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  ".مفھومھ، طبیعتھ القانونیة"عقد النقل الجوي 

  . یاضماجد بن زید بن عبدالعزیز الف

، قسم األنظمة، كلیة األنظمة والدراسات القضائیة، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة

  .المملكة العربیة السعودیة 

  alfiyad@hotmail.com :البرید االلكتروني

  :ُمْسَتْخلَُص البحث

الةُ والَسالُم على أشرِف األنبیاِء والمرَسلین س یدنا الَحْمُد �ِ ربِّ العالمین، والصَّ

فإن عقد النقل الجوي من المواضیع : وَبْعدُ . وعلى آلِھ َوَصْحِبھ أْجَمِعین محمد 

المعاصرة المتغیرة التي تحتاج إلى تأصیل ودراسة مستفیضة لما لھ من أھمیة كبیرة في 

وقد . حیاة الناس من ناحیة، ولما لھ من أھمیة في حركة التجارة العالمیة من ناحیة أخرى

مقدمة ") مفھومھ، طبیعتھ القانونیة"عقد النقل الجوي (بحث الذي ھو بعنون تضمن ھذا ال

ومبحثین وخاتمة، حیث تناولنا في المبحث األول معنى العقد لغًة وفقھاً ونظاماً، وكذلك 

تناولنا مفھوم عقد النقل الجوي لغًة وفقھاً ونظاماً، وتناول المبحث الثاني طبیعة عقد النقل 

المترتبة علیھ، وتضمن ذلك أنواع عقد النقل الجوي، والتي منھا عقد  الجوي وااللتزامات

نقل األشخاص، وعقد نقل البضائع، وتضمن أیضاً الطبیعة النظامیة لعقد النقل الجوي، 

وما یترتب على أطرافھ من التزامات، وفي نھایة البحث تناولنا أھم نتائجھ، والتي من 

الذي یلتزم بھ الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي أھما أن عقد النقل الجوي ھو االتفاق 

یعرض أو یقوم بتشغیل خطوط جویة بنقل الركاب أو البرید أو البضائع أو أي منھا وفقاً 

للشروط الكائنة في ھذا االتفاق، كذلك من طبیعة عقد النقل الجوي أنھ یعتبر عقد من 

یستمدھا من نظریة األعمال  العقود التجاریة، ومعیار إسباغ الصفة التجاریة علیھ إنما

التجاریة، كذلك فھو یعتبر من عقود المعاوضة، أي أنھ یتم النقل فیھ مقابل أجر یحصل 

علیھ الناقل أیاً كانت صورة ھذا األجر، ومن خالل ذلك تم تقدیم عدداً من التوصیات، 

بھا، كذلك ضرورة نشر الثقافة النظامیة لعقد النقل الجوي وإعالم المسافرین : ومن أھمھا

العمل على إنشاء محاكم مختصة للفصل في المنازعات المتعلقة بعقد النقل الجوي، على 

أن تكون مكونة من متخصصین لدیھم خبرات كافیة بطبیعة ھذه العقود واالتفاقیات 

  .والمعاھدات الدولیة الخاصة بھا

ت، المعاھدات الدولیة، عقد النقل الجوي، المنازعات، العقود واالتفاقیا: الكلمات المفتاحیة

  .عقود المعاوضة
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ABSTRACT:  

Praise be to God, Lord of the Worlds, and blessings and 

peace be upon the most honorable messengers, and upon his 

noble companions, and after: The air transport contract is one 

of the changing contemporary issues that need to be rooted 

and thoroughly studied because of its great importance in 

people's lives, as well as because of its importance in the 

global trade movement on the other hand. This research, 

which is entitled (The Air Transport Contract “Concept, Legal 

Nature”) included an introduction, two articles and a 

conclusion. In the first section we dealt with the meaning of 

the contract in terms of jurisprudence and order, and we also 

dealt with the concept of the air transport contract in 

language, by jurisprudence and order, and the second topic 

dealt with the nature of the air transport contract And the 

obligations entailed by him, including the types of air transport 

contract, which include the contract of transporting people 

and the contract for the transport of goods, and it also 

guarantees the legal nature of the air transport contract, and 

the obligations arising from its parties, and at the end of the 

research we dealt with its most important results, the most 

important of which is that the air transport contract It is the 

agreement to which the natural or legal person who offers or 
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operates airlines to transport passengers, mail, goods or any 

of them in accordance with the conditions in this agreement is  

bound by the nature of the air transport contract that it is 

considered a commercial contract, and the standard for giving 

commercial character to it. Rather, it is derived from the 

theory of commercial business, and it is also considered a 

contract of netting, meaning that the transfer is carried out in 

exchange for a fee that the carrier receives, regardless of the 

form of this wage. Illiteracy for the air transport contract and 

informing travelers about it, as well as working to establish 

specialized courts to settle disputes related to the air transport 

contract, provided that it is made up of specialists who have 

sufficient experience of the nature of these contracts, 

agreements and international treaties related to them. 

Keywords: Air Transport Contract, Disputes, Contracts and 

Agreements, International Treaties, Compensation Contracts. 
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 :المقدمة

لحمد � نحمده، ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات إن ا
أعمالنا، من یھ�ده هللا ف�ال مض�لَّ ل�ھ، وم�ن یض�لل ف�ال ھ�ادَي ل�ھ، وأش�ھد أن ال إل�ھ إال هللا 

  :وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمًدا عبده ورسولھ، أما بعد
متغیرات بسبب تطور التقنیة فإن متغیرات العصر وما طرأ على وسائل النقل من 

ُیعد أمراً مھماً في تغیر كثیر من أنماط حیاة الناس، وجعلھ�م یعرف�ون تع�امالت ل�م یس�بق 
لھ��م أن تع��املوا بھ��ا، وق��د أدى ذل��ك إل��ى اھتم��ام الب��احثون بإلق��اء الض��وء عل��ى مث��ل ھ��ذه 

ی�ھ، التعامالت وإنارة الطریق لمن یری�د أن ی�دخل فیھ�ا لیع�رف م�ا یح�ق ل�ھ وم�ا یج�ب عل
  .ومن ذلك ما أصبح یشكل جزءاً مھماً من حیاة الناس وتعامالتھم أال وھو النقل الجوي

فالنقل الجوي یتمیز بمیزات جعل�ت ل�ھ أھمی�ة تف�وق أھمی�ة وس�ائل النق�ل األخ�رى، 
فالنقل الجوي یتمیز بأنھ أحدث أنماط النقل وأسرعھا وأكثرھا مرونة وتطوراً واستخداماً 

المتطورة ویتمیز أیضاً بالوصول إلى األم�اكن الت�ي ال تس�تطیع أن  لألسالیب التكنولوجیة
تصل إلیھا وسائل النقل األخرى، والسبب في ذلك تغلبھ على كثیر م�ن العقب�ات الطبیعی�ة 

  .كالصحاري والجبال والغابات ونحوھا
ویعتبر عقد النقل الجوي كغیره من العقود، حیث ُیلقي على عاتق طرفیھ مجموعة 

مات التي یجب على كل منھما الوفاء بھا تجاه اآلخر ویترتب على اإلخالل بھا من االلتزا
تحمل تبعة ذلك، ولما كانت األنظمة التي تحكم مسؤولیة الناقل الجوي م�ن حی�ث أساس�ھا 
وطبیعتھا وأركانھا مختلف�ة ومتع�ددة ف�ي الق�وانین الوطنی�ة الداخلی�ة لمختل�ف ال�دول، ك�ان 

نظم التن�ازع ال�ذي ق�د ینش�أ، فتظھ�ر قاع�دة الق�انون ال�دولي لزاماً أن یك�ون ھن�اك قواع�د ت�
الخاص، أو قواعد اإلسناد، حیث أنھا تضطلع بالدور األساس�ي الع�ام لح�ل مش�كلة تن�ازع 
القوانین واألنظمة، فھي تقوم بتحدید القانون األنسب واألج�در بحك�م العالق�ة ذات الط�ابع 

وھذه القواعد ھ�ي الت�ي یض�عھا الم�نظم الدولي والتي تزاحم على حكمھا أكثر من قانون، 
أو المشرع الوطني في كل دولة ومھمتھا أو وظیفتھا إسناد العالقة القانونیة ذات العنصر 

  .األجنبي ألكثر األنظمة أو القوانین مالئمة لھا
وف��ي ھ��ذا البح��ث نتن��اول موض��وع عق��د النق��ل الج��وي بتوض��یح مفھوم��ھ وطبیعت��ھ 

المج�االت المختلف�ة، وعل�ى رأس�ھا األھمی�ة القانونی�ة،  وخصائصھ القانونیة، وأھمیت�ھ ف�ي
فھو یعتبر مصدراً من مص�ادر االلت�زام الت�ي ت�ؤثر باإلیج�اب عل�ى أط�راف عملی�ة النق�ل 

  .الجوي
 :أھمیة موضوع البحث

  :تتجلى أھمیة موضوع البحث في نقاط منھا

أھمیة النقل الجوي كشریان حیوي لعملیات النقل لمسافات كبیرة في زمن .١
حدود، فھو یوفر الوقت والجھد على األشخاص، ودراسة تنازع األنظمة في مجال عقد م

 .النقل الجوي یعد من أساسیات النظام الجوي
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الدور الحیوي للنقل الجوي، حیث إنھ یمثل في الوقت الحاضر عماد أحكام .٢
 .النظام الجوي سواء كان داخلیاً، أو دولیاً، وھذا بدوره

 .وره في تعاظم حجم التبادل التجاريأھمیة النقل الجوي ود.٣

قلة األبحاث والدراسات التي تناولت الموضوع، ورغبة الباحث في تقدیم .٤
 .اإلضافة إلى المكتبة السعودیة بدراسة في النظام الجوي السعودي

  :أسباب اختیار موضوع البحث

 :دفعت الختیار الموضوع إلى األسباب التي تكمن

 .لنقل الجوي وما تطرأ علیھ من متغیراتالحاجة الماسة لدراسة عقد ا.١

التحدیث الدائم لقوانین النقل الجوي في معظم البلدان، والحاجة لدراسة أحكام .٢
 .عقد النقل الجوي

التطور في األنظمة التجاریة السعودیة الذي تشھده وتعیشھ المملكة العربیة .٣
 .السعودیة، والتحدیث الدائم لألنظمة، والحاجة لدراستھا

الضوء على القوانین واألنظمة في مجال عقد النقل الجوي في ظل إلقاء .٤
المشكالت واألزمات العالمیة األخیرة، للعمل على تذلیل العقبات وتعدیل القوانین 

 .واألنظمة بما یتماشى مع تلك المشكالت واألزمات

تأتي ھذه الدراسة محاولة من الباحث لتیسیر الرجوع للمتخصصین وللباحثین .٥
 .وقوانین النقل الجوي في أنظمة

  :أھداف البحث

  :ھذا البحث إلى تحقیق األھداف اآلتیة یسعى

 .توضیح مفھوم عقد النقل الجوي.١

 .إلقاء الضوء على طبیعة عقد النقل الجوي وااللتزامات المترتبة علیھ.٢

 .توضیح خصائص عقد النقل الجوي في النظام السعودي.٣

المترتبة عن اإلخالل بتنفیذ عقد الكشف عن إشكالیات اختیار قواعد اإلسناد .٤
 .النقل الجوي



  عقد النقل الجوي، مفھومھ ، طبیعتھ القانونیة
  

- ٢٦٠٠ - 

 

  :تساؤالت البحث

ما تم طرحھ ف�ي مش�كلة البح�ث وأھداف�ھ س�الفة البی�ان، ولتحقی�ق أھ�داف  ضوءفي 
  :البحث یحاول ھذا البحث اإلجابة عما یلي

 مفھوم عقد النقل الجوي؟ما .١

 ما طبیعة عقد النقل الجوي؟ وما ھي االلتزامات المترتبة علیھ؟.٢

 قواعد وأنواع تنازع األنظمة في مجال عقد النقل الجوي؟ما .٣

  :الدراسات السابقة

مسؤولیة الناقل : بعنوان): م٢٠١٩دعاء حسیب محمد سعید الحدیثي، (دراسة .١
، رسالة ماجستیر غیر "دراسة مقارنة"الجوي في عقد النقل الجوي لألشخاص 

 .منشورة، كلیة القانون، جامعة آل البیت، األردن
فت ھذه الدراسة إلى بیان أھمیة قطاع النقل ودوره الحیوي في تسییر األعمال وقد ھد

والعالقات بین مختلف شعوب األرض، كم�ا حاول�ت الباحث�ة أیض�اً معالج�ة إش�كالیات 
ناشئة بین الناقل الجوي والمس�افر، وم�ن بینھ�ا مس�ؤولیتھ تج�اه األش�خاص م�ن ناحی�ة 

رق دفع ھذه المسؤولیة، باإلضافة إلى سالمتھم وعدم التأخیر في وصولھم، وكذلك ط
الحدیث عن طبیعة ھذه المسؤولیة، وقد اعتمدت الباحثة من أجل تحقیق أھ�دافھا عل�ى 
المنھج التحلیلي والمقارن، وقد أوص�ت الدراس�ة بض�رورة توحی�د جمی�ع أحك�ام النق�ل 

 .الجوي عن طریق إصدار قانون ینظم كافة المسائل المتعلقة بالنقل الجوي

النظام القانوني لعقد النقل : ، بعنوان)م٢٠١٦بدر بن حمود بن سالم، ( دراسة .٢
الجوي وفقاً لالتفاقیات الدولیة والقانون العماني، رسالة ماجستیر، كلیة 

  .الحقوق، جامعة السلطان قابوس
وق��د ھ��دفت ھ��ذه الدراس��ة إل��ى توض��یح النظ��ام الق��انوني لعق��د النق��ل الج��وي وفق��اً 

ق��انون العم��اني، وق��د تن��اول الباح��ث دراس��تھ م��ن خ��الل أربع��ة لالتفاقی��ات الدولی��ة وال
فصول، حیث تناول في األول المفھوم القانوني لعقد النقل الجوي، وتن�اول ف�ي الث�اني 
كیفیة إثبات عقد النقل الجوي، أما الثالث فقد تناول فیھ اآلثار المترتبة على عقد النق�ل 

، وف�ي الفص�ل الراب�ع تن�اول مس�ؤولیة الجوي، وااللتزامات المترتبة على ذمة أطرافھ
الناقل الجوي وفقاً لالتفاقی�ات الدولی�ة والق�انون العم�اني، وم�ن أج�ل توض�یح م�ا س�بق 
اس�تخدم الباح�ث الم�نھج الوص�في التحلیل�ي ال��ذي یق�وم عل�ى دراس�ة وتحلی�ل نص��وص 

  .  مواد االتفاقیات الدولیة والقوانین العمانیة المتعلقة بھذا المجال
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مسؤولیة : ، بعنوان)م٢٠١٦فارس بن صالح بن صقر السھلي، (دراسة .٣
الناقل الجوي تجاه ركاب الطائرة في نظام الطیران المدني في المملكة العربیة 

 .السعودیة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة

أحكام وقد تناولت ھذه الدراسة مفھوم الناقل الجوي، ومفھوم الراكب أو المسافر، و
عق��د النق��ل الج��وي، كم��ا تن��اول الباح��ث أیض��اً نط��اق مس��ؤولیة الناق��ل وأساس��ھا النظ��امي 
والش��رعي، ونوعی��ة المس��ؤولیة النظامی��ة للناق��ل الج��وي، وك��ذلك تن��اول ح��االت مس��ؤولیة 
الناقل الجوي للركاب، وأخی�راً تن�اول نط�اق س�ریان مس�ؤولیة الناق�ل الج�وي، وم�ن أج�ل 

على أسلوب البحث النوعي التحلیلي لنظام الطیران السعودي توضیح ذلك اعتمد الباحث 
  .والقوانین ذات العالقة واالتفاقیات الدولیة

المسؤولیة : ، بعنوان)ه١٤٣٧نورة بنت عبد الرحمن الرشید، (دراسة .٤
المدنیة الناتجة عن عقد النقل الجوي للركاب في النظام السعودي، رسالة ماجستیر، 

 .اضجامعة دار العلوم، الری

تناولت ھذه الدراسة ط�رق دف�ع المس�ؤولیة بنف�ي الخط�أ ف�ي مس�ؤولیة الناق�ل ودف�ع 
كما تطرقت لمفھوم التأمین . المسؤولیة المدنیة بالحادث الفجائي أو إثبات الخطأ من الغیر

وشروطھ وحاالت الرجوع في التأمین، وق�د اس�تخدمت الباحث�ة ف�ي ھ�ذه الدراس�ة الم�نھج 
  .المنھج المقارنالوصفي التحلیلي وكذلك 

عقد النقل الجوي في االتفاقیات : ، بعنوان)م٢٠١٢حسین فریجة، (دراسة .٥
، رسالة دكتوراه منشورة، مجلة القبس المغربیة "آثاره وطبیعتھ القانونیة"الدولیة 

  .٢٩٤-٢٧٣، ص)٣(للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد 
نق�ل الج�وي ف�ي االتفاقی�ات وقد ھ�دفت ھ�ذه الدراس�ة إل�ى توض�یح م�ا یتعل�ق بعق�د ال

الدولیة من آثار، كما ھدفت أیضاً إلى توضیح طبیعت�ھ القانونی�ة، حی�ث تن�اول الباح�ث 
تعری��ف عق��د النق��ل الج��وي وأھمیت��ھ، كم��ا تن��اول الباح��ث طبیع��ة عق��د النق��ل الج��وي 
وااللتزام��ات القانونی��ة المترتب��ة علی��ھ، وك��ذلك تن��اول مس��ؤولیة الناق��ل الج��وي وفق��اً 

ت الدولی��ة، وم��ن أج��ل توض��یح م��ا س��بق اس��تخدم الباح��ث الم��نھج الوص��في لالتفاقی��ا
 .التحلیلي الذي یقوم على دراسة وتحلیل النصوص

االختصاص : (، بعنوان)م٢٠١٠الدكتور عارف بن صالح آل علي، (دراسة .٦
دراسة مقارنة بین النظام : القضائي بالمنازعات الناشئة عن عقد النقل الجوي

م؛ مجلة الحقوق ٢٠١٠، بحث محكم منشور عام )الدولیة السعودي واالتفاقیات
 ).٢٧٥إلى  ٣١٢(، الصفحات من ٣، العدد ٣٤، المجلد )الكویت(
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وھذه الدراسة كما یتضح من عنوانھا قد تخصصت في االختصاص القضائي، أي 
في بیان ضوابط االختصاص القضائي الدولي للمحاكم الس�عودیة دون البح�ث ف�ي تن�ازع 

وقد أشرت في حدود الدراسة أن تنازع االختصاص . مجال عقد النقل الجويِّ  األنظمة في
  .القضائي الدولي یخرج من موضوع ھذه الدراسة

  التعقیب على الدراسات السابقة ومقارنتھا بالدراسة الحالیة

بص��فة عام��ة وم��ن خ��الل ع��رض الدراس��ات الس��ابقة تتمی��ز الدراس��ة الحالی��ة بأنھ��ا 
نظمة السعودیة في مجال عقد النقل الجوي وھ�و م�ا ل�م تتناول�ھ تتناول موضوع تنازع األ

أیة دراسة من السابق ذكرھم، كما أن ھ�ذه الدراس�ة تتمی�ز ك�ذلك بكونھ�ا مت�أخرة وس�وف 
تتناول المشكالت العالمیة الطارئة واألزمات التي اجتاحت الع�الم ف�ي الس�نوات األخی�رة، 

ات النظر إل�ى االتفاقی�ات الدولی�ة، وبص�فة والتي ُیعتقد أنھا سوف تكون منطلقاً من منطلق
خاص��ة مج��ال عق��د النق��ل الج��وي، ومحاول��ة تقویمھ��ا بم��ا یتماش��ى م��ع تحقی��ق متطلب��ات 

  .المرحلة الحالیة

 :تقسیمات البحث

المقدم�ة، وفص�ل تمھی�دي، وب�ابین، وخاتم�ة تتض�من أھ�م : یشتمل ھذا البحث عل�ى
  :النتائج والتوصیات، وعلى النحو اآلتي

  .البحث من مقدمة، ومبحثین، وخاتمة یتكون ھذا
االفتتاحیة، واألھمیة العلمیة للبحث، وأھداف البحث، والحدود : المقدمة تتضمن

  .الموضوعیة للبحث، وأسئلة البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنھج البحث
  :معنى العقد لغًة وفقھاً ونظاماً، وفیھ مطلبین: المبحث األول

o فھوم العقد لغًة وفقھاً ونظاماً م: المطلب األول. 
o مفھوم عقد النقل الجوي لغًة وفقھاً ونظاماً : المطلب الثاني.  

  :طبیعة عقد النقل الجوي وااللتزامات المترتبة علیھ، وفیھ مطلبین: المبحث الثاني

o أنواع عقد النقل الجوي، وفیھ فرعان: المطلب األول:  
  .عقد نقل األشخاص: الفرع األول -
 .عقد نقل البضائع: نيالفرع الثا -
o طبیعة عقد النقل الجوي وااللتزامات المترتبة علیھ، وفیھ : المطلب الثاني

  :فرعان
  .الطبیعة النظامیة لعقد النقل الجوي: الفرع األول -
 .التزامات أطراف عقد النقل الجوي: الفرع الثاني -
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 .النتائج والتوصیات

 :وتشتمل على :الفھارس

 .فھرس المصادر والمراجع• 
  .فھرس الموضوعات• 

  :منھج البحث

ھذه الدراسة على المنھج االس�تقرائي التحلیل�ي المق�ارن، وذل�ك  فيسیعتمد الباحث 
النظامیة ذات الصلة بموضوعھا الواردة ف�ي النظ�ام  النصوص وتحلیلمن خالل عرض 

 واس��تعراضالس��عودي واالتفاقی��ات الدولی��ة، وع��رض التطبیق��ات القض��ائیة بھ��ذا الش��أن، 
  .شراح النظام من المسائل المطروحة موقف

  :لمنھج البحث، فھي كما یأتي العامة السماتأما 

 .أذكر النص النظامي.١

 .أصور المسألة التي ُذكرت في النظام تصویراً یوضح المراد بھا.٢

 .توثیق األقوال من مصادرھا األصلیة.٣

قشات وما ذكر أدلة األقوال، مع بیان وجھ داللتھا، وذكر ما یرد علیھا من المنا.٤
 .قد یجاب بھ عنھا

  .الترجیح بین األقوال، وذكر سبب الترجیح، وذكر ثمرة الخالف.٥

  .االعتماد على المصادر والمراجع األصلیة في التحریر والتوثیق والجمع.٦

  .التركیز على موضوع البحث وتجنب االستطراد.٧

  .بالمصطلحات واأللفاظ الغریبة الواردة في البحث التعریف.٨

  .ھا أھم النتائج والتوصیاتخاتمة فی وضع.٩

فھرس المرجع والمصادر، فھرس : (وضع فھارس فنیة، وھي.١٠
 ).الموضوعات
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  املبحث األول

 
ً
 ونظاما

ً
 وفقها

ً
  معىن العقد لغة

  : مقدمة
بدایة یمكن القول أن التعاقد مع اآلخرین ولید الحاجة إلى التعامل، والتعامل 

ات، وتخطي مرحلة االنغالق واالنعزال ضرورة اجتماعیة قدیمة مالزمة لنشوء المجتمع
التي كان یعیشھا اإلنسان البدائي، فأصبح ال غنى لكل إنسان لكونھ مدنیاً بالطبع من 
العیش المشترك مع الجماعة، لتأمین حاجیاتھ، وال یتم ذلك بدون التبادل والتعاون مع 

التي تنظم حركة ، وللمبادالت صور متعددة، تخضع لما یعرف بنظریة العقد، )١(اآلخرین
النشاط االقتصادي، وتضبط أصول التعامل، وحریة التجارة، وتبادل األعیان والمنافع، 
وال تخلو الحیاة الیومیة لكل فرد من إبرام عقد من العقود، مما یجعل مسیرة الحیاة ملیئة 

القانون ، وللعقد معاٍن في اللغة والفقھ والنظام أو .بالعقود، سواء التقلیدیة أو المستحدثة
نتناولھم من خالل ھذا المبحث، وسوف  نستعرض  مضمون  المبحث  في  المطالب 

  :التالیة

o مفھوم العقد لغًة وفقھاً ونظاماً : المطلب األول. 
o مفھوم عقد النقل الجوي لغًة وفقھاً ونظاماً : المطلب الثاني. 

  اطب اول

ًظو ًو ً دوم ا  

نة التط�ور والتب�دل، حی�ث ب�دأت بس�یطة وتط�ورت م�ع تط�ور لقد تأثرت العقود بس
  .حركة التجارة، كما تطورت كذلك مع تطور المجتمعات ووسائل النقل المختلفة

الع��ین والق��اف وال�دال أص��ل واح�د ی��دل عل��ى ش�د وش��دة وث��وق،  :والعق�د ف��ي اللغ�ة
، وعاقدتھ مث�ل والجمع أعقاد وعقود، والعقد نقیض الحل؛ عقده یعقده عقداً وتعقاداً وعقده

ھ��ي : ، قی��ل)٢( ﴾أوفــوا بــالعقود يــا أيهــا الــذين آمنــوا﴿عاھدت��ھ، وھ��و العق��د، ق��ال هللا تع��الى

ھ��ي الف��رائض الت��ي ألزموھ��ا، خاط��ب هللا الم��ؤمنین بالوف��اء ب��العقود الت��ي : العھ��ود، وقی��ل
  ، والعقود التي یعقدھا بعضھم على بعض على ما یوجبھ الدین،  عقدھا هللا تعالى علیھم

                                      
، ٤، بدون سنة، ج٤الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق، ط: وھبھ بن مصطفى الزحیلي. د  )١(

  . ٢٩١٥ص
  . ١: سورة المائدة، آیة  )٢(
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  .)١(المعاقد: وتعاقد القوم فیما بینھم، والمعاقد مواضع العقد، والعقید

عقد طاق البناء، وجمعھ عقود، وقد عقده البناء تعقیداً، وموضع العقد  :العقد: وقیل
  .)٢(من الحبل عقدة، ومنھ عقدة النكاح

 من جھة أخرى ال یختلف مفھوم العقد في الفقھ كثیراً عن اللغة، فقد تنوع تناول
  .الفقھاء لمفھوم العقد، ویمكن توضیح أھم ھذه التعریفات من خالل ما یلي

ھو ربط أجزاء التصرف شرعاً باإلیجاب والقبول، أو : أما العقد في الفقھ فقیل ھو
وجمعھ  )٣(ھو التزام المتعاقدین وتعمدھا أمراً، فھو عبارةٌ عن ارتباط اإلیجاب والقبول

اق بین طرفین یلتزم بمقتضاه كل منھما تنفیذ ما اتفقا كالعھد فھو اتف: الُعقوُد، وقیل
  . )٤(علیھ

العقد بمعناه العام یطلق ویراد بھ كل عھد والتزام ألزم بھ اإلنسان  :وقیل أیضاً 
نفسھ، سواء كان في مقابل التزام آخر كالبیع، واإلجارة، أو كان بإرادة منفردة إلنشاء 

الق، واإلبراء، أما العقد بمعناه الخاص یطلق، حق، أو إنھائھ، أو إسقاطھ، كالوقف، والط
ویراد بھ معنى الربط، أي ربط اإلیجاب بالقبول، كعقد البیع، واإلجارة، ونحوھما، وھذا 

  .)٥(أن العقد ال یقع إال بین طرفین فأكثر: ھو الغالب عند اإلطالق، وھذا یعني
قد على غیره فعلھ العقد ما یعقده العاقد على أمر یفعلھ ھو أو یع: وقال الجصاص

  .)٦(على وجھ إلزامھ إیاه

                                      
عبد السالم محمد . د: معجم مقاییس اللغة، تحقیق: أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي )١(

زین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن . ٨٧، ص٤، ج)ه١٣٩٩(ھارون، دار الفكر، طبعة 
یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، : مختار الصحاح، تحقیق: عبد القادر الحنفي الرازي

: محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین ابن منظور. ٢١٤، ص)ه١٤٢٠(، ٥بیروت، ط
، ٣عبد هللا علي الكبیر، وآخرون، ج: حقیق، ت١لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، ط

  .٢٩٧-٢٩٦ص
محمد عوض مرعب، دار إحیاء . د: تھذیب اللغة، تحقیق: محمد بن أحمد بن األزھري الھروي  )٢(

أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم . ١٣٥، ص١، ج)م٢٠٠١(، ١التراث العربي، بیروت، ط
  .٤٢١، ص٢بة العلمیة، بیروت، جالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكت: الحموي

والتقیید بكونھ مشروع، والتقیید بكونھ . ھو الفعل الدال على الرضا بالتعاقد: اإلیجاب أو القبول  )٣(
إلخراج االرتباط بین كالمین ال أثر لھ، كاالتفاق على بیع كل شریك حصتھ ) یثبت أثره في محلھ(

وھبھ . د. (، فھذا ال فائدة منھ وال أثر لھمن دار أو أرض لصاحبھ بالحصة األخرى المساویة لھا
  ).٢٩١٨، ص٤الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، مرجع سابق، ج: بن مصطفى الزحیلي

القاموس الفقھي لغة واصطالحاً، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانیة، : سعدي أبو حبیب. د )٤(
  . ٢٥٥، ص)ه١٤٠٨(

رة، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، المعامالت المالیة أصالة ومعاص: دبیان بن محمد الدبیان )٥(
  . ٤٩، ص١، ج)ه١٤٣٢(الطبعة الثانیة، 

عبد السالم محمد علي : أحكام القرآن، تحقیق: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص. د )٦(
  .٣٧٠، ص٢، ج)ه١٤١٥(شاھین، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 
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وللعقد أركان في الفقھ اإلسالمي، حیث یرى الجمھور أن ھناك وجھتان في تحدید 
أركان العقد، والركن ھو ما یتوقف علیھ وجود الشيء وإن لم یكن جزءاً منھ، فركن 

  .)١(د بدونھاالصیغة والعاقدان والمعقود علیھ، ألنھ ال یتصور وجود العق: العقد عندھم
  

  معنى العقد في النظام والقانون
كما أوضحنا سابقاً أن جمیع األنظمة السعودیة كنظام المرافعات الشرعیة، ونظام 
القضاء، ونظام تركیز مسؤولیات القضاء الشرعي، وقواعد المرافعات واالجراءات أمام 

ي المادة السابعة من دیوان المظالم مستنبطة من الفقھ اإلسالمي، وذلك طبقاً لما جاء ف
النظام األساسي للحكم، فإن مفھوم العقد في النظام ال یختلف كثیراً عن الشریعة، فأساس 

  :المفھوم قائم كما عرفھ ُشراح النظام بأنھ نوع من التصرف القولي، وھو ُیطلق بمعنیین

ھو كل تصرف یتضمن إنشاء حق أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھاؤه، : المعنى العام -
 .ء أكان صادراً من شخص منفرد أم من شخصینسوا

ھو ارتباط اإلیجاب الصادر من أحد العاقدین بقبول اآلخر على  :المعنى الخاص -
وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ، والبد من توافق اإلرادتین وذلك بمطابقة القبول 

  .)٢(لإلیجاب

عن ارتباط  العقد ھو عبارة: من مرشد الحیران بأنھ) ١٦٨(وعرفتھ المادة 
اإلیجاب الصادر من أحد العاقدین بقبول اآلخر على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ، 

  .)٣(ویترتب على العقد التزام كل واحد من العاقدین بما وجب بھ لآلخر
توافق إرادتین أو أكثر على إنشاء التزام أو نقلھ أو : وفي القانون ُعرف العقد بأنھ

فاق على إنشاء التزام مثل عقد البیع، ینشئ التزامات في جانب كل تعدیلھ أو إنھاؤه، فاالت
من البائع والمشتري، واالتفاق على نقل التزام مثل الحوالة، حیث تنقل الحق أو الدین 
من دائن لدائن آخر أو من مدین لمدین آخر، واالتفاق على تعدیل التزام مثل االتفاق على 

لھ، واالتفاق على إنھاء التزام مثل الوفاء الذي  اقتران أجل بااللتزام أو إضافة شرط
  .)٤(ینتھي بھ الدین

  
  
  

  

                                      
ي الفقھ اإلسالمي، مجموعة دلة البركة للنشر، الطبعة نظریة العقد ف: عز الدین محمد خوجة. د )١(

  .٢٣، ص)م١٩٩٣(األولى، 
  . ١٣نظریة العقد في الفقھ اإلسالمي، مرجع سابق، ص: عز الدین محمد خوجة. د )٢(
مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان، المطبعة الكبرى األمیریة ببوالق، : محمد قدري باشا )٣(

  .٢٧، ص)ه١٣٠٨(، ٢القاھرة، ط
نظریة االلتزام : الجزء األول"الوسیط في شرح القانون المدني : عبد الرزاق أحمد السنھوري. د )٤(

  . ١٣٧، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون طبعة، بدون سنة، ص"بوجھ عام
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ویشترط لتحقق كل عقد توفر ثالثة أشیاء وھي العاقدان وصیغة العقد ومحل 
یضاف إلیھ ویشترط لصحة أي عقد أھلیة العاقدین وكون العقد مفیداً وكون المحل قابالً 

  .)١(لحكم العقد وكونھ مما یقصد شرعاً 
  :قسم العقد من حیث التنظیم القانوني إلى قسمینوین

وھو العقد الذي خصھ المشرع باسم معین، ووضع لھ تنظیماً : عقد ُمسمى.١
 .قانونیاً معیناً 

وھو العقد الذي لم یخصھ المشرع باسم معین، ولم یخضعھ : عقد غیر مسمى.٢
  .)٢(لتنظیم قانوني خاص بھ، ویعتبر عقد النقل الجوي من العقود المسماة

  

ب اطا  

ًظو ًو ً ويل اد ا وم  

  :مقدمة
یعتبر عقد النقل الجوي اتفاقاً بین الناقل الجوي وبین الراكب أو الشاحن أو من 
یمثلھما قانوناً، ویلتزم فیھ الناقل أو الشاحن بنقل الطرف اآلخر أو بضاعتھ من مكان 

بدفع األجر المتفق علیھ، وقد تعددت مفاھیم عقد آلخر، وذلك لقاء التزام الطرف اآلخر 
النقل الجوي بین الفقھ والنظام والقانون، كما تتعدد أنواع عقد النقل الجوي، إلى جانب 

  .اختالف طبیعتھ وآثاره عن غیره من عقود النقل
كذلك یعتبر عقد النقل الجوي من أھم الوسائل الحدیثة على الصعید الدولي، حیث 

الكثیر من المبادالت التجاریة الدولیة، ومن خالل ھذا المطلب نتناول  تتم عن طریقھ
  .مفھوم ھذا العقد في اللغة وكذلك في الفقھ وأخیراً في النظام والقانون الوضعي

  :معنى عقد النقل الجوي لغةً 
  ". الجوي"، و"النقل"، و"عقد"یتكون مصطلح عقد النقل الجوي من ثالثة كلمات 

  .فقد سبق تناولھ خالل المبحث الثانيفالعقد في اللغة، 
أصل صحیح یدل على تحویل شيء من : النون والقاف والالم :أما النقل في اللغة

سریع نقل : نقلتھ أنقلھ نقالً، ونقل الفرس قوائمھ نقالً، وفرس منقل: مكان إلى مكان، یقال
الحجارة مع : الریش ینقل من سھم فیجعل على سھم آخر، والنقل أیضاً : القوائم، والنقل

  .)٣(الشجر

                                      
  .٢٨مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان، مرجع سابق، ص: محمد قدري باشا )١(
  . ١٣نظریة العقد في الفقھ اإلسالمي، مرجع سابق، ص: عز الدین محمد خوجة. د )٢(
أحمد عبد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري )٣(

أحمد بن فارس بن . ١٨٣٤، ص٥، ج)ه١٤٠٧(، ٤الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت، ط
  .٤٦٣، ص٥سابق، ج معجم مقاییس اللغة، مرجع: زكریا القزویني الرازي
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الجیم والواو شيء واحد یحتوي على شيء من جوانبھ، فالجو  :والجوي في اللغة

أََلْم يـََرْوا ِإَلى الطَّْيِر ُمَسخََّراٍت ﴿: ، قال تعالى)١(جو السماء، وھو ما حنا على األرض بأقطاره

الجو ما بین السماء واألرض، : ال القرطبي، ق)٢( ِفي َجوِّ السََّماِء َما يُْمِسُكُهنَّ ِإالَّ اللَُّه﴾

  .)٣(وأضاف الجو إلى السماء الرتفاعھ عن األرض
  

  :معنى عقد النقل الجوي في الفقھ
ال یختلف مفھوم عقد النقل الجوي في الفقھ كثیراً عن اللغة، فمجمل المصطلح 

  ".الجوي"، و"النقل"، و"عقد"ینقسم أیضاً ھنا إلى ثالثة كلمات 
  .ي الفقھ فقد سبق تناولھ في المبحث الثانيأما العقد ف

أخذه من مكان : والنقل في الفقھ ال یختلف عن مفھومھ في اللغة، فنقل الشيء معناه
  .ووضعھ في مكان آخر

أَلَْم ﴿: والجوي في الفقھ، فال یختلف عنھ في اللغة، وذلك وفقاً لتفسیر قول هللا تعالى
َراٍت  ْیِر ُمَسخَّ ُ َیَرْوا إِلَى الطَّ َماِء َما ُیْمِسُكُھنَّ إِالَّ هللاَّ ، فالجوي ھو الذي ُیحلق )٤(﴾فِي َجوِّ السَّ

  .بین السماء واألرض
ویمكن من خالل التعریفات السابقة للكلمات الثالثة تقدیم مفھوماً شامالً لعقد النقل 

عن تعبیراً مكتوباً بإیجاب وقبول عن اتفاق بین طرفین أو أكثر : الجوي في الفقھ بأنھ
  .تحویل شيء من مكان إلى مكان وفقاً لضوابط محددة یتم توضیحھا في ھذا المكتوب

  

  : معنى عقد النقل الجوي في النظام: الفرع الثالث
العقد : عرفت بعض القوانین كقانون التجارة األردني عقد النقل بصفة عامة بأنھ

يء من موضع إلى المتبادل الذي یكون الغرض األساسي منھ تأمین انتقال شخص أو ش
آخر، ویتم ھذا العقد حینما یتفق الفریقان على عناصره وشروطھ حتى قبل تسلیم الشيء 
إلى الناقل من قبل المرسل إال إذا اتفق الفریقان صراحة أو ضمناً على تأخیر إبرام العقد 

بموجبھ اتفاق یلتزم : ، وكذلك قانون التجارة الكویتي الذي عرفھ بأنھ)٥(إلى ما بعد التسلیم
الناقل بأن یقوم بنقل شيء أو شخص إلى جھة معینة مقابل أجر معین، ویتم عقد النقل 

  .)٦(بمجرد االتفاق إال إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخیره إلى وقت التسلیم

                                      
  .٤٢٣، ص١معجم مقاییس اللغة، مرجع سابق، ج: أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي )١(
  . ٧٩: سورة النحل، آیة)٢(
، ١٠الجامع ألحكام القرآن، ج: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح شمس الدین القرطبي)٣(

  . ١٥٢ص
  . ٧٩: سورة النحل، آیة)٤(
م، والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم ١٩٦٦لسنة ) ١٢(ة األردني رقم قانون التجار: انظر)٥(

  ). ٧٠(، و)٦٨(، المادتین )م٣٠/٣/١٩٦٦(بتاریخ ) ١٩١٠(
  ). ١٦١(م، المادة ١٩٨٠لسنة ) ٦٨(قانون التجارة الكویتي رقم : انظر)٦(
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أما عن مفھوم عقد النقل الجوي بالتحدید في النظام السعودي فلم یقدم النظام 

اضحاً لعقد النقل الجوي، ولكنھ قدم تعریفاً للناقل الجوي، حیث عرفھ السعودي مفھوماً و
الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یعرض أو یقوم بتشغیل خطوط جویة لنقل : بأنھ

  .)١(الركاب والبرید والبضائع أو أي منھا
اتفاق بین طرفین أحدھما الناقل واآلخر الراكب أو : وعرفھ ُشراح القانون بأنھ

تعھد فیھ الناقل بنقل الراكب أو بنقل بضاعتھ من نقطة القیام إلى نقطة الوصول الشاحن ی
  .)٢(بواسطة الطائرة خالل مدة محددة لقاء أجر محدد

أوضاعھا، (مجموعة القواعد القانونیة المنظمة للمالحة الجویة : وُعرف أیضاً بأنھ
  .)٣(لتي تنشأ عن ذلك، واستخدام الطائرات المدنیة والعالقات القانونیة ا)وأغراضھا

االتفاق الذي یتعھد بمقتضاه شخص یسمى الناقل في مواجھة : وُعرف كذلك بأنھ
شخص آخر یدعى المسافر أو الشاحن بنقلھ مع أمتعتھ أو بنقل بضاعتھ من مكان إلى 

  .)٤(آخر خالل مدة معینة بواسطة الطائرة في مقابل أجر محدد
الذي بمقتضاه یلتزم أحد األطراف ویسمى  ذلك العقد: ومن الباحثین من عرفھ بأنھ

الناقل الجوي وعادة ما تكون إحدى شركات الطیران بنقل أحد األشخاص ویسمى 
الراكب أو بضاعتھ عبر الجو من مطار القیام إلى مطار الوصول المحددین في العقد، 

  .)٥(مقابل أجر یدفعھ الراكب أو صاحب البضاعة للناقل الجوي
االتفاق : عقد النقل الجوي في النظام والقانون یمكن تعریفھ بأنھوبعد تناول مفھوم 

الذي یلتزم بھ الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یعرض أو یقوم بتشغیل خطوط جویة 
  .بنقل الركاب أو البرید أو البضائع أو أي منھا وفقاً للشروط الكائنة في ھذا االتفاق

  
  
  

                                      
، بتاریخ )٤٤/م(نظام الطیران المدني في المملكة العربیة السعودیة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم   )١(

، )ه١٧/٧/١٤٢٦(، بتاریخ )١٨٥(، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )ه١٨/٧/١٤٢٦(
  ). ٣٢(، فقرة رقم )المادة األولى(

عقد النقل الجوي في ضوء قانون الطیران المدني الجدید، منشأة المعارف، : عدلي أمیر خالد. د )٢(
  . ١٥، ص)م١٩٩٧(اإلسكندریة، ط

األفكار والقواعد األساسیة، عقد النقل الجوي الدولي "القانون الجوي : حمد هللا محمد حمد هللا. د )٣(
  . ١٠، ص)م٢٠١٦(، ١، مكتبة القانون واالقتصاد، الریاض، ط"والداخلي لألشخاص والبضائع

، "المالحة الجویة والنقل الجوي"القانون الجوي : جالل وفاء محمدین. محمد فرید العریني، د. د )٤(
  . ٣١٣، ص)م١٩٩٨(معیة، اإلسكندریة، طدار المطبوعات الجا

 ١٩٢٩دراسة في ظل اتفاقیتي وارسو "مسؤولیة الناقل الجوي الدولي : سماح محمودي. د )٥(
، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، كلیة "١٩٩٩ومونتلایر 
  . ١٦، ص)م٢٠١٥(الحقوق، 
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  املبحث الثاني

  االلتزامات املرتتبة عليهطبيعة عقد النقل اجلوي و

بعد تناول مفھوم عقد النقل الجوي، نتناول من خالل ھذا المبحث طبیعة عقد النقل 
الجوي وااللتزامات المترتبة علیھ، وذلك من خالل مطلبین، حیث یتناول األول أنواع 

  .عقد النقل الجوي، ویتناول الثاني طبیعة عقد النقل الجوي وااللتزامات المترتبة علیھ

o أنواع عقد النقل الجوي، وفیھ فرعان: المطلب األول:  
  .عقد نقل األشخاص: الفرع األول -
 .عقد نقل البضائع: الفرع الثاني -
o طبیعة عقد النقل الجوي وااللتزامات المترتبة علیھ، وفیھ : المطلب الثاني

  :فرعان
  .الطبیعة النظامیة لعقد النقل الجوي: الفرع األول -
 .ات أطراف عقد النقل الجويالتزام: الفرع الثاني -

  اطب اول

  أواع د ال اوي 

عقد نقل خاص بنقل األشخاص، : ینقسم عقد النقل الجوي من حیث نوعھ إلى
وعقد خاص بنقل البضائع، ولكل نوع منھم طبیعتھ وأھمیتھ، ومن خالل ھذا المطلب 

  .ُنلقي الضوء على طبیعتھم

  : عقد نقل األشخاص: الفرع األول
یعتبر عقد نقل األشخاص أحد أنواع عقود النقل الجوي، وھو من العقود الملزمة 
ألطراف التعاقد، فھو یلزم المسافر من جھة والناقل من جھة أخرى، كما تعتبر 
الطائرات ھي أساس ھذا العقد، فھي محور عقد نقل األشخاص، وقد عرفھا المنظم 

د بقاءھا في الجو من ردود فعل الھواء أي آلة في استطاعتھا أن تستم: السعودي بقولھ
، وبمقتضى عقد نقل األشخاص یقع على عاتق )١(غیر تلك المنعكسة من سطح األرض

كال الطرفین التزامات وحقوق، ألنھ عقد ملزم لجانبین، كما یقع على عاتق الناقل عند 
  :تنفیذ عقد نقل األشخاص عدة التزامات، تتمثل أساساً في

 .كان إلى آخرنقل المسافر من م -
 .إیصالھ في الموعد المحدد -

                                      
، بتاریخ )٤٤/م(السعودیة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام الطیران المدني في المملكة العربیة  )١(

المادة (، )ه١٧/٧/١٤٢٦(، بتاریخ )١٨٥(، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )ه١٨/٧/١٤٢٦(
  ). ١٣(، فقرة رقم )األولى
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 .االلتزام بضمان سالمتھ-
 .)١( المحافظة على األمتعة الخاصة بھ-

وفي المقابل تترتب التزامات على ذمة الراكب وأھم التزاماتھ الوفاء بمقابل نقلھ، 
وكذلك االلتزام بالضوابط والتعلیمات، وذلك بالحضور في الوقت المحدد واحترام 

وفي حالة إخالل أحد من طرفي العقد بالتزامھ، فتقام علیھ المسؤولیة، ولحمایة النظام، 
المتضررین من عملیة النقل فقد أقر المنظم لھم الحق بالمطالبة بالتعویض عن األضرار 

  .، وسیتم تناول تلك المسؤولیة صورة أشمل في األبواب القادمة)٢(التي أصابتھم

  :عقد نقل البضائع: الفرع الثاني
یأتي عقد نقل البضائع كثاني أنواع عقود النقل الجوي بعد عقد نقل األشخاص، 
وھو عقد یشترط لتكوینھ توافر األركان الموضوعیة العامة لتكوین العقد من رضاء 
المتعاقدین على المسائل الجوھریة فیھ، ومحل العقد وسببھ، وكل خصائصھ وطبیعتھ، 

عقود المعاوضة الملزمة لجانبین وذلك أن النقل والتي سیتم إیضاحھا فیما بعد، فھو من 
الجوي المقصود ھو النقل الجوي التجاري، وفیھ یقدم الناقل الجوي خدمة لنقل البضائع 
مقابل الحصول على أجرة، وینشأ عن عقد نقل البضائع التزام على عاتق المرسل 

  . )٣(والمرسل إلیھ والناقل
فیلتزم المرسل بتسلیم البضائع للناقل، وال ُیعد ھذا التسلیم شرطاً النعقاد العقد بل 
أثراً من آثاره، وبھذا التسلیم یبدأ التنفیذ، كما یلتزم المرسل بدفع أجرة النقل، وفي ھذه 
الحالة یبدأ تنفیذ عقد النقل وتنتقل حیازة البضاعة إلى الناقل فیكون مسؤوالً عنھا، وتبدأ 

لة أخرى ھي مرحلة الناقل، حیث یلتزم الناقل باستالم البضائع ونقلھا وتسلیمھا إلى مرح
، ھذا إلى غیره من االلتزامات التي سیتم توضیحھا فیما )٤(المرسل إلیھ في جھة الوصول

  .بعد
  

  
  
  

                                      
االلتزام بالسالمة في عقد نقل األشخاص، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة : نبیلة زرھوني  )١(

  . ١٢، ص)م٢٠١٣(ن، الجزائر، كلیة الحقوق، بلقاید، وھرا
، منشورات "دراسة مقارنة"النظریة العامة للقانون التجاري والبحري : مصطفى كمال طھ. د  )٢(

  . ٣٠٧الحلبي الحقوقیة، بیروت، بدون طبعة، بدون سنة، ص
 عقد النقل الجوي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة محمد بوضیاف، الجزائر،: سھام سویح  )٣(

  . ٣٥، ص)م٢٠١٦(كلیة الحقوق، 
، دار "النقل الجوي الوطني والدولي"الموجز في القانون الجوي : محمد بھجت عبد هللا قاید. د  )٤(

  . وما بعدھا ٦١، ص)م٢٠١٥(، ٧النھضة العربیة، القاھرة، ط
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ب اطا  

 رت ازاوي وال اد ا ط  

عة كسائر العقود، وتنقسم تلك الطبیعة إلى خصائص یتمیز عقد النقل الجوي بطبی
لھ والتزامات على أطرافھ بعد االنعقاد، ومن خالل ھذا المطلب نتناول طبیعتھ 

  .والتزامات أطرافھ
  :الطبیعة النظامیة لعقد النقل الجوي: الفرع األول

بدایة یمكن القول أن القانون الجوي بصفة عامة لھ عدة خصائص تمیزه عن غیره 
ن القوانین، ومن أھمھا أنھ قانون حدیث النشأة، حیث أن قواعده تكونت في أعقاب م

الحرب العالمیة األولى، وذلك بعدما ظھرت أھمیة الطائرة، كما أنھ قانون مركب فھو 
عبارة عن تقریب أو تجمیع لعناصر مختلفة من األنظمة القانونیة التقلیدیة، وأیضاً ھو 

ھ لیس إال تعبیراً عن التقدم والتطور في فن المالحقة الجویة، قانون غیر ثابت، وعدم ثبات
فھو قانون متطور ومتجدد، فالقاعدة القانونیة التي تصلح الیوم لتنظیم المالحة الجویة لم 

، واألمر ینطبق أیضاً على عقد النقل الجوي، غیر أنھ لھ طبیعة )١(تكن مالئمة فیما مضى
العقود، وفیھا أیضاً ما ھو مختلف، ویمكن توضیح  نظامیة فیھا ما ھو متشابھ مع سائر

  :تلك الطبیعة من خالل ما یلي

ومعنى أنھ عقد رضائي أي یتم بالتراضي بین : عقد النقل الجوي عقد رضائي -
أطرافھ، والتراضي من الناحیة القانونیة عبارة عن اتفاق إرادتین على إحداث أثر 

لقبول، ویكون اإلیجاب والقبول في صیغة قانوني، أي ھو عبارة عن اتحاد اإلیجاب با
الماضي، كما یكونان بصیغة المضارع أو بطبیعة األمر إذا أرید بھما حال، ولتحقیق 

، )٢(ذلك البد أن یعبر كل من العاقدین عن إرادتھ، والبد من حدوث التوافق بین اإلرادتین
زمة لالنعقاد، وھي الرضا وكونھ عقداً رضائیاً فإن ذلك یتحقق بتوافر األركان الثالثة الال

والمحل والسبب، والمحل المقصود بھ محل عقد النقل الجوي، فمحلھ ھو الشيء الذي 
یلتزم الناقل بنقلھ بالطائرة من مطار القیام إلى مطار الوصول، أما السبب في عقد النقل 
 الجوي فھو مفترض في كل عقد، أي أن السبب ھو الذي یحتمھ التعامل التجاري الخاص

 .)٣(بنقل األشخاص أو البضائع، وال یشترط كتابتھ في العقد

                                      
الجوي األفكار والقواعد األساسیة، عقد النقل "القانون الجوي : حمد هللا محمد حمد هللا. د: انظر  )١(

  . ١٢، مرجع سابق، ص"الدولي والداخلي لألشخاص والبضائع
، ١، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط"دراسة مقارنة"تكمیل العقد : خالد عبد الحدیثي.د  )٢(

  . ١٨، ص)م٢٠١٢(
القانون الجوي الدولي، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاھرة، : إیناس محمد البھجي.د  )٣(

النقل "الموجز في القانون الجوي : محمد بھجت عبد هللا قاید. د. ٥٧-٥٦، ص)م٢٠١٣(، ١ط
  .  ٣٥، مرجع سابق، ص"الجوي الوطني والدولي
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من خصائص عقود النقل الجوي بنوعیھا كذلك : عقد النقل الجوي عقد إذعان 
أنھا عقود إذعان، واإلذعان یعني الرضوخ لشروط العقد المحدد سلفاً دون أن 

ویعتبر عقد  ،)١(یكون إلرادة الطرف المذعن دور فیھا، فھو ال یناقش شروط العقد
اإلذعان عقد حقیقي یتم بتوافق إرادتین، ویخضع للقواعد التي تخضع لھا سائر 
العقود، ومھما قیل من أن أحد المتعاقدین ضعیف أمام اآلخر، فإن ھذه ظاھرة 

، فعقد النقل الجوي لألشخاص أو للبضائع من ھذه )٢(اقتصادیة ال ظاھرة قانونیة
حن ال یستطیع مناقشة شروط عقد النقل الجوي، العقود، حیث أن المسافر أو الشا

وذلك ألن شركات النقل تعرض شروطھا المطبوعة على الكافة، وھي شروط 
 .)٣(واحدة ال تقبل المناقشة فیھا

یعتبر عقد النقل الجوي من العقود التجاریة، : عقد النقل الجوي عقود تجاریة -
د من نظریة األعمال التجاریة، فالعقد ومعیار إسباغ الصفة التجاریة على العقد إنما یستم

یعتبر تجاریاً متى اندرج في عداد األعمال التجاریة، وھذا یعني بعبارة أخرى أن العقد 
یعد تجاریاً متى كان موضوعھ عمالً من األعمال التجاریة األصلیة، أو كان القائم بھ 

العقود المدنیة، بل  تاجراً لحاجات تجارتھ، فالعقود التجاریة ال تختلف في جوھرھا عن
، وعلى ذلك عقد )٤(قد تصیر العقود المدنیة عقود تجاریة إذا انطبق علیھا المعیار السابق

النقل الجوي من األعمال التجاریة بالنسبة للناقل متى تم النقل على سبیل المقاولة بغض 
نون النظر عن الشخص القائم بھ، سواء كان فرداً أو شركة أو شخصاً من أشخاص القا

العام، وكذلك بالنسبة للطرف اآلخر أي الشاحن فعقده أیضاً تجاریاً إذا كان تاجراً، وتعلق 
 .  )٥(النقل بأعمال تجاریة، وذلك تطبیقاً لفكرة األعمال التجاریة بالتبعیة

یعتبر عقد النقل الجوي كذلك عقداً ُملزماً، فأي : عقد النقل الجوي عقود ُملزمة-
أو مدنیاً یترتب علیھ التزامات متبادلة بین طرفیھ، حیث تكون  عقد سواء كان تجاریاً 

التزامات أحد الطرفین حقوقاً للطرف اآلخر، وإذا كان األصل أن یقوم كل طرف اختیاراً 
بتنفیذ التزاماتھ الناشئة عن العقد، فإذا لم یتم ذلك فإن القانون یضع وسائل وإجراءات 

، وبالتالي فإن نفس األمر ینطبق على )٦(اللتزاماتمعینة إلجبار المدین على تنفیذ ھذه ا

                                      
  . ١٠عقد النقل الجوي، مرجع سابق، ص: سھام سویح: انظر  )١(
نظریة االلتزام : الجزء األول"الوسیط في شرح القانون المدني : عبد الرزاق أحمد السنھوري. د  )٢(

  . ٢٨٥، مرجع سابق، ص"عامبوجھ 
: محمد بھجت عبد هللا قاید. د. ٥٨القانون الجوي الدولي، مرجع سابق، ص: إیناس محمد البھجي.د  )٣(

  .٣٦، مرجع سابق، ص"النقل الجوي الوطني والدولي"الموجز في القانون الجوي 
دیة، مطابع جامعة العقود التجاریة وعملیات البنوك في المملكة العربیة السعو: محمد حسن الجبر.د  )٤(

  . ٤، ص)ه١٤١٨(، ٢الملك سعود، الریاض، ط
  . ٥٧القانون الجوي الدولي، مرجع سابق، ص: إیناس محمد البھجي. د  )٥(
العقود التجاریة وعملیات البنوك طبقاً لألنظمة القانونیة بالمملكة : عبد الرحمن السید قرمان.د  )٦(

  . ٢٠، ص)م٢٠١٠(العربیة السعودیة، مكتبة الشقري، جدة، ط
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عقد النقل الجوي، فمثالً عقد نقل البضائع ھو عقد ملزم للجانبین ویرتب التزامات في 
 .)١(ذمة كل من الطرفین، وسیتم إیضاحھا بالتفصیل في الفرع الثاني

یعتبر عقد النقل الجوي من عقود المعاوضة، : عقد النقل الجوي عقد معاوضة-
أي أنھ یتم النقل مقابل أجر یحصل علیھ الناقل أیاً كانت صورة ھذا األجر، إذ یستوي أن 
یكون نقداً أو في مقابل خدمة أو أداء عمل أو االمتناع عن عمل أو في مقابل شيء 
یحصل علیھ الناقل، وقد یكون األجر أو المقابل غیر ظاھر كما في حالة قیام الناقل 

شركة النقل الجماعي بإعطاء تصاریح نقل مجانیة مثالً إلى  كمؤسسة السكة الحدید أو
موظفیھا وعمالھا نظیر خدماتھم لھا، وعلى ذلك ال یخضع النقل المجاني ألحكام عقد 

  .)٢(النقل، وخاصة المتعلقة بمسؤولیة الناقل
  :التزامات أطراف عقد النقل الجوي: الفرع الثاني

وانین ھو أن جمیع العقود التي یعقدھا التاجر بدایة إن المبدأ العام في األنظمة والق
، وااللتزام في )٣(لحاجات تجاریة ُیقصد منھا ربح ُتعتبر أعماالً تجاریة علیھا التزامات

القانون حالة قانونیة بمقتضاھا یجب على الشخص أن ینقل حقاً عینیاً أو أن یقوم بعمل أو 
ة ھي القواعد التي تنظم العالقات ، وحیث أن قواعد التجارة الجوی)٤(أن یمتنع عن عمل

الخاصة بالتجارة الجویة وبصورة خاصة الطائرة وملكیتھا وجنسیتھا وتسجیلھا وعقد 
النقل الجوي ومسؤولیة الناقل الجوي عن األضرار التي تصیب الركاب أو البضائع 

لى أطراف ، إذاً فاألنظمة والقوانین ومنھا قواعد التجارة الجویة ُتحتم ع)٥(المنقولة جواً 
عقد النقل الجوي أن یوفوا بالتزاماتھم، ویمكن توضیح أھم التزامات أطراف عقد النقل 

  :الجوي من خالل ما یلي
  :االلتزامات في عقد نقل األشخاص/ أوالً 

ھناك عدد من االلتزامات والتدابیر الضروریة والكافیة : التزامات الناقل الجوي.١
 :منھاإلعفاء الناقل الجوي من المسؤولیة و

                                      
  . ٥٨القانون الجوي الدولي، مرجع سابق، ص: إیناس محمد البھجي. د  )١(
العقود التجاریة وعملیات البنوك طبقاً لألنظمة القانونیة بالمملكة : عبد الرحمن السید قرمان. د  )٢(

العقود التجاریة وعملیات : محمد حسن الجبر. د. ١٢٣العربیة السعودیة، مرجع سابق، ص
  .١٤٥لعربیة السعودیة، مرجع سابق، صالبنوك في المملكة ا

-٨٧، ص)ه١٤١٧(، ٤القانون التجاري السعودي، بدون ناشر، الریاض، ط: محمد حسن الجبر. د  )٣(
٨٨ .  

نظریة االلتزام : الجزء األول"الوسیط في شرح القانون المدني : عبد الرزاق أحمد السنھوري. د  )٤(
  . ١١٢، مرجع سابق، ص"بوجھ عام

، )م٢٠٠٤(، ٧المدخل إلى علم القانون، دار وائل للنشر، عمان، ط: يغالب علي الداود. د  )٥(
األفكار والقواعد األساسیة، عقد النقل "القانون الجوي : حمد هللا محمد حمد هللا. د. ٦٦ص

  . ١٤، مرجع سابق، ص"الجوي الدولي والداخلي لألشخاص والبضائع
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إقامة الدلیل على إعداد وتجھیز الناقل لطائرة صالحة للمالحة طبقاً للشروط  -
الفنیة، فضالً عن خضوعھا للفحص الدوري والصیانة المستمرة، من خالل تقدیم شھادة 
 قابلیة الطائرة للمالحة، وكذا شھادات الفحص والصیانة الدوریة لھا، وقد حدد ذلك نظام 

 .)١(عودي في مادتھ العاشرةالطیران المدني الس
إثبات الكفاءة العالیة لطاقم الطائرة، من خالل تقدیم الرخص والشھادات التي  -

تثبت صالحیتھم لقیادة الطائرة، وخضوعھم للتدریبات الكافیة للقیادة، فضالً عن إثبات 
 .)٢(عدم تجاوزھم الحد األقصى لساعات الطیران المرخص بھا، تفادیاً للتعب واالرھاق

إقامة الناقل الدلیل على إتباع تابعیھ كافة تعلیمات المالحة الجویة المتعلقة  -
بالطیران، على غرار قواعد الصعود في الجو والھبوط وإتباع مستویات التحلیق، 
والتنظیمات المتعلقة باستخدام المطارات والممرات والطرق الجویة، فضالً عن إعداده 

 .)٣(مة لسالمة الرحلةوتجھیزه للطائرة بالوسائل الالز

من جھة أخرى أوجبت اتفاقیة وارسو على الناقل الجوي لألشخاص تنظیم وثیقتین 
، كما حددت البیانات االلزامیة التي یجب أن )تذكرة السفر، وبطاقة األمتعة: (وھما

  :تشتمل علیھا ھذه الوثائق وجزاء مخالفتھا، وقد حددت المادة الثالثة منھ اآلتي

 .المغادرة والمقصد النھائيبیان نقطتي  -
بیان نقطة واحدة على األقل من نقاط التوقف، إذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد  -

النھائي واقعتین في اقلیم دولة طرف واحدة وذلك إذا كانت ھناك نقطة توقف أو نقاط 
 .توقف متفق علیھا واقعة في اقلیم دولة أخرى

بأي وسیلة ) ١(المشار إلیھ في الفقرة  یجوز االستعاضة عن تسلیم مستند النقل -
أخرى تسجل بھا المعلومات المذكورة في تلك الفقرة، وإذا استخدمت مثل ھذه الوسیلة 
األخرى فعلى الناقل أن یعرض على الراكب تسلیمھ بیاناً كتابیاً بالمعلومات المسجلة بھذه 

 .الوسیلة
 .من األمتعة المسجلة على الناقل أن یسلم الراكب بطاقة تعریف عن كل قطعة -
یعطي الراكب إشعاراً كتابیاً یفید بأنھ في الحاالت التي تنطبق علیھا ھذه  -

االتفاقیة فإنھا تحكم وقد تحد من مسؤولیة الناقلین عن الوفاة أو اإلصابة، وعن تلف 

                                      
، بتاریخ )٤٤/م(ادر بالمرسوم الملكي رقم نظام الطیران المدني في المملكة العربیة السعودیة، الص )١(

، )ه١٧/٧/١٤٢٦(، بتاریخ )١٨٥(، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )ه١٨/٧/١٤٢٦(
  ). ١(، فقرة رقم )المادة العاشرة

، بتاریخ )٤٤/م(نظام الطیران المدني في المملكة العربیة السعودیة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )٢(
، )ه١٧/٧/١٤٢٦(، بتاریخ )١٨٥(بقرار مجلس الوزراء رقم  ، والصادر)ه١٨/٧/١٤٢٦(

  ). ١(، فقرة رقم )المادة العاشرة
إشكاالت التأمین عن مخاطر النقل الجوي وتطبیقاتھا، مجلة جامعة : مراد بن صغیر. د: انظر )٣(

  . ٣٥٦، ص)م٢٠١٨یونیو (، )١(، العدد رقم )١٥(الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد رقم 
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 .األمتعة أو ضیاعھا أو ظھور عیوب فیھا، وعن التأخیر
ابقة ال یؤثر على وجود أو على صحة عقد إن عدم االلتزام بأحكام الفقرات الس -

النقل، الذي یظل مع ذلك خاضعاً لقواعد ھذه االتفاقیة بما فیھا القواعد المتعلقة بتحدید 
  .)١(المسؤولیة

  :االلتزامات في عقد نقل البضائع/ ثانیاً 

حتى تقوم مسؤولیة الناقل الجوي في نقل البضائع، فإنھ البد من توفر جملة من 
ن مسؤولیة الناقل الجوي للبضائع ھي مسؤولیة عقدیة ترتكز على عقد النقل الشروط، أل

الجوي، ویترتب على عقد نقل البضائع التزام الناقل بالمحافظة على البضاعة إلى حین 
تسلیمھا إلى المرسل إلیھ في الموعد المتفق علیھ أو في الموعد المقبول عند عدم االتفاق 

  :كن تحدید تلك االلتزامات بشكل أوسع من خالل اآلتيفي العقد على موعد معین، ویم

یلتزم المرسل بتسلیم األشیاء المراد نقلھا إلى الناقل وفقاً : بالنسبة للمرسل -
للشروط المتفق علیھا وبحالة صالحة للنقل، حتى یتیسر للناقل نقلھا في المیعاد المتفق 

غالب أن یتفق الطرفان، خاصة ، وال)٢(علیھ أو في أقرب فرصة مناسبة عند عدم االتفاق
إذا كانت طبیعة البضاعة تقتضي لنقلھا تجھیزات خاصة أو أداة نقل خاصة، على أن 
یقوم المرسل بإخطار الناقل مقدماً بموعد التسلیم حتى یتمكن ھذا األخیر من إجراء 

ن االستعداد الالزم، ویجب على المرسل تسلیم البضاعة في المكان المتفق علیھ، وقد یكو
، كما یلتزم المرسل بالوفاء بأجرة النقل )٣(ھذا المكان ھو محطة القیام أو مخزن الناقل

وھو یعتبر من أھم االلتزامات التي تقع على عاتق المرسل أو المرسل إلیھ، وذلك مقابل 
الحصول على خدمة النقل، كما یلتزم المرسل لیس فقط بدفع أجرة النقل وإنما بأداء 

ات المستحقة للناقل، مثل مصروفات شحن البضاعة وتغلیفھا غیرھا من المصروف
 .)٤(وتخزینھا
مع االنتھاء من توقیع العقد بین الناقل ومرسل البضاعة : التزامات الناقل الجوي -

على النقل، فإن على الناقل أن یباشر تنفیذ ھذا التعاقد، فكما یجب على مرسل البضاعة 
المقابل یجب على الناقل أن یستلم ھذه البضاعة ویقبلھا أن یمكن الناقل من تنفیذ التزامھ فب

 :إذا قدمت من قبل المرسل، كما أن الناقل یلتزم بعدة نقاط ومنھا

                                      
مایو  ٢٨(اقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي التي حررت في مونتلایر اتف: انظر )١(

  ). المادة الثالثة(، )م١٩٩٩
  . ١٤القانون الجوي الدولي، مرجع سابق، ص: إیناس محمد البھجي. د  )٢(
العقود التجاریة وعملیات البنوك في المملكة العربیة السعودیة، مرجع : محمد حسن الجبر. د  )٣(

   .١٥٤سابق، ص
، مرجع "النقل الجوي الوطني والدولي"الموجز في القانون الجوي : محمد بھجت عبد هللا قاید. د  )٤(

  .٦٣سابق، ص
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االلتزام بتسلم البضاعة وشحنھا. 
 ًااللتزام بنقل البضاعة جوا. 
االلتزام بالمحافظة على البضاعة. 
االلتزام بالخضوع لحق المرسل في توجیھ البضاعة. 
١(تزام بتسلیم البضاعةاالل(.  
یقصد بالمرسل إلیھ الشخص الذي یتعھد الناقل في وثیقة النقل : المرسل إلیھ - 

وبناء على تعلیمات المرسل بتسلیمھ البضاعة في جھة الوصول، فإذا كانت وثیقة النقل 
 أسمیة، تعین إجراء التسلیم للشخص المذكور فیھا، أما إذا كانت وثیقة النقل لألمر، التزم
الناقل بتسلیم البضاعة لمن حررت لھ الوثیقة، أما إذا كانت لحاملھ وجب التسلیم لحامل 

  .)٢(الوثیقة

                                      
العقود التجاریة وعملیات البنوك طبقاً لألنظمة القانونیة بالمملكة : عبد الرحمن السید قرمان. د )١(

  .١٤٣-١٤٢العربیة السعودیة، مرجع سابق، ص
، مرجع "النقل الجوي الوطني والدولي"الموجز في القانون الجوي : دمحمد بھجت عبد هللا قای. د )٢(

  .٧٣سابق، ص
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  الَخاتَمٌة وأھُم النتائج
الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف المرسلین، نبیھ محمد صلى 

  .هللا علیھ وسلم، الھادي إلى صراطھ المستقیم، وبعد
  :بحث یمكن توضیح أھم نتائجھ من خالل ما یليففي ختام ھذا ال

توافق إرادتین أو أكثر على إنشاء التزام أو نقلھ أو تعدیلھ أو : العقد بصفة عامة
إنھاؤه، فاالتفاق على إنشاء التزام مثل عقد البیع، ینشئ التزامات في جانب كل 

قل الحق أو من البائع والمشتري، واالتفاق على نقل التزام مثل الحوالة، حیث تن
الدین من دائن لدائن آخر أو من مدین لمدین آخر، واالتفاق على تعدیل التزام 
مثل االتفاق على اقتران أجل بااللتزام أو إضافة شرط لھ، واالتفاق على إنھاء 

 التزام مثل الوفاء الذي ینتھي بھ الدین
اتفاق بین طرفین تعبیراً مكتوباً بإیجاب وقبول عن : عقد النقل الدولي في الفقھ ھو

أو أكثر عن تحویل شيء من مكان إلى مكان وفقاً لضوابط محددة یتم توضیحھا 
 .في ھذا المكتوب

االتفاق الذي یلتزم بھ الشخص الطبیعي أو : عقد النقل الجوي في النظام ھو
المعنوي الذي یعرض أو یقوم بتشغیل خطوط جویة بنقل الركاب أو البرید أو 

 .وفقاً للشروط الكائنة في ھذا االتفاق البضائع أو أي منھا
 یعتبر عقد النقل الجوي من العقود التجاریة، ومعیار إسباغ الصفة التجاریة على

 .العقد إنما یستمد من نظریة األعمال التجاریة
 یعتبر عقد النقل الجوي من عقود المعاوضة، أي أنھ یتم النقل مقابل أجر یحصل

 .ذا األجرعلیھ الناقل أیاً كانت صورة ھ
عقد نقل األشخاص، وعقد نقل البضائع، : ینقسم عقد النقل الجوي إلى نوعین

 .وكلیھما من العقود الملزمة
 من طبیعة عقد النقل الجوي أنھ عقد رضائي، تجاري، ُملزم، وھو كذلك من عقود

 .اإلذعان والمعاوضة
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  :توصیات البحث

دیم أھم التوصیات، وذلك من من خالل ما تم تقدیمھ من نتائج، یمكن للباحث تق
  :خالل ما یلي

 .ضرورة نشر الثقافة النظامیة لعقد النقل الجوي وإعالم المسافرین بھا.١
العمل على توحید أنظمة وقوانین عقد النقل الجوي للتغلب على المشكالت التي .٢

 .ويتطرأ بسبب التباین بین األنظمة الداخلیة واالتفاقیات الدولیة الخاصة بعقد النقل الج
إنشاء محاكم مختصة للفصل في المنازعات المتعلقة بعقد النقل الجوي، على أن .٣

تكون مكونة من متخصصین لدیھم خبرات كافیة بطبیعة ھذه العقود واالتفاقیات 
 .والمعاھدات الدولیة الخاصة بھا

یحتاج النظام السعودي للطیران المدني إلى مواد توضح التباین واالختالف بین .٤
ؤولیة عقد النقل الجوي، وتفرق بین النظام الداخلي واالتفاقیات والمعاھدات أحكام مس

 .الدولیة
یحتاج ھذا الموضوع إلى دراسات متتالیة ومتالحقة لمواكبة التغیرات .٥

  .والتعدیالت التي یتم إجرائھا باستمرار على االتفاقیات الدولیة واألنظمة الداخلي
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم

 الجامع : بو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح شمس الدین القرطبيأ
 .ألحكام القرآن

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، : أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري
، ٤أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت، ط: تحقیق

 ).ه١٤٠٧(
  ٢٨(الدولي التي حررت في مونتلایر اتفاقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي 

 ).م١٩٩٩مایو 
 د: معجم مقاییس اللغة، تحقیق: أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي .

 ).ه١٣٩٩(عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، طبعة 
 المصباح المنیر في غریب : أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي

 .بیروت الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة،
 عبد : أحكام القرآن، تحقیق: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص. د

السالم محمد علي شاھین، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 
 ).ه١٤١٥(
 القانون الجوي الدولي، المركز القومي لإلصدارات : إیناس محمد البھجي. د

 ).م٢٠١٣(، ١القانونیة، القاھرة، ط
 األفكار والقواعد األساسیة، عقد "القانون الجوي :  محمد حمد هللاحمد هللا. د

، مكتبة القانون "النقل الجوي الدولي والداخلي لألشخاص والبضائع
 ).م٢٠١٦(، ١واالقتصاد، الریاض، ط

 منشورات الحلبي "دراسة مقارنة"تكمیل العقد : خالد عبد الحدیثي. د ،
 ).م٢٠١٢(، ١الحقوقیة، بیروت، ط

القاموس الفقھي لغة واصطالحاً، دار الفكر، دمشق، : سعدي أبو حبیب. د
 ).ه١٤٠٨(الطبعة الثانیة، 

 دراسة في ظل اتفاقیتي "مسؤولیة الناقل الجوي الدولي : سماح محمودي. د
، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة "١٩٩٩ومونتلایر  ١٩٢٩وارسو 

 ).م٢٠١٥(الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، كلیة الحقوق، 
 العقود التجاریة وعملیات البنوك طبقاً لألنظمة : عبد الرحمن السید قرمان. د

 ).م٢٠١٠(القانونیة بالمملكة العربیة السعودیة، مكتبة الشقري، جدة، ط
 الجزء "الوسیط في شرح القانون المدني : عبد الرزاق أحمد السنھوري. د

التراث العربي، بیروت، بدون ، دار إحیاء "نظریة االلتزام بوجھ عام: األول
 .طبعة، بدون سنة
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 عقد النقل الجوي في ضوء قانون الطیران المدني الجدید، : عدلي أمیر خالد. د

 ).م١٩٩٧(منشأة المعارف، اإلسكندریة، ط
 نظریة العقد في الفقھ اإلسالمي، مجموعة دلة : عز الدین محمد خوجة. د

 ).م١٩٩٣(البركة للنشر، الطبعة األولى، 
 ٧المدخل إلى علم القانون، دار وائل للنشر، عمان، ط: غالب علي الداودي. د ،

 ).م٢٠٠٤(
 النقل الجوي الوطني "الموجز في القانون الجوي : محمد بھجت عبد هللا قاید. د

 ).م٢٠١٥(، ٧، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط"والدولي
 ك في المملكة العربیة العقود التجاریة وعملیات البنو: محمد حسن الجبر. د

 ).ه١٤١٨(، ٢السعودیة، مطابع جامعة الملك سعود، الریاض، ط
 ٤القانون التجاري السعودي، بدون ناشر، الریاض، ط: محمد حسن الجبر. د ،

 ).ه١٤١٧(
 المالحة "القانون الجوي : جالل وفاء محمدین. محمد فرید العریني، د. د

 ).م١٩٩٨(الجامعیة، اإلسكندریة، ط، دار المطبوعات "الجویة والنقل الجوي
 إشكاالت التأمین عن مخاطر النقل الجوي وتطبیقاتھا، : مراد بن صغیر. د

، )١(، العدد رقم )١٥(مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد رقم 
 ).م٢٠١٨یونیو (
 دراسة "النظریة العامة للقانون التجاري والبحري : مصطفى كمال طھ. د

 .منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، بدون طبعة، بدون سنة ،"مقارنة
 ٤الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق، ط: وھبھ بن مصطفى الزحیلي. د ،

 .٤بدون سنة، ج
 المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة، مكتبة الملك فھد : دبیان بن محمد الدبیان

 ).ه١٤٣٢(الوطنیة، الریاض، الطبعة الثانیة، 
 مختار : ین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازيز

، ٥یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، بیروت، ط: الصحاح، تحقیق
 ).ه١٤٢٠(
 عقد النقل الجوي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة محمد : سھام سویح

 ).م٢٠١٦(بوضیاف، الجزائر، كلیة الحقوق، 
 م، والمنشور في الجریدة ١٩٦٦لسنة ) ١٢(تجارة األردني رقم قانون ال

 ).م٣٠/٣/١٩٦٦(بتاریخ ) ١٩١٠(الرسمیة رقم 
  م١٩٨٠لسنة ) ٦٨(قانون التجارة الكویتي رقم. 
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 محمد عوض . د: تھذیب اللغة، تحقیق: محمد بن أحمد بن األزھري الھروي
 ).م٢٠٠١(، ١مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

 لسان العرب، دار : محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین ابن منظور
 .٣عبد هللا علي الكبیر، وآخرون، ج: ، تحقیق١المعارف، القاھرة، ط

 مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان، المطبعة الكبرى : محمد قدري باشا
 ).ه١٣٠٨(، ٢األمیریة ببوالق، القاھرة، ط

 لتزام بالسالمة في عقد نقل األشخاص، رسالة ماجستیر غیر اال: نبیلة زرھوني
 ).م٢٠١٣(منشورة، جامعة بلقاید، وھران، الجزائر، كلیة الحقوق، 

  نظام الطیران المدني في المملكة العربیة السعودیة، الصادر بالمرسوم الملكي
، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )ه١٨/٧/١٤٢٦(، بتاریخ )٤٤/م(رقم 

 ).ه١٧/٧/١٤٢٦(، بتاریخ )١٨٥(
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