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المفهوم الموجز
يبيــع  البحريــن،  فــي  ١٩٢٤م  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 ٤0 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.  •



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



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  •

٢-٤ موظفي المبيعات  •



الملخص 

مملكة البحرينبلد المنشأ

١٩٢٤تاريخ 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.

٢ 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 ٢0٪ إلى ٣0٪ من قيمة تجديد المحل
األسهم القياسية األولية 

البرمجيات


