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We are passionate about clients’ success. At 
KPMG Enterprise, we help privately owned 
enterprises to achieve their growth objectives, 
wherever they are on their business journey. We 
work shoulder-to-shoulder with small and medium 
enterprises to establish reliable processes that 
drive performance, while controlling internal and 
external risks. We assign a handpicked senior 
advisor to lead a team of experts to advice on 
what works well locally and beyond, based on 
our clients’ industry and business requirements. 
We bring KPMG’s global network and resources 
to clients through a single point of contact, 
connecting local businesses to market-leading 
insights and ideas. 

Why KPMG?
We understand the needs and challenges that 
local enterprises face.  KPMG has had a presence 
in the Kingdom of Bahrain for nearly 50 years. We 
were the first national accounting and auditing 
firm in the country and have grown to be one of 
the largest professional services firms providing 
advice and support to many of Bahrain’s private 
businesses and public sector organizations.

Business does not stand still, it evolves. We 
understand what it takes enterprises to be 
successful at each stage of the business life cycle, 
from the initiation phase, through growth and 
expansion, and if necessary, during the liquidation 
phase.  Our KPMG Enterprise professionals are 
ready to help clients at every step of the way, 
providing tailored Audit, Tax and Advisory services 
for small and medium enterprises at competitive 
fees.

Startup - from seed to speed
Turning an entrepreneurial idea into a business 
reality can be a challenging task. Our experts 
are well equipped to help startups establish 
their operations and comply with regulatory 
requirements.

Business planning
Developing a strong business plan is critical to the 
success of any startup business. We help clients 
prepare a business plan for upcoming projects/
business expansion.

Audit and Assurance
The need for entrepreneurial businesses to carry 
out effective risk management and control is crucial, 
particularly in an environment of increased scrutiny. 
We help clients implement controls and risk 
mitigation plans, which have a positive impact on 
the bottom line and sustainability of the business.

Financial reporting and bookkeeping
Finance and accounting functions form the 
backbone of any business - without good book 
keeping, it is impossible to measure true success or 
failure. We help clients set up and/or deliver specific 
elements of financial reporting and bookkeeping.

At KPMG Enterprise, we offer services at each stage 
of the business life cycle

Audit: We use KPMG’s audit tools, resources and 
procedures to deliver high-quality audit services, which 
conform to International Financial Reporting Standards 
(IFRS) and combine rigorous risk assessment and audit-
testing procedures. 

VAT impact assessment: We assess the imminent 
impact of VAT on different business functions 
and operations such as finance, IT, supply chain, 
procurement, sales and marketing. We help clients 
prepare for VAT rollout and quantify the potential impact 
of the transition on pricing, profitability, and cash flow. 

Secondment services: We second staff to clients, 
providing on-site support for finance and finance 
related administrative tasks on a short/long-term 
basis.

Agreed upon procedures: We apply KPMG’s 
methodologies and expertise to examine clients’ 
business information and report results on a factual 
basis.

Accounting system implementation: We help 
clients to select and effectively implement an 
accounting system that supports and improves their 
daily business operations.
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Growth - strengthening the business  
Growth is an essential ingredient for continued 
business success. To support sustainable growth, 
entrepreneurial businesses must consider 
outsourcing functions to increase cost efficiencies 
and improve internal functions and operations. 

We provide outsourcing solutions which 
help businesses operate more effectively by 
augmenting the best industry practices in the 
following areas:
•	 creating policies and procedures manuals
•	 book-keeping/secondment/payroll processing
•	 cost optimization
•	 implementing accounting systems 
•	 preparing cash flows
•	 financial statements training
•	 carrying out gap analysis
•	 verifying and tagging fixed assets 
•	 inventory counts
•	 creating agreed upon procedures (including 

inventory, revenue, expenses, etc.)
•	 special purpose engagements
•	 managing accounts receivables and payables 
•	 carrying out VAT impact assessment.

Expansion - anticipate what is next
To expand operations, entrepreneurs must 
carefully consider potential market opportunities. 
Business owners must seek out complementary 
businesses to acquire and explore opportunities to 
divest non-core businesses and potentially expand 
into emerging markets.  

We help businesses develop appropriate expansion 
strategies, in the following areas:
•	 setting annual organizational budgets
•	 family governance
•	 valuations
•	 due diligence
•	 mergers and acquisitions.

Gap analysis, policies and procedures manuals: 
We work closely with clients to identify revenue 
leakages or areas/functions of concern.  Whatever the 
problem is, we review current processes and create 
policies and procedures manuals to address issues. 
This involves preparing “AS-IS” process documents, 
followed by comprehensive gap analysis.  

Valuation: We identify and use the most appropriate 
valuation methodologies to provide reliable analysis 
and prepare tailored financial models, based on 
historical financial performance and the business 
strategy to inform and drive key business decisions.

Business Processes Outsourcing: We help enterprises 
reduce cost and improve the efficiency of their core 
business processes by providing full support to top and 
middle management in key accounting and advisory 
activities.  This enable companies to remain fully 
focused on their business, while KPMG takes care of all 
back-office functions. 
 
Enterprise accounting solution (Muhasibi): We can 
take care of accounting, bookkeeping and payroll, while 
providing enterprises 24/7 access to their accounts via 
our online portal to keep them informed about their 
business performance.  
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هاريش جوبيناث
شريك ورئيس قسم خدمات

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
شركة كي بي إم جي

هاتف: 2332 1722 973+
البريد اإللكتروني:

hgopinath@kpmg.com

آنوش زكريا
مدير

 الضمان والتدقيق، قسم خدمات
المؤسسات في شركة

كي بي إم جي
هاتف: 2362 1722 973+ 

البريد اإللكتروني:
azachariah@kpmg.com

سوميت باندي
مدير أول

التدقيق والضمان، قسم خدمات 
المؤسسات في شركة كي بي إم جي

هاتف: 2396 1722 973+
البريد اإللكتروني:

spandey@kpmg.com

ديفيندرا ياداف
مدير

 الضمان والتدقيق، قسم خدمات
المؤسسات في شركة

كي بي إم جي
هاتف: 2334 1722 973+

البريد اإللكتروني:
dyadav@kpmg.com

راجان توماس
مدير

الضمان والتدقيق، قسم خدمات 
المؤسسات في

شركة كي بي إم جي
هاتف: 2376 1722 973+

البريد اإللكتروني:
rajanthomas@kpmg.com

علي السواد
مدير

الضمان والتدقيق
قسم خدمات المؤسسات في شركة كي 

بي إم جي
هاتف: 2348  1722 973+

البريد اإللكتروني:
aalsawad@kpmg.com
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23 النمو - ترسيخ قاعدة العمل 
يعتبر النمو عاماًل رئيسيًا الستمرار نجاح العمل. بوسع الشركات أن 

تحقق نموًا أساسيًا، يتعّين على مشاريع ريادة األعمال، لدعم النمو 
المستدام، أن تأخذ باالعتبار خيار توريد الوظائف لرفع مستوى الفعالية 

من حيث التكلفة ولتحسين الوظائف والعمليات التشغيلية الداخلية.

 إننا نقّدم حلول توريد تساعد الشركات على مزاولة عملياتها التشغيلية 
بصورة أكثر فعالية، وذلك عبر رفع اعتماد أفضل الممارسات في 

المجاالت التالية:
وضع أّدلة خاصة بالسياسات واإلجراءات	 
حفظ الدفاتر/ اإلعارة/ معالجة كشف األجور والرواتب	 
تحسين مستويات التكلفة	 
تطبيق نظم المحاسبة	 
إعداد التدفقات النقدية	 
التدريب على إعداد القوائم المالية	 
إجراء تحليل الثغرات	 
التحقق من الموجودات الثابتة وتوسيمها	 
جرد المخزون	 
استحداث إجراءات متفق عليها واعتمادھا (بما في ذلك اإلجراءات 	 

المتعّلقة بالمخزون، واإليرادات، والمصروفات، الخ)
االرتباطات ذات الهدف الخاص	 
إدارة الحسابات المدينة والدائنة	 
إجراء تقييمات ألثر ضريبة القيمة المضافة.	 

التوّسع - توّقع معطيات العمل المقبلة
يتعّين على رّواد األعمال أن يأخذوا باالعتبار بحذر الفرص المتواجدة في 
السوق بهدف توسيع نطاق عملياتهم التشغيلية. كما يتوّجب على أصحاب 
الشركات خوض أعمال متممة الكتشاف فرص جديدة واالستحواذ عليها، 

من شأنها المساعدة على التخّلص من العمليات غير الجوھرية والتوّسع 
في األسواق الناشئة. 

إننا نساعد الشركات على وضع استراتيجيات التوّسع المناسبة، في 
المجاالت التالية:

وضع الميزانيات التنظيمية السنوية	 
حوكمة العائالت	 
إجراء عمليات التقييم	 
إجراء الدراسات المتفّحصة	 
عمليات الدمج واالستحواذ.	 

تطبيق النظام المحاسبي: نساعد العمالء على اختيار النظام المحاسبي 
المناسب الذي يدعم ويحّسن العمليات التشغيلية اليومية، وتطبيقه.

وضع أّدلة خاصة بالسياسات واإلجراءات وتحليل الثغرات: إننا نعمل مع 
عمالئنا عن كثب لتحديد نقاط الضعف على مستوى اإليرادات أو المجاالت/ 
الوظائف المسببة للقلق. ومهما كانت المشكلة، فإننا نراجع العمليات المعتمدة 

في الوقت الحالي ونصيغ أدّلة خاصة بالسياسات واإلجراءات لمعالجة ھذه 
المشاكل. وتتضّمن ھذه العملية إعداد وثائق حول "الحالة الراھنة" يتبعها 

إجراء تحليل شامل للثغرات. 

التقييم: إننا نحدد ونستخدم أنسب منهجيات التقييم لتزويد العمالء بتحليالت 
موثوقة وإلعداد نماذج مالية وفق معطيات خاصة، استنادًا إلى األداء المالي 

التاريخي وإلى استراتيجية العمل لغرض حّث عجلة اتخاذ قرارات العمل 
الرئيسية وبنائها على معلومات سليمة.

توريد إجراءات العمل: نساعد المؤسسات على تقليص التكلفة وتحسين الكفاءة 
في إجراءات العمل الرئيسية، وذلك عبر تقديم خدمات الدعم الكاملة لإلدارتين 
العليا والوسطى على مستوى أنشطة المحاسبة واالستشارات الرئيسية. يخّول 

ذلك الشركات أن تصّب كامل تركيزھا على عملها، فيما تهتم شركة كي بي إم 
جي بكافة الوظائف المساندة.

 
خدمات المحاسبة للمؤسسات )محاسبي(: إننا قادرون على االھتمام بكافة 
الجوانب المحاسبية، وحفظ الدفاتر، وكشوفات األجور والرواتب مع منح 
المؤسسة القدرة على الوصول إلى حساباتها على مدى 24/7 عبر بوابتنا 

اإللكترونية، وبذلك تبقى المؤسسة على اطالع دائم بأداء أعمالها.
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 يشكل نجاح العمالء ھدفنا األسمى في شركة كي بي إم جي، ونسعى 
من خالل خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي نقّدمها إلى 

مساعدة المؤسسات على تحقيق أھداف النمو التي تصبو إليها في 
كافة مراحل العمل. إننا نعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم لوضع عمليات فّعالة من شأنها تحسين األداء 
والسيطرة على المخاطر الداخلية والخارجية. كما إننا نعّين استشاريين 
يتّم اختيارھم بما يتناسب مع الصورة األمثل مع ظروف العمل، لقيادة 

فريق من الخبراء بهدف تزويد العمالء باالستشارات الالزمة حول 
اإلجراءات الفّعالة محليًا وخارجيًا، وذلك باالستناد إلى متطلبات 
القطاع الذي ينتمي إليه العميل واألعمال التي يزاولها. نحن نقّدم 

لعمالئنا خبرات شبكة كي بي إم جي العالمية ومواردھا عبر نقطة 
اتصال واحدة تزّود الشركات المحلية بالمعلومات واألفكار الرائدة 

مرحلة التأسيس والنمو - من بذرة إلى شجرة مثمرةعلى مستوى السوق.
قد يشّكل تحويل فكرة مبتكرة إلى مشروع ناجح مهّمة صعبة. غير إّن 

خبراءنا يتمّتعون بالمؤھالت الالزمة لمساعدة الشركات الناشئة على تأسيس 
عملياتها التشغيلية واالمتثال للمتطلبات النظامية.

تخطيط األعمال
يعتبر وضع مخطط عمل قوي، مسألًة أساسية لنجاح أي شركة ناشئة. 

لذلك فإننا نساعد العمالء على التخطيط للمشاريع المقبلة/ أو توسعه أعمالها 
القائمة.

التدقيق والضمان
تعتبر المراقبة وإدارة المخاطر الفّعالة مسألًة ضرورية بالنسبة إلى 

الشركات الناشئة وتحديدًا في بيئة تشهد تدقيقًا متزايدًا. نساعد عمالءنا على 
تطبيق إجراءات رقابية ووضع مخططات لتخفيف أثر المخاطر، ما يؤثر 

إيجابًا على محّصلة العمل النهائية واستدامته.

إعداد التقارير المالية وحفظ الدفاتر
تشّكل الوظائف المالية والمحاسبية حجر أساس أي شركة - فمن دون حفظ 

الدفاتر بالصورة المناسبة، يستحيل قياس نجاح العمل أو إخفاقه. نساعد 
العمالء على وضع و/أو تسليم عناصر محددة من عملية إعداد التقارير 

المالية وحفظ الدفاتر.

نقّدم في قسم خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شركة كي بي إم جي، 
الخدمات الالزمة والمناسبة لكل مرحلة من مراحل العمل

ندرك في شركة كي بي إم جي االحتياجات والتحّديات التي تواجهها 
المؤسسات المحلية، وتتواجد شركتنا في مملكة البحرين منذ حوالي 

50 سنة، وقد كانت شركة المحاسبة والتدقيق الوطنية األولى من 
نوعها آنذاك. ونمت الشركة من ذلك الحين لتصبح من أھم شركات 
الخدمات المحترفة في المملكة. وتقّدم الشركة االستشارات وخدمات 

الدعم لعدد من شركات القطاعين العام والخاص في البحرين.

العمل الناجح ال يتوّقف عند أي حّد، بل يبقى في تطّور مستمر. 
ندرك تمامًا ما الخطوات التي يتعّين على المؤسسات اتخاذھا لتسجيل 

النجاحات في كل مرحلة من مراحل دورة العمل، بدءًا من مرحلة 
االنطالق وصواًل إلى مرحلة النمو والتوّسع، وحتى خالل مرحلة 

التصفية إن اقتضت الحاجة. إن خبراء قسم خدمات المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في شركة كي بي إم جي على أھّبة االستعداد 
لمساعدة العمالء في كل خطوة من مسار العمل. فهم قادرون على 
تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخدمات تدقيق وضرائب 

واستشارات مصممة وفق احتياجاتها الخاصة وبأسعار تنافسية.

التدقيق: إننا نوّظف كافة أدوات تدقيق شركة كي بي إم جي، ومواردھا، 
وعملياتها لتقديم خدمات تدقيق عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية، وتجمع ما بين عمليات تقييم المخاطر الفعّالة 
وإجراءات اختبار تدقيق الحسابات.

تقييم أثر ضريبة القيمة المضافة: إننا نقّيم األثر الوشيك لضريبة القيمة 
المضافة على مختلف الوظائف والعمليات التشغيلية مثل الشؤون المالية، 

وتقنية المعلومات، والمشتريات، والمبيعات، والتسويق. كما نساعد العمالء 

لماذا تعد شركة كي بي إم 
جي االختيار األمثل؟ 

أھّم الخدمات التي 
نقّدمها

على اإلعداد لتعميم مفهوم ضريبة القيمة المضافة وقياس األثر المحتمل لهذا 
التحّول على التسعير، والربحية، والتدفق النقدي.

 خدمات اإلعارة: إننا نساعد العمالء على إنشاء الوظائف المتعّلقة بالمحاسبة، 
وتسجيل المعامالت المحاسبية، ورفع التقارير الخاصة بنظم المعلومات 
اإلدارية، ومعالجة كشوفات األجور والرواتب. كما إننا نقّدم خيار إعارة 

خبرائنا إلى العمالء ما يزوّدھم بالدعم في موقع العمل على مستوى كافة المهام 
المتعّلقة بالشؤون المالية واإلدارية، وذلك بصورة قصيرة/ طويلة األمد.

اإلجراءات المتفق عليها: إننا نوّظف منهجيات عمل شركة كي بي إم جي 
وخبراتها لدراسة المعلومات المتعّلقة بأعمال العمالء ونرفع تقاريرًا قائمة على 

الوقائع بشأن النتائج التي نتوّصل إليها. 



kpmg.com/bh/enterprise

خدمات المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

شركة كي بي إم جي في البحرين

شركائكم في 
النجاح


