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Abstract:  

The carrier is bound to several contractual obligations, regarding carrying 
goods from one place to another on the basis, of which the contract of carriage 
whih fulfills all its legal and objective conditions is concluded, The first of these 
objectives is the reception of the goods from the consignor at the airport or at any 
agreed upon airport, and handingthem over to the addressee. This would be the 
last legal step of the air carriage contract. an important feature of  goods carriage 
contract is the obligation by the shipper to deliver the goods safely, carefully and 
on time 

Keywords: shipper ; Air transport ; care ; goods 
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