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 الملخص

مع تلك  وكال  التجاري  التي تخص عقد البيان مدى تعارض القواعد العام  جاءت هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةة  ل

 االمتيازعقد هذا بالرغم من أن  ،األردني انون في الق التجاري )الفرنشايز( االمتياز القواعد العام  الناظم  لعقد

جميع جوانبه ، وأنه ال يوجد في معظم الدول تشريعات تحكم بعقد الوكال  التجاري  العهد مقارن  التجاري حديث

 عد المتناثر فيباسةةةةةةةةةةةةةةت ناء بع  القوا ه أحكام، حيث ال يوجد قانون خاص به ينظم وخاصةةةةةةةةةةةةةةة  الدول العر ي 

 ، وقانون الوسطاء والوكالء التجاريين والقانون التجاري.م ل القانون المدني ،القوانين المختلف 

وتم اتباع المنهج الوصةةةةةةةةةفي التحليلي في دراسةةةةةةةةة  هذا المواةةةةةةةةةوع من خالل تحديد ماهي  عقد الوكال  

، بينما تم  األوله وانتها ه في الفصةةةةةةل آثار ه وخصةةةةةةا صةةةةةةه و أركان إلى بالإلاةةةةةةاف التجاري  والقواعد المنظم  له 

 ،أحكامه وانتها ه في الفصةةةةةل ال الثه و أركانالتجاري )الفرنشةةةةةايز( ونشةةةةةهته وأنواعه و  االمتيازتحديد ماهي  عقد 

بع  جوانب التالقي واإلختالف فيما بين العقدين وكذلك تم مقارن  العقدين بغيرهما كما بين الفصةةةةةةةةةةةةةةل الرابع 

يرى الباحث بع  النتا ج والتوصةةةيات والتي  إلى،وقد خلصةةةل الدراسةةة   كل واحد منهما من العقود التي تشةةةبه

 بضرورة األخذ بها.
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Abstract 

This study aims to show the extent of the general rules of trading Agency 

conflict with a franchise (Franchise), in the Jordanian laws, as a franchise interview 

them, and that does not exist in most States in all its aspects, especially the Arab 

countries, where there is on law regulating its provisions except for small parts in 

various laws such as the civil law, the law of brokers and dealers trading and 

commercial law. 

The rescarcher used the descriptive analytical approach in the study of this 

topic to identify the nature of the commercial agency contract and the rules its, In 

addition, staff, characteristics and effects and completed in the first chapter , while 

the defining what a franchise (Franchise) and its origins, types and its foundations 

and its provisions and completed in the third chapter , and between Chapter IV 

comparison between these two contracts, the study concluded some of the findings 

and recommendations should be taken into consideration. 

 

 


