در تعديل قرارداد، امكان تعديل قيمت قراردادي به واضح ـ
ه را ل اين مسئ. استبلندمدتهاي يه در فرمول قيمت گاز در قرارداديا كاهش يا افزايش قيمت پا

 .مدت مشاهده كرد هاي كوتاهتوان در قرارداد كمتر مي
كه مكلف  يطور بهگيري مذاكرات، تصميمي آگاهانه و معقول بگيرند؛ طرفين براي از سرـ 
بار، با توجه به  سه يا چهار سال يكهر  شرط بازنگري،  مثل،ادي شروط قراردبراساسباشند 

ر سر  طرفين از مناقشه ب، بنابراين.گيرند را از سر برات آن، مذاكراتاوضاع و احوال بازار و تغيي
 بر اين شرط قراردادي تكيه نيشا ها  خواسته براي رسيدن بهشروط قراردادي دست برداشته،

  .كنند مي
حل خوبي براي كاهش  تواند راه هاي مناسب در فرمول قيمت گاز مي انتخاب شاخص ـ

 .تالفات طرفين در طوالني مدت باشداخ
تحويل ، يين شدهآنچه تعري را از  اگر خريدار گاز بيشت.گيري گاز زودتر از موعد تحويلـ 
هاي گذشته بيشتر از   سالها يا  ماهگرفته با ديگر مقاديري كه درميزان گازي كه اضافه  بگيرد
وي محاسبه  75موازنه حمل پيشاپيش عنوان بهشود و   جمع مي، است گرفته تعييني تحويلميزان
كه خريدار از ميزان ساالنه قراردادي خود، گاز  صورتي  در،هاي بعدي ها يا سال هدر ما. شود مي

                                                           
75. carry forward balance 
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 آورد و از اين طريق از مسئوليت ناشي از حسابتواند اين امر را به  كمتري تحويل بگيرد، مي
 .تعهد دريافت يا پرداخت خود بكاهد

  .گيري گاز ديرتر از موعد تحويلـ 
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