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Enterprises today are facing more 
pressure than ever. The need to keep 
up with economic developments, 
the increasing complexity of markets 
regulations and growing competition 
all mean that to thrive, businesses must 
focus on efficiencies and optimizing 
business activities. Being agile and having 
confidence in crucial business information 
can give enterprises the competitive 
advantage, by allowing them to adapt and 
make decisions quickly, and implement 
business strategy without complication.  

Our Business Process Outsourcing (BPO) 
professionals at KPMG’s Enterprise practice 
in Bahrain, help clients reduce cost and 
improve the efficiency of their core business 
processes. By outsourcing, our clients are 
able to remain fully focused on driving their 
business forward, while we take care of ‘back-
office’ activity. Our BPO team supports top 
and middle management, by enabling effective 
business optimization, and giving them surety 
in important business data and information, 
which underpins decision-making and business 
processes. 

Our highly experienced team work with 
business functions to understand how they 
can add value and work with the utmost 
confidentiality and professionalism. 

Outsourcing certain business activities is an 
effective cost-saving strategy and is becoming 
an increasingly common business practice. By 
outsourcing back office activities to external 
specialists, businesses can create efficiencies and 
reduce the cost of operations. This frees up valuable 
time, enabling enterprises to focus on primary 
business activities and driving growth. 

Advantages of outsourcing include:  
•	 lower operational and labor costs 
•	 freeing up internal resources for other purposes
•	 allowing the business to focus on core activities 
•	 lower infrastructure investment 
•	 access to professional expertise that might not 

be available internally.

We understand the needs and challenges that local 
enterprises face. KPMG has had a presence in the 
Kingdom of Bahrain for nearly 50 years. Starting as 
the first national accounting and auditing firm in the 
country, we have grown to be one of the largest 
professional services firms working with clients across 
many industries. 

The professionals in our BPO team at KPMG in Bahrain 
apply their understanding of Bahrain’s businesses 
environment with their knowledge of how small 
and medium enterprises operate to provide tailored 
Advisory services for clients at competitive fees. Our 
team draw on their substantial technical expertise 
and experience and quickly get to grips with the 
client’s needs to identify and recommend outsourcing 
solutions, which not only improve how the business 
operates but also add value to the whole business.  

Why outsource?

Why KPMG?



Core functions that can be outsourced to KPMG

Accounting

General 
accounting

Receivable
processing

Payable 
processing

Payroll
processing

Advisory

Business 
planning

Policy 
procedures

Budgeting
and cashflow

Gap 
analysis



Accounts receivable and accounts payable 
processing
We provide end-to-end accounts payable and 
accounts receivable services, including scanning, 
invoice processing, approval and query resolution 
management, help desk, disbursement and month-
end and internal/external reporting.

Accounting services and secondment
We set up accounting functions, record accounting 
transactions, report on management information 
systems (MIS). We also second staff to clients, 
providing on-site support for finance and finance 
related administrative tasks on a short/long-term basis.

Business plans
We work with entrepreneurs to help them build 
robust plans, which include detailed strategy around 
all aspects of their operations, including finance, 
sales and marketing, operations, supply chain and 
procurement. 

Payroll processing 
We help clients manage the payroll of their on-roll 
employees. We configure our payroll processing 
services to cater to clients’ specific requirements.

Gap analysis, policies and procedures manuals
We work closely with clients to identify potential 
revenue leakages or areas/functions of concern. 
Whatever the problem is, we review current 
processes, prepare an “as-is” process document and 
carry out a comprehensive gap analysis.  We use this 
insight to create a policies and procedures manual to 
address the issues identified. 

Accounting system implementation
We help clients select and effectively implement an 
accounting system that supports and improves their 
business operations.

Budgeting
We help clients prepare entity level budgets, in line 
with business functions and the organization’s growth 
trajectory.



Additional value-added services

Recruitment assistance
We help clients build the best team for their 
accounting function. We source candidates, carry out 
initial rounds of interviews, shortlist eligible candidates 
and facilitate final interviews.

Fixed asset tagging
Creating a fixed asset register can be a major task for 
any organization. We help clients prepare a fixed asset 
register after counting and tagging assets.

Valuation
Our valuation specialists identify and use the most 
appropriate methodologies to provide reliable analysis 
and prepare tailored financial models, based on 
historical financial performance and management 
business strategy.

Value-added tax (VAT) advisory
We help business understand the impact of VAT on 
different business functions and operations such 
as finance, IT, supply chain, procurement, sales 
and marketing and quantify this impact on pricing, 
profitability and cash flow. We can also assist 
companies to implement the required changes to be 
VAT compliant.   

Corporate licensing
We help companies apply for the required licenses to 
conduct their business.

Corporate secretarial services
We provide corporate secretarial services including 
holding annual general meetings (AGMs) and 
extraordinary general meetings (EGMs), writing 
minutes, changing the board of directors and 
authorized signatories.
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خدمات أخرى مضيفة للقيمة

 المساعدة في التوظيف
نساعد العمالء على تشكيل فريق العمل األمثل لتوّلي وظيفة المحاسبة. نختار 

المرّشحين ونجري جولًة أولى من المقابالت، ونحدد المرشحين النهائيين 
المؤھلين للمنصب، كما نسّهل إجراء المقابالت النهائية.

توسيم الموجودات الثابتة
قد يشّكل إنشاء سجل للموجودات الثابتة مهّمة صعبة ألي مؤسسة. لذلك فإننا 

نساعد العمالء على إعداد سجل للموجودات الثابتة بعد جردھا وتوسيمها.

التقييم
يقوم فريق عملنا المختص بالتقييم بتحديد واستخدام أنسب المنهجيات لتزويد 
العمالء بتحليالت موثوقة وإلعداد نماذج مالية وفق معطيات خاصة، استنادًا 

إلى األداء المالي التاريخي وإلى استراتيجية العمل الخاصة باإلدارة.

االستشارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة
نساعد الشركات على فهم أثر ضريبة القيمة المضافة على مختلف الوظائف 

والعمليات التشغيلية مثل الشؤون المالية، وتقنية المعلومات، وسلسلة التوريد، 
والمشتريات، والمبيعات، والتسويق، وكذلك على قياس األثر على التسعير 
والربحية والتدفقات النقدية. وبوسعنا مساعدة الشركات كذلك على تطبيق 

التغّيرات المطلوبة لغرض االمتثال لشروط ضريبة القيمة المضافة. 

تراخيص الشركات
نساعد الشركات على التقّديم للحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة 

أنشطتها.

خدمات السكرتارية للشركات
نقّدم خدمات السكرتارية للشركات بما يشمل عقد الجمعيات العمومية السنوية، 
والجمعيات العمومية غير العادية، وكتابة المحاضر، وإجراءات تغيير مجلس 

اإلدارة والمفوضين بالتوقيع.



معالجة الذمم المدينة والذمم الدائنة
نقّدم خدمات ذمم دائنة ومدينة شاملة، بما في ذلك المسح، ومعالجة الفواتير، 

وإدارة االعتمادات وحّل التساؤالت، وإعداد مكتب المساعدة، وإعداد التقارير 
الخاصة بالمدفوعات وبنهاية الشهر إضافًة إلى التقارير الداخلية/ الخارجية.

خدمات المحاسبة واإلعارة
نساعد العمالء على إنشاء الوظائف المتعّلقة بالمحاسبة، وتسجيل المعامالت 

المحاسبية، ورفع للعمالء التقارير الخاصة بنظم المعلومات اإلدارية. كما نقّدم 
خيار إعارة خبرائنا ما يزوّدھم بالدعم في موقع العمل على مستوى كافة المهام 

المتعّلقة بالشؤون المالية واإلدارية، وذلك بصورة قصيرة/ طويلة األمد.

خطط األعمال
نعمل مع رّواد األعمال لمساعدتهم على وضع خطط فعالة تشمل استراتيجية 

مفّصلة تغطي كافة نواحي العمل، بما في ذلك الشؤون المالية، والمبيعات، 
والتسويق، والعمليات التشغيلية، وسلسلة التوريد، والمشتريات.  

معالجة كشف األجور والرواتب
 نساعد العمالء على إدارة كشف األجور والرواتب الخاص بموظفيهم 
المباشرين. كما نعّد الضوابط المرتبطة بخدمات معالجة كشف األجور 

والرواتب وفق متطلبات العميل الخاصة.

تحليل الثغرات ووضع أّدلة السياسات واإلجراءات 
نعمل مع عمالئنا عن كثب لتحديد نقاط الضعف المحتملة لتسرب اإليرادات أو 
المجاالت/ الوظائف المسببة للقلق. ومهما كانت المشكلة، فإننا نراجع العمليات 

المعتمدة.  في الوقت الحالي، نقوم بإعداد وثيقة حول "الحالة الراھنة" يتبعها 
إجراء تحليل شامل للثغرات. ونستخدم ھذه المعلومات لنصيغ دليل خاص 

بالسياسات واإلجراءات لمعالجة ھذه المشاكل.

 تطبيق النظام المحاسبي
نساعد العمالء على اختيار النظام المحاسبي المناسب الذي يدعم ويحّسن 

العمليات التشغيلية، وتطبيقه.

الميزانية 
نساعد العمالء على إعداد ميزانيات على مستوى المؤسسة، بما يتماشى مع 

وظائفها ومسار نموھا.



الوظائف الرئيسية التي يمكن اسنادها إلى شركة كي بي إم جي

المحاسبة 

االستشارات 

معالجة الذمم 
الدائنة

المحاسبة 
العاّمة

معالجة الذمم 
المدينة

معالجة كشف 
األجور والرواتب 

تخطيط 
األعمال 

الميزانية 
والتدفقات النقدية

إجراءات 
السياسات

تحليل 
الثغرات



 تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في يومنا هذا 
ضغوطًا أكثر من ذي قبل. ففي ظّل الحاجة لمواكبة التطّورات 

االقتصادية وتزايد التعقيدات على صعيد أنظمة األسواق 
وارتفاع معّدل التنافسية، يتعّين على الشركات لتحقيق 

االزدهار أن ترّكز على رفع مستويات الكفاءة لديها وتحسين 
أنشطة العمل التي تزاولها. كما إن التحّلي بالمرونة والقدرة 

على التغيير، يمنح المؤسسات ميزًة تنافسية وذلك عبر 
تمكينها من التأقلم واتخاذ القرارات بصورة سريعة إضافًة 

لتنفيذ استراتيجية العمل المعتمدة من دون أي تعقيدات. 

إن فريق عملنا المختص في االسناد الخارجي إلجراءات 
العمل، في قسم خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

شركة كي بي إم جي في البحرين، يساعد العمالء على تقليص 
التكاليف وتحسين مستويات الكفاءة في إطار إجراءات العمل 

الرئيسية التي يزاولونها. وبالتالي يمكن لعمالئنا التركيز الكلي 
على عملياتهم الجوھرية فيما نهتم نحن بـأنشطة المكاتب 

الخلفية.  إلى ذلك، يقّدم فريق عملنا المختص خدمات الدعم 
لإلدارتين العليا والوسطى وذلك عبر تمكينهما من تحسين 

إجراءات العمل ومنحهما معلومات وبيانات العمل الهاّمة بهدف 
تعزيز عملية اتخاذ القرارات وإجراءات العمل.  

يعمل فريق عملنا الذي يتمّتع بكافة الخبرات الالزمة، مع جميع 
أقسام المؤسسة كي يتمّكن من إضافة القيمة بأفضل صورة 
ممكنة، كما يؤدي مهامه بدرجة عالية من السّرية والمهنية.

تتواجد شركة كي بي إم جي في مملكة البحرين منذ حوالي 50 سنة 
وقد انطلقت كشركة المحاسبة والتدقيق الوطنية األولى آنذاك، وبالتالي 

ندرك االحتياجات والتحّديات التي تواجهها المؤسسات المحلية. وقد نمت 
الشركة منذ ذلك الحين لتصبح من أھم شركات الخدمات المحترفة في 

المملكة التي تتمّتع بقاعدة عمالء واسعة تشمل أبرز الشركات في مختلف 
القطاعات االقتصادية.

يوظف محترفونا المختصون في االسناد الخارجي إلجراءات العمل 
في شركة كي بي إم جي في البحرين خبرتهم وإلمامهم بكيفية عمل 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم خدمات استشارية مصممة 
وفق المعطيات الخاصة بالعميل وبأسعار تنافسية. كما أّن فريق عملنا 
قادر بفضل خبراته الفنية الواسعة على تحديد احتياجات العميل وتقديم 
التوصيات بخصوص أفضل حلول االسناد الخارجي الممكن تطبيقها، 

مما يحّسن طريقة عمل الشركة ويضيف القيمة للعمل كذلك.

يشّكل االسناد الخارجي لبعض انشطة العمل المساندة ألخصائيين 
خارجيين استراتيجيًة فّعالة وموّفرة للتكلفة، وقد أصبح خيارًا أكثر شيوعًا 

في وسط األعمال. كما يمّكن من رفع مستوى الكفاءة ويوّفر وقتًا قّيما 
للشركات يخّولهم من التركيز على أنشطة العمل الرئيسية ودفع عجلة 

النمو. 

كما تشمل مزايا االسناد الخارجي ما يلي: 
تخفيض التكاليف التشغيلية والعّمالية	 
توفير الموارد الداخلية مما يتيح استخدامها ألغراض أخرى	 
السماح للشركة بالتركيز على أنشطة العمل الرئيسية	 
تقليل مستوى االستثمار في البنية التحتية	 
الحصول على الخبرات المهنية التي قد ال تتوافر داخليًا.	 

لماذا ُيعّد االسناد 
الخارجي الخيار األمثل؟

لماذا ُتعّد شركة كي بي 
إم جي الخيار األمثل؟
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خدمات المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 
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الخارجي 
إلجراءات 

العمل


