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 مقدمه

جي است كه پيش از انعقاد يك يا چند قرارداد انهاي الاي از پروژهامروزه كمتر پروژه
)SPA( جيانالبلندمدت خريدوفروش 

)FID( گذاريتصميم نهايي سرمايه ةمرحل بتواند به 1
2 

     در تحقق جيانال اهميت قرارداد خريدوفروش ةاين امر نشان. )Steuer, 2019: 4( برسد
    هاي اجراي پروژهمكن است  تحوالت اين قراردادها مرو،ازاين.  استجيانالهاي پروژه

 ةرنددا 3 در ايران به عنوان دومينجيانالهاي اجراي پروژه. قرار دهدثير أت را تحت جيانال
به همين . مورد توجه جدي بوده است گذشته ةدهذخاير گاز طبيعي جهان نيز طي بيش از دو 

ها در اين پروژهثر ؤممنظور اجراي دليل آگاهي از تحوالت و تغييرات اين قراردادها به
  .رسدكشورمان امري ضروري به نظر مي

 ةاتحادياز تحقق آن در  آزادسازي بازار گاز طبيعي كه بيش از چند دهه ،از سوي ديگر
- آسيا طي سال ةمنطق در جيانالبازار . آسيا نيز در حال انجام است ةمنطق در ،گذرداروپا مي

هاي معامالت آزادسازي بازار، تشكيل قطب. اي بوده استهاي اخير شاهد تحوالت گسترده
صادي برخي از ، ظهور بازيگران جديد، افزايش عرضه و كاهش تقاضا به دليل ركود اقت4گاز

ساز تحول  ازجمله عواملي هستند كه زمينه،گاز طبيعي مانند چين ة واردكنندةعمدكشورهاي 
 تحوالت بازار ،درواقع. اند در اين منطقه شدهجيانالتدريجي قراردادهاي خريدوفروش 

وفروش و به تبع بر قراردادهاي خريد 5جي.ان.ها و تجارت التغييرات مهمي در پروژه خاستگاه
  . )Finizio & others, 2020: 38( ده استشها  اين پروژه6 به عنوان قلبجيانال

 اين پرسش ،ها اشاره شدكه به برخي از آن گذشتههاي سالدر آسيا  جيانالتحوالت بازار 
 چه آثاري بر شرط بازبيني قيمت قرارداد خريدوفروش ،سازد كه چنين تحوالتيرا مطرح مي

- الگذاري در بازار مربوط به قيمتفات الاختبازبيني قيمت و . در آسيا خواهد داشت جيانال

پيش از اين توجه چنداني را ) به داليلي ازجمله وجود انحصار(آسيا موضوعي است كه  جيان
زمان با توسعه و اما هم. اين حوزه به خود جلب نكرده بودن فعاالنظران و از سوي صاحب
در آسيا و افزايش احتمال بروز اختالف ميان خريداران و فروشندگان  جيانلاآزادسازي بازار 

، اين پديده كه در بازار اروپا به لطف رقابتي شدن بازار گاز جيانال قيمت قراردادهاي بارةدر

                                                            
1. LNG Sale and Purchase Agreement (LNG SPA or SPA)  
2. Final Investment Decision (FID)  
3. BP Statistical Review of World Energy 2020 | 69th edition: 32.  
4. Gas Hubs 
5. Quarterly Gas Review: The impact of COVID-19 on global gas markets, May 2020: 20. 

   ةپروژتحقق يك ) اگرچه(«: دارد كه  بيان ميوگاز صراحتاًقوق و قراردادهاي نفتح ةحوزاز نويسندگان برجسته در يكي  .6
جي اندي يك قرارداد بلندمدت خريدوفروش الاقتصا ةپروژدر قلب اين ) اما(نيازمند قراردادهاي متعددي است ... جيانال
)SPA (جي قرار گرفته استانميان يك فروشنده و يك خريدار ال... «)Roberts, 2017: 2-10.(  
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 در آسيا نيز در حال رفتهرفته ،اي آشناستاروپا پديده ةاتحاديمقررات جديد  پرتودر اين قاره 
تنظيم آن در قراردادهاي  ةنحواين امر بر اهميت شرط بازبيني قيمت و . دن استمطرح ش
بررسي شرط ر ضحاهدف پژوهش  گفته،پيشبا توجه به مطالب . افزوده است جيانالآسيايي 

  .و تحوالت آن است جيانالبازبيني قيمت در قراردادهاي آسيايي خريدوفروش 
نظام « دكتريرسالة توان به ميرو، پيشبا پژوهش شده و مرتبط ازجمله كارهاي انجام

   قراردادي زنجيرة بر جايگاه آن در تأكيد جي با انحقوقي حاكم بر قرارداد خريدوفروش ال
خانم كيميا دانايي اشاره كرد كه كليات شروط قراردادي قراردادهاي خريدوفروش » جيانال
شرط بازنگري «مقالة نوري يوشانلوئي نيز در دكتر .  را مورد بحث قرار داده استجيانال

 به ،»وفصل اختالفات ناشي از آن و حل"دريافت يا پرداخت" قيمت در قراردادهاي گازي
گذاري گاز هاي قيمتطور كلي و با تمركز بر روشه بررسي شرط بازنگري قيمت گاز طبيعي ب

ل اختالفات ناشي از آن وفصهاي مختلف حلو شيوه» دريافت يا پرداخت«در قراردادهاي 
اي در حال پراكندهو درعينهاي سودمند پژوهشمنابع خارجي نيز حوزة در . پرداخته است

به  ، انجام شده كه در فهرست منابع اين نوشتارجيانالهاي تحوالت قراردادها و پروژهزمينة 
  . اشاره شده استها اي از آنپاره

 اين شرط در پيشينةي اجمالي شرط بازبيني قيمت و در اين پژوهش، پس از معرفبنابراين 
اي از اين شروط كه در يكي نمونه بيان چنينهم در آسيا و جيانالقراردادهاي خريدوفروش 

هاي  تا ساختار اين شروط با تمركز بر ويژگيايمكوشيدهاز قراردادهاي اخير درج شده است، 
اي و التي كه از تغييرات در بازارهاي منطقهو تحوثيرات أتها در قراردادهاي آسيايي و آن

 به ،در ذيل بحث ساختار شروط بازبيني قيمت.  مورد بررسي قرار گيرد،پذيرندجهاني مي
 جيانال اين شروط در قراردادهاي آسيايي و اروپايي خريدوفروش ةهاي عمدبرخي از تفاوت

 ازجمله تحول نقش داوري در ،روند تحوالت جاري اين شروط در قراردادهاي آسيايينيز و 
  . مذاكرات بازبيني قيمت اشاره شده استناكاميفرض 

   
  شرط بازبيني قيمت. 1
 ابزاري ، نيز ياد شده است2»قيمت ةاندازندشرط به جريان « كه از آن به 1»شرط بازبيني قيمت«

 قرارداد  در طول حياتچنانچهدهد  هاي قرارداد به روشني اجازه مي است كه به هريك از طرف
 درخواست ،، قيمت قرارداد غيرقابل دفاع و غيرقابل پذيرش گرددجيانال ةعرضبلندمدت 

 ةمذاكرشروط  شمار شرط بازبيني قيمت در ،درواقع. دسازاصالح قيمت قراردادي را مطرح 

                                                            
1. Price Review Clause 
2. Price Reopener Clause 
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روابط طرفين در  دوبارةسازوكاري براي ارزيابي  مجدد  ةمذاكرشروط . شود مجدد تلقي مي
شروط بازبيني . )122: 1396شيروي و شعباني جهرمي، (شوند  مي شمردهيرات توافق اصلي پرتو تغي

اعم از قراردادهاي خط ) هاآن ةهمالبته نه در (قيمت در بسياري از قراردادهاي بلندمدت گاز 
 :Sulivan, 2017(شود  درج مي) گردند سال يا بيشتر منعقد مي ده ةدوركه براي  (جياناللوله و 

201(.  
  

   شرط بازبيني قيمت در آسياپيشينة. 2
برخي  نيزو  جيانالترين بازارهاي واردات  بزرگ، اقيانوسيه- آسيا ةمنطقطور خاص ه آسيا و ب

 كه طبق آخرين ايگونه به؛جهان را در خود جاي داده است جيانال ةعمداز صادركنندگان 
. 1جهان قرار دارند جيانالواردكنندگان  سأرجنوبي به ترتيب در  ةكر ژاپن، چين و ،آمارها

)IGU(المللي گاز  بين ةاتحاديطبق گزارش 
 مقصد 2019 اقيانوسيه در سال - بازارهاي آسيا2

 ،در بسياري از كشورهاي اين منطقه. بوده است جيانال درصد از تجارت جهاني 65بيش از 
محيطي در هاي زيست  و سياستتقاضا به داليل مختلف ازجمله نياز رو به رشد به انرژي

انداز بازارهاي گاز در اين منطقه در حال   چشم،حالدرعين. انرژي در حال افزايش است ةحوز
هاي دولتي گاز يا   همچنان توسط شركت،جيانالواردات  بيشتراگرچه . تغيير است

هايي كه  مقد ةواسطاما به  ،دشو  ميانجامهاي خدمات برق   و شركت3هاي متصدي گاز شركت
 بازار ،در كشورهاي مختلف اين منطقه در جهت آزادسازي بازارهاي گاز برداشته شده است

  . شاهد ظهور رقباي جديدي در اين حوزه است،جيانال
را  جيانالصنعت  ةپاي جيانالبلندمدت  ةعرضبا وجود اينكه به لحاظ سنتي قراردادهاي 

 اما حجم ،در اين منطقه دارند جيانالنده در تجارت كنهمچنان نقشي تعيين تشكيل داده و
  4.مدت و نقدي هر ساله در حال افزايش استتجارت كوتاه

 دربردارندةسنتي همچون ساير مناطق  قراردادهاي بلندمدت در اين منطقه به لحاظ
يين  اما با تحول نظام تع،اند شده برمبناي قيمت نفت بودهبندي گذاري شاخص هاي قيمت فرمول

 ازجمله ،اضافي ديگر در تعيين قيمتهاي  لفهؤم درج ،قيمت قراردادي در اين منطقه
 شروط مورد توافق طرفين ،به همين نحو. استده كرزمان رشد  گذرهاي مختلف در  شاخص

شوند نيز تغيير  كه با هدف بازبيني قيمت قراردادي درج مي جيانالدر قراردادهاي بلندمدت 
  .)Finizio & others, 2020: 1(اند  يافته

                                                            
1. International Gas Union (IGU) World Energy Report 2020: 10-11. 
2. International Gas Union (IGU)  
3. Incumbent Gas Companies 
4. LNG Market Trends and Their Implications, Structures, drivers and developments of major 
Asian importers, 2019: 6. 
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 1»گذار بازار«آن است كه تحقق  ةنشاناخير بازارهاي گاز اروپا  ةتجرب ،از سوي ديگر
طور حذف  همين،2)نقدي(اي  تواند به جايگزيني قراردادهاي بلندمدت با معامالت محموله مي

نفت بندي قيمت مبتني بر  ، شرط دريافت يا پرداخت و تبديل شاخص3تدريجي شرط مقصد
قابل توجه اين  ةنكتاما . )Shi, 2020: 1(د بينجامهاي گازي  گذاري مبتني بر قيمت قطب به قيمت

هاي گازي در آسيا نيازمند تثبيت اين  گذاري مبتني بر قيمت قطب است كه استقرار قيمت
رسد  و به نظر مي )Stern & Imsiovic, 2020: 19(بر است هاست كه امري تدريجي و زمان قطب

 يعني تالش براي بازبيني قيمت در ،مقدماتي ةمرحل به نوعي با يك ،ش از اين مرحلهپي
 تا زمان تثبيت ،درواقع. خواهيم بود روروبهقراردادهاي بلندمدت مبتني بر شاخص نفت 

طور عمده برمبناي ه  همچنان ب،هاي گازي در آسيا و تا زماني كه قيمت گاز در اين منطقه قطب
 نياز به شرط بازنگري قيمت وجود خواهد داشت ،شوند گذاري مي صهاي نفت شاخ قيمت

خريداران در ي كنونرسد در وضعيت   به نظر مي،ديگر سخنبه . )156: 1398، برخينوري يوشانلوئي و (
به داليل مختلف  (2018كه از اواخر سال  جيانالآسيا با توجه به كاهش چشمگير قيمت 

آغاز ...)  اقتصادي كشورهايي مانند چين، زمستان ماليم وازجمله افزايش عرضه، كاهش رشد
ازپيش متوجه  بيش،4 تشديد شده است19گيري كوويد شده بود و با كاهش تقاضا به جهت همه

تنظيم آن  ةنحوو  جيانالاهميت درج شرط بازبيني قيمت در قراردادهاي بلندمدت خريد 
  .اند شده

اي كه در آن  برخالف اروپاي قاره.  اندك استسبتاًشروط بازبيني قيمت در آسيا ن پيشينة
 در آسيا اغلب ،شروط بازبيني قيمت هستند دربردارندةقراردادهاي بلندمدت گاز همواره 

در چنين حالتي . )Jenaway, 2020: 215(اند   فاقد چنين شروطي بودهجيانالقراردادهاي بلندمدت 
 طرفي كه خواهان بازبيني قيمت در ،زبيني قيمتو در نبود يك مبناي صريح قراردادي براي با

است به ابزارهاي ديگر ر گزينا ،شدهبندي قراردادي باشد كه قيمت در آن به نفت شاخص
ماژور يا  ازجمله فورس،توسل به شروط قراردادي ديگر. قراردادي و غيرقراردادي متوسل گردد

                                                            
1 .Market Transition :يكپارچه و انحصاري و تحقق آزادسازي ةاز مرحلگذار   اين عبارت، مقصود از 
)Liberalization (كشورهاي پيشگام در ةتجربسازي بازار گاز مبتني بر  آزادهاي  لفهؤم ديدنبراي . جي استاندر بازار ال 

  : ك.ر ،اين زمينه
Gas Market Liberalization Reform-Analysis-IEA, Fuel report — May 2019, Available at: 
https: //www.iea.org/reports/gas-market-liberalisation-reform 
2. Spot Trading 
3. Destination Clause 

 :استده كركيد أهاني گاز تج بازار بارة خود در2020ال از گزارش س شش ةصفح در) IEA (المللي انرژي آژانس بين. 4
ترين شوك تقاضا در سال آن بر بازار ضعيف قبلي، بازار گاز طبيعي شاهد بزرگ ة و ضرب19گيري كوويد با همهرود  انتظار مي«

  . است رسمي آژانس در دسترس تارنمايمتن كامل اين گزارش در . » باشد2020
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به قيمت قرارداد، بر همين اساس مجدد نسبت  ةمذاكر به عنوان مبنايي براي 1شرط عسروحرج
)Christie & Ogut, 2017: 14(است  شدههاي متعددي  چالش خاستگاه كه البته خود  استبوده

2 .
  اند كه   بوده3»گوومالقات و گفت«شرط موسوم به  دربردارندةبرخي از قراردادهاي اوليه نيز 

 در خارج از .)Sulivan, 2017: 204(ت شروط بازبيني قيمت دانس ةاوليهاي  نمونهها را توان آنمي
هايي مانند  از روش ناگزيربه  ،چارچوب قرارداد نيز طرفي كه خواهان بازبيني قيمت قرارداد بوده

 ،نهايتدر. دكر مي استفاده ،اصالح قيمتبارة ن طرف مقابل به مذاكره درشتفشار تجاري براي وادا
      ةاوليبراي بازبيني قيمت در قراردادهاي ) Stern, 2016 b: 1(موفقيت  درصدبه دليل كم بودن 

طور طبيعي ه  ب،شروط صريح بازبيني قيمت بوده است نبود به دليل ، در آسيا كه درواقعجيانال
  .تعداد موارد بازبيني قيمت در اين قراردادها نيز اندك بوده است

  
  شروط بازبيني قيمت در آسيا ةنمون. 1. 2

شوند و در موارد   محرمانه تلقي ميشروط بازبيني قيمت عموماًاگرچه مقررات مربوط به 
هاي جديد در دسترس از  يكي از نمونه اما ،ها دسترسي يافتتوان به متن كامل آن محدودي مي
 ميان شركت گازقطر و جيانال ةعرض شرط مقرر در قرارداد اخير بلندمدت ،اين شروط

 دارايطور خالصه ه مربوط به بازبيني قيمت ببند   كه در استشركت نفت دولتي پاكستان 
  : 4است زيرنكات 
  ؛بازبيني قيمت قرارداد. 2- 15
 از سوي متقاضي بازبيني قيمت و 5» بازبيني قيمتةابالغي« ضرورت صدور. 2-1- 15

 از انعقاد قرارداد براي امكان استفاده هريك از طرفين از 6زمان مشخصيضرورت گذشت مدت
  ؛اين اختيار

تغيير «منظور توافق نسبت به نيت طرفين بهلزوم مالقات و مذاكره همراه با حسن. 2-2- 15
  ؛7»قيمت و تطبيق آن با شرايط جديد

                                                            
1. Hardship clause 

  : ك.رچنين هم. 2
LNG Contract Adjustments in Difficult Times: The Interplay between Force Majeure, Change 
of Circumstances, Hardship, and Price Review Clauses by K. Christie, M. Han, and L. 
Shmatenko, OGEL, March 2020.  
3. “Meet and Discuss” 

اين در نيز و  )PSO(  شركت دولتي نفت پاكستانتارنماي در ، منعقد شده است2016 ة فوري8 در كه متن اين قرارداد. 4
 https: //www.brecorder.com/pdf/lng.pdf  :دسترس است در نشاني

5. Price Review Notice 
  .مدت مزبور در قرارداد فوق به دليل حفظ محرمانگي حذف شده است. 6

7. Price Adjustment    
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 بركيد أتاعمال قيمت جديد مورد توافق از تاريخ بازبيني قيمت تا پايان اجراي قرارداد و . 3- 2- 15
  ؛ست بازبيني مجدد قيمتنهايي بودن قيمت جديد تا انقضاي قرارداد و عدم امكان درخوا

ها در و يا پس از  آنةهايي كه تخليبودن قيمت جديد نسبت به محمولهثر ؤم. 2-5- 15
 ةدوربر اعمال موقت قيمت پيشين در كيد أ تچنينهم. دشو انجامبازبيني قيمت  ةابالغيتاريخ 

  ؛مذاكرات بازبيني قيمت و تا قبل از تحقق توافق بر قيمت جديد
ويژه ه ب،لزوم پايبندي طرفين به تعهدات خود نيزر اعتبار قرارداد و بكيد أت. 2-6- 15

 ،يا پرداخت از سوي خريدار/و دريافتتعهدات مبني بر فروش و تحويل از سوي فروشنده و 
  .حتي در فرضي كه طرفين نسبت به قيمت جديد به توافق نرسند

  
  ساختار شرط بازبيني قيمت. 3
 يعني شرايط بازبيني ،كلي ةلفؤمدو  درط بازبيني قيمت را توان ساختار شر  مي،طور كليه ب

لفه ؤم هريك از اين دو ،در اين بخش از اين نوشتار. دكرقيمت و فرايند بازبيني قيمت بررسي 
و تحوالتي كه از تغييرات در ثيرات أتها در قراردادهاي آسيايي و هاي آن با تمركز بر ويژگي

  . گيرند  مدنظر قرار مي،اند تهاي و جهاني پذيرف بازارهاي منطقه
  
  شرايط بازبيني قيمت. 1. 3

قابليت شرط بازبيني قيمت در تحقق كاركردي كه مورد نظر طرفين از درج آن در قرارداد بوده 
 مكن استمزيادي وابسته به تعريفي است كه توسط طرفين از حوادثي كه  اندازةاست تا 
 ةآغازكنندتوان گفت تعيين حوادث   مي،درواقع. ودش  ارائه مي،1اين فرايند باشند ةآغازكنند

  .)201: 1396دانايي، (شروط بازبيني قيمت است  ياجزاترين  يكي از مهم،مذاكرات بازبيني قيمت
.     2 ؛آغازگر ةواقع. 1: سه عنصر اساسي باشند دربردارندة بايد شروط بازبيني قيمت اصوالً

راهكار اصالح . 3 ؛جام مذاكره براي بازبيني قيمتبازبيني قيمت و فرايند ان ةابالغيصدور 
  . )Baily & Lid gate, 2014: 142( قيمت در فرض شكست مذاكرات

 در اروپا و آسيا جياناليكي از موارد تفاوت ميان شروط بازبيني قيمت در قراردادهاي 
سياري از موارد  در ب،ناظر بر اين است كه در قراردادهاي آسيايي برخالف قراردادهاي اروپايي

روشن و صريحي به عنوان وقايع آغازگر مذاكرات بازبيني قيمت در شرط بازبيني هاي ارعيم
سبب عدم قطعيت مكن است كه اين امر م )Finizio & others, 2020: 35(قيمت قيد نشده است 

  2.بازبيني قيمت گردد بارةدردر فرض بروز اختالف 

                                                            
1. Trigger Events 

 يكي از مصاديق مهم و جاري اين تفاوت  است،نوشتار به آن اشاره شده ةكه در ادام» تغيير اساسي يا مهم در بازار خريدار«. 2
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با گذشت تعداد مشخصي  مكن استم  آسيا معموالًجيانالبازبيني قيمت در قراردادهاي 
 & Flower(منظم پس از آن تكرار گردد  هايفاصله و در 1سال از تاريخ اولين تحويل آغاز شده

Liao, 2012: 353( . شرط بازبيني قيمت را ، به بعد1990 ةده آسيا از جيانالاغلب قراردادهاي 
هاي بازبيني   دوره،تر در قراردادهاي جديد. اند قرر كردهپنج تا ده سال مميان  هايفاصلهبا قيد 

 اروپا جيانالدر قراردادهاي . اند  بين چهار تا پنج سال قيد شدهتر شده و معموالً قيمت كوتاه
كه  چنانهم. )Stern, 2016a: 489( سه سال است نزديك بهبازبيني قيمت  ةدورترين  متداول

حركت تدريجي به سوي  ةنشان ،تر آسيا در قراردادهاي جديد چهار تا پنج ساله ةدورپيداست، 
با وجود . كه در قراردادهاي اروپايي رايج استگونه آن  است؛تر بازبيني قيمت كوتاه هاياصلهف

 به اين امر تصريح كم آسيا همچنان بسيار جيانال شروط بازبيني قيمت در قراردادهاي ،اين
هاي منظم بازبيني مقرر در قرارداد و  مت بتواند خارج از دورهكه درخواست بازبيني قياند  دهكر
 ,Ason(واحوال خاص انجام گيرد  و به صرف استناد به وقوع برخي اوضاع2»در هر زماني«يا 

2019a: 6( . اي امكان بازبيني قيمت در خارج از چارچوب بازبيني دوره نبودروشن است كه، 
 ،عملدرزيادي محدود كرده و اندازة صالح قيمت را تا ها در تالش براي ا امكان موفقيت طرف

تا براي بازبيني قيمت در انتظار فرا رسيدن زمان بازنگري مورد توافق  سازد ميآنان را وادار 
 براي بازبيني قيمت به ساير ابزارهاي قراردادي و ،3گونه كه اشاره شدباقي بمانند و يا همان

  4.غيرقراردادي متوسل شوند
شود در   ميگاهي ديده ، محدوديت زماني در امكان درخواست بازبيني قيمتبر افزون

 حتي تعداد دفعات بازبيني قيمت در طول حيات قرارداد نيز ، آسياجيانالبرخي قراردادهاي 
 از قرارداد 3- 2-15بند    در،مثالراي ب ؛ در شرط بازبيني قيمت محدود شده استصراحتاً

 ،5تر به آن اشاره شدرگاز و شركت دولتي نفت پاكستان كه پيش ميان قطجيانالبلندمدت 
يك ديگر هيچ «،ندكندارد كه اگر طرفين نسبت به تغيير و تطبيق قيمت توافق   مقرر ميصراحتاً

                                                                                                                                            
تنظيم شروط بازبيني قيمت در  ةبروز اختالفات و به تبع تغيير در نحو خاستگاه ،تواند در پرتو تحوالت بازار كه مياست 

  .جي آسيا در آينده گرددانقراردادهاي ال
  .شده است گفتهنيز ) Temporal Triggers( ازگرهاي زماني آغ، مذاكرات بازبيني قيمتةبه اين نوع از وقايع آغازكنند. 1

2. “wildcard” or “joker” request 
  .2 قسمت :ك.ر. 3
به  )CNOOC( چين ةواردكنندترين  بزرگ، و كاهش تقاضا19گيري كوويد  و به دنبال همه2020 ةفوري در ، مثالراي. 4

 را 2020هاي قراردادي خود براي تحويل در فوريه و مارس  كه قصد دارد محموله كردهجي اعالم انكنندگان البرخي از عرضه
) شل و توتال(جي ان بزرگ الةكنندتوجه است كه دو عرضه ة البته شايست.)Shi, 2020: 1( دكنرد » ماژورفورس«به استناد 

  ).Ibid (دندكررا رد » ماژورفورس«عاي اد
  .1- 2 قسمت :ك.ر. 5
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  .»بازبيني قيمت ديگري به طرف مقابل نخواهد بود ةابالغياز طرفين مجاز به دادن 
ده كر درخواسترا  طرفي كه بازبيني قيمت ي قيمت مستلزم اين است شرط بازبيناصوالً

منظور توجيه ضرورت اصالح قيمت اثبات  وقوع برخي تغييرات در بازار مربوطه را به،است
  .)Levy, 2017: 187(د كن

ده كردرخواست را دارند طرفي كه بازبيني قيمت  طور خاص مقرر ميه  اين شروط بمعموالً
  : كندرا اثبات  زير تحقق امور ،است
 ؛ »خريدار«در بازار » اساسي«يا » مهم«قق تغيير تح 

  ؛ »تاريخ بازبيني قيمت«تحقق تغيير مزبور پيش از 

 بازبيني قيمت بوده؛ ةكنندتغيير مزبور خارج از كنترل درخواست  

  و يا بنا بر احتمال معقول حاوي اثر بر ارزش معامالتي گاز در تغيير مربوطه ضرورتاًو 
 .)Levy, 2017: 187(بازار خريدار بوده است 

 وقوع ،ترين وقايع آغازگر مذاكرات بازبيني قيمت يكي از مهم اصوالًپيداست، كه انچنهم
 اروپا قيدي جيانالاين قيد در قراردادهاي . است 1»تغيير اساسي يا مهم در بازار خريدار«

     ريدوفروش در شرط بازبيني قيمت در قرارداد خ، مثال؛ برايشده و متداول استپذيرفته
  : شده است بيانجي و گزنچرال چنين .ان. ميان شركت آتالنتيك الجيانال

واحوال اقتصادي در صورتي كه هريك از طرفين در هر زماني مالحظه نمايد اوضاع«) الف
واحوال مزبور در مقايسه با آنچه به نحو در اسپانيا با وجود تالش معقول وي در كنترل اوضاع

 انتظار 805 ةماد هنگام وقوع قرارداد و يا در هنگام آخرين اصالح قيمت طبق معقولي در
 به نحو اساسي تغيير نموده و قيمت قراردادي منتج از اعمال فرمول تعيين قيمت ،رفته است مي

 ؛ نيست2 نهايي خريدارةكنند ارزش گاز طبيعي در بازار مصرفةكنند منعكس801 ةمادمقرر در 
 ،مربوط به آن ةادلتواند با ابالغ كتبي اين موضوع به طرف مقابل همراه با  صورت وي ميدراين

منظور مشخص شدن موضوع و توجيه ضرورت اصالح قيمت نمايد و درخواست مذاكره به
مقررات تعيين قيمت در اين قرارداد منطبق با باقي  ةعادالن خواستار اصالح منصفانه و ،درپي آن
 3.» گردد805 ةمادمقررات 

                                                            
1. A “Significant” or “Substantial” Change in the “Buyer’s Market” 
2. In the buyer’s end user market 

 & Atlantic LNG Company of Trinidadداوري نهايي در دعوايي أمقررات قرارداد مزبور هنگامي كه ر. 3

Tobago V Gas Natural Aprovisionamientos SDG SA, UNCITRAL Final Award dated 17 
January 2008اي  دادگاه منطقهي أر.  در اختيار عموم قرار گرفت،متحده مورد اعتراض واقع شدهاي اياالت  در دادگاه

 در Casetext.com/gna- v-atlantic-lng-co-of-trinidad-tobago: نيويورك در رسيدگي به اين اعتراض در نشاني
  .دسترس است
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هاي شروط بازبيني قيمت در قراردادهاي   يكي از تفاوت،كه اشاره شدچنانمه
 آسيا در اين است كه شروط بازبيني قيمت جيانال اروپا و قراردادهاي جيانالخريدوفروش 

 كلي بوده و ازجمله نسبت به اين موضوع كه تحقق چه عناصري در قراردادهاي آسيايي عموماً
ويژه به ؛ ساكت هستند،گردد ت بازبيني قيمت از سوي طرفين ميموجب ايجاد حق درخواس

در قراردادهاي آسيايي » واحوال اقتصادي بازار خريدارتغيير اساسي و مهم در اوضاع«درج قيد 
 در آسيا جيانالبازار  پيشينةعلت اين موضوع ريشه در . )Jenaway, 2020: 217(نامحتمل است 

به جهت داشتن ) اندهاي دولتي داراي انحصار بوده شركت بيشتر كه(دارد كه در آن خريداران 
كنندگان  يعني مصرف، به راحتي قادر به انتقال افزايش قيمت به مشتريان خود،انحصار در بازار

        اما با تغيير بازارهاي. اند چنداني در درج اين قيد نداشته ةانگيز روازايناند و  نهايي بوده
سياست آزادسازي بازارهاي انرژي و  چنينهم و 1»بازار روان«به سمت ايجاد  آسيا جيانال

جنوبي و افزايش  ةكرآسيا مانند ژاپن، چين و  ةواردكنندكشورهاي  بيشتر در جيانالازجمله 
 خريداران در انتقال افزايش قيمت به ، و ورود رقباي جديدجيانالرقابت ميان فعاالن بازار 

 را با قيمت جيانالخواهند شد ر گزيناشده و  روروبهايي با محدوديت كنندگان نهمصرف
 در چنين شرايطي در .)Finizio & others, 2020: 38(ند كنرقابتي با قيمت پيشنهادي رقبا عرضه 

) به عنوان خريداران عمده(گاز يع زتوهاي  هاي توليد برق و شركت مقايسه با زماني كه شركت
 بازبيني ،اشته و امكان انتقال افزايش قيمت به مشتريان خود را داشتندانحصار را در دست د
 & Finizio(شود  تر مي بسيار جذاب) خريداران متكثر در بازار رقابتي(قيمت براي خريداران 

others, 2020: 38( .واحوال  تغييرات مهم و اساسي در اوضاعشودميبيني  پيشرو،ازاين
همچون ( بتواند ،دستي در آينده شرايط بازار پايين،ديگر سخنه اقتصادي بازار خريدار يا ب

در آسيا نيز به عنوان يكي از وقايع آغازگر مذاكرات بازبيني قيمت )  اروپاجيانالقراردادهاي 
  .)Ason, 2019a: 7( مورد تصريح قرار گيرد جيانالدر شروط بازبيني قيمت قراردادهاي 

  
  فرايند بازبيني قيمت. 2. 3

براي بازبيني قيمت  گامين نخستمواقع  بيشتردر صورت شكست مذاكرات بازبيني قيمت كه در 
را مقرر  زيرهاي   يكي از گزينه شروط بازبيني قيمت معموالً، استجيانالقراردادهاي 

  : ندكن مي

                                                            
هاي باالي  كنندگان در بازار بتوانند به راحتي حجمشود كه شركت تلقي مي) Liquid Market (ك بازار زماني بازار روان. 1

ي ها هاي آن دارايي داشته و هزينه كه اين معامالت اثر محدودي بر قيمتحالي در؛دارايي مربوطه را مورد معامله قرار دهند
ريسك ميان ثر ؤانتقال م ة موجب فراهم شدن امكان كشف قيمت و شفافيت شده و اجاز روان يك بازار.معامله نيز پايين باشد

  .)Benette, 2019: 29( سازد كنندگان در بازار را فراهم ميمشاركت
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 قرارداد بدون تغيير به اعتبار خود باقي خواهد بود؛ . 1

 رارداد خاتمه دهد؛ تواند به ق هريك از طرفين مي. 2

وفصل به يك مرجع خارج از قرارداد ارجاع اختالف راجع به بازبيني قيمت براي حل. 3
 .)Griffin & Van Eupen, 2014: 148(خواهد شد 

 از قرارداد بلندمدت خريدوفروش گاز ميان شركت نفت دولتي 5- 2-15بند    در، مثالبراي
   :آمده است بارهپاكستان و قطرگاز در اين 

 قيمت ،حاصل گردد]  تغيير و تطبيق قيمتبارةتوافق در[تا زماني كه چنين توافقي ... «
 ،قرارداد به صورت موقت طبق فرمولي كه پيش از تغيير و تطبيق قيمت جاري و حاكم بوده

  .»... تعيين خواهد شد
  :  آمده است6-2- 15بند   و در

 اين قرارداد ،افق نرسيده باشندحتي در صورتي كه طرفين در خصوص اصالح قيمت به تو«
بند    مگر اينكه مطابق با؛به قوت خود باقي خواهد بود...  و حقوق و تعهدات طرفين ازجمله

  1.» به آن خاتمه داده شود24بند    و يا2-4- 15
       هاي شروط بازبيني قيمت در قراردادهاي  يكي از تفاوت،تر اشاره شدكه پيشنچناهم

 آن است كه قراردادهاي آسيايي ، اروپاييجيانالر مقايسه با قراردادهاي  آسيا دجيانال
اند و يا به   فرايند بازبيني قيمت ساكتبارةدر بسياري از موارد در) برخالف همتايان اروپايي(

  بازبيني قيمت با يكديگر به  زمينة كلي مانند اينكه طرفين براي بحث در هايبيان عبارت
 در بسياري ، درواقع.)Finizio & others, 2020: 34(اند  دهكر بسنده ،2پرداختگو خواهند وگفت

يا عدم ثير أت اين شروط نسبت به تفصيل موضوع و بيان برخي نكات و جزئيات مانند ،از موارد
واحوال اقتصادي بازار خريدار، چگونگي فرايند مذاكرات و تغيير مهم و اساسي در اوضاعثير أت

راهكار اصالح قيمت در فرض عدم توافق و حتي برقراري  چنينهمكرات و شكست مذا ةنتيج
 بارة سكوت در.)Finizio & others, 2020: 34( ساكت هستند ،محدوديت زماني براي مذاكرات

تواند در فرض عدم توافق نسبت به اصالح قيمت سبب ابهامات  هريك از جزئيات مذكور مي
به عنوان روش » مذاكره«كامل بر كيد أت. قيمت گرددو عدم قطعيت نسبت به جريان بازبيني 

توافق براي «از آن به  گاهيكه ( آسيا جيانالحل اختالفات مربوط به قيمت در قراردادهاي 
بيني ارجاع عدم پيش نيزو تالش براي پرهيز از تشديد اختالف و )  تعبير شده است3»توافق

هاي سنتي  توان از ويژگي عدم توافق را ميويژه داوري در فرض  به،اختالف به مرجع ثالث

                                                            
  .1- 2 قسمت :ك.ر. 1

2. Meet and Discuss 
3. Agreement to Agree 
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اقبال اندك به داوري در . )Jenaway, 2020: 218( در آسيا دانست جيانالشروط بازبيني قيمت 
 در آسيا ناشي از داليلي است كه با تحوالت اخير در بازار و جيانالاختالفات بازبيني قيمت 

  . ستند در آسيا در حال تضعيف شدن هجيانالتجارت 
  

  جي در آسيااننقش داوري در بازبيني قيمت ال. 1. 2. 3
اعم از قراردادهاي (گذاري گاز  برخالف اروپا كه در آن داوري در اختالفات مربوط به قيمت

هاي اخير به امري متداول در اين اختالفات تبديل  توسعه يافته و در دهه) جيانالخط لوله و 
وفصل اختالفات مربوط به بازبيني  در آسيا داوري در حل،)Stern, 2016a: 489(است  شده

 بارة در2019سال  ميانة تا ،درواقع. )Jenaway, 2020: 213( نقش اندكي دارد ،جيانالقيمت 
 تنها يك مورد ، به خريداران آسياييجيانالاختالفات مربوط به قيمت در قراردادهاي فروش 

چنانكه گذشت،  .)Jenaway, 2020: 213( گزارش شده است طور عموميه  ب1المللي داوري بين
 در آسيا ناشي از داليلي است كه به جيانالاقبال اندك به داوري در اختالفات بازبيني قيمت 

انداز آتي موضوع در پرتو تحوالت جاري  ها همراه با چشمترين آناز مهم ايپارهاختصار به 
  . يمكن ميشاره  در آسيا اجيانالبازار و تجارت 
طور كلي و ه ب(ترين موانع نسبت به درج داوري در شرط بازبيني قيمت يكي از مهم

فرض از اين پيش)  جهانجيانالطور خاص در آسيا به عنوان قطب واردات ه ازجمله ب
بازنويسي فرمول قيمت قراردادي آزاد هستند و كنترل خاصي از  ةنحود كه داوران در خيز ميبر

اساسي وجود  ةدغدغويژه اين هب ؛)Griffin, 2017: 115(ث بر تصميمات آنان وجود ندارد اين حي
و يا چنين مجوزي  داشتهدارد كه داوران بدون اينكه طرفين اختالف چنين درخواستي از آنان 

 جديد براي تعيين قيمت نموده و يا نظام يساختار ةارائ اقدام به طراحي و ،به آنان داده باشند
ند كنين زجايگهاي ديگر  طور كامل با شاخصه  را ب2»گذاري وابسته به قيمت نفت قيمت«
)Ason, 2019a: 12( . زيادي ريشه در دعواي گزنچرال عليه آتالنتيك اندازة علت اين نگراني تا
 ساختار و ،طرفين هاياستدالل دارد كه در آن ديوان داوري با ناديده گرفتن داليل و جيانال

  .)Jenaway, 2020: 220(تغيير داد طور كلي ه بگذاري مقرر در قرارداد را  نظام قيمت
 گرايش ،جيانداليل اقبال اندك به داوري در اختالفات مربوط به اصالح قيمت الر ديگاز 

 و جيانال صنعت  3»ماهيت يكپارچه« نيزهاي غيرترافعي حل اختالف در آسيا و  سنتي به روش
مالي، تبديل مجدد مين أتونقل، سازي، حمل مايع(ها  راني از سرايت اختالف به ساير بخشنگ

 ,Jenaway(اند  شدهان بيحفظ امنيت عرضه  ، پرهيز از ايجاد تنش در روابط تجاري و...)به گاز و

                                                            
1. Gas natural Aprovisionamientos V Atlantic LNG co. of Trinidad Tobago (2008).   
2. Oil Linked Indexation 
3. Integrated or Close-knit 
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2020: 220(.  
الفات  گرايش به سمت داوري در اخت، در جريان استجيانالاما با تحوالتي كه در بازار 

 ة توسعةنتيج در 1ظهور بازيگران جديد. )Ason, 2019b: 38(مربوطه نيز در حال تغيير است 
 مكن استمكه (سازي تدريجي بازار در كشورهاي آسيايي   و آزادجيانالتجارت جهاني 

 & Finizio() سبب سست شدن روابط نزديك و متقابل خريداران و فروشندگان سنتي گردد

others, 2020: 38(، هاي متعدد و   با مشاركت شركتجيانالهاي عظيم  پروژه ةتوسع در كنار
توانند احتمال بروز اختالف در   مي،2هاي تجاري المللي و اتاق دهندگان بيننقش رو به رشد وام

انگيزه براي درج داوري در شروط بازبيني قيمت را در فرض  دنبال آن،قراردادهاي آتي و به 
- انالهاي  جديد پروژههاي  الگو در ، مثال؛ برايح قيمت افزايش دهندشكست مذاكرات اصال

) گذاري پذيري نظام قيمتازجمله انعطاف(پذيري بيشتر قراردادي  انعطافدرپيخريداران ، جي
و ند كن ميزان تقاضاي داخلي گاز را مديريت بارةهستند تا به اين وسيله بتوانند عدم قطعيت در

ها و اعتراضات آتي از  گان نيز ممكن است با افزايش احتمال درخواستمقابل فروشند ةنقطدر 
 ،ثرؤمدنبال ابزارهاي حمايتي و  بهدرنتيجه،سوي خريداران موقعيت خود را در خطر ببينند و 

  .)Ledesma & Fulwood, 2019: 22(ويژه داوري باشند هب
 و كاهش تقاضا جيانال ةضعر با افزايش ،كه اشاره شدچنان همگفته،پيشبر موارد  افزون
 كاهش چشمگير ، و درنتيجه19گيري كوويد شوك تقاضا ناشي از همه نيز و 2018از اواخر 

طور سنتي ه كه ب (جيانال در معامالت نقدي نسبت به معامالت بلندمدت جيانالقيمت 
 در ها عملي بودن قيمت) دهند  آسيا را به خود اختصاص ميجيانالمعامالت  ةعمدبخش 

قرار داده و احتمال بروز ثير أتتحت ) ويژه از ديدگاه خريدارانهب(معامالت بلندمدت جاري را 
. )Jenaway, 2020: 221(دهد  ي افزايش ميچشمگيراختالف و توسل به داوري را به ميزان 

طور روزافزوني در حال تصديق و شناسايي ه  در آسيا بجيانالهاي قراردادهاي  طرف بنابراين،

                                                            
هاي  در سال) Shell و Total, Petronas, BPمانند (ها  Portfolio Playerطور خاص ه جمله ب از،بازيگران جديد. 1

اي از منابع مختلف  ها با در اختيار داشتن مجموعه اين شركت. اند ه تبديل شدترين بازيگران اين حوزهاخير به يكي از مهم
صورت فزاينده ه  ب،هاي قراردادي متفاوت هستند گذاري متفاوت و دوره عرضه كه مبتني بر قراردادهاي متضمن شروط قيمت

  .)Hashimoto, 2018: 1( ندكن جي بازي مياننقشي فعال در تجارت جهاني ال
2. Trading Houses 

درصد از  نُه نزديك به 2017در سال  )Glencore و Trafigura, Vitol, Gunvor( اتاق تجاري بزرگ چهار ، مثالرايب
 نيز تعبير شده Mini-portfolio playersها به  از اين شركت. اند جي جهان را به خود اختصاص دادهانكل معامالت ال

 Wood Mackenzie: The advancing role of four trading houses in the LNG industry( است

Available at: http: //www.conferenzagnl.com/2018/02/wood-mackenzie-the-advancing-role-
of-four-trading-houses-the-lng-industry/?lang=en(.   
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اختالفات در  بيشتركه (وفصل اختالفات مربوط به قيمت داوري به عنوان ابزار مطلوب حل
  .)Jenaway, 2020: 224(هستند ) دهند  را به خود اختصاص ميجيانالهاي  پروژه ةحوز

 كه داوران داراي درك تجاري قابل قبول از آنندهاي بازبيني قيمت مستلزم  ازآنجاكه داوري
گونه  اين؛هاي داوري است بسياري از ديوان ةتجربند و اين انتظار فراتر از شرايط بازار باش

اگرچه اين . )Levy, 2020: 17(د بينجامن انتظاري دور ازبه نتايج ويرانگر و  مكن استمها  داوري
توان ميزان اين خطر را از طريق تنظيم شفاف و دقيق   مي،گريزناپذير است اياندازهنتيجه تا 

 كاهش داد 1)بندي مشخص از طريق چارچوب(ي قيمت و راهنمايي دقيق داوران شرط بازبين
)Levy, 2020: 17(. هاي  بيني بودن نتايج داوريمربوط به غيرقابل پيش ةدغدغ ،ديگر سخن به

تواند  مي) عدم تمايل به داوري در اين حوزه قلمداد شده است ةعمدكه از علل (بازبيني قيمت 
برطرف گذاري و اصالح قيمت  ختيارات داوران در تغيير فرمول قيمتاز طريق محدود كردن ا

 .)Jenaway, 2020: 224(د شو

را در فرض ) طور خاص داوريه و ب(با پذيرش اين امر كه طرفين مراجعه به مرجع ثالث 
گيري   طبيعي است آنان تمايل نخواهند داشت تصميم،شكست مذاكرات مدنظر قرار داده باشند

مهمي را در اختيار شخص يا اشخاص ثالثي قرار دهند كه حدود اختيارات  ةمسئل چنين بارةدر
 ،طور كليه ب. )Ason, 2019b: 35(طور ملموس و مشخصي محدود نشده است ه آنان در قرارداد ب

) قيمت( نتيجه ، باشد2تر ها بيشتر و شرط مربوط مضيق توان گفت به هر ميزان كه محدوديت مي
اي كه بايد در اينجا مدنظر  اما نكته. )Levy, 2020: 14(تر خواهد بود  بيني پيشبه همان اندازه قابل

. سازد محدود مي اندازه خطر قيود و شروطي است كه اختيارات داوران را بيش از ،قرار گيرد
 نظام جديد قيمت به لحاظ بارةسبب شوند تصميم نهايي داوران در مكن استمچنين قيودي 

كافي  ةاندازضروري است كه اين حدود به  بنابراين،. يح تلقي نشود تجاري صحهايواقعيت
  .)Ason, 2019b: 35(پذير باشند تا خود موجب لطمه به فرايند بازبيني قيمت نگردند انعطاف

در شروط بازبيني ) طور خاص داوريه و ب(حدود اختيارات مرجع ثالث ن كردمحدود 
    در قراردادهاي روش اول كه معموالً:نجام شوداتواند در دو قالب كلي   ميجيانالقيمت 

 بياندادن قيمت در قراردادهاي مشابه و يا به   مدنظر قرار،شود  آسيا استفاده ميجيانال

                                                            
ممكن  ،جي روي داداناي آتالنتيك ال مانند آنچه در دعو،طرفين سويهاي مشخص از  بندي و راهنمايي چارچوب نبود. 1

بر حتي برخي  ؛)Levy, 2020: 13 (يك از طرفين نبوده استهيچ ةخواست برساند كه مقصود و اي ديوان را به نتيجهاست 
هاي ديگري در   داوري،جيانبر دعواي آتالنتيك ال افزون محتمل است ،بازبيني قيمت فرايندكه به دليل محرمانه بودن د آنن
همين  نبودها به دليل آن ةنتيج اما ،جي وجود داشته باشند كه در دسترس عموم قرار نگرفتهانبازبيني قيمت ال ةوزح

  ).Freeman, 2020: 234 (آور استها غيرمنتظره و شگفت چارچوب
2. More Prescriptive 
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قيمت در  ةمحاسبمنظور  به1»قراردادهاي قابل مقايسه« در جيانال مبنا قرار دادن قيمت ،تر دقيق
 روش معمول در ،ديگر سخنبه .  بررسي استقراردادي است كه تعديل قيمت آن در دست

تراز كردن قيمت قرارداد با  هم، آسياجيانالشروط بازبيني قيمت در قراردادهاي بلندمدت 
اما آنچه در شروط . ندكن ميخريداران در قراردادهاي ديگر پرداخت  سايرهايي است كه  قيمت

 در آسيا قابل جيانالي بلندمدت بازبيني قيمت در موارد اخير اختالف در قيمت قراردادها
 چه قراردادهايي بايد دقت و صراحت نسبت به اين موضوع است كه اساساً نبود ،توجه است
 مورد استفاده قرار گيرند و يا اگر در قرارداد مقرر شده كه تغيير و 2»مبناي مقايسه«به عنوان 

هاست  ازار و با كدام ويژگي منظور كدام بانجام شود، 3»قيمت بازار«تعديل قيمت برمبناي 
)Palmer & others, 2020: 2( .ًاميد  آغاز، از همان چنين روشي در تنظيم شرط بازبيني قيمت غالبا

براي رسيدن به توافق دوستانه نسبت به قيمت جديد را از بين برده، موارد اختالف و مراجعه 
بيني را غيرقابل پيش) وريطور خاص داه ب(به داوري را افزايش داده و تصميم مرجع ثالث 

درخواست بازبيني قيمت در قراردادهاي  ةفزايندرشد  نيزبا توجه به اين مطلب و . دكرخواهد 
 كلي مانند هاي توصيه شده است طرفين در تنظيم شرط بازبيني قيمت به عبارت، آسياجيانال
مانند لزوم  شرايطيصريح  نبياو با كنند  نبسنده» قيمت بازار«و يا » قراردادهاي قابل مقايسه«

گذاري مشابه، مبناي تحويل  قراردادي مشابه، حجم قراردادي مشابه، ساختار قيمت ةدورداشتن 
 مبناي تعيين ،بازارهاي مشخص ةمجموع يا 4تعيين دقيق بازار نيزمشابه و زمان انعقاد قرارداد و 

  .)Palmer & others, 2020: 3(ند سازقيمت را محدود 
طور خاص ه ب(حدود اختيارات مرجع ثالث ن ساختدي ديگر براي محدود روش پيشنها

ها به هنگام تنظيم  صريح برخي محدوديت بيان ،در تغيير و تعديل قيمت قرارداد) داوري
اي را  توانند عناصر يا ادله  طرفين مي، مثال؛ براي)Ason, 2019b: 35(شروط بازبيني قيمت است 

. ندكن بياناسان به هنگام بازبيني قيمت مورد توجه قرار گيرند، كه بايد توسط داوران يا كارشن
توانند تغييرات ساختاري نسبت به فرمول تعيين قيمت را محدود به وقوع  طرفين مي چنينهم

گذاري   تغيير نظام قيمتكنندتوانند مقرر   آنان مي، مثال؛ برايواحوال خاص نمايندبرخي اوضاع
 آسيا به جيانالن اكثريت موارد را در قراردادهاي بلندمدت كه همچنا(مبتني بر قيمت نفت 
 تنها در ،هاي گازي گذاري وابسته به قيمت قطب به نظام قيمت) دهد خود اختصاص مي

 ،بر اين افزون.  در بازار خريدار ايجاد شده باشد5»قطب گازي روان«صورتي مجاز است كه 

                                                            
1. Comparable Contracts 
2. Comparator 
3. Market Price 

  ).Ason, 2019a: 8 (ياد شده است Market Parity” Clause“عنوان  بااز اين قيد . 4
5. Liquid Gas Hub 
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در آن تنها كه قيمت قرارداد ند كناي  محدودهطور مشخص اقدام به تعيين ه توانند ب طرفين مي
  .)Ason, 2019b: 35(د يابحدود كاهش يا افزايش 

 كلي و هاياگرچه تعيين اين مسئله كه آيا تنظيم شرط بازبيني قيمت با استفاده از عبارت
 اما ؛ مشخص نيست،آگاهانه استنا عملي آگاهانه يا ،جي آسياانغيردقيق در قراردادهاي ال

 ةنتيجطرفين با عدم قطعيت جدي نسبت به  رويارويي احتمال ،است كه اين رويكردروشن 
بيني شده پيشرو، ايناز. )Palmer & others, 2020: 2(دهد   افزايش ميبسياربازبيني قيمت را 

افزايش   نزديكةدر آيند در آسيا جيانالاحتمال اختالفات مربوط به بازبيني قيمت كه است 
  . )Ason, 2019b: 36(خواهد يافت 

رسد مقررات بازبيني قيمت در قراردادهاي جديد   به نظر ميآنچه گذشت،با توجه به 
تر و حاوي بيان   مفصل،جيانويژه در قراردادهاي جديد بلندمدت الهب، بلندمدت گاز در آسيا

 است  تالش براي كاهش خطراتي،دليل اين امر. )Freeman, 2020, 234(جزئيات بيشتري باشند 
هاي متفاوت داوران و طرفين از شرط بازبيني  ها و برداشت كه در عدم قطعيت ناشي از تفسير

 زيرا ؛ندشوتري تنظيم  رود اين شروط به نحو اختصاصي  انتظار ميمچنين ه.قيمت نهفته است
ها  طبيعي است كه طرفين هر قرارداد نسبت به چگونگي كاهش اين ابهامات و عدم قطعيت

  .)Freeman, 2020, 234(وتي داشته باشند نگاه متفا
 

  نتيجه
آسيا   درجيانالدرج شرط بازبيني قيمت در قراردادهاي بلندمدت خريدوفروش  پيشينة

 دربردارندة موارد در دسترس نيز كه عموماً.  اروپا اندك استجيانالبرخالف قراردادهاي 
هاي   بازبيني قيمت در خارج از دورهبه امكان معموالً ،اي در قيمت هستند شرط بازنگري دوره

 فاقد امكان درخواست بازنگري در قيمت به  اصوالًافزون بر اين،. استاي نكرده  مزبور اشاره
بنا به داليلي  (همچنين اين شروط عمدتاً. دليل تغييرات مهم و اساسي در بازار خريدار هستند

آميز   بر حل اختالف از طريق مسالمت) در آسيا داردجيانال ريشه در بازار سنتي كه غالباً
بست سكوت رفت از بنشكست مذاكرات و راهكار برون ةنتيج نسبت به داشته و عموماًكيد أت

 نيز غالباً) داوري يا كارشناسي(در فرض مقرر داشتن ارجاع اختالف به مرجع ثالث . اند دهكر
                                                                                                                                            

به اختصار  Liquid Hub زمينةدر . 11 ةصفح ،1ة شمارزيرنويس : ك.ر ،)Liquid Market ( مفهوم بازار روانبارةدر
 ,Future, Forward (امالت مشتقهبر انجام معافزون شود كه  تلقي مي روان  زماني،توان اشاره كرد كه يك قطب گازي مي

ها يده باشد كه بتواند براي ديگر قطب به حدي رس،شفافيت و در دسترس بودن نيزبه لحاظ ميزان و حجم معامالت و ) …
تلقي ) A Price Marker Hub (قيمت ةسازند يك قطب ،ديگر سخنو يا به ) Benchmark Hub (يك قطب شاخص

      هاب در آمريكا را از اين دسته در اروپا و هنريTTF و NBPتوان   مي،اينبربنا ).Shi & Hari, 2018: 169 (گردد
  ).Ibid (شمار آوردبه
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درخواست بازبيني  ةنتيجتواند  اما اين رويكرد كه مي. شده است بسنده كلي هايبه درج عبارت
  . در حال تغيير است،رو سازدهقيمت را با ابهامات و عدم قطعيت روب

 و آزادسازي تدريجي بازار جيانالتجارت جهاني  ة توسعةدرنتيجظهور بازيگران جديد 
سبب سست شدن روابط نزديك و متقابل خريداران و مكن است كه م(در كشورهاي آسيايي 

هاي   با مشاركت شركتجيانالهاي عظيم  پروژه ةتوسعدر كنار ) نتي گرددفروشندگان س
توانند با افزايش   مي،هاي تجاري المللي و اتاق دهندگان بينمتعدد و نقش رو به رشد وام

و  زندساتر   نقش شرط بازبيني قيمت را برجسته،احتمال بروز اختالف در قراردادهاي آتي
منظور تعيين قيمت در فرض شكست ري در اين شروط را بهازجمله انگيزه براي درج داو

  .  افزايش دهند،مذاكرات اصالح قيمت
 و كاهش تقاضا به دليل 2018 از اواخر جيانال ةعرضبر تحوالت مذكور، افزايش  افزون

) شوند  جهان تلقي ميجيانالكه قطب واردات (كاهش رشد اقتصادي در كشورهاي آسيايي 
 كاهش ، و درنتيجه19گيري كوويد اقتصادي همه ةگستردضا ناشي از آثار در كنار شوك تقا

ه كه ب (جيانال در معامالت نقدي نسبت به معامالت بلندمدت خريد جيانالچشمگير قيمت 
ها در  عملي بودن قيمت) دهند  آسيا را به خود اختصاص ميجيانالمعامالت  بيشترطور سنتي 

قرار داده و احتمال ثير أتتحت ) ويژه از ديدگاه خريدارانهب(معامالت بلندمدت جاري را 
  .درخواست بازبيني قيمت و اختالفات آتي را افزايش داده است

و نگراني از ابهامات و عدم قطعيت نسبت به  گفتهپيش مجموع عوامل ،رسد به نظر مي
تواند   مي،هاي قراردادي روشن دارد چارچوب نبودبازنگري قيمت كه خود ريشه در  ةنتيج

ويژه هآسيا و ب ةحوزسبب گردد مقررات بازبيني قيمت در قراردادهاي جديد بلندمدت گاز در 
 . تر گردند تر و اختصاصيتر، دقيق  مفصل،جيانالدر قراردادهاي بلندمدت 
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