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عقد الفندقة وتحديد خصائصه، إضافة الى تحديد الطبيعية التعرف على مفهوم إلى هدفت هذه الدراسة      

وقد  ،التشريعات العربية في هذا المجالالقانونية له، واآلثار المترتبة عليه، وذلك وفقًا للقانون األردني، وبعض 

من العقود عقد حيث أن هذا الالمشرع األردني لم يعالج عقد الفندقة بنصوص خاصة،  أنالى الباحث  توصل

طبيعة مركبة، يتكون من عقود متعددة امتزجت واتحدت فيما  يمكن تكييفه على أنه عقد ذاغير المسماة الذي 

 ، والتيعلى صاحب الفندق تزاماتلااليرتب بعض ، كما أن هذا العقد بينها لتخرج في النهاية عقداً وكياناً جديداً 

كل طرف في العقد باعتباره من عقود  يستحقهاالتي  حقوق ال اضافة الى بعض الوفاء بها مايتعين عليه

 .المعاوضة الملزمة للجانبين

وقد أوصت الدراسة بعدد من المقترحات من أبرزها ضرورة قيام المشرع االردني بتنظيم قانوني خاص لهذا     

العقد ينظم فيه حقوق والتزامات كل طرف من أطرافه ويحدد مسئولية صاحب الفندق تجاه النزيل، ألن هذا 

 في األردن.  التنظيم سوف يكون له أثره اإليجابي على النشاط السياحي
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Abstract 

   This study aimed at identifying the concept of hotel contract and identify 

characteristics, in addition to determining its legal nature and its implications, in 

accordance with the Jordanian law and some Arab legislation in this field. The 

researcher concluded that the Jordanian legislator did not deal with the hotel contract 

with special texts. This contract is one of the unnamed contracts, which can be 

adapted as a contract of a complex nature, consisting of multiple contracts that have 

merged and united among themselves to eventually conclude a contract and a new 

entity. The contract arranges certain obligations on the owner of the hotel and the 

guest, which they must fulfill, in addition to some of the rights to which each party 

to the contract is entitled as a binding netting contract. 

   Finally, the study recommended a number of proposals, notably the need for the 

Jordanian legislator to organize a specal law for this contract, which regulates the 

rights and obligations of each party and determines the responsibility of the hotel 



owner towards the guest, as this organization will have a positive impact on tourism 

activity in Jordan. 

 


