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 عقد التأمين على الطائرة ي دراسة مقارنة 

Insurance contract on the plane (acomparative study)  

       Assist. Prof. Alaa A. H. Al-Jubouri (1)م.د عالء عزيز حميد الجبوريأ.
                                         Hassanan M. Judi            (2) حسنين مكي جودي 

Summary 

Represents aviation the most important form of exploitation of air space, 

the story of man with flying longer depiction Typically this conflict 

experienced with the forces of nature have enticed him dream of imitating 

birds in flight has his right at first that I think the aviation What Alaspahh in 

the air and help him wings to swim, buthe managed after a bitter struggle 

and great sacrifices that roam the air space using a high-speed vehicles 

capable of carrying large weights, but he exceeded the atmosphere to run 

the discovery of outer space. 

With the discovery of aviation and its development proceeded human to 

be exploited economically and came with a wide range of international 

trade and the need for movement of people across the state or across the 

provinces of a single state showed the importance of aviation due to its 

plane of the ability to carry people and stuff and super speed that makes it 

more transportation speed and as a result of the evolution of trade 

Environment air by plane appeared insurance system on the aircraft as a 

tool to reduce the impact of financial dire consequences when a plane 
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accident of aviation accidents, which in some cases may cause damage to 

third parties or passengers, or of whom were und\er the command of the 

air carrier. and make it worse that activity Air requires financial investments 

huge including eighths of aircraft and various hardware and wages of 

personnel and training which makes the financial burden borne by the 

investor plane grave when a plane disaster specific as well as meet the 

compensation to those caused their aircraft damage. Therefore this 

insurance did not flourish only with the evolution of technology (industry 

aircraft) and this is what can be seen in the wake of the Second World War 

as there was directed largely to insurance until he became necessities of 

good governance for transportation projects and became insurance prevail 

in securing the fuselage and insurance against damage to third parties on 

the surface of the earth, as well as damage caused to passengers and 

those affecting users of the carrier air. could be argued that one of the 

reasons that led us to choose this topic lack of depth searching Multi 

writings. 

Insurance on the plane and how to compensate for damage caused by 

aircraft to third or passengers etc.., As well as the absence of explanations 

of the Aviation Act Iraqi and found they are rare, which led us to discuss 

the issue and find out how to join Iraqi law. 

 مةدقملا

مي ل الطريان اهم صور  من صـور اسـتغالل الفضـاء اجلـوي فـان قصـة االنسـان مـ  الطـريان تعـد تصـويرا 
و بعد كفـا  مريـر  ،لصراع ال ي يعيش  م  قوى الطبيعة فلقد راوده حلم تقليد الطيور يف طريالالمنوذجيا 

ة وقـادر  علـ  محـل ان جيوب الفضـاء اجلـوي مسـت دما مركبـات ذات سـرعة فائقـاستطاع وتضحيات مجة 
 بل ان  ُاوز الغال  اجلوي لي وض جمال اكتشا  الفضاء ارارجي.  ،كبري   أثقال

وجــاء ذلــك مــ  اتســاع نطــا   ،ومــ  اكتشــا  الطــريان وتطــوره شــرعت البشــرية اىل اســتغالل  اقتصــادا
هـرت اتيـة الطـريان املبادالت الدولية وضرور  انتقال االش اص عرب الدول او عرب اقاليم الدولة الواحـد  ظ

ملــا تتميــ  بــ  الطــائر  مــن القــدر  علــ  محــل االشــ اص واالشــياء والســرعة الفائقــة الــي ُعلهــا اك ــر وســائل 
وحىت االن ،هبـــ ا الشـــنل الســـري  ونتيجـــة للتطـــور التجـــاري للبيئـــة اجلويـــة بواســـطة الطـــائر  ،االنتقـــال ســـرعة

  ل هــور اخطـار جديــد  غــري معروفـة ســابقا ممــا وضـعت شــركات التــامن واعـاد  التــامن امــا  حتـدات كبــري 
 استدع  اجراء صياغات جديد  يف واثئ  التأمن.

من هنا فان اتمن الطريان مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور الطـريان املـدين والعامـل الـ ي سـاعد علـ  تطـوره  
عــض األغطيــة التأمينيــة حيــ  ان التــامن قبــل احلــرب العامليــة ال انيــة م يــ كر اال ب ،كــان الطــريان العســنري

 الي تغطي مسؤولية الش   ال ال  وحتطم الطائر .
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يف البداية كان أتمن الطائر  يعتمد عل  املعرفة الفنية للمنتت  عنـدما كانـت الطـائرات صـغري  لـ لك  
 ،كانت شركات التامن تلجأ اىل التعاون يف سبيل أتسيس جممعات او وحدات مت صصة ألجراء التامن

 avshoin company insurance limitedوتسـم  ) 2972ل هـ ه اجملمعـات يف لنـدن عـا  وكـان أو 
British ) اذ ان اتمـــن الطـــريان يـــتم عـــن طريـــ  هـــ ه اجملمعـــات وتـــاله بعـــد ذلـــك أتســـيس االحتـــاد العـــري
 للتامن. Lloydsولعل من أفضل الواثئ  الي صدرت هي الوثيقة الي تصدرها شركة  ،للتامن

كأدا  للحد من اآلاثر املالية البالغة السوء تامن عل  الطائر  بدأ مست مروا الطائرات ابلتأمن  وألتية ال
 ا  قــد تلحــ  اضــرار  األحيــانوالــي يف بعــض  ،الــي ترتتــ  عنــد تعــرض الطــائر  حلــاد  مــن حــواد  الطــريان

 ابلغري او ركاب الطائر  او من كان منهم حتت امر  الناقل اجلوي.
ءا ان النشـاط اجلـوي يتطلـ  اسـت مارات ماليـة ضـ مة منهـا ا ـان الطـائرات واألجهـ   سـو  األمروي يد 

املــايل الــ ي يتحملــ  مســت مر الطــائر  جســيما عنــد  ءامل تلفــة و اجــور العــاملن وتــدريبهم ممــا جيعــل العــ 
 .إضراراتعرض الطائر  لنارثة معينة وك لك الوفاء ابلتعويضات اىل من احلقت هبم الطائر  

مينــــن  وهـــ ا مـــا ،فـــان هـــ ا التـــامن م ي دهـــر اال مـــ  تطـــور التننولوجيـــا )صـــناعة الطـــائرات( ولـــ لك
اذ كــان هنـاك توجـ  كبــري اىل التـامن حـىت صــار مـن ضــرورات  ،احلــرب العامليـة ال انيـة إعقـابمالح تـ  يف 

ضـــرار الـــي وأصـــبح التـــامن يعـــم اتمـــن جســـم الطـــائر  والتـــامن ضـــد األ ،احلســـنة ملشـــروعات النقـــل اإلدار 
وكــ لك األضــرار الــي تصــي  الركــاب وتلــك الــي تصــي  مســت دمي  ،تصــي  الغــري علــ  ســطح األرض

 الناقل اجلوي.
الـي دفعتنـا اىل اختيـار هـ ا املوضـوع عـد  وجـود كتـاابت معمقـة  األسـبابمينن القول ان من وهن ا 

 ببها الطــائر  للغــري او ركاهبــا.تســالــي  اإلضــرارتبحــ  موضــوع التــامن علــ  الطــائر  وكيفيــة التعــويض عــن 
وان وجـدت فهـي  ،املعـدل 2936لسـنة  268رقـم  وك لك عد  وجـود شـروحات لقـانون الطـريان العراقـي

ألجــل   در  ممــا دفعنــا اىل حبــ  املوضــوع ومعرفــة كيــف نضــم القــانون العراقــي عمليــة التــامن علــ  الطــائر .
علــ  ان ينــون  وغريهــا ارنــة بــن التقنينــات املدنيــةمت اعتمــاد أســلوب الدراســة املق ،حتقيــ  أهــدا  البحــ 

 ال ي ننطل  من  يف أجراء املقارنة. األصلالقانون العراقي هو 
للحـد مـن اآلاثر املاليـة البالغـة السـوء الـي  ،يعد عقد التأمن عل  الطائر  وسيلة مهمة وخطـري  وهن ا

د يؤدي اىل تعرض ركاهبـا او الغـري اىل قد تصي  الطائر  عند تعرضها حلاد  من حواد  الطريان ال ي ق
 إضرار مادية ومعنوية. 

اضـــافة لـــ لك فـــأن النشـــاط اجلـــوي يتطلـــ  مـــن الناقـــل اجلـــوي اســـت مارات ماليـــة ضـــ مة منهـــا أ ـــان 
الطـائرات واألجهــ   امل تلفــة ممــا جيعــل العــ ء املــايل ملسـت مر الطــائر  جســيما خاصــة عنــد تعرضــها حلــاد  

ل  من تعويضات تدف  اىل من أحلقت هبم الطائر  ضررا. وعلـ  الـرغم مـن ذلـك معن وإضافة اىل ما يتحم
العامليـــة ال انيـــة حيـــ   بفـــأن عقـــد التـــأمن علـــ  الطـــائر  م ي هـــر اىل حيـــ  الوجـــود القـــانوين اال بعـــد احلـــر 
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 ع خمتلفـة مــن الطـائرات ممـا ي ــري الن ـري مــنا أصـبحت احلاجـة ملحــة للتـأمن علـ  الطــائر  نتيجـة ل هــور انـو 
 االشناالت والن اعات عل  مستوى نشاط النقل ال ي تؤدي  الية تنفي  االلت امات املرتتبة عل  ذلك.

أصــبح التــأمن يشــمل جســم الطــائر  والتــأمن ضــد األضــرار الــي تصــي  الغــري علــ  ســطح االرض  اذ
د التأمن وك لك تلك الي تصي  الركاب ومست دمي الناقل اجلوي.ل لك يتوج  علينا معرفة ماهية عق

ه ا العقد ومن مث معرفة من املل   ابلتـأمن علـ  الطـائر  لـ ا سـو  نقسـم هـ ا  ومعرفة  ات،عل  الطائر 
البحـــ  اىل ثالثـــة مطالـــ  ســـنبح  يف املطلـــ  األول تعريـــف عقـــد التـــأمن علـــ  الطـــائر  وســـنبح  يف 

ال الــ  النطـــا  الش صـــي  املطلـــ املطلــ  ال ـــاين  ــات عقـــد التــأمن علـــ  الطــائر  ومـــن مث ســنتناول يف 
 لاللت ا  ابلتأمن عل  الطائر .

 تعريف عقد التأمين على الطائرة: المطلب االول

لعقــد التــأمن علــ  الطــائر  وامنــا  ا  ان التشــريعات ومنهــا التشــري  العراقــي م تضــ  تعريفــ ،يالحــظ وحبــ 
نصوص القوانن املدنية تن م اكتف  واضعوا النصوص القانونية يف جمال النقل عموما إبيراد نصوص ضمن 

 عقود التأمن بصور  عامة. 
وقد سار عل  ه ا النه  املشرع العراقي حيـ  اكتفـ  بـدوره بـ كر بعـض النصـوص يف القـانون املـدين 

أحنـا  التـأمن بصـور  عامـة يبـد ان عـد  ذكـر املشـرع تـن م  ،(992( اىل املاد  )987من املاد  )العراقي 
بل ان  اراد ب لك أحالـة األمـر اىل فقهـاء القـانون بعـد ان  ،  الطائر  اليعد قصورالتعريف لعقد التأمن عل

 ذكر بعض النصوص اراصة ابلتأمن عل  الطائر  يف قانون الطريان املدين العراقي.
وحيــ  ان التعريــف حيتــاج اىل حبــ  وإملــا  كــايف ابملوضــوع مــن اجــل حتديــد األســس القانونيــة والفنيــة 

( 987ان املشرع ترك أمر التعريف اىل فقهاء القانون بعد ان وض  قاعد  عامة يف املاد  )ل لك ف ،للتأمن
( مـن القـانون 911( من القـانون املـدين املصـري و املـاد  )363من القانون املدين العراقي املقابلة للماد  )

ؤمن ل  اواىل املستفيد مبلغا يلت   املؤمن ان يؤدي اىل املب   ـ التأمن عقد2املدين األردين حي  جاء فيها )
وذلــك مقابــل أقســاط او أيــة  ،او ايــراد ماليــا او اي عــوض مــايل أخــر يف حالــة وقــوع احلــاد  املــؤمن ضــده

 دفعة مالية يؤديها املؤمن ل (.
بـ لك يتضــح ان املشــرع العراقــي م يتعــرض للعالقــة الــي تـربط املــؤمن ابملــؤمن لــ  اي انــ  اخــ  ابجلانــ  

الــ ي اليقــل أتيــة عــن  ،اي اجلانــ  الفــين وحقيقتــ  الرابطــة بــن الطــرفن ،جلانــ  األخــرالقــانوين وأتــل ا
 اجلان  القانوين فلنل منهما خصائ  لي ه عن األخر.

لغــرض الوقــو  علـــ  ماهيــة عقـــد التــأمن علــ  الطـــائر  البــد لنـــا مــن البحــ  يف ماهيـــة التــأمن علـــ  
يف ن متعاقبن عفر  عل لطائر  ل لك سنقسم ه ا املطل  الطائر  لغة واصطالحا  ومن مث التعرض لتعريف ا

تعريف الطـائر  ذاهتـا لإلحاطـة ابلوسـيلة املالئمـة يف الفرع ال اين : ماهية عقد التأمن عل  الطائر  و فرع اول
 يف هن ا تعاقدات.
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 / ماهية عقد التأمني على الطائر .الفرع االول
ر  ماذا تعين كلمـة التـأمن يف اللغـة فالتـأمن مصـدر لــ قبل اروض يف ماهية عقد التأمن علينا ان نع

  .(7)وماد  ه ه النلمة )وهي اوم   وامليم والنون( ،)أّمن( يقال أّمن يؤمِّّن أتمينا  
نو ُ  ،واألمونوُة: ضّد اريانة ،و اتيت مبعو األمانوةُ  نو  واستأمونو ُ  ،وأّمنوُ  أتمينا   ،)كسمع ( ،وقد أمِّ وقـد  ،وائـوتومو

 (6).)كُرمَّان(: مأمون ب  ثقةخ  ،فهو أمنخ وأُمَّانخ  ،)كنُر ( أُمنو 
ــُن: املســتجرُي ليــأمنو علــ  … وقــد أّمنوــ  وآمنوــ  ،ومنــ  مــا جــاء مبعــو اســتأمن إليــ : دخــل يف أمانــ  واألمِّ

 (5)اطمأن وم خيف.… أمن.نفس 
 القل . وعل  ه ا فالتأمن يف اللغة: هو استبعاد ارو  وزرع ال قة او االطمئنان يف

عريف عقد التأمن عل  الطائر  لن  )عقد يلـ   بـ  املـؤمن بتعـويض املـؤمن لـ  عـن فياما يف االصطال  
الضرر ال ي يلح  ب  عند تعرض واسطة النقل اجلوي والك حقيقي وه ا مقابل االقساط الي تـدف  مـن 

 (4) قبل املؤمن ل  عل  ان ال يتجاوز التعويض قيمة االشياء اوالنة(.
عــر  ابن )عقــد يلتــ   بــ  املــؤمن بتعــويض املــؤمن لــ  )املســت مر( عــن الضــرر الــ ي يلحــ  بــ  مــن ي قــداو 

جراء حواد  الطريان مقابل دفـ  القسـط املتفـ  عليـ  علـ  ان اليتجـاوز التعـويض قيمـة االضـرار املتحققـة 
 (3)من حتق  ارطر املؤمن من (.

ها ضـد اخطـار فقـد وتلـف الطـائر  ومبوجـ  هـ ا لن  )عقـد يعقـده مالـك الطـائر  او مشـغل قد يعر و 
العقـــد يتعهـــد املـــؤمن حســـ  اختيـــاره بتعـــويض اواســـتبدال او اصـــال  ماحيـــد  للطـــائر  مـــن اضـــرار ماديـــة 

 (8)بسب  اخطار الطريان اضافة اىل تعويض كل من تضرر من احلاد  ال ي اصيبت ب  الطائر (.
ه ا العقد وه ا يعود  ماهية اال الا م تبن ،الطائر ل  الرغم مما ورد من تعريفات لعقد التأمن عل  ع

ومنها قانون الطريان املدين العراقي م تتطر  اىل وض  تعريف لعقد التأمن عل   ،اىل ان التشريعات املقارنة
علـ  الـرغم مـن انـ   ،الطائر  حي  انص  اهتمامهـا ابجملـالن الـربي والبحـري متناسـن بـ لك اجملـال اجلـوي

ية عنهما من حي  الصفة الدولية للنقل اجلوي وجسامة االخطار الي تتعرض وا الطائر . ولنن اليقل ات
وذلـك لعـد  امنانيـة حتديـد ارطـر اجلـوي ال مـن حيـ   ،اغل  شـركات التـأمن أت  التـأمن علـ  الطـائر 

امل ـاطر وهـ ا جيعـل مـن العسـري علـ  شـركات التـأمن حسـاب  ،احتمالية وقوع  و ال مـن حيـ  جسـامت 

                                                        
 .14صـــــ ،2987النويت  ،دار الرسالة ،ان رحممد  بن اي بنر الرازي.خمتار الصحا  - 7
 .36دار احلدي  القاهر  صـــ ،القامول اايط،الفريوز اابدي،ان ر حممد الدين حممد بن يعقوب - 6
 .25صــــ ،1ج ،دار احياء الرتا  العري ،بريوت لبنان،لسان العرب،ان ر ابن من ور - 5
التـــــأمن  علـــــ  الطـــــائر  حبـــــ  منشـــــور يف جملـــــة الدراســــــات ،االعمـــــال القانونيـــــة الـــــوارد  علـــــ  الطائر ،ان رد.اكـــــر  املني - 4
 .299صــ  1118ـ1114 منشورات احلليب،القانونية
صــــ  1114،التأمن  اجلوي سلسلة حبو  قانونيـة اجلديـد يف جمـال التـأمن  والضـمان يف العـام العـري ،ان ر د.هاين دويدار. - 3
 .225ـ222
 .1ـ2صــ 14حب  منشور يف جملة القضاء العدد ،تطور التشري  املصري يف ميدان النقل اجلوي ،ان ر د.مخيس خضر - 8
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اجلوية الي تتعرض وا الطائر  واملبالج الي تلت   بدفعها كتعويضات وه ا اىل احجا  اغل  شركات التأمن 
 (9) عن قبول تغطية امل اطر الي تتعرض وا الطائر .

 ،ولنـــن هـــ ا الواقـــ  م يبـــ  علـــ  مـــاهو عليـــ  اذ كـــان لالتفاقيـــات واملعاهـــدات دور يف معاجلـــة القصـــور
وكـــ ا صـــناعة الطـــائرات بعـــد احلـــرب العامليـــة ال انيـــة وظهـــور طـــائرات  ،2919لعـــا   وســـد  وار ومنهـــا معاهـــ

واصـبح النــال اك ــر اســتعماال وــ ه الواسـطة ممــا دفــ  شــركات التــأمن اىل  ،تفــو  ســرعتها الصــوت عمالقـة
أمن علــ  وهــ ا بــدوره دفــ  الناقــل اجلــوي البــرا  عقــد التــ ،قبــول تغطيــة االخطــار الــي تتعــرض وــا الطــائر 

وذلـك الطائر  للت ل  مـن املسـؤولية الـي ترتتـ  علـيهم عنـد تعـرض الطـائر  حلـاد  مـن حـواد  الطريان.
فانــ  قــد يســب  اضــرار الحصــر وــا فهــ ه االضــرار التقتصــر علــ  الطــائر  ،ماالن الطــائر  بتعرضــها حلــاد  

تــأمن علــ  الطــائر  يشــمل ومــ  ذلــك فــأن ال فحســ  بــل تشــمل الركــاب والغــري والبضــائ  اامولــة عليهــا.
ودعامتها االمامية وارلفية وال يل  ،أتمن جسم الطائر  مبا في  من االجه   االضافية واالدوات االحتياطية

ليات املدنيــة املرتتبــة مــن اصــابة الطــائر  ؤو فة اىل ذلــك فانــ  يشــمل أتمــن املســاضــا ،وكافــة االجهــ   االخــرى
وهن ا ايت التأمن عل   او البضائ  او مست دمي الناقل اجلوي.بضرر ال ي قد يؤدي اىل اصابة الركاب 

( اي قيمة التعويض من بداية التـأمن ولـيس Agreed valueالطائر  عل  اسال من القيمة املتف  عليها )
عـن مبـادىء التـأمن العـا  اال اذا كانـت القيمـة املتفـ  عليهـا  ا  اي ان هناك احنرافـ ،من وقت وقوع احلاد 

للقيمة السوقية للطائر  وقت وقـوع احلـاد . وهـ ا مـايرف  طـاب  الغـرر يف عقـود التأمن.عمومـا ممـا مساوية 
ي ري االشنال الشرعي حول االحتمالية الواضحة و هن ا عقود قد تقرتب من عقود املقامر  والرهان لعد  

ع ارطـر ولنـن بتحديـد معرفة حقيقة ونطـا  ومقـدار االلت امـات املتقابلـة بـن الطـرفن اىل حـن وقـت وقـو 
منها مايدف  مقدما فضال عن حتديد زمان نفاذ عقد التأمن  ،وهن ا جند االقساط ،اقيا  التعويض مقدما

 فان ذلك وابلضرور  سيجعل من العقد عقدا حمدد االلت امات اليشوب  االحتمال واملقامر .،عل  الطائر 
الســـب  ان مبلـــج أتمـــن  ،عـــن أتمـــن االمــوال ا و يعتقـــد الـــبعض عمومــا ان أتمـــن الطـــائر  خيتلــف وهــ

  (21)وهو ما يشنل التعويض عند وقوع ارطر املؤمن من  ،  مقدما كما ذكر يالطائر  قد يتف  عل
عليـ  منـ  البدايـة فـال حاجـة  ا  لنن قد يوج  النقد اىل ه ا التوج  حبجة ان  لو كان مبلج التـأمن متفقـ

وهـ ا يتنـاىف مـ  عقـد التـأمن ذو  ،قد حدد مهمـا كانـت قيمـة االضـرارال برا  عقد التأمن الن ه ا املبلج 
ل لك مينن القول ابن  الخيتلف عن عقود التأمن العامـة اال يف بعـض ارصـائ  الـي  ،الصفة االحتمالية

يبد ان ه ا النقد الينهض بل هنالك حاجة ملحة  ،خيت  هبا عن غريه من العقود رصوصية حمل التأمن
االحتماليــة الغــرر مـن هنــ ا تعاقــدات تتعلــ  ابلنشـاط التجاري.ويشــمل التــأمن كافــة االخطــار لرفـ  طــاب  

                                                        
حبـ  منشـور يف  2931لسـنة  269الن ا  ارـاص ملسـؤولية الناقـل اجلـوي وقـانون التجـار  رقـم ،ن ر د.طال  حسن موسـ ا - 9

 .96صــ  ،14جملة القضاء العدد ال اين 
ــ 29صـــ  2986مركـ  التـدري  املـايل واااسـيب بغـداد التـأمن  علـ  الطـريان مقـد  اىل حب  بعنـوان ،ان ر حممد زكي الدين - 21

11. 
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بعــض االسـت ناءات الــي ســريد ذكرهـا الحقــا والتــأمن هنـا خيتلــف ابخــتال   اعــد ،الـي تتعــرض وــا الطـائر 
 (22)ى.حالة الطائر  عل  املدرج او يف وضعها يف اجلو الن ارسار  هنا ختتلف من حالة اىل اخر 

مينن ان يعر  عقد التأمن عل  الطائر  لن )عقد مابن مؤمن ومؤمن ل  )مالك ،ولاشيا عل  ماتقد 
او مســت مر( للتــأمن مــن االضــرار الــي تصــي  الطــائر  وركاهبــا والغــري والبضــائ  ومســت دمي الناقــل اجلــوي 

 مقابل اقساط يلت   بدفعها املؤمن ل  للمؤمن(.
 ف بالطائر ./ التعري الفرع الثاني

اســـتهوت اجنحـــة الطيـــور فنـــر االنســـان فقـــرر ان يصـــن  لنفســـ  اجنحـــة يطـــري هبـــا يف الفضـــاء وحـــاول  
ك ريون ان حيلقوا لجنحة صـناعية لنـنهم اخفقـوا يف ذلـك واول حماولـة  جحـة لالنسـان كانـت يف اواخـر 

ريـس بواسـطة الـة تسـم  فـو  اب 2387القرن ال امن عشر. اذ لنن اثنان من الفرنسين من الطريان عـا  
 )البالون( منفو  ابوواء الساخن وكان من تصميم )منجو ليفي (. 
ن ا   يــت ابلطــائرات حيــ  بــو االخــو ويف بدايــة القــرن التاســ  عشــر ظهــرت الــة ذات حمركــات كبــري 

 .(21))ديلربو ارفيل(طائر  ذات سطحن
 هــ   االرتفــاع والتحليــ  يف اجلــو(.ابلــا )جمموعــة اج 2911وقـد عرفهــا القــانون الفرنســي الصــادر ســنة 

لنـن يعــاب علـ  هــ ا التعريـف لنــ  سيشـتمل علــ  اجهـ   اخــرى اىل جانـ  الطــائر  كالصـواريخ واملناطيــد 
 (27)وكما ان  م يهتم ابلغرض االساسي من صناعة الطائر  ال ي يتم ل بنقل البضائ  واالش اص.

اجلهاز ال ي يستطي  البقاء يف اجلو بواسطة ابلا ) 2966وقد عرفتها معاهد  شيناغو الصادر  سنة 
 .(26)رد فعل اوواء(

وال ي اخ  هبا قانون الطريان املدين  2929وه ا التعريف قد اقتبس من معاهد  ابريس الصادر  سنة 
قــانون الطــريان املــدين املصــري رقــم  واملطابقــة للمــاد  الســابعة مــن،املــاد  االوىليف الفقــر  االوىل مــن العراقــي 

ابلــا  حيــ  جـاء فيهـاواملطابقـة للمـاد  ال ال ــة عشـر مـن قــانون الطـريان املـدين السـعودي  2982نة لسـ18
هــا يف اجلــو مــن ردود فعــل اوــواء الغــري املنعنســة مــن ســطح االرض ءي الـة يف اســتطاعتها ان تســتمد بقا)ا

 (25)ابتة واملتحركة(. لالو ت والطائرات ذات االجنحة اوتشمل كافة املركبات اووائية م ل املناطيد والب
لنن يعاب عل  ه ه التعاريف ابلا ذات مفهو  واس  اذ الا تشتمل كل الة تستطي  التحلي  بغـض 
ــــ  وان كانــــت التشــــرتك مــــ  الطــــائر  يف غرضــــها ارــــاص بنقــــل البضــــائ   الن ــــر عــــن الغــــرض امل صصــــة ل

ائر  ابلنامل واصابة الغرياو والي يف بعض االحيان قد تتعرض حلواد  تؤدي اىل اتال  الط ،واالش اص

                                                        
 .111الساب  صــ  صدرامل،ان ر د.اكر  املني - 22
 .1الساب  صــــ  صدرامل ،ان رد.مخيس خضر - 21
 .www.lomazoma.comان ر منتدات جامعة االسنندرية  - 27
 .www.4moltqa.comحب  منشور عل  منتدات ملتق  الشباب عل  املوق  االلنرتوين  ،تعريف الطائر  ان ر - 26
 املعدل. 2936لسنة 268طريان العراقي رقم ان ر قانون ال - 25
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ان يؤمن عل  طائرتـ  لتغطيـة االضـرار  ،كما راينا،الركاب اوالبضائ  بضررممايستوج  عل  مست مر الطائر 
 الي تسببها الطائر .

وتعرفهـــا واثئـــ  التـــأمن علـــ  الطـــائر  للـــا )تلـــك الطـــائر  املـــ كور  يف اجلـــدول مـــ  منائنهـــا واالجهـــ   
ـدر القياسية اراصة هبا  مـ  ايـة اجهـ   او االت اوادوات اضـافية تـ كر بشـنل صـريح يف اجلدول(.هـ ا ُو

 االشار  اىل اتية املصطلحات من حي  مايلي:ـ
لــتاليف التعويضــات الصــغري  وهـــ ه ارســار  ختتلــف مــن حالـــة اىل  (24)ــــ مينــن فــرض خســار  مهـــدر 2

 اخرى حبس  ما اذا كنت الطائر  يف حالة سنون اوحركة.
ــ املســ1 اعد  يف اســتعمال وثيقــة التــأمن علــ  الطــائر  الغــراض التــأمن ااــدود  علــ  الطــائر  اي انــ  ـ

مينن التأمن عل  الطـائر  مـن االخطـار االرضـية فقـط ويـتم حـ   بقيـة االخطـار وهنـا الحتسـ  ارسـار  
 .(23)در  يف حالة ارسار  النلية للطائر هامل

مينن القـول ،لـ ا مـن كـل ماتقـد مـن املناطيـد والصـواريخ جهـ   ن  ايضا م يفـر  مـابن الطـائر  واالا الا
ابن الطــائر  هــي )االلــة الــي تســتطي  االرتفــاع عــن ســطح االرض بواســطة قــو  حمركــة وينــون غرضــها نقــل 

 االش اص والبضائ (.
 سمات عقد التأمين على الطائرة: المطلب الثاني

ريه من العقود اال الا ختتلف يف احنامها عـن يتسم عقد التأمن عل  الطائر  بسمات قد تقرب  من غ
عقـد التـأمن  الفـرع االول:االتية وابلتعاق :ـ  روعبقية العقود ل لك فأننا سنبح  ه ه السمات طبقا للف

عقـد التـأمن  الفرع ال الـ :،عقد التأمن علـ  الطـائر  ملـ   جلـانبن الفرع ال اين:،عل  الطائر  عقد رضائي
 :امسالفرع ارــ،عقــد التــأمن علــ  الطــائر  مــن العقــود التعاوضــية الفرع الرابــ :،تمــايلعلــ  الطــائر  عقــد اح

 عقد التأمن من عقود احللول الش صية.
 :عقد التأمني على الطائر  عقد رضائي.الفرع االول

لعـل املقصـود مــن الرضـائية هنــا هـو ان العقــد ينعقـد مبجــرد تطـاب  االجيــاب والقبـول الصــادر مـن طــريف 
وعـــد  وجـــود شـــائبة تشـــوهبما م ـــل االكـــراه والغلـــط  ،اي ان العقـــد ينعقـــد بتطـــاب  االرادتـــن لطـــريفالعقـــد 

 ،فوا او حتريــراشــمــا لــ لك مــن اتيــة يف م ــل هنــ ا عقــود اذ انــ  ينفــي النعقــاد العقــد ان حيرر  ،والتــدليس
ابلتــأمن ومبجــرد فينفــي لطالــ  التــأمن ان يتقــد  بطلبــ  اىل شــركة التــأمن بشــنل حتريــري يعــربعن رغبتــ  

 (28)ري منتوب.غ صدور القبول من املؤمن ينعقد العقد سواء منتواب ا 

                                                        
املقصود ابرسار  املهدر  / هي خسار  توض  لغرض تاليف التعويضات ارطري  او توعية وحتفي  املؤمن ل   للمحاف ة عل   - 24

حالـة كولـا جا ـة  % ويف2سالمة املسافرين والطائر  وهي ختتلف من حالة اىل حالة فاذا كانت الطائر  يف حالة طريان تنـون ارسـار  
 .19املصدر الساب  صــ ،نقال عن حممد زكي الدين،%1تنون ارسار  

 .71الساب  صــــ صدران ر حممد زكي الدين ، امل - 23
 .33صـــ ،بدون سنة طب ،اجل ء االول،مقدمة يف التأمن  البحري،ان ر د.عصا  سليمان - 28



 

 ع د الر مني عل  الطائر  ال دراسة م ار ة 
 

755 

او مالنها اجراء التـأمن علـ  الطـائر  لنـي يسـتطي  ان حيصـل (29)ان القانون يل   مست مر الطائر  اذ 
 عل  تعويض من خالل  يقو  ابالجراءات الالزمة من اصال  الطائر  او استبداوا.

ت ل  مــن مســـؤوليت  ُــاه الغــري الــ ي قــد يصـــاب ابضــرار مــن جــراء تعــرض الطـــائر  كــ لك لنــي يــو 
رغــم ان الــبعض يــراى ان  ،حلــاد  معن.وهــ ا يف احلقيقــة مشــاب  للتــأمن مــن مســؤولية حــواد  الســيارات

ن الرضـائية هـي اامـا عنـد ابرامـ  تنـون هنـاك الرضـائية علـ  اسـال  ،اجبارية التأمن تنون قبل ابـرا  العقـد
 ،يضا  اىل ذلك (11)قاعد .الن العقد الينعقد مام يتف  الطرفان ويتطاب  اجياب احدتا وقبول االخر.ال

معينــا النعقــاد العقــد اال انــ  حيــ  الطــرا  عقــد التــأمن  ان عــد  اشــرتاط الرضــائية او عــد  اشــرتاط شــنال  
عقد شنليا ابالتفا . من اشرتاط النتابة من اجل اثبات مضمون العقد عند االختال  وابلتايل يصبح ال

تبو  2934وك ا التشري  الصادر عا   ،2971هنا فان التشريعات الفرنسية املقننة لعقد التأمن الصادر  
ومـــا النتابـــة اال لالثبـــات ولـــيس لالنعقاد.وهـــ ا ماتضـــمن   ،رضـــائي ُـــاه القائـــل ابن عقـــد التـــأمن عقـــدخ اال

ذكر ان عقد التأمن عقد رضائي ووثيقة التـأمن هـي حي   2971يوليو  27القانون الفرنسي الصادريف 
ووصــل القبــول اىل علــم املــؤمن لــ   ،قبــل املــؤمن االجيــاب البــات املوجــ  اليــ  مــن املــؤمن اذا ،الثبــات العقــد

واملطابقــة  العراقــيمــن القــانون املــدين  987انعقــد العقــد واصــبح مل مــا لطرفي .وهــ ا ايضــا مــا اكدتــ  املــاد  
الــي جــاء فيهــا )ان عقــد التــأمن عقــد يلتــ   مبقتضــاه املــؤمن ان  املصــري قــانون املــدينمــن ال 363للمــاد  

يف حالـــة وقـــوع احلـــاد   ،مبلغـــا او ايـــراد مرتبـــا او اي عـــوض مـــايل اخـــر ،يـــؤدي اىل املـــؤمن لـــ  او املســـتفيد
 يؤديها املؤمن ل  اىل املؤمن(.اخرى مالية  وذلك يف مقابل اقساط او اية دفعة،ضدهاملؤمن 
حيــ  ان مــاورد يف املــاد  اعــاله م حيــدد شــنال  ،تضــح مــن كــل ذلــك ان عقــد التــأمن عقــد رضــائيي

وه ا يدل عل  ان النتابة ماهي اال شنل خـاص الثبـات عقـد التـأمن يف  (12)خاصا البرا  عقد التأمن.
وبة من بعض االحيان قد تنون مطل و ان ه ه النتابة فيب ،حال االختال  يف مضمون  بن طريف العقد

وينطبــ  هــ ا احلنــم يف  .او للــت ل  مــن املســؤولية ُــاه االخــرين ،املـؤمن لــ  للحصــول علــ  رخصــة معينــة
فمست مر الطائر  او مالنها يطال  بنس ة مـن عقـد التـأمن حـىت يـتمنن مـن  ،حالة التأمن عل  الطائر 

وبة دائما. وعل  الرغم مـن ل لك فان عقود التأمن عل  الطائر  تنون منت ،احلصول عل  رخصة الطريان
رضــائية عقــود التــأمن عمومــا اال الــا تنــدرج حتــت عنــوان عقــود االذعــان حيــ  مي ــل املــؤمن لــ  يف العقــد 

 الطر  الضعيف ال ي اليستطي  املناقشة وليس ل  

                                                        
الطبيعــي او املعنــوي الــ ي يقــو  بتشــغيل طــائر  ختضــ  هيئــة قيادهتــا  الشــ   يالحــظ املقصــود مــن مســت مر الطــائر  هــو / - 29

 .الوامره وسواء كان ذلك حلساب  او نيابة عن ش   اخر
 .32ص 2992سنة ،الطبعة ال ال ة ،احنا  عقد التأمن،ان ر د.امحد شر  الدين - 11
بــريوت ـ لبنــان ،منشــورات احلليب،ة مقارنةعقــد التــأمن  حقيقتــ  ومشــروعيت  دراســ،ان ــر د.عبــد اوــادي الســيد حممــد تقي - 12
 .176ـ177صــ  1117
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وهــ ا مــادف  املشــرع للتــدخل  (11)دون ان ينــون لــ  احلــ  يف مناقشــتها..ســوى ان يقبــل بشــروط املــؤمن
اذ انـــ  اشـــار يف حالــة وجـــود شـــك فانـــ  يفســـر  ،واملوازنــة بـــن الطـــرفن ،ايـــة الطـــر  الضـــعيفمــن اجـــل مح

واملطابقة للماد   عراقياملدين ال قانونمن ال243/1ملصلحة الدين اي الطر  امل عن.وه ا ما اكدت  املاد  
ن قد تضمن شروطا  وكا حي  جاء فيها )ان  اذا مت العقد بطريقة االذعان املصرياملدين  تقننمن ال 269

ي بـ  ضـالطـر  املـ عن فيهـا وذلـك وفقـا ملـا تقتعـدل هـ ه الشـروط او ان تعفـي ان  محنمةجازللتعسفية 
ومينــن القــول مــن كــل ماتقــد  ان عقــد التــأمن علــ  . (17)العدالــة ويقــ  ابطــال كــل اتفــا  خــال  ذلــك(

بـــاط االجيـــاب ابلقبـــول البـــرا  وامنـــا ينفـــي ارت ،عقـــد رضـــائي الحيتـــاج يف انعقـــاده اىل شـــنال خـــاص،الطائر 
وان االذعان الميس طاب  الرضائية الن  ،و ما النتابة اال لالثبات يف حالة االختال  يف املضمون ،العقد

 االجبارية التتوفر اال قبل ابرا  العقد اما بقبول الشروط من قبل املؤمن ل  فتنتفي صفة االذعان.
 رم ليانبني./عقد التأمني على الطائر  مل الفرع الثاني

ان عقد التأمن علـ  الطـائر  مـن العقـود الـي ترتـ  الت امـات متقابلـة علـ  ذمـة طرفيـ  وهـ ا مـا اكدتـ  
جـاء فيهـا )ان عقـد التـأمن عقـد يلتـ   بـ  املـؤمن ابن يـؤدي اىل  اذمـن القـانون املـدين العراقـي  987املـاد  
ا فان عقد التأمن جيد كل طر  في  سببا اللت ا  ه   وعل ،(.....مبلغا من املالل  اواىل املستفيد املؤمن 

فيلتــ   املــؤمن ابلضــمان ويلتــ   املــؤمن لــ  ابلقســط وعلــ  هــ ا تنــون العالقــة بــن الت امــات  ،الطــر  االخــر
اي ان التــ ا  الطـر  االول يـدور وجـودا وعــدما مـ  الت امـات الطـر  االخــر  ،االطـرا  هـي عالقـة تبادليـة

ر يف االداء.والينــال مــن هــ ا القــول االدعــاء ابن التــ ا  املــؤمن ابلضــمان هــو فنــل منهمــا يعتمــد علــ  االخــ
 ،من  الن حتق  ارطر شرط جوهري يف الت ا  املؤمناملؤمن  رطرا هو حتق  ،الت ا  معل  عل  شرط واقف

 .(16)وليس شرط عارض يبد ان حتق  ارطر شرط لتنفي  املؤمن اللت ام  وليس لقيا  ه ا االلت ا 
ويعين ه ا ان وجود العقد يف ذات  ليس احتماليا وامنا يرت   ،يعين ان الت ا  املؤمن الت ا  احتمايلوه ا 

يتوقــف علــ  حــد  مســتقبل احتمــايل غــري حمقــ   ،وان تنفيــ  احــدهم اللت امــ  الت امــات علــ  ذمــة طرفيــ .
مقابــل تعهــد املــؤمن بــدف   ،فــاملؤمن لــ  يلتــ   بــدف  االقســاط املتفــ  عليهــا مســبقا يف وثيقــة التــأمن ،الوقــوع

وهبـ ا ينـون لنـل مـن طـريف عقـد التـأمن الت امـات  (15)مبلج التعويض عنـد حتقـ  ارطـر املـؤمن منـ  ضـده.
لتـاز بتعـدد  ،وهنـ ا فـان بعضـا مـن عقـود التـأمن علـ  الطـائر  ،متقابلة حمدد  او قابلة للتحديد مستقبال

 ،يـ  الطرفـان وهـ ا يطلـ  عليـ  )شـرط املـؤمن لـ  االضـايف(يف املؤمنن وم مبوج  اشرتاط يف العقد يتف  عل
وهــ ا الشــرط يعطــي طابعــا خاصــا ابلنســبة للمــؤمن. النــ  جيــ  ان يطبــ  شــروط الوثيقــة لنــل واحــد مــنهم 

ـــار فـــ2111علـــ  حـــده اي انـــ  اذا دفـــ  املـــؤمن لـــ  االصـــلي )  ر( دينـــا2111املؤمن االضـــايف يـــدف  )(دين
                                                        

 ،بـدون سـنة طبـ  ،االحنا  العامة لعقد التأمن  دراسة مقارنة بن القانونن الفرنسي واملصري،ان ر د.حممد حسا  حممود - 11
 .92ـ91صـــ 

 .284صــ،1118 ،املعار  االسنندرية،اصول عقد التأمن،ان ر د عصا  انور سليم - 17
 .5الساب  صـ  صدرامل ،ان ر د حممد حسا  حممود - 16
 .296صـ 2993،منتبة اجلالء املنصور ،التأمن،اللــــ ان ر د.فتحي عبد الرحيم عبد  - 15
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اثنـــن وهــ ا الشـــرط يــدرج يف الوثيقـــة. ولنـــن هنــاك اعتبـــار اخـــر اال  (دينــار اذا كـــا 1111فــاجملموع هـــو )
اي ان املــؤمن  ،وهــوان االضــرار الــي يســببها املــؤمن لــ  االضــايف او مســت دموه التــدف  اىل املــؤمن االصــلي

االضايف يبق  دون محاية ولغرض تاليف ه ا االمر يدرج يف وثيقة التأمن شرط يسم  )بشرط املسؤوليات 
ويعــين هــ ا الشــرط ان الوثيقــة حتمــي كــل مــؤمن لــ  موجــود ا ــ  يف الوثيقــة علــ  حــده وبــ لك  ،(املقاطعــة

يستبعد االلتبال القائم ابن املؤمن االصلي ل  فقط هو اامي يف الوثيقة. ولنن هناك من يقول لسـتبعاد 
 .(14)ه ا الشرط امل كور ابضافة عبار  )ولنل منهم حقوق  ومصاحل (

وان تعــدد املــؤمنن  ،نــن القــول ان عقــد التــأمن علــ  الطــائر  عقــد ملــ   جلــانبنومــن كــل ماتقــد  ام
وان خاصية االلت ا  هي اراصية الي توفر احلماية للمؤمنن االضافن عل  الرغم من الوثيقة يف االصل ،وم

 ما ذكر .الحتميهم اال ابضافة شرط املؤمن ل  االضايف او شرط املسؤوليات املتقاطعة للمؤمنن وم ك
 /عقد التأمني على الطائر  عقد احتمالي. لثالثاالفرع 

عقد احتمايل ذلك ان اي من املتعاقدين ال يستطي  معرفة ،يالحظ وحب  ان عقد التأمن عل  الطائر 
ما سيعطي وما سياخ  حي  يصع  حتديد مقدار الت امات وحقو  الطرفن يف العقد الن االمـر يتوقـف 

فة االحتمالية تربز صيف املستقبل قد يتحق  او اليتحق .وأتسيسا عل  ذلك فان  عل  حدو  امر معن
ارطـر صـفة من خالل حتديد العقود االحتماليـة الن حتديـد الت امـات وحقـو  الطـرفن يتوقـف علـ  حتقـ  

 وحجم  فهو ال ي حيدد الرابح واراسر،ووقت وقوع  ،املؤمن من 
املـؤمن منـ  ومـن مث اليعلـم املـؤمن لـ  مقـدار مـا يعـود عليـ   اي ان دف  العوض معل  عل  حتقـ  ارطـر

 (13)من كس  واليعلم املؤمن لدى الت ام  بدف  مبلج التأمن وماسيحصل علي  من اقساط.

بــل مــن وــم خصائصــ  لــ لك فــان عــد  وجــود صــفة  ،اذا ان االحتمــال يعتــرب مــن طبيعــة عقــد التــأمن
كمـا يف حالـة ارطـر ال ـين مـن هنـا  ،لوتـوهم الطرفـان بوجـوده االحتمال عند ابرا  العقد يبطل العقد حـىت

فان املشرع العراقي قد ادرج عقد التأمن ضمن العقود االحتماليـة. وهـ ه الصـفة مـن الناحيـة القانونيـة اي 
لت امـات كـل مـن الطـرفن تتوقـف يف االن ،ابعتبار عقـد ذو عالقـة تعاقديـة احتماليـة بـن املـؤمن واملـؤمن لـ 

عل  حتق  ارطر املؤمن من  فأحتمال النس  قائم ابلنسبة لنل من الطرفن عند ابرا  العقد. امـا النهاية 
من الناحية الفنية فان صفة االحتمـال تنـاد تنتفـي يف عمليـة التـأمن الـي ُمـ  الن ـري مـن عقـود التـامين 

ؤمن وــم يتعرضــون رطــر معــن عقــدا مفــردا وامنــا جمموعــة كبــري  مــن املــ،الن املــؤمن اليــرب  يف الغالــ  االعم
بـل انـ  يعمـل وثيـ  اليتعـرض الي جمازفـة او احتمـال  ،فيتقاض  منهم اقساط حمـدد  علـ  اسـال احتمـايل

 .(18)بل ان  يعمل عل  تغطية امل اطر الي تق  الي منهم

                                                        
 .66ـ67صــ ،صدر الساب امل ،ان ر دحممد زكي عبد الرمحن - 14
 .262صـ،1119 ،نر اجلامعيدار الف،عقد التأمن  بن الن رية والتطبي ،ان ر د امحد ابو السعود - 13
 .261صـ ،1115،دار املعار  االسنندرية ،احنا  قانون التأمن ،ان ر دحممد حسن منصور - 18
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  وخاصـة تلـك العقـود ااـدد  القيمـة حيـ،ة قد ختتفي يف عقـود التـأمن علـ  الطائر ييبد ان االحتمال
تنــون شــركة التــأمن مســؤولة عــن تعــويض املــؤمن لــ  يف حــدود م بتــ  يف وثيقــة التــأمن وهــي تســم  وثيقــة 
حمدد  القيمة.ويف حالة حددت خسار  ج يئة وقيا  املؤمن ابالصالحات املطلوبة التدف  االجممـوع املبـالج 

 االتية:
 ـ تناليف املواد واالج اء.2
 ـ االجور املدفوعة. 1
 ة من االجور الفعلية للعمالـ نسبة معين7
ـ تنلفة ارخ  طريقة لنقل الطائر  او االج اء املطلوبة لالصال  وك لك تناليف اعاد  الطائر  بعد 6

 اصالحها اىل منان احلاد  او اىل مطار موطنهااو ايهما اقرب.
 حالـــة وبصـــفة عامـــة فهـــي تقـــو  بـــدف  املبـــالج بشـــرط ان الي يـــد التعـــويض عـــن القيمـــة املتفـــ  عليهـــا يف

وهــ ا كلــ  مــن اجــل اســتبعاد عنصــر االحتمــال الــ ي جيعــل العقــد مــن (19)حــدو  خســار  كليــة للطــائر  
قـد اشـنلوا علـ  عقـد  ،الن  يستند اىل املقامر  والرهان ل لك فان فقهاء املسلمن ،الناحية الشرعية ابطال

شـركات التـأمن ابلتـأمن  حيـ  تقـو  ،التأمن مـن الناحيـة الشـرعية بسـب  احتوائـ  علـ  عنصـر االحتمـال
 عل  التأمن عل  الشيء ملد  غري معينة مقابل االقساط الي يدفعها املؤمن ل . 

وه ا جيعل العقد قريبا من عقود الغرر والتدليس ل لك فان فقهاء املسلمن بينوا طرقـا يـتم مـن خالوـا 
م  حتديـد الوقـت يف  ،اية ولايةازالة االشنال من عقود التأمن. وذلك من خالل حتديد مبلج القسط بد

عقــد التــأمن اي عــد  تــرك الوقــت مفتــو  حــىت يســتبعد عنصــر االحتمــال يف حتقــ  ارطــر املــؤمن ضــده.اذ 
قسط التأمن ،()ان  جي  ان يعن يف التأمنالقاسم اروئي ) يف كتاب منهاج الصاحلن للسيد ايجاء 

 (71)وتعن املد  بداية ولاية(

( يف كتـاب منهـاج الصـاحلن )غـري ان املتعـار  لـدى شهيد حممـد صـاد  الصـدر )وايضا ماذكره ال
بــل  ،شـركات التــأمن هـو ان جربالــا لل سـار  اا كانــت.غري ان هــ ه اجلهالـة ممــا خيـل بصــحة العقـد فقهيــا

جيــ  ان ينــون االمــر حمــددا مــن  حيــة ارســران ومقــدار الــدف  يف مقابلــ  مــام يرجــ  اىل امــر تقــرييب يرقــ  
والينون احد الطرفن مغررا بـ  وخمـدوعا وامـا االقسـاط الشـهرية فتنـون حمـدد  بتحديـد مـدهتا  ،العر  في 

 (72)وكميتها فال اشنال يف ه ه الناحية( 

وايضـــا مـــاورد يف منهـــاج الصـــاحلن للســـيد علـــي احلســـيين السيســـتاين )دا  ظلـــ ( )ان مـــن اركـــان عقـــد 
ويـ كر الشـيخ سـيد سـاب  يف . (71)ديد مقدار االقساط املدفوعـة(التأمن تعين مد  العقد بداية ولاية وحت

                                                        
 .131صــ ،1119 ،دار احلرية ،التأمن  البحري واجلوي،ان ر د عبد اللـــ توفي  اولباوي - 19
 .24صــ ،1114،املرتض  دار،املعامالت،منهاج الصاحلن،ان ر السيد ابو القاسم اروئي - 71
النجـــف  ،هيئـــة تـــرا  الشـــهيد الصـــدر ،اجل ء ال الـــ ،منهـــاج الصـــاحلن ،(ان ـــر الســـيد الشـــهيد حممـــد ابقـــر الصـــدر ) - 72
 .799صـ  1122،،االشر 
 .725صـ ،2672 ،اجل ء االول ،منهاج الصاحلن ،ان ر السيد علي احلسيين السيستاين - 71
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كتابـــ  فقـــ  الســـنة )ان عقـــد التـــأمن الينطبـــ  علـــ  عقـــد يصـــحح  الشـــرع االســـالمي النـــ  يعتمـــد عنصـــر 
االحتماليـــة فمجـــرد حتقـــ  ارطـــر يـــدف  شـــركات التـــأمن اىل دفـــ  مبـــالج ضـــ مة التتناســـ  مـــ  االقســـاط 

يســب  اثــراء يف جانــ  املــؤمن لــ  علــ  حســاب املــؤمن وهــ ا يــدخل ضــمن ممــا  ،املســتوفا  مــن املــؤمن لــ 
لــ ا جيــ  ان حتــدد مــد  العقــد بدايــة ولايــة وحتــدد  ،موضــوع اكــل امــوال النــال ابلباطــل وهــو حمــر  شــرعا

  (77).(االقساط املدفوعة عل  ضوء املد 

الحتوائـ  علـ  عنصـر  جنـد ان عقـد التـأمن يف االسـال  غـري جـائ  ،من خالل ماتقد  من اراء الفقهاء
حيـ  اليعلـم املـؤمن مـىت يتحقـ  ارطـر املـؤمن  ،الي تضفي عل  املعاملة طاب  الغرر واملقـامر  ،االحتمالية

وقد حتد  خسار  تدف  املؤمن اىل دف  مبالج ض مة للمؤمن لـ  ،وماهي ارسار  الي سو  حتد  ،من 
لايــة املطــا  اىل اشــنال مفــاده اكــل امــوال  وه اســيقود يف ،واثــراء للمــؤمن لــ  ،ممــا يسســب  خســار  لــ 

لــ لك يــ كر فقهــاء املســلمن ضــرور  تعيــن املــد  بدايــة ولايــة مــ  حتديــد مقــدار القســط  ،النــال ابلباطــل
ومن مث تــ ال االحتماليــة وبــ لك يفضــي دافــ  الشــرعية علــ  العقــد والوجــود للنســ  دون ســب  ،املــدفوع

 اواالثراء عل  حساب االخر.
 / عقد التأمني على الطائر  من العقود التعاوضية. عالفرع الراب

عقد التأمن كغريه من العقود عقد تعاوض او معاوضة وهنا تنتفي نية التربع فعقـد التـأمن مـن العقـود 
حبي  ان  ،وه ا يعين ان كال من الطرفن املتعاقدين أيخ  مقابال ملا اعطاه ،التجارية الي تتناىف ونية التربع

لم مقابال للتأمن يتم ل يف اقساط التأمن الي يدفعها املـؤمن لـ . وكـ لك فـان املـؤمن لـ  اخـ  املؤمن يست
 مقابال ملا اعطاه يتم ل ه ا املقابل مببلج التعويض يف حالة حتق  ارطر املؤمن ضده.

 ولنـن يـرد علـ  ،وقد اليتحقـ  ارطـر املـؤمن ضـده ممـا يـؤدي اىل اثـراء املـؤمن لـ  علـ  حسـاب املـؤمن
وهبـ ا فهـو يعطـي االمـان للمـؤمن  ه ا الراي ابن املؤمن يتحمل تبعة امل اطر من سواء حتق  ارطـر ا  ال.

 .(76)ل  وه ا االمان الينون اال مبقابل وليس جما 
وه ا يعين ان عقد التأمن المينن ان ينقل  اىل عقد تربع حىت يف احلالة الي الحيصل فيها املؤمن لـ  

  (75)النعدا  نية التربع لدى الطرفن.عل  مبلج التأمن 

هــ ا ويــ ه  الــبعض يف الفقــ  اىل القــول ابن التــ ا  املــؤمن اليقتصــر حتديــدا علــ  مبلــج التــأمن ولننــ  
مينح االمان اىل املؤمن ل  بغض الن ر عن الت ام  ابداء االقساط وك لك فان مبلج التأمن قد حيصـل عليـ  

وقـوع ارطـر وان عـد  حصـول املـؤمن لـ  علـ  مبلـج التـأمن اليـؤثر علـ  املؤمن ل  او ال حيصـل عليـ  تبعـا ل
فمقابــل االقســاط قــد  ،طبيعــة عقــد التــأمن فــال يتحــول اىل عقــد تــربع النتفــاء نيــة التــربع لــدى املــؤمن لــ 

                                                        
 .13صـ 1117 ،الطبعة االوىل،بريوت ـلبنان ،دار الفنر للطباعة،اجل ء ال ال ،سنةفق  ال ،ان ر الشيخ سيد ساب  - 77
دار اليــازوري ،الطبعــة االوىل ،د هاشــم فــوزي ادار  التــأمن  وارطــر،د حســن مجيــل،دســنان الشــبييب،ان ــر د يوســف حجيم - 76
 .37سصــ،1122،للطباعة
 .161صـ 1122 ،الطبعة االوىل،دار الوائل للطباعة،دراسة مقارنة،احنا  التأمن،ان ر دـ د غازي خالد - 75
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فــان املــؤمن  ،ينحصــر ابالمــان الــ ي مينحــ  لــ  املــؤمن ســواء حتقــ  ارطــر ا  ال.ولنــن ان صــح هــ ا الــرأي
وهـ ا املقابـل يتم ــل ابالقسـاط الـي يــدفعها مسـت مر الطـائر  او مالنهــا)املؤمن  ،ان االمبقابـل لــ الميـنح االمـ

 (74)ل ( لشركة التأمن فعندما يقبل املؤمن تغطية خطر معن فان  يبي  االمان للمؤمن ل .
ه مـن اتفاقـات ؤ واليؤثر يف العقد مايتم اجـرا ،مما تقد  مينن القول ان عقد التأمن يتناىف ونية التربع و

ولـيس اىل مايعاصـره مـن اتفاقـات او مـايرد  ،الحقة علي  كاالشرتاط ملصلحة الغـري الن العـرب  بـ ات العقـد
 الحقا علي  من شروط.فالعرب  بعقد التأمن حل ة ابرام .

 /عقد التأمني من عقود الحلول الشخصية. الفرع الخامس
فمــن حــ  شــركة التــأمن بعــد دفعهــا التعــويض اذا مـا حتقــ  للمــؤمن لــ  حــ  يف مواجهــة شــ   اثلـ  

ومطالبتــ  بقيمــة االضــرار الــي ســب  وان دفعتهــا. وهــ ا هــو مبــدا حــ  ،الرجــوع علــ  هــ ا الشــ   ال ال 
احللـول او الرجـوع الــ ي يـرتبط ارتباطـا وثيقــا ومباشـرا مببــدا التعـويض او العقـود التعويضــية ذلـك ان العقــود 

   احللول كواثئ  احليا  واحلواد  الش صية م ال.غري التعويضية اليعمل فيها مبدا ح
امــا يف جمــال نشــاط الطــريان فيوجــد شــرط يف الوثيقــة حيــ  فيهــا لشــركة التــأمن الرجــوع علــ  مــن ســب  

ومطالبت  بتعويض االضرار قبل قيا  الشركة ابلدف  والسب  الرئيس هو  ،احلاد  او الضرر ابسم املؤمن ل 
و االضــرار الالحقــة ويف احلــواد  الــي حتــد  خــارج ســيطر  طــاقم  ،لطــائر ضــ امة مبــالج التــأمن وينــل ا

وحتـــت ال ـــرو  االعتياديـــة اصـــبح مـــن االجـــراءات املعتـــاد  هـــ ه االا  يف امرينـــا م ـــاال ادخـــال  ،الطـــائر 
كمســـؤولن عـــن احلـــاد  علـــ   صـــليحها(ت منتجـــي او مصـــممي الطـــائر  او املســـؤولن عنهـــا )صـــيانتها او

حـ  احللـول يف املشـاركة يف التعويض.هـ ا وقـررت حـاالت ك ـري  قـا  املـؤمن لـ  ابلتنـازل  السواء يف حـاالت
وقــد ادى ذلــك اىل حرمــان شــركة  ،عــن املســؤولية الــي حتققــت لــ  علــ  شــ   اثلــ  تســب  يف احلــاد 
 .(73)التأمن يف حقها ابلرجوع عل  املتتسب  يف احلاد  ومطالبت  ابالضرار

 خصي لاللتزام بالتأمين على الطائرةالنطاق الش: المطلب الثالث

ملعرفة النطا  الش صي لاللت ا  ابلتأمن عل  الطائر  البد لنا من معرفة موقف التشريعات الـي تعـا  
موضوع التأمن وهل لي  بـن جنسـيتها ا  حبسـ  االقـاليم الـي تشـغلها عنـد العمـل وـ ا سـو  نسـتعرض 

 وقف املصري والعراقي.امل
اذ انــ  ،املصــري اليفــر  يف االلتــ ا  ابلتــأمن مــابن الطــائرات الوطنيــة والطــائرات االجنبيــةاذ ان املشــرع 

 يوج  عل  مست مر الطائر  الي تعمل يف االقليم املصري ان يؤمن عل  طائرت  بغض الن ر عن جنسيتها.
لـــ  ولنـــن حتديـــد شـــ   امللتـــ   ابلتـــأمن ي ـــري صـــعوبة يف بعـــض االحيـــان حيـــ  يـــتم القـــاء العـــ ء ع
 ل لـــ مســـت مر الطـــائر  للتـــأمن عليهـــا رغـــم ان هنـــاك صـــورمن املســـؤوليات مـــن املفـــروض اال يتحملهـــا املؤمـــ

                                                        
صـ  1122دار النت  القانونية للنشر والتوزي  ،التأمن  واحنام  واسسس  دراسة حتليلية مقارنة،ان ر د ابسم حممد صاو - 74

 .39.1ـ 38
 .28صدر الساب  صـ امل ،ان ر حممد زكي عبد الرمحن - 73
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عرفت يف فقرهتا  2982املصري الصادر سنة  املدين الطريان )املست مر(.حي  ان املاد  االوىل من القانون
اما بنفس  او ،ائر  بغرض الربحال امنة مست مر الطائر  )ابن  كل ش   طبيعي او معنوي يقو  بتشغيل الط

 بتاجريها للغري وختض  هيئة قيادهتا الوامره(.
مث يف الفقر  العاشر  من املاد  نفسـها عرفـت الناقـل اجلـوي ابنـ  )كـل شـ   طبيعـي او معنـوي يقـو  

 .(78)ابست مار خط او خطوط جوية لنقل الركاب والبضائ  او اي منهما(
ابلفقرتن  2936لسنة  268املدين العراقي رقم  الطريان وىل من قانونوه ا مطاب  ملا ورد يف املاد  اال

(16،27)(79). 
ل لك فانـ  اخـ   ،يتضح من تعريف القانون املصري للمست مر ابن عمل  يتوقف عل  تشغيل الطائر 

 بن ر االعتبار فروض اتجري الطائر .
 وحي  ان اتجري الطائر  ينون عل  فرضن تا:

 فينون طاقمها اتبعا للمستاجر. ــ اتجريها عارية2
 ــ اتجريها ابلطاقم فينون طاقمها اتبعا للمؤجر وينت  ب لك صفة املست مر دون املستاجر.1

يتوقـــف عملـــ  علـــ   اذ ،امـــا الناقـــل اجلـــوي فـــال عالقـــة لـــ  بتشـــغيل الطـــائر  حســـ  مـــاورد يف التعريـــف
 و اي منهما.است مار خط اوخطوط جوية لنقل الركاب او الربيد او البضائ  ا

 .بعبار  اخرى هو ذلك )الش   الطبيعي او املعنوي ال ي يتوىل مشروع النقل اجلوي(
ينتس  ه ا الش   صفة الناقل سواء كان مالنا للطائر  الي تقـو  ابلنقـل او مسـتاجرا وـا  من مثو 

 عارية او ابلطاقم.
 ـل اجلوي تا:ن جيم  فيهما الناقل اجلوي بن صفي املست مر والناقاهناك فرض و
 ـ الفرض ال ي ينون الناقل اجلوي هو مالك الطائر .2
 ــ الفرض ال ي ينون الناقل اجلوي مستاجرا للطائر  عارية.1
الـ ي ينـون فيـ  الناقـل اجلـوي مسـتاجرا  ،نشهد انفصال لصفي الناقل اجلوي واملست مر يف الفـرض اذ

 للطائر  ينون املستاجر  قال جوا.نما يعد مؤجر الطائر  مست مرا بيللطائر  ابلطاقم ف
 فاذا انتقلنا اىل تطبي  ه ه التعاريف لتحديد النطا  الش صي لاللت ا  ابلتأمن عل  الطائر .

الــي تصــي  متلقــي خدمــة النقــل  ،لوجــد  ان مســت مر الطــائر  ســينون مل مــا ابلتــأمن ضــد االضــرار
يف حــن املســؤول عــن هــ ه االضــرار ، قــال جــوا ابلــرغم مــن عــد  مســؤوليت  يف االحــوال الــي اليعــد فيهــا

 الينون مل ما ابلتأمن من تلك املسؤولية.
 اما عن املسؤوليات االخرى املوجبة للتأمن فالي ري الن  املصري اي اشنال يف التطبي .

                                                        
 .2982لسنة  218 قانون الطريان املدين املصري رقم - 78
 املعدل. 2936لسنة  268قانون الطريان املدين العراقي رقم  - 79
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فيبدو الت ام  عـن  ،ذلك ان مست مر الطائر  مسؤول عن االضرار الي تلح  ابلغري عل  سطح االرض
 طبيعيا ومسؤوليت  حقيقية.ذلك 

كـانوا اتبعيـن ملـؤجر أفسـواء ،)طاقم الطائر ( ال ين يتعرضون مل اطر الطريان اما ابلنسبة للمست دمن
فأن املتبوع ينتس  يف كـل االحـوال صـفة املسـت مر ممـا جيعـل الت امـ  ابلتـأمن  ،ملستأجرها عارية  الطائر  ا

 عن ه ه االضرار طبيعيا. 
 ،يـراد ان جيعـل التـأمن علـ  الطـائر  لضـمان املسـؤوليات الناشـئة عـن امل ـاطر اجلويــة فقـد ،ذلـكوإزاء 

مسـت مر  ويتعن ان جيعل الناقل اجلوي ال،فان  جي  ربط االلت ا  ابلتأمن بنل صور من صور املسؤوليات
عل  ما الطائر  الطائر  مل ما ابلتأمن ضد املسؤولية عن االضرار الي تصي  الركاب واالمتعة الي تنون 

 وه ا مافعل  املشرع املصري.
ومـن مث  ،واذ مـافرض االلتـ ا  علـ  عـات  الناقـل اجلـوي فانـ  سـيق  علـ  كـل مـن ينتسـ  هـ ه الصـفة

للحصـــول علـــ  تصـــريح الطـــريان وخاصـــة لتلــــك  ا  فـــان املشـــرع املصـــري جعـــل التـــأمن علـــ  الطــــائر  شـــرط
 (61)الطائرات الوطنية الي تعمل يف االقليم.

نــ ا ان النطــا  الش صــي لاللتــ ا  ابلتــأمن علــ  الطــائر  اليقــف عنــد هــ ا احلــد بــل ايضــا يشــمل وه
املودع لديهم الطائرات اي مالني ح ائر الطائرات حي  الم ينونون مسؤولن عن االضرار الي تصي  

 الطائر  املودعة لديهم اذا م يب لوا العناية الالزمة للحفاظ عليها.
ن عـن االضــرار الــي تصـي  الشــ   ال الــ  مادامـت الطــائر  حبــوزهتم اذا ثبــت و لوكـ لك فــالم مســؤو 

ل لك فهم جمربون عل  التأمن عل  الطائر  لني يت لصوا من املسؤولية املرتتبة مـن اصـابت الغـري  ،اتاوم
 لنن املـودع لـديهم الطـائر  يت لصـون مـن هـ ه املسـؤولية عـن طريـ  تضـمن عقـد التـأمن شـرط ابالضرار.

علـ  ان ي بتـوا يف حـال ظهـور نـ اع بشـان مضـمون العقـد  ،عد  املسؤولية عن االضرار الي تسـببها الطـائر 
 ابن مالني الطائرات لديهم علم هب ا الشرط والعنس صحيح.

ها مبوجـ  قـروض قـدمت مـن قبلهـا ؤ لـي مت شـراوك لك فان املصار  ايضا قـد تـؤمن علـ  الطـائرات ا
 (62)وذلك من اجل اااف ة عل  مبلج القرض.اىل شركات ارطوط اجلوية 

 ومن كل ماتقد  جند صعوبة يف حتديد ش   امللت   ابلتأمن وفقا القانون املصري.
فال جند صعوبة يف حتديد شـ   امللتـ    2936لسنة  268خبال  قانون الطريان املدين العراقي رقم 

لطائراهتـا وهـي يف نفـس الوقـت تعتـرب  قـال  د ابلتأمن حي  ان شركة ارطوط اجلويـة هـي املسـت مر  الوحيـ
 (61) جوا ل لك فهي املل مة ابلتأمن عل  طائراهتا.

                                                        
ان ر. هاين دويدار ـالتأمن  اجلوي حب  مقد  اىل مؤلر اجلديد يف جمال التأمن  ـ منشورات احلليب احلقوقيةـ بريوت لبنان ـ  - 61
 .216ـ 211ـ صــ  1114
 .45ـ  24ـ صــــــــــــــ  الساب  صدران ر حممد زكي عبد الرمحن ـ  امل - 62
ان ر ش ى حسـن زل لـة ـ واثئـ  أتمـن الطـريان والشـروط العامليـة املسـتعملة يف تطبيقهـا يف السـو  العراقيـة ـ حبـ  مقـد  اىل   - 61

 .245ـصـــــــــــــــ 2938كلية االدار  واالقتصاد ـ جامعة بغداد 
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وجد صعوبة يف حتديد ش   امللت   ابلتأمن عل  الطائر  وذلك  ،ومينن القول ان املشرع املصري قد
ال   املست مر يف فروض  لعد  وجود جهة مت صصة ابدار  ارطوط اجلوية املصرية وما يتعل  هبا اذ ان  اتر 

 معن ابلتأمن واتر  اخرى ال   الناقل اجلوي ابلتأمن.
خبال  املشرع العراقي ال ي م جيد صعوبة يف حتديد النطـا  الش صـي لاللتـ ا  ابلتـأمن لوجـود جهـة 

ك هــي املســت مر و الناقــل اجلــوي يف نفــس الوقــت لــ ل عــدت ،مت صصــة ابدار  ارطــوط اجلويــة العراقيــة الــي
  فهي املل مة ابلتأمن عل  الطائرات التابعة وا اال وهي ارطوط اجلوية العراقية وكما ذكر  انفا.

 الخاتمة

بعد ان انتهينا وهلل احلمد من حب نـا )عقـد التـأمن علـ  الطـائر  ـ دراسـة مقارنة(فقـد توصـلنا مـن خـالل 
نـن ان تعـا  مـن خـالل عـد  مقرتحـات البح  والتحليل اىل است الص عـد  نتـائ  اوال وهـ ه النتـائ  مي

 والي أنمل ابملشرع العراقي االخ  هبا وهي كااليت:ـ
 اوال:النتائج 

ــ يتضــح لنــا ان عقــد التــأمن علــ  الطــائر  مــاهو اال ادا  للحــد مــن االاثر املاليــة البالغــة الســوء الــي 2 ـ
و االضــــرار الــــي تصــــي  هينلهــــا تلحــــ  مبســــت مر الطــــائر  نتيجــــة لالضــــرار الــــي تســــببها للغــــري او لركاهبــــا ا

 ومست دمي املست مر.
نالحــظ ان هنــاك دورا كبــريا لالتفاقيــات الدوليــة يف تن ــيم كيفيــة تعــويض املضــرورين الــ ين تعرضــوا  .1

حلــواد  الطــريان ووضــ  الضــوابط اراصــة ابلتعــويض وعــد  اعمــال القــانون الــوطين يف حــال تعارضــ  مــ  
ها املشــرع والــي التوجــد يف االتفاقيــة فهــي تطبــ  مــ  االتفاقيــة جنبــا اىل االتفاقيــة ماعــدا القواعــد الــي يضــع

 جن .
ان عقد التأمن عقد رضـائي الحيتـاج اىل اختـاذ شـنل خـاص وامنـا ينفـي ارتبـاط االجيـاب ابلقبـول  .7

ومـــا النتابـــة اال لالثبـــات يف حالـــة االخـــتال  ابملضـــمون وان االذعـــان ال يبعـــد طـــاب  الرضـــائية الن صـــفة 
 بار تتوفر قبل ابرا  العقد والقبول لشروط العقد اليعد اذعا .االج
ـ يتضح لنا ان القانون قد  ح للمؤمن يف حالة عد  لنن  من الا  اجراءات التأمن ان أييت ببدائل 6

حــددها القــانون ومــن مث يســتطي  ادخاوــا يف جمــال النشــاط اجلــوي حلــن اكمــال االجــراءات التــأمن البــرا  
 العقد.
 ت الطريان املدين اال ان  م يعطِّ ان املشرع قد اوكل تقدير مدى كفاية الضما ت للتأمن اىل سطا .5

الــ   سـلطات الطـريان املــدين بتطبيـ  احنـا  اتفاقيــة  ،مـن جانـ  ،سـلطة واسـعة وـا وامنــا قيـدها بقيـود فهــو
 .عند توفر متطلباهتاال مها بتطبي  احنا  اتفاقية روما  ،ومن جان  اخر،عند توفر شروطها شووار 

الح نــا ســابقا ان مســت مر الطــائر  مينــن ان ينــون مالنــا للطــائر  اومينــن ان ينــون مــؤجرا وــا او  .4
 حائ ا وا مبوج  عقد معن يسمح ل  ابحلياز .
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 ثانيا:املقيرحات 
هتمـا  النـايف عل  الرغم من الدور البارز لعقد التأمن عل  الطائر  يف البيئـة اجلويـة اال انـ  م حيـظ ابال

مــن فقهــاء القــانون العراقــي وعليــ  نقــرت  االخــ  ابملقرتحــات التاليــة البــراز دور واتيــة هــ ا العقــد يف اجملــال 
 اجلوي ولعل من ابرزه ه املقرتحات هي:ـ

املعـــدل مـــ  وضـــ   2936لســـنة 268نقـــرت  وضـــ  تعليمـــات لقـــانون الطـــريان املـــدين العراقـــي رقـــم  -2
ل  الطائر  ملا و ا العقد من اتية خاصة ذلك ان الطائر  ترت  اضرارا مالية تعريف خاص بعقد التأمن ع

 ابلغة السوء تلح  مبست مر الطائر .
نقرت  ابن يقو  املشـرع العراقـي بوضـ  قـانون يسـمح للشـركات اراصـة ابلـدخول يف جمـال التـأمن  -1

اصــة ان املرحلــة الراهنــة قــد ادت اىل علــ  الطــائرات وان ال ختــت  فقــط بشــركة التــأمن الوطنيــة العراقيــة خ
 انتعاش االقتصاد العراقي.

ك لك نقرت  عل  املشرع العراقي بوض  تشري  خاص مينن من خالل  شركات الطريان ابلدخول   -7
يف جمال است مار الطائرات خاصة ان العرا  عل  ابواب انتعاش اقتصادي واسو  بدول اجلوار الي م ُعل 

 ية حصرا بيد الدولة وامنا فتحت اجملال للشركات اراصة لالست مار.شركات ارطوط اجلو 
من القانون املـدين العراقـي ببيـان اجلانـ  الفـين  911نقرت  عل  املشرع العراقي تعديل ن  املاد   -6

 وحقيقت  الرابطة بن الطرفن )املؤمن واملؤمن ل ( وعد  االقتصار عل  اجلان  القانوين فقط.
الفقر  االوىل بعد  املساوا  بن حالة كتمان املـؤمن لـ   983املشرع تعديل ن  املاد  نقرت  عل   -5

اية بيا ت عن ارطر وحالة تعمده تقد  بيا ت كاذبة ابن يدخل احلالة ال انية ضمن الفقر  ال انية للماد  
ة النــ  كــان قاصــدا تقــد  اعـاله ومســاواهتا مــ  املــؤمن لـ  ســيء النيــة النــ  يف احلالـة ال انيــة ينــون ســيء النيـ

 بيا ت كاذبة.
ندعو املشرع اىل تضمن قـانون الطـريان املـدين العراقـي نـ  جيـرب املسـت مر علـ  التـأمن وذلـك مـن -4

اجـــل محايـــة املســـت مر مـــن االاثر الـــي ترتـــ  علـــ  حتطـــم الطـــائر  ويف نفـــس الوقـــت ضـــمان ملـــن تضـــرر مـــن 
 الطائر .
ن جيعل للمضرورين اولوية عل  الضما ت الي يقدمها املست مر كما نقرت  عل  املشرع العراقي اب  -3

قبل ابرام  عقد التأمن عل  الطائر  وان خيص  ه ه االولوية للوطنين وتعلي  حـ  االجانـ  علـ  شـرط 
حبيــ  يــتم  ،وذلــك عــن طريــ  وضــ  نــ  يعطــي حــ  امتيــاز للمضــرور علــ  مبلــج التــأمن ،املعاملــة ابمل ــل

 ات االخرى اىل ان يتم تعويض كافة املضرورين.أتخري كافة املستحق
ـ كما نقرت  عل  املشرع بوض  احنا  خاصة ابلنفالة الي يقدمها املصر  لنفالة مست مر الطـائر  8

وذلك الن ه ا النوع من النفالـة خيتلـف لحنامـ  عـن النفالـة املقـرر  بنصـوص  ،يف حال تسببها ابضرار
ست مر بتعويض املضرورين مببالج ض مة جدا وان تنون دولة املست مر هي اذ الا تنفل امل ،القانون املدين

 الضامنة عل  اعتبار الا حمل ثقة.



 

 ع د الر مني عل  الطائر  ال دراسة م ار ة 
 

745 

مينن ان ينون عقد التأمن عل  الطائر  مبنيا عل  اسال القيمة املتفـ  عليهـا أي ان يـتم حتديـد  -9
 مبلج التأمن والوقت وه ا ما يرف  طاب  الغرر عن عقد التأمن.

 المصادر

 اوال/ كتب اللغة  
 بدون سنة طب .،اجل ء ال اين،دار احياء الرتا  العري،بريوت ـ لبنان،لسان العرب ،ـ ابن من ور2
 بدون سنة طب . ،دار احلدي  القاهر ،القامول اايط،الفريوز اابدي،ـ حممد الدين حممد بن يعقوب1
 .2987،النويت،دار الرسالة،خمتار الصحا ،ـ حممد بن اي بنر الرازي7

 ثانيا / كتب الفقه االسالمي  
 .1114،دار املرتض ،املعامالت،منهاج الصاحلن،ـ السيد ابو القاسم اروئي2
هيئــــة تــــرا  الشــــهيد ،اجل ء ال ال ،(.مــــنه  الصــــاحلنالســــيد الشــــهيد حممــــد صــــاد  الصــــدر ) .1
 .1122،النجف االشر ،الصدر
 هـ.2672،اجل ء االولمنهاج الصاحلن. ،ـ السيد علي احلسيين السستاين7
الطبعـــــة  ،بــــريوت ـ لبنــــان ،دار الفنـــــر للطباعــــة،اجل ء ال الــــ ،فق  الســــنة،الشــــيخ ســــيد ســـــاب  .6
 .1117،االوىل

 الكتب القانونية  ثالثا /
 . 1119،دار الفنر اجلامعي،عقد التأمن بن الن رية والتطبي ،ـ د. امحد ابو السعود2
 .2992 ،الطبعة ال ال ة،احنا  عقد التأمن،ـ د.امحد شر  الدين1
 بدون سنة طب .،تونس،دراسة حتليلية وشر  عقود التأمن،التأمن الربي،ـ البشري زهر 7
دار النتــ  القانونيــة للنشــر ،التأمن واحنامــ  واسســ  دراســة حتليليــة مقارنــة،د.ابســم حممــد صــاو .6
 .1122،والتوزي 
 .1119،دار احلرية،جلويالتأمن البحري وا،ـ د.عبد اللـــ  توفي  اولباوي5
ـــــ  ومشروعيت ،د.عبـــــد اوـــــادي الســـــيد حممـــــد تقي .4 ـــــأمن حقيقت منشـــــورات ،دراســـــة مقارنة،عقـــــد الت

 .1117،احلليب.بريوت ـ لبنان
 .1118،االسنندرية،دار املعار ،اصول عقد التأمن،ـ د.عصا  انور سليم3
 نة طب .بدون س،اجل ء االول ،مقدمة يف التأمن البحري،ـ د.عصا  سليمان8
 .1122،الطبعة االوىل،دار الوائل للطباعة،احنا  التأمن دراسة مقارنة،ـ د.غازي خالد ابو عراي9

 .2993 ،منتبة اجلالء املنصور ،التأمن،ـ دـ فتحي عبد الرحيم عبد اللــــ21
 .1115،االسنندرية،دار املعار ،احنا  قانون التأمن،ـ د.حممد حسن منصور22
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قانون الطريان التجاري يف ضوء القـانون اللبنـاين واالتفاقيـات ،دهاين دويدار،د العرييند.حممد فري .21
 .2995،دار النهضة العربية،الدولية
الطبعــة ،ادار  التــأمن وامل اطر،د.هاشــم فــوزي،د.حســن مجيل،د.ســنان كاظم،د.يوســف حجيم .27
 .1122،دار اليازوري،االوىل

 رابعا /البحوث وامليالت 
حبــــــــ  يف منشــــــــورجملة الدراســــــــات ،االعمــــــــال القانونيــــــــة الــــــــوارد  علــــــــ  الطائر ،املنيد.اكــــــــر   -2

 .1118ـ1114،منشورات احلليب،القانونية
حب  منشور يف جملة القضاء العدد ،يف ميدان النقل اجلوي،تطور التشري  املصري،د.مخيس خضر -7
14. 

حب  ، تطبيقاهتا يف السـو  العامليـةواثئ  الطريان والشروط العاملية املستعملة يف،ش ى حسن زل لة -6
 .2938،جامعة بغداد،مقد  اىل كلية االدار  واالقتصاد

لســنة  269الن ــا  ارــاص ملســؤولية الناقــل اجلــوي وقــانون التجــار  رقــم  ،د.طالــ  حســن موســ  -5
 .14،العدد ال اين،حب  منشوريف جملة القضاء،2931
 ،انونيـــة يف جمـــال التـــأمن والضـــمان ابلعـــام العـــريسلســـة حبـــو  ق،التأمن اجلوي،د.هـــاين دويـــدار -4 

 .1114،بريوت ـ لبنان ،احلقوقية ،منشورات احلليب
 خامسا/ القوانني 

 املعدل. 2936لسنة  268ـ قانون الطريان املدين العراقي رقم 2
 .2982لسنة  218ـ قانون الطريان املدين املصري رقم 1

 سادسا/مصادر االنيرنيت 
 www.lomazoma.com االلنرتوين.ة االسنندرية عل  املوق  ـ منتدات جامع2
 www.4moltqa.comتعريف الطائر  عل  املوق  االلنرتوين ،ـ منتدات ملتق  الشباب1
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