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קונה ומוכר
אחד הנושאי המורכבי ביותר בסחר הבינלאומי אלה המונחי השוני בה משתמשי צבור היצואני והיבואני על מנת לציי גופי
או תהליכי שוני .פעמי רבות נמצאות בשימוש מלי ,ביטויי וראשי תיבות שלפעמי מצייני דבר זהה ולפעמי שונה .דוגמא
מצוינת לכ היא המוכר והקונה –  .Buyer and Sellerבעברית לא נהוג לכנות את העוסקי בסחר הבינלאומי כ"מוכר" ו"קונה" .בד"כ
משתמשי בביטויי "יצוא" על מנת לציי את המוכר ו"יבוא" על מנת לציי את הקונה .אול ,באנגלית קיימות הגדרות שונות לקונה
ולמוכר ולא תמיד הכוונה היא לאות גופי ממש.
הבא נתחיל בקונה.
במסמכי ההובלה ובשטרי המטע נהוג לכנות אותו בש .The Consignee
במסמכי הבנקי ,ובמיוחד באשראי דוקומנטריי נית לפגוש אותו כ.The Applicant
במכסי במדינות שונות מתייחסי אליו כ The Importerובמדינות מסוימות כ.The Purchaser
יש המכני אותו כ.End User
למרות שפעמי רבות הכוונה בכל הכינויי הנ"ל היא לאותו גו ,הרי שאי אפשר לומר שפירוש זהה לחלוטי .הביטוי  Buyerנמצא
בשימוש בעיקר בלשכות המסחר )ג בפרסומי והסברי מונחי ה Incotermsמשתמשת לשכת המסחר הבינלאומית –  – ICCבביטויי
אלה על מנת לתאר את שני הצדדי לעסקה( ובאמנות בינלאומיות .מונח זה פירושו הוא הרחב ביותר והמשתמשי בו מנסי לכלול ג
את כל הכינויי האחרי.
במסמ ההובלה ובשטרי מטע משתמשי במילה ) Consigneeנשגר( .הכוונה ,מבחינה מעשית היא למי שיפנה במדינת המקור לחברת
ההובלה על מנת לשחרר את הטובי .לא משתמשי כא במילה  Buyerמשו שאי וודאות שהגו שפונה על מנת לשחרר את המטע
הוא הקונה והוא זה שישל למוכר )הערה :כל הצדדי האחרי שיש לה עניי במטע נקראי בד"כ בש .(The Merchant :ייתכ
והנשגר יהיה גו שאינו היבוא כלל ,כמו ,למשל בנק.
כאמור לעיל ,הבנקי מתייחסי לקונה כ .applicant-הביטוי הוא מילולי .אחד הפירושי של ” “applicantבאנגלית הוא "הפונה".
ואכ ,במקרה של אשראי דוקומנטריי מדובר על מי שפונה לבנק על מנת שזה ינפיק את האשראי הדוקומנטרי.
הסיבה בגללה המכס משתמש במילה  ,Importerהיא קרוב למדי בגלל העובדה שהיבוא הוא זה שעליו לשל את מסי היבוא ולעמוד
בתנאי החוקיי הדרושי לביצוע היבוא.
אי אפשר להצביע על נוהג קבוע לגבי השימוש בביטוי  .End Userבד"כ מדובר על זה שנמצא בתחנה האחרונה של המטע והוא זה
שמשתמש בו הלכה למעשה.
לצד לעסקה אותו אנו מכני "המוכר" יש ג הגדרות שונות.
במסמכי ההובלה ובשטרי המטע נהוג לכנות אותו בש .The Shipper
במסמכי הבנקי ,ובמיוחד באשראי דוקומנטריי נית לפגוש אותו כ.The Beneficiary
במכסי במדינות שונות מתייחסי אליו כ The Exporterובמדינות מסוימות כ.The Vendor
יש המכני אותו כ.The Manufacturer
-

ג במקרה זה למרות שפעמי רבות הכוונה בכל הכינויי הנ"ל היא לאותו גו ,הרי שאי אפשר לומר שפירוש זהה לחלוטי .הביטוי
 Sellerנמצא בשימוש בעיקר בלשכות המסחר )ג בפרסומי והסברי מונחי ה Incotermsמשתמשת לשכת המסחר הבינלאומית –
 – ICCבביטויי אלה על מנת לתאר את שני הצדדי לעסקה( ובאמנות בינלאומיות .מונח זה פירושו הוא הרחב ביותר והמשתמשי בו
מנסי לכלול ג את כל הכינויי האחרי.
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במסמ ההובלה ובשטרי מטע משתמשי במילה ) Shipperשולח ,שוגר( .הכוונה ,מבחינה מעשית היא למי שכורת את חוזה ההובלה
ע המוביל .פעמי רבות מתייחס אליו המוביל כאל בכל המטע ,למרות שאי זה מחויב המציאות שה Shipper-יהיה הבעלי .פעמי
רבות נרש כשוגר על שטר המטע גו שאינו היצוא האמיתי ,כמו חברת יצוא או משלח בינלאומי.
כאמור לעיל ,הבנקי ,במיוחד כאשר מדובר באשראי דוקומנטרי מתייחסי למוכר כ .Beneficiary-ג כא ,כמו במקרה של הקונה,
הביטוי הוא מילולי שכ אחד הפירושי של ” “beneficiaryהוא "נהנה" ובאמת ,הכוונה היא לזה ש"נהנה" מהאשראי הדוקומנטרי
ומקבל תשלו מהבנק.
הסיבה בגללה המכס משתמש במילה  ,Exporterהיא קרוב למדי בגלל העובדה שהיצוא הוא זה שעליו לעמוד בתנאי הדרושי ליצוא
והוא יהיה זה שיקבל את עידוד היצוא במידה ומגיעות לו .ג ברשימו היצוא ,במשבצת  1מופיע "יצוא" ולא מלי אחרות.
כמוב שהביטויי הנ"ל אינ מייצגי את יצר הטובי דווקא .בהחלט ייתכ שמדובר בחברת יצוא ,במתוו וכיוצ"ב .בביטוי
 Manufacturerנעשה שימוש כאשר רוצי לציי את היצר של הטובי.
על העוסקי בסחר בינלאומי להכיר את מכלול הביטויי המציגי גופי שוני ולדעת את ההבדלי ביניה.
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