
نشرة الوكالة



المفهوم الموجز
يبيــع  البحريــن،  فــي  ١٩24م  ســنة  افتتــح  علــي  ألصغــر  متجــر  أول   
التجميــل مصنوعــة  مجموعــة بســيطة مــن منتجــات مســتحضرات 
العقــود  مــدى  علــى  النباتيــة.  الخالصــات  و  الطبيعيــة  الفواكــه  مــن 
فتــح  علــى  قــادرة  الشــركة  واصبحــت  العمــل،  نمــى  التاليــة،  الثمانيــة 
متاجــر فــي مجمعــات رئيســية جديــدة فــي البــالد. عطــور، »عطــور زيتيــة«، 
مســتحضرات تجميــل، هدايــا و اكسســوارات أضيفــت اســتجابة الــى طلــب 
قاعــدة العمــالء الثريــة المتزايــدة. أصغــر علــي لديــه اكثــر مــن ١00 منفــذ 
فــي مملكــة البحريــن، المملكــة العربيــة الســعودية، االمــارات العربيــة 
المتحــدة، ســلطنة عمــان، قطــر و باكســتان مــع شــبكة توزيــع فعالــة فــي 
ــات  ــم المبيع ــاملة لحج ــة الش ــم. المجموع ــي العال ــدة ف ــن 40 بل ــر م اكث
الســنوية تتجــاوز ١00 مليــون دوالر امريكــي. رؤيــة مؤســس الشــركة للنمــو 
الدولــي كانــت نقــل أصغــر علــي مــن عمــل مملــوك للعائلــة الــى ادارة 

تشــغل الشــركة. 
ــي و دول  ــد الدول ــى الصعي ــو عل ــتراتيجيا للنم ــط اس ــي تخط ــر عل أصغ  

القادمــة. القليلــة  الســنوات  مــدى  علــى  التعــاون  مجلــس 
أصغــر علــي تخــدم الزبائــن متعــددي الثقافــات ذوي الدخــل المتوســط   
و العالــي. الحجــم النموذجــي لمتجــر أصغــر علــي هــو بيــن ۳0 متــر مربــع الــى 

ــع. ــر مرب ١٨0 مت

ملف المالك صاحب الوكالة
ملف المالك

علــى الرغــم مــن انــه قــد يكــون هنــاك عــدد مــن ملفــات صاحــب   
بانــه يجــب عليهــا  ادارة اصغــر علــي  القابلــة للتطبيــق، تؤمــن  الوكالــة 
التاليــة: المعاييــر  يحققــون  الذيــن  الوكالــة  اصحــاب  لجــذب  المحاولــة 

العمل الجاد مع الرغبة بالنجاح.  •
•  مهارات الناس الجيدة، بما في ذلك مهارات العمل، االدارة و خدمة  

العمالء.  
معايير شخصية عالية: ممتازة، صادقة و نزيهة.  •

إلى حد ما النفور من الخطر للذين يرغبون في شراء مفهوم مثبت.  •
القدرة على العمل مع النظام.  •

االستقرار و النضج.  •
الدعم المالي الجيد.  •

نسب مستقرة للشركة.  •
يستطيع بسهولة الحصول على مواقع مناسبة في البلدان الذين    •

يشتغلون فيها.  
لديه روح المبادرة و الشغف للجودة.  •

ان يكون جزء من مجموعة عمل ذو سمعة طيبة.  •

شر كة أصغر علي ذ.م.م
ص.ب: ١۰4، المنامة

مملكة البحرين
تليفون:١٧2١٥٥٧٧-٩٧٣+
فاكس:١٧2١٥١٩٩-٩٧٣+

تواصل مع: قسم الوكالة
franchise@asgharali.com :البريد اإلليتروني

باكستان      |      اإلمارات      |      عمان      |      قطر      |      السعودية      |      البحرين



التوسع
لغــرض التوســع، يمكــن لصاحــب الوكالــة اختيــار نمــوذج وكالــة اخــر   
مــن الوكالــة متعــددة الوحــدة او المطــورة، الوكالــة الرئيســية، ممثــل 

الــى وكالــة رجعيــة لتوســعة الشــبكة. المنطقــة، تحويــل الوكالــة 

رسوم فتح المحل
فــرع  لــكل  امريكــي  دوالر   -/٥000 تســاوي  المحــل  فتــح  رســوم   
ليتحملهــا صاحــب الوكالــة. ال يجــوز اســترداد الرســوم فــي حالــة انتهــاء او 

األســباب. مــن  ســبب  ألي  الوكالــة  اتفاقيــة  عقــد  انهــاء 

رسوم االعالن و التسويق
ســوف ينفــق صاحــب الوكالــة مــا قــد يصــل الــى ٣٪ مــن اجمالــي   
ــتخدام  ــدة لالس ــة الواح ــرع الوكال ــي ف ــهر ف ــدة ش ــة لم ــات البضاع مبيع
كتجربــة او بــدال عــن ذلــك ســيوفر مانــح الوكالــة لصاحــب الوكالــة قطعــة 
واحــدة كحــد اقصــى لــكل غــرض مجانــا كتجربــة لــكل اربــة وعشــرين 
ــى  ــالوة عل ــة. ع ــح الوكال ــل مان ــن قب ــترى م ــرض المش ــل الغ ــة لمث قطع
ذلــك يتوقــع مــن صاحــب الوكالــة انفــاق مــا قــد يصــل الــى ۲٪ مــن اجمالــي 
شــهري.  اســاس  علــى  المبيعــات  رجــل  كعــالوة  المبيعــات  عائــدات 
تخصيــص يصــل الــى ۲٪ مــن اجمالــي ايراداتــه للتســويق الخارجــي ايضــا يتــم 

ــة. ــب الوكال ــل صاح ــن قب م

خطة الطابق

عدد أعضاء الفريق
١ مسؤول محل  •

2-4 موظفي المبيعات  •

خدمات الوكالة
قائمة خدمات صاحب الوكالة

ادارة  و  عمليــات  لنضمــن  الخدمــات  مــن  سلســلة  طورنــا  لقــد   
تتضمــن: التــي  علــي  أصغــر  لوكالــة  سلســة 

رخصة حصرية الستخدام عالمات أصغر علي التجارية والزي التجاري    •
في منطقة الوكالة.  

رخصة حصرية الستخدام انظمة أصغر علي التسويقية و التشغيلية.  •
المساعدة في اختيار الموقع.  •

مواصفات البناء.  •
المساعدة في بناء وحدة الوكالة.  •

توريد المعدات و المفروشات الى وحدة الوكالة )اذا كان متطلبا على    •
المواقع(.  

المساعدة في مرحلة ما قبل التشغيل.  •
التدريب لموظفي صاحب الوكالة.  •

االعداد لحملة التسويق الصدار وحدة الوكالة في منطقته.  •
دعم و مساعدة مستمرة.  •

الفتات و عناصر العالمة التجارية االخرى لزخرفة وحدة الوكالة.  •
كتيبات التشغيل واالدارة.  •

برنامج تدريب الوكالة
توفيــر التدريــب مــن قبــل صاحــب الوكالــة مــن مؤسســات معروفــة   
و توفيــر تدريــب عمــالء ذو صلــة للموظفيــن حيــث يكــون ضروريــا. مانــح 
الوكالــة قــد يوفــر ايضــا تدريــب للموظفيــن وســيقدم الدعــم فــي أشــكال 
ــن  ــدد و حي ــن الج ــف الموظفي ــي توظي ــات ف ــورة و التوصي ــن المش كال م

ــة. الحاج

مدة اتفاقية الوكالة
تاريــخ توقيــع  الوكالــة هــي ســنتين مــن  الفتــرة االوليــة التفاقيــة   
ــدون  ــة ب ــنوات اضافي ــس س ــدة خم ــة لم ــدد الوكال ــة. تتج ــة الوكال اتفاقي
انــه قــد امتثــل  الوكالــة االوليــة، بشــرط  التجديــد مــن رســوم  تكلفــة 

الوكالــة. اتفاقيــة  احــكام  مــع  الوكالــة  صاحــب 

معيار المخزون
لصاحــب  تصــدر  المخــزون  قيمــة  مقابــل  المخــزون  معيــار  امــن   
الوكالــة كقاعــدة مخــزون فــي ســعر معيــار البيــع بالتجزئــة يحتــاج ان يدفــع 
مــن قبــل صاحــب الوكالــة الــى مانــح الوكالــة. أمــن معيــار المخــزون قابلــة 
ــدة  ــة الم ــي نهاي ــال ف ــادة الم ــيتم اع ــل وس ــكل كام ــة بش ــادة المالي لالع
اذا توقفــت الوكالــة. إن مانــح الوكالــة ســيعوض صاحــب الوكالــة بنســبة 
مئويــة متفــق عليهــا مــن قيمــة معيــار المخــزون مــن حيــث اإلنفــاق التــي 

ــل.  ــد المح ــرض تجدي ــت لغ جعل



Summary  الملخص

Country Of Origin Kingdom Of Bahrain

Date Established 1924

Type Of Franchise
Multi-Unit 
Developer Franchise 
Master Franchise 
Single unit

Store Opening Fee 5000 $ per outlet.

Stock Standard Security
It will be based on the investment grid and 
it is  fully refundable and will be refunded at 
the end of the term.

Term of Franchise Agreement 2 Years

Franchise Fee Consists of the 
Following

Training sessions for the staff coupled with 
advice and recommendations on the hir-
ing of new staff as and when needed.
On-going Support.
Franchise Right to use Asgharali brand 
name and trademark.
Layout Design.
Up to 50% of the cost of hardware equip-
ment such as POS machine, receipt print-
ers, initial setup items like acrylic VM hold-
ers, weighting machines, thermal footfall 
monitors, CCTV Camera etc will be borne.
Up to 50% of the cost of software for POS, 
thermal foot-fall and CCTV and license 
charges for POS annually, support fees 
and other analysis services charges will be 
borne.

Marketing Fees 3% from monthly revenue

Area Size Between 30 s.q.m. to 180 s.q.m.

Store Refurbishment 
A rebate equivalent 20% to 30% of the ini-
tial stock standard value will be reimbursed 
back

ERP Software

مملكة البحرينبلد المنشأ

١٩24تاريخ التأسيس

نوع االمتياز

 وحدة متعددة
 مطور االمتياز

 االمتياز الرئيسي
وحدة مفردة

٥000 $ لكل منفدرسوم فتح المحل

سوف يستند على شبكة االستثمار وأنه قابل لالسترداد أمن السهم القياسي
بشكل كامل وسوف يكون رده في نهاية المدة.

2 سنتينمدة اتفاقية االمتياز

رسوم امتياز تتكون من اآلتي

المشــورة      جانــب  إلــى  للموظفيــن  تدريبيــة  دورات 
ــة. ــد الحاج ــدد وعن ــن ج ــف موظفي ــأن توظي ــات بش والتوصي

 دعم مستمر.
علــي  أصغــر  ماركــة  اســم  الســتخدام  االمتيــاز  حــق 

التجاريــة. والعالمــات 
 التصميمات التخطيطية.

 ســوف تتحمــل مــا يصــل إلــى ٥0٪ مــن تكلفــة األجهــزة 
اإليصــال  وطابعــات  البيــع  نقــاط  آلــة  مثــل  والمعــدات 
وعناصــر اإلعــداد األولــي مثــل أصحــاب VM االكريليــك، آالت 
الــوزن،   ومرصــد اإلقبــال الحــراري، كاميــرات المراقبــة الــخ.

ســوف تتحمــل مــا يصــل إلــى ٥0٪ مــن تكلفــة برنامــج 
نقــاط البيــع، مرصــد اإلقبــال الحــراري    وكاميــرات المراقبــة 
ورســوم الترخيــص لنقــاط البيــع ســنويا، رســوم الدعــم و 

ــة. ــات التحليلي ــرى للخدم ــوم أخ رس

٣٪ من العائدات الشهريةرسوم التسويق

بين ٣0 متر مربع الى ١٨0 متر مربعحجم المساحة

سوف تسدد خصم ما يعادل 20٪ إلى ٣0٪ من قيمة تجديد المحل
األسهم القياسية األولية 

البرمجيات



chisee at an agreed percentage of the stock standard 
value in terms of expenditure made for the purpose of 
renovation of the shop.

Expansion
 For the purpose of expansion, the Franchisee can 
select another franchise model from Multi-Unit or Devel-
oper Franchise, Master Franchise, Area Representative, 
Conversion Franchise to Retro Franchise to expand the 
network.

Store Opening Fee
 A store opening fee equivalent to USD 5000/- per 
outlet is to be borne by the Franchisee. This fee shall not 
be refunded in the event of expiry or termination of the 
Franchise Agreement for any reason whatsoever.

Advertising & Marketing Fee
 The Franchisee will spend upto 3% of the total sale 
of merchandise for a month at a single franchise outlet 
for usage as testers or alternatively the Franchisor will 
provide the Franchisee with a maximum of one piece per 
item free of charge as a tester for every twenty four piec-
es of such item purchased by the Franchisor. Further the 
Franchisee is expected to spend upto 2% of total sales 
proceeds as  salesman  commission on a monthly basis. 
Allocation of upto 2% of its total revenue for outdoor 
marketing is also to be done by the Franchisee.

Floor Plan

No. of Team Members
• 1 Shop Incharge
• 2 to 4 Sales Staff

Franchising Services
List of Franchisee Services 
 We have developed a series of services to ensure 
a smooth management and operation of the Asgharali 
franchise which include:
• Exclusive license to use the Asgharali trade   
 marks and trade dress in the franchised   
 territory.
• Exclusive license to the use of the Asgharali   
 marketing and operational systems.
• Assistance in the location selection.
• Construction specifications.
• Assistance in the construction of the 
 franchised unit.
• Supply of equipment and furniture for the   
 franchised unit (if required & depending on   
 locations).
• Assistance in the pre-operational stage.
• Training for the franchisee’s staff.
• Preparation of the marketing campaign to   
 launch the franchised unit in its territory.
• Ongoing support & assistance.
• Signage and other branding elements for the   
 decoration of the franchised unit.
• Operation and Management Manuals.

Franchise Training Program
 Training to be provided by the Franchisee from rec-
ognized organizations and relevant custom training to be 
provided to employees where necessary. The Franchisor 
would also provide training to employees and will pro-
vide support in forms of both advice and recommenda-
tions in the hiring of new staff as and when needed.

Franchise Agreement Duration
 The initial term of the Franchise Agreement is two 
years from the date the Franchise Agreement is signed.  
The franchise is renewable for a further period of five 
years with no renewal cost from the initial franchise fee, 
provided that the Franchisee has complied with the pro-
visions of the Franchise Agreement.

Stock Standard
 A stock standard security against the stock value 
issued to Franchisee as a base stock at standard retail 
price needs to be paid by the Franchisee to the Franchi-
sor. The stock standard security is fully refundable and 
will be refunded at the end of the term if the franchise is 
discontinued.  The Franchisor would reimburse the Fran-



Concept Brief
 The first Asgharali shop opened in 1924 in  Bahrain, 
selling a simple range of cosmetic products made from 
natural fruit and floral essences. Over the course of the 
next eight decades, the business grew, and the company 
has been able to open up stores in the country’s major 
new malls. Perfumes, ‘oil perfumes’, cosmetics, gifts and 
accessories were added in response to demand from an 
increasingly affluent customer base. Asgharali has 100+ 
outlets in the Kingdom of Bahrain, KSA, UAE, Oman, 
Qatar and Pakistan with a distribution network active in 
more than 40 countries in the world. Overall group an-
nual sales turnover exceeds USD 100 Million. The Com-
pany Founder Mr. Asghar Ali’s vision for international 
growth was to move Asgharali from a family owned busi-
ness to a management run corporation.

 Asgharali  is strategizing to grow  across the GCC 
and internationally over the next few years.

 Asgharali serves multicultural middle to high-end in-
come customers. The size of a typical Asgharali store is 
between 30 sq.m. to 180 sq.m.

Franchisee Owner Profile
Owner Profile 
 Although there may be a number of viable franchisee 
profiles, Asgharali Management believes that it should 
try to attract franchisees that meet the following criteria:
• Hard-working with a desire to succeed.
• Good people skills, including business, 
 management and customer service skills.
• High personal standards: excellence, honesty and  
 integrity.
• Somewhat risk-averse who desire to purchase   
 a proven concept.
• Ability to work within a system.
• Stability and maturity.
• Good financial backing.
• Stable corporate lineage.
• Can easily get suitable locations in the countries in  
 which they operate.
• Has an entrepreneurial spirit and a passion for quality. 
• Is part of a reputed business group.

Asghar Ali Co. W.L.L.
P.O. Box 104, Manama,

Kingdom of Bahrain
Tel: +973-17215577

Fax: +973 - 17215199
Contact: Franchise Department

Email: franchise@asgharali.com

Bahrain  |  Saudi Arabia  |  Qatar  |  Oman  |  UAE  | Pakistan



Franchise Brochure


