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ريادة محلية، بامتداد عالمي 
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ي سطور
 
ف

ي العالمية ي ام ج  شبكة كي ب 
ة العملية الدولية، والمعرفة المحلية، مما يضمن تلبية احتياجاتكم كيفما وحيثما ل .  زميتمتع كادرنا بالكفاءة العالية؛ إذ يجمع بي   الخب 

ق األوسط وجنوب آسيا، إذ ي ي منطقة الشر
 
ي بحضور قوي ف ي ام ج  عمل لديها ما تتمتع كي ب 

 220موظف وأكبر من 8000يقارب 
 
يكا .شر

ي تضم 
 و14وتعمل شبكتنا اإلقليمية الت 

 
ي من أجل تقديم 28نشاطا

، بشكل تعاوب 
 
مكتبا

 لالستجابة للتحديات والفرص اإلقليمية
 
ذه البنية وبفضل ه. خدمات مصممة خصيصا

اء المتخص ي الخب 
 
بمن )صي   بوسعنا مشاركة الموارد، والممارسات الفضىل، واالستثمار ف

ي القطاع المالي فيهم
 
لعمالئنا الجودة، واالتساق، ، عىل نحو يضمن(العديد من العاملي   ف

هم بأحدث األفكار حول القضايا المؤثرة عىل صعيد أعمالهم
ّ
.ومد

ي تمتلكون فيها مق
ي جميع المواقع الت 

 
قة ف ق نمتلك أفرقة متمرسة ومنسَّ ي الشر

 
رات ف
ية األوسط، لذلك كونوا عىل يقي   بأننا سنحرص عىل تلبية احتياجاتكم الحال

 
 
.والمستقبلية بمستوى عاٍل دوما

ي منذ أكبر من  ي ام ج  ، ونمت لتضم بي   ثناياها ما يربو عىل 50لقد تأسست كي ب 
 
350عاما

 بقيادة 
 
، 11موظفا

 
يكا ، منهم % 60شر  11من الموظفي   مدققي   متمرسي  

ً
 ومسؤوال

 
يكا شر

ي  ي مجال التدقيق الخارج 
 
 ف
 
.إداريا

ي البحرين، و 
 
ي القطاعي   العام والخاص ف

 
ى المؤسسات ف عب  مختلف إننا نعمل مع عدد من كب 

ي 
ة نافذة حيال التحديات والفرص الت  يشهدها األنشطة الرئيسة، األمر الذي يمدنا ببصب 

ي االستجابة لها
 
.عمالءنا، وبفهم شامل لكيفية مساعدتهم ف

ة العملية الدولية عىل نحو يكفل تطبيق أف ضل نمدكم بالمعرفة المحلية، والخبر
 لتالئم بيئة

 
ي سياق التعاقد معكم، والمصممة خصيصا

 
العمل الممارسات الدولية ف

.المحلية

ي البحرينتعاون إقليمي 
 
ي ف ي ام جر كي بر

كات مستقلة تقدم خدمات مهنية مثل ي مؤسسة عالمية مكونة من شر ي ام ج  التدقيق إن كي ب 
ائب واالستشارات .والض 

ي نعمل فيها 
ي 148ويبلغ عدد البلدان واألقاليم الت 

 
، وقد بلغ عدد موظفينا ف

 
 وإقليما

 
السنة بلدا

كاتنا األعضاء حول العالم227,000ما يقارب 2020المالية  ك. موظف لدى شر ة وتعد كل شر
، وتص

ً
 ومستقال

 
 متمايزا

 
 اعتباريا

 
كات األعضاء لدى شبكتنا كيانا كة نفسها من الشر ف كل شر

. بذلك

ية خاصة محدودة بضمان، وال ت كة إنجلب   ي العالمية المحدودة هي شر ي ام ج  قدم إن كي ب 
.وكياناتها ذات الصلة،  أية خدمات للعمالء

اء متخصصي   من مختلف أنحاء العالم، ويشكلون أفرقة ع المية تتمتع وتضم شبكتنا خبر
ي تواجهونها

ة نافذة تمكنها من معالجة التحديات المعقدة الت  .ببصب 

شبكة العالمية
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إحصاءات مالية

مواهب ملهمة

ابتكار

52% 48%

موظفونا

227,000

مليار دوالر، مقارنة بما 202029.22بلغت اإليرادات العالمية للسنة المالية 

.2019مليار دوالر للسنة المالية 29.75مجموعه 

كات الخمسمائة المصنفة لدى مجلة ف ي مع            من الشر ي ام ج  ورتشن تعمل كي ب 
(Fortune 500)

84%

 موثوق
 
 متحالفا

 
يكا ي سوق العمل، مع أكبر من        شر

 
 به، ومع جميع تحالفات رائدة ف

 
ا

.مزودي الخدمات السحابية الستة الرئيسيي   
70

ي سطور
 
ف

ي العالمية ي ام ج  شبكة كي ب 

، وتلبية اح
 
، لتلبية احتياجات العمالء، واتخاذ قرارات جريئة لالستثمار سويا ي عىل مستوى عالمي ي ام ج  كات كي ب 

ي تياثمة تعاون قائم بي   شر ي ام ج  ي كي ب 
.أينما عملواجات موظف 
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ةلمحة تاريخي

َست كي بي ام جي البحرين عام  م على يد كل من المرحوم جاسم فخرو وقاسم حسين، 1968أُس ِّ

مة على وهي اليوم إحدى أكبر وأعرق شركات الخدمات المهنية على مستوى البالد، بعالقاتها القائ

.عاما  50الثقة مع عمالئها والممتدة ألكثر من 

ي سطور
 
ف

ي البحرين ي ام ج  كي ب 
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القطاعات

ي القطاعي   العام 
 
ى المؤسسات ف إننا نعمل مع عدد من كب 

ي البحرين، وعب  مختلف األنشطة الرئيسة، األ 
 
مر الذي والخاص ف

ي يشه
ة نافذة حيال التحديات والفرص الت  دها عمالءنا، يمدنا ببصب 

ي االستجابة لها
 
.وبفهم شامل لكيفية مساعدتهم ف

الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية

البناء واإلنشاء والعقارات

الحكومية وشبه الحكومية

الطاقة والموارد الطبيعية

كات العائلية والمؤسسات الصغب   ة الشر
والمتوسطة

والتكنولوجيااالتصاالت واإلعالم

التزامنا
اهة عىل ام بالجودة والب   ي االلب  

 
 ف
 
ي تتمثل قيادتنا أساسا  صعيد كي ب 

ي العالمية بأشها، وإضفاء الشغف عىل نجاح عمالئنا، ام ج 
ي تعمل فيها شر 

ي والسعي لخدمة وتحسي   المجتمعات الت  كات كي ب 
ي   ويش. ام ج 

 
ي عالم آخذ بالتغب  شيعا

 
 فكوننا نعيش ف

ً
هد إحالال

 للقطاعات والصناعات، فإن أعمالنا ال تسب  بخىط
 
 ثابتة مباغتا

ات .فحسب بل وتواكب المتغب 

الموظفون

 متمرسة ومنسقة، لذلك كونوا عىل يقي   بأن
 
ي لدينا فرقا نا سنلت 

.ورة متسقةاحتياجاتكم الحالية والمستقبلية بمعايب  عالية وبص

350+ ي البحرين
 ف 
 
موظفا

16+ يك ومسؤول إداري شر

17+ جنسية مختلفة من جميع
أنحاء العالم

60% ي متمرس
كادر بحريت 

ي البحرين ي ام ج  كي ب 
ي سطور

 
ف
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اهتنا واتباعنا سياسة التواصل المفتوح والضي    ح يعزز من الثقة والتعاون، باإلضافة إل أن ي قيمنا؛ فب  
 
ي متأصلة ف ي ام ج  ي كل سامنا بالمرونة والتنوع يخلق بيئة تتيح للجاتإن ثقافة كي ب 

 
ز األفضل ف ميع تبادل المعارف بحرية، وتب 

ون إل ما نتمتع به من مستوى ع. عنض من كادرنا ي األعضاء، فإنهم كانوا يشب  ي ام ج  كات كي ب 
.واإلخالص وسهولة التواصل معنامن األخالقيات المهنيةال  وبسؤال العديد من العمالء عن  سبب اختيارهم التعاون مع شر

ي التخفيف من وطأة الفقر، ودعم التعليم، وح
 
ي جميع أنحاء العالم، حيث تعمايإن ثقافتنا ال تقتض عىل تسيب  األعمال فحسب، فنحن نحىط  بالتقدير لما نضطلع به من دور ف

 
ي األعضاء، وبشكل ة البيئة ف ي ام ج  كات كي ب 

مل شر
كات األخرى والحكومات والمؤسسات األهلية للتصدي لهذه المشاكل ي عىل صعيد صحة الشعوب وتحقيق الرفاه واالزدهار لها. حثيث، مع الشر .وإلحداث أثر إيجاب 

ي العالمية هو أن تحىط  بلقب  ي ام ج  ي تتسم بها رؤية كي ب 
 يفيد موظفينا، إذ من أهم العنارص الت 

 
 تطلعيا

 
ف األفضل من األفراد وتحافظ ع‘رب العمل المفضل’إن اتباعنا نهجا

ّ
.ليهم وتطورهم، بحيث توظ

ي والفردي 
ي الحسبان أنهم ضمن ثقافة بحيث يستمتعون بحياة مهنية حافلة بالتحديات وتحقق لهم أقىص قدر من االستفادة عىل الصعيد الشخىصي –وبذلك ُيتاح لموظفينا أن يحققوا االزدهار عىل المستويي   المهت 

 
، آخذين ف

.مسؤولة وإيجابية تمتد لتشمل البيئة التجارية واالجتماعية والطبيعية

ي اتخاذ
 
 عليها، وجميع أصحاب المصلحةإن قيمنا هي من توجه سلوكنا، وتدلنا ف

 
ي نجري تدقيقا

كات الت  ي التعاون مع زمالئنا، وعمالئنا، والشر
 
.قراراتنا، وف

:وتتمثل قيمنا فيما يىلي 

اهة .نفعل الصواب: الب   .  ال نكف عن التعلم والتطور: التمب    .نفكر ونعمل بجرأة وإقدام: الجرأة

 .  نفعل المهم: نحو األفضل
 
م بعضنا البعض، ونستمد قوتنا من اختالفنا:معا .نحب 

ي البحرين وقيمها ي ام ج  ثقافة كي ب 
ي سطور

 
ف
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ي سطور
 
ف

ي البح ي ام ج  رينالمواطنة المؤسسية لدى كي ب 
ي نؤمن أنه بوسعنا كسب الثقة من خالل أعم ي ام ج  ي كي ب 

 
النا إننا ف

ي تعيننا عىل انتشال الناس من براثن الفق
ر، والحرص عىل واستثماراتنا الت 

بأن لدينا كذلك نؤمن. خلق توازن بي   النمو االقتصادي واستدامة بيئتنا
ي تمكي   موظفينا ومجتمعاتنا عن طريق ق

 
يادتنا مسؤولية تتمثل ف

اتيجية لمسائل رئيسة وجوهرية ي . االسب  ي ام ج  ي كي ب 
 
 البحرين فنحن ف

، ونزاول مون بإحداث فرق واقعي عىل صعيد مجتمعنا المحىلي
، ملب  

ي تتمحور حول التعليم والمج
تمع وبانتظام، أنشطتنا وبرامجنا الت 

ي مجال األعمال
 
.والممارسات األخالقية ف

التعليم
يث يعد صندوق جاسم فخرو أحد أهم مبادرات المواطنة المؤسسية لدينا، ح

ي عام 
 
َس ف سِّ

ُ
ئ ت2001أ ، وأنشر ي

ي للشباب البحريت 
 م لدعم التطور المهت 

 
يمنا

ي البحرين ي ام ج  كة المؤسس لكي ب  .بجاسم فخرو، الشر
ي نيل

 
شهادة ويزود الصندوق الدعم المالي واإلرشاد لموظفينا الراغبي   ف

افية ة عملية قيّ أما برنامج التدريب السنوي لدينا. احب  ود الطالب بخب  مة فب  
كات ويسع إلعدادهم لتحقيق النجاح ال ي ويعّرفهم عىل عالم الشر

.وظيف 

المجتمع
عات ألغ جَمع التب 

ُ
ي بطولة سنوية لكرة القدم من خاللها ت ي ام ج  ية، حيث تنظم كي ب  راض خب 

أو ذات الصلة بالصحة واللياقة البدنية سواء عىل صعيد محىلي ندعم العديد من القضايا
، من ضمنها األسبوع العالمي للتوعية بالشطان، وماراثون البحرين، وهي  فعاليات عالمي

عات وتعزيز الوعي  لموظفي   ناهيك عن إجرائنا الفحوصات الطبية ل. تهدف إل جمع التب 
ع بالدم .وحمالت التب 

اف عىل أصحاب األعمال ال ي لريادة األعمال من أجل اإلشر ي ام ج  ة لقد أسسنا نادي كي ب  صغب 
هم اإليج ي عىل والمتوسطة، وتدريبهم، ومساعدتهم عىل تطوير أعمالهم، وزيادة تأثب  اب 

.  االقتصاد المحىلي 

ي 
 
العمل األخالف

وغب  نقدم خدمات تدقيق واستشارات من دون مقابل وذلك لمؤسسات أهلية
 . ربحية

 
سا  مؤسِّ

 
ي عضوا ي ام ج  ي كذلك تعد كي ب 

 
ل’ف وهي مؤسسة ‘ مبادرة بب 

شفافية مستقلة غب  ربحية تعمل عىل امتداد المنطقة لتعزيز المساءلة وال
.المؤسسية، وتحسينها

ية األعمال الخب 
 أو 
 
ية، سواء ماليا ندعم مجموعة من األعمال الخب 

ي يمتلكها موظفينا
ة الت  .بالخب 

االستدامة
نهج قائم عىل أسس علمية للوصول للحياد 

2030الصفري بحلول 

المجتمع
ي رفاهية مجتمعاتنا

 
.نساهم ف

التعليم
صندوق جاسم فخرو التعليمي 
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ي سطور
 
ف

ق األوسط وجنوب آسيا ي الشر ي ام ج  كي ب 

المواقع الموظفون

ي 
 
ي األعضاء ف ي ام ج  كات كي ب 

 وإقليم14تتوزع شر
 
ا بلدا

ق األوسط وجنوب آسي اعىل امتداد منطقة الشر

مكاتب ممتدة عىل نطاق واسع

ر، البحرين، والمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، وقط
ي الفلسطينية، وباك

ستان، والكويت، وعمان، ومض، واألردن، ولبنان، واألراض 
النكا، وجزر المالديف، وبنغالديش .وسب 

ي تقع فيها مكاتبن
:اوفيما يىلي عدد من البلدان واألقاليم الت 

ي جميع أرجاء8,100ما يربو عىل 
 
موظف ف
250المنطقة، من بينهم ما يزيد عن 

 
 
يكا *شر

 لوكالة 
 
ي فإن‘ Universum’وفقا ي ام ج  كي ب 

ي 
 
 للموظفي   ف

 
من أكبر جهات العمل جذبا

ق األوسط الشر

(فئة طالب دراسات األعمال)

ي حكمهم*
 
ومن ف

الجوائز

أفضل مزود لخدمات التدقيق
م2020جوائز قطاع التأمي   لمنطقة مينا، 

أفضل البحوث والخدمات االستشارية
، MEA Finance Awards’جوائز مجلة 

م2020

ائب كة الموىص بها للض  الشر
‘I’International Tax Reviewمجلة

ائب الدولية للعام  2019الض 

ي منط
 
كة خدمات استشارية ف قة أفضل شر

ي  الخليج العربر
 International’من مؤسسة الجوائز المالية

Finance‘
األداء

ق األوسط وجنوب آسيا من أشع المناطق د ون تعد منطقة الشر
ي  ي ام ج   بالنسبة لشبكة كي ب 

 
اإلقليمية نموا
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خدماتنا

خدماتنا
 
 
اء متخصصي   محليا ي احتياجات عمالئنا، إذ لدينا خب  ي تلت 

ي البحرين نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المهنية الت  ي ام ج  ي كي ب 
 
ات الالزمة إلتمام الخدمات ضمن يتمتعون بالقدرات والخب  ممنإننا ف

.سياق محىلي 

االستشاراتالتدقيق

ائب الض 

ي البحرين آخذ بالتطور باستمرار، وعىل أصحاب المصلحة ومجالس اإلدارة وقادة األ 
عمال إن سوق العمل ف 

.والمساهمي   اآلخرين أن يتمتعوا بالثقة حيال مصداقية معلوماتهم المالية وصحتها

 حول معلومات
 
لعا

ّ
 ومط

ً
 ومستقال

 
 متينا

 
، حيث يقدم مدققونا رأيا ي ي ام ج  العميل المالية، األمر وهنا يكمن دور كي ب 

نه من اتخاذ قراراته بثقة
ّ
.الذي يمك

:وتشمل خدماتنا ما يىلي 

خدمات الضمان–

خدمات التصديق–

ي االستشاري– التدقيق المحاستر

ات، ويعمل ائب يتمتعون بقدٍر عال  من المهارات والخب  ي البحرين أخصائيو رص  ي ام ج  ون مع العمالء لدى كي ب 
يبية، عىل نحو ال يمنح العميل الثقة واالطمئن اتيجياتها الض  ان بشأن امتثاله إلعداد هياكلها المؤسسية واسب 

ي  يت 
ي مجال التنظيم الض 

 للمستجدات المستقبلية ف 
 
ه أيضا

ّ
.فحسب، بل ُيعد

:وتشمل خدماتنا ما يىلي 

يبية– االستشارات الض 

الخدمات المؤسسية–

ي ضوء المشهد االقتصادي اآلخذ بالتغب  بإيقاع شي    
ة ف  كات اليوم تحديات كبب  وعليه يقدم . عتواجه الشر

ملية مستشارونا ما يلزم من دعم للعمالء عىل نحو يعينهم عىل التعامل مع أوجه عدم اليقي   بطريقة ع
.ومستدامة

:وتشمل خدماتنا ما يىلي 

االستشارات اإلدارية–
اتيجيات العمل– اسب 
استشارات إدارة العمليات–
االستشارات التقنية والرقمية–
األفراد والتغيب  –

استشارات المخاطر–
، والمخاطر، واالمتثال– خدمات التدقيق الداخىلي
الخدمات الجنائية–
خدمات إدارة المخاطر المالية–

استشارات الصفقات–
ي المجال المالي –

العناية الواجبة ف 
تقييم األعمال–
االستشارات المعنية بعمليات االندماج واالستحواذ–
عات – (أسهم، دين)جمع التب 
االستشارات حول أسواق رأس المال–
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خدماتنا

التدقيق

ي البحرين آخذ بالتطور باستمرار، وعىل أصحاب المصلحة ومجال
س اإلدارة إن سوق العمل ف 

المالية وقادة األعمال والمساهمي   اآلخرين أن يتمتعوا بالثقة حيال مصداقية معلوماتهم
.وصحتها

ل
ّ
 ومط

ً
 ومستقال

 
 متينا

 
، حيث يقدم مدققونا رأيا ي ي ام ج   حول معلومات وهنا يكمن دور كي ب 

 
عا

نه من اتخاذ قراراته بثقة
ّ
ي وألننا ضمن شبكة كي . العميل المالية، األمر الذي يمك ي ام ج   ب 

ي المجال
ل إليه ف  ي العالمية، فذلك يمنحنا امتياز النفاذ إل أبرز ما تم التوصُّ ي والتدريت 

التقت 
 ما نسع لمشاطرته مع عمالئنا

 
، والذي دائما يعي والقطاعي

.والتشر

امنا بالتواصل، وتحديد المسائل ذات األهمية الحاسمة وت ي ويستند نهجنا إل الب  
سويتها ف 

اهة المهنية، واالستقاللية، والس لوك الوقت المناسب، ولعل األهم من ذلك كله هو الب  
ي 
.األخالف 
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ي سطور
 
ف

التدقيق
خدمات التصديق

مل إن عمليات التدقيق المالي الموثوقة تعزز من ثقة المستثمرين وسوق الع
ي سياق المؤسسات، فإنها تعزز من فهم مجلس اإلدارة واإلدار . والجمهور

ة أما ف 
مؤسسة، لذلك فالتدقيق الموثوق بمثابة حجر األساس لعمليات ال. لمخاطر األعمال

وري للعميل أال يكون لديه مدقق فحسب، بل مستشار موثوق به . ومن الض 

دقيق لدينا إن فريق الت–التدقيق عىل البيانات المالية، وتجميعها، واستعراضها
اضات ي لتنفيذ االفب  ي ام ج   بمنهجية التدقيق الخاصة بكي ب 

وتقديم نظرة يستعي  
امات. متعمقة يعية وعالوة عىل حرصنا خالل التعاقد عىل استيفاء العمالء لاللب   التشر

عد التدقيق والتعاقدية، فإننا نرصد المخاطر الناشئة ونبلغ عنها، ونبدي مالحظاتنا ب
.عىل نحو يكفل التحسي   المستمر

ي –اإلجراءات المتفق عليها ات المعتمدة لدى كي ب  ي نطبق المنهجيات والخب   ام ج 
ائج من أجل استعراض وفحص المعلومات حول أعمال العميل، ومن ثم نبلغ عن النت

 إل الوقائع
 
.استنادا

خدمات االستشارة المحاسبية

ق األ ي األسواق، مثل ما شهدتها منطقة الشر
وسط، عندما تسود الظروف الصعبة ف 

كات والمؤسسات عىل االستش ارة من المهم أكبر من أي وقت مىص  أن تحصل الشر
ي التخصىصي ال يعي   الشر . المحاسبية الدقيقة كات عىل فالمشورة والدعم المحاست 

 من نطاق نجاحها
 
.التكيف مع المطالب الجديدة فحسب، بل يوسع أيضا

خدمات الضمان

ي ت
ي اتخاذ قرارات األعمال، فقادة األعمال بحاجة إل ضمانات تتجاوز تلك الت 

 
 ف
 
 مهما

 
قدمها عمليات تعد المعلومات الدقيقة عنضا

ان ثمة شواغل حيث تنطوي مهمة اتخاذ القرار بشأن المخاطر عىل التحديات، وقد تشتد صعوبتها إن ك. التدقيق للبيانات المالية
كات ومن دون أخذ الضمانات الالزمة، لن يكون ب. تتعلق بكون األنظمة أو العمليات غب  دقيقة أو غامضة أو حت  غب  معروفة وسع الشر

.امتالك الثقة بمستوى الحوكمة وإدارة المخاطر

ة لدينا، وهو أمر إننا نتبع إجراءات تفصيلية إلدارة المخاطر، وهي مصممة لضمان مهنية واستقاللية فرق التدقيق الداخلية والخارجي
.نأخذه بمنتىه الجدية

ي نعدها ونبلغ عنها تتماشر مع التشر –اإلبالغ عن المعلومات المالية المتوقعة 
يعات المحلية إن المعلومات المالية المتوقعة الت 

.والدولية

اتنا المكتسبة من مختلف القطاعات لنحصل عىل–ضمان الموارد المالية، والعمليات، والضوابط الداخلية فهم أعمق نطبق خب 
ي تضيف قيمة ألعمالهم

.لمسائل العمالء، ونقدم التوصيات الت 

.  ج واالستحواذتقدم فرقنا ضمانات حول منهجية التنبؤ واآلراء بشأن الخطر والقيمة أثناء إجراء المعامالت مثل عمليات الدم–ضمان المعامالت
ي الوقت ذاته من منافع تلك المعامالت

 
.ونبذل ما بوسعنا لضمان حماية حقوق أصحاب المصحلة، مع االستفادة ف

 إىل المعايب  الدولية لإلبالغ الماىلي 
 
لدولية نساعد العمالء عىل إعداد تقارير دقيقة تستند وتمتثل إل المعايب  ا–(IFRS)خدمات اإلبالغ استنادا

.، عند اللزوم وحسب االقتضاء(IFRS)لإلبالغ المالي 

ي احتياجات القطاع المطلوب، بحيث يحرص عىل اط–التدريب   ليلت 
 
 ومصمم خصيصا

 
 فنيا

 
ي تدريبا ي ام ج  الع فرق الشؤون المالية لدى تقدم كي ب 

ي مجال المحاسبة وإعداد التقارير
.العمالء بأحدث المستجدات ف 
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في سطور

ائب الض 

كات ال جديدة البحرين مقصد لألعمال، وب  ها العديد من الفرص المتاحة للشر
. خارجهاوالمعروفة عىل حد سواء، بحيث تنمو وتتوسع عىل صعيد المملكة و 

ي مصحوبة ب
.التحدياتإال أنه ثمة أمر يلزم االلتفات إليه، وهو أن الفرص تأب 

ي البلد واتخاذ القرار بشأنه
قد ال يكون إن فهم عملية تأسيس العمل التجاري ف 

ي عالوة عىل ذلك، فإن خوض. باألمر الهي    ائت 
غمار المشهدين التنظيمي والض 

ي قد يتسم بالتعقيد ال سيما مع ت يبة عىل الصعيدين المحىلي والخارج  طبيق رص 
ي دول مجلس التعاو 

ائب أخرى ف  .  نالقيمة المضافة وما قد يلحقها من رص 

ائب يتمتعون بقدٍر عال   ي البحرين أخصائيو رص  ي ام ج  من المهارات ولدى كي ب 
اتيج ات، ويعملون مع العمالء إلعداد هياكلها المؤسسية واسب  ياتها والخب 

يبية، عىل نحو ال يمنح العميل الثقة واالطمئنان بشأن امتثا له فحسب، بل الض 
ي ي مجال التنظيم الض 

 للمستجدات المستقبلية ف 
 
ه أيضا

ّ
ي ُيعد ت 
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يبية الخدمات الض 

يبية وتجارية مجدية، ومص اتيجيات رص  ة العملية الدولية، والمعرفة المحلية، بما يكفل وضع اسب  ي بي   الخب  يت 
ي احيجمع كادرنا الض  تياجات كل ممة لتلت 
يبية مع مختلف األطر القطاعية والقانون. عميل عىل حدى اتيجيات الض  ية والمالية، ونساعد كذلك فإننا حريصون عىل تحقيق القيمة عب  موائمة االسب 

ة، باإلضافة إل مساعدة المؤسسات عىل موائمة هياكل أعم ة وغب  المباشر ائب المباشر ة أكبر الها بطريقعىل االستفادة بأقىص قدر ممكن من كشوف الض 
يبية .  كفاءة من الناحية الض 

ائب الدولية خدمات الض 

ائب وهيكلة مجموعاتها بكفاءة وذلك لألغ ي الخارج عىل إدارة مخاطر الض 
كات البحرينية المستثمرة ف  يبيةيساعد فريقنا المتخصص الشر .راض الض 

ي األمريكي للحسابات الخارجية  يتر
ك ( FATCA)قانون االمتثال الض  (CRS)ومعيار اإلبالغ المشب 

يبية المتعلقة بقانون االمتث ي العديد من الجوانب الض 
ة تساعد عمالئنا ف  ي األمرييستعي   فريقنا المتخصص بمنهجيات مجربة ومختب  يت 

كي ال الض 
ك ( FATCA)للحسابات الخارجية  ائب( CRS)ومعيار اإلبالغ المشب  .المتعلق بالض 

خدمات النقل العالمية

ي بلدانهم األم
يبية ف  مي   بإعداد تقارير رص   

ي البحرين الملب 
ي خدمة النقل العالمية احتياجات الوافدين ف  ك. تلت  ي كذلك ندعم الشر

عب  موظفيها ف 
ُ
ي ت
ات الت 

ات زمنية طويلة .بلدان أخرى ولفب 

يبة القيمة المضافة ض 

ي مملكة البحرين
 
 ف
 
 إلزاميا

 
يبة القيمة المضافة متطلبا يعات رص  يبة وتقدي. يعد االمتثال لتشر يبية واإلبالغ إال أن عملية احتساب قيمة الض  م اإلقرارات الض 

يبة قد تكون رحلة معقدة يبة عىل أعمالهم، ونساع. عن المسائل ذات الصلة بالض  دهم عىل تنفيذ ما لذلك فإننا ندعم عمالئنا من خالل فهم أثر هذه الض 
ي  يت 

.يلزم من سياسات، وإجراءات، وواجبات إلزامية عىل نحو يكفل االمتثال الض 

ائب الض 
في سطور
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الخدمات المؤسسية

كات قبل دخولها سوق العمل بمملكة البحرين، إل احتياجاتها الهيكلية بما يكفل تحقيق أهدافها ي بتقديم الخدمات المؤسسية قادر عىل دعم ا. من المهم أن تنظر الشر
ي كل خطوة يخطونها من وعليه فإن فريقنا المعت 

 
لعمالء ف

.أجل تأسيس أعمالهم بمملكة البحرين

استشارات الهيكلة المؤسسية

كات عىل الصعيد الم ي األنسب لدعم أهداف أعمالها، واالطالع عىل وثائق التسجيل، وتأسيس الشر
كات حول الهيكل القانوب  كات عب  مختحىلي نقدم المشورة للشر ، وخدمات السكرتارية للشر ي .لف االختصاصاتوالخارج 

خدمات الرعاية

ي مملكة البحرين، ونساعد عمالئنا عىل ضمان االمتثال للقوان
 
ي تأسيس كيانات قانونية ف

 
كاء عمل بحرينيي   للمستثمرين الراغبي   ف ي البحريني   نوفر شر

 
.السارية ف

كات ترخيص الشر

اخيص المهنية والمؤسسية كات عىل التقدم بطلبات الحصول عىل الب  .نساعد الشر

ائب الض 
في سطور
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خدماتنا

االستشارات

ي ضوء ا
ة ف  كات اليوم تحديات كبب  لمشهد تواجه الشر
يقدم وعليه. االقتصادي اآلخذ بالتغب  بإيقاع شي    ع

نهم مستشارونا ما يلزم من دعم للعمالء عىل نحو يعي
ة عىل التعامل مع أوجه عدم اليقي   بطريقة عملي

.ومستدامة

لقة وتوفر فرقنا مجموعة من الخدمات للعمالء والمتع
باالستشارات اإلدارية، واستشارات المخاطر، 

، واستشارات الصفقات، حيث تساعد هذه الخدمات
ي تل

بية إل جانب موظفينا المتخصصي   المهرة، ف 
اتيجية للعمالء عىل صعيد ا لنمو االحتياجات االسب 

.  واألداء والحوكمة
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خدماتنا

االستشارات
االستشارات اإلدارية

بت  المؤسسات الناجحة عىل أساس اإلدارة المثىل
ُ
عادة ما ت

ي وعليه يواصل قادة األعم. لألفراد والتكنولوجيا واألصول
ال ف 

ي تقييم 
مختلف القطاعات، سواء العامة أو الخاصة، ف 

ي األفراد والتكنولوجيا واألصول، عىل نحو 
يكفل استثمارهم ف 

زة إلدار  عزَّ ة األداء األفضل للموارد، من خالل إجراء عملية ُم
.األداء

كيف بوسعنا خدمتكم
اتيجية األعمال أن تحقق إمك انياتها إننا ندرك أنه ال يمكن السب 

.ما لم ترتبط بما يلزم من قدرات تنفيذية وتقنيات

ي تقديمنا لالستشارات اإلدارية ن
ظرة شمولية ولهذا السبب فإننا نعتمد ف 

أن الحتياجات المؤسسة، حيث يقدم فريقنا المشورة للعميل بش
اتيجية، وكفاءة العمل، والتحديات المتعلقة بالموظف الموارد /ي   االسب 
ى ية، واحتياجات تقنية المعلومات، والمشاري    ع الكب  .  البشر

استشارات المخاطر

، وهي إما خارجي ة ثمة العديد من القوى المؤثرة عىل مدى التعقيد والتغيب 
ة) يعات، وفعاليات السوق، والظروف االقتصادية المتغب  ية ، أو داخل(التشر
ية المنتجات الجديدة، والمواقع الجغرافية، والعمليات والضوابط التشغيل)

ي بظاللها عىل نمط مخاطر المؤسسة(والتقنية
.، إذ أن جميعها تلف 

 عىل ت
 
اتيجيا وجيه هذه ولتكون المؤسسة ناجحة عليها أن تكون قادرة اسب 

.القوى المعقدة بحيث تحول المخاطر إل فرص بشكل فعىلي 

ي البحرين يساعدون العمال  ي ام ج  ي إدارة إن استشاريو المخاطر لدى كي ب 
ء ف 

ي المجاالت التالية
 
ضمان اإليرادات، والخدمات : شؤون المخاطر ف

، والتدقي ق الجنائية، واستعراضات ضمان الجودة، والتدقيق الداخىلي
، وإدارة المخاطر، والحوكمة المؤسسية، وخدمات خصوصية  ي

التقت 
.البيانات

كيف بوسعنا خدمتكم
ات ومعارف ونظرة متعمقة م ي البحرين ما يلزم من خب 

 
 بما يقدم مستشارونا ف

 
حليا

ي 
ي الطريق السليم والتعامل مع المخاطر الت 

لِحُق يعي   عمالئنا عىل البقاء ف 
ُ
قد ت

 بأعمالهم
 
 بالغا

 
را المية ومن الجدير بالذكر أننا نحىط  بالدعم من شبكة ع. رص 

اء اكت ، وخب  ي تكنولوجيا، واقتصاديي   ، وأخصائت  ، واسعة تضم محاسبي   واريي  
ي 
 
، وعاملي   ف عي   سابقي   ّ ، وعلماء رياضيات، ومشر  مجال وعلماء بيانات، ومحامي  
ي مخاطر من مختلف أنحاء العا ، وأخصائت  كل . لمإنفاذ القانون، ومحققي   جنائيي  

يعية، وق  لبيئة البحرين االقتصادية والتشر
ً
 شامال

 
درات متعددة ذلك يمنحنا فهما

ي الوقت المناسب
 
.الجنسيات تضمن لعمالئنا اتخاذ القرارات الصائبة ف

استشارات الصفقات

كبر من أي وقت مىص   إن األعمال اليوم ترزخ تحت وطأة الضغوط أ
ي . وذلك بغية تحقيق النتائج المرجوة من أصحاب المصلحة

 هذا وف 
بتكرة السياق يطبق فريق استشارات الصفقات لدينا أساليب م
 العمالء باألدوات الالزمة لتعزيز ات

ّ
خاذ قرارات للتقييم تهدف إل مد

ي أية مرحلة من مراحل دورة حياة العمل
.  سليمة وآمنة، وذلك ف 

اءه، أو إيجاد شر  وع أو شر يك فسواء كان العميل بحاجة إل بيع مشر
ي  ي ام ج  كته أو إنقاذها، فإن كي ب 

 عىل العمل المناسب، أو تمويل شر
.أتم االستعداد لتقديم المساعدة الالزمة

كيف بوسعنا خدمتكم
كننا من عندما نفكر فإننا نضع أنفسنا موضع المستثمرين، مما يم

ة، مساعدة عمالئنا عىل التفكب  إل ما هو أبعد من التحديات ا لمباشر
هم ب. بحيث يتطلعون إل الفرص المستقبلية

ّ
الثقة كذلك نمد

ي الوقت المناسب، وباألد
 
ي الالزمة التخاذ القرارات الصائبة ف

وات الت 
ي  اتيج   نحو إحداث تغيب  اسب 

 
.تدفعهم قدما
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اتيجية األعمال اسب 

اتيجيات أعمال مرنة تمكنها من ات الشيعة، بحاجة إل اسب  ي مواجهتها التغب 
تحقيق إن المؤسسات، ف 

 لبعض األعمال
 
 مباغتا

ً
ي الوقت الذي نشهد فيه إحالال

اتيجيات ويعتمد فريقنا المختص ب. الربحية ف  اسب 
ي سب  أعمال المؤسسة ككل، مما يعينها عىل تحويل رؤيته

ا إل واقع األعمال نظرة شمولية إلحداث تحول ف 
اتيجية، وانتهاء بالتنفيذ  بمرحلة وضع االسب 

 
 من التخطيط، مرورا

 
.ملموس، بدءا

كب   والمرونة
التحول مع الب 

اتيجي  ما يبدأ األمر باالسب 
 
ي مختلف القطاعات، ودائما

كات ف   للشر
 
 حتميا

 
وعليه فإننا نعمل . ةيعد التحول أمرا

اتيجيات أعمالهم ونماذج تشغيلية تتسم مرنة، ومن ثم إعدادها و  تنفيذها، مع عمالئنا لوضع تصور السب 
 
 
 مباغتا

ً
ي الوقت الذي نشهد فيه، وبصورة مستمرة، إحالال

. لبعض األعمالبحيث تمكن من تحقيق الربحية ف 

ي ترتكز عىل النتائج
اتيجية الت  االسب 

اتيجية األعمال ال ك وعد تحقيق النتائج خلف الركب، بسبب وجود فجوة بي   اسب  نموذجية عادة ما ُيب 
ي البحرين، حيث تتول ف. والنموذج التشغيىلي ورحلة التحّول ي ام ج  ي كي ب 

رقنا مهمة دعم وهنا يكمن دورنا ف 
اتيجية وتنفيذها .العمالء من خالل سد الفجوة بي   االسب 

 إىل الفهم المتعمق
 
اتخاذ اإلجراءات استنادا

ي سوق العمل عىل
 
أعمالهم، من إن العمالء بحاجة إل استيعاب األثر الذي تحدثه مسببات اإلحالل المباغت ف

.أجل التغلب عىل تلك التحديات واغتنام الفرص الناشئة

ارسات الرائدة إن فرقنا عىل أتم االستعداد لتقديم نظرة متعمقة حول القوى المسببة لإلحالل المباغت، والمم
ة شيعة .  لخوض غمار بيئة العمل اآلخذة بالتغب  بوتب 

 لتقديم الخدمات التالية
 
 عاليا

ً
ائنا مؤهلي   تأهيال :إن خب 

.تقييم وتحديد فرص االستثمار أو النمو الجديدة–

اتيجيات الدخول لسوق العمل– .اسب 

.األهداف المالية وإعداد خطط لألعمال/تحديد المقاييس–

اتيجية– .إعادة تصميم النموذج التشغيىلي وموائمته مع االسب 

اتيجية العامة– انيات السنوية بما يتماشر مع االسب  ي إعداد المب  
 
.المساعدة ف

االستشارات
خدماتنا
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االستشارات الرقمية والتقنية

 من ا
 
، بدءا ي البحرين اإلرشاد والدعم المعمقي   ي ام ج  لتخطيط يقدم فريق االستشارات الرقمية لدى كي ب 

 بدعم الهياكل الحوكمية، وإدارة المشاري    ع، وحماية المعلومات، و 
 
ي والتنفيذ، ومرورا اتيج  انتهاء بضمان االسب 

ي نقدمها فإنه بوسعنا مساعدتكم عىل تحقيق القيمة ألع. األنظمة
مالكم، ومن خالل مجموعة الخدمات الت 

 لما رصد 
 
ي وقتها ووفقا

لها من وإضافة قيمة إل مشاري    ع تخطيط الموارد المؤسسية، وإدارة المشاري    ع ف 
انية، وحماية وتأمي   الموارد الحيوية للمعلومات، وإبداء االمتثال التنظيمي الفّعال .مب  

اتيجية واألداء الرقميان االسب 

ي أية مؤسسة هو النظام الرقمي حسن اإلدارة
تطوير وعليه نعمل مع عمالنئا ل. إن أحد أهم األصول القّيمة ف 

 
ُ
، بما يعي   المؤسسات عىل ضمان أن ت ي  

َ
اتيجية وأداء رقميي   فّعال

ها أطر الحوكمة وتحقيق اسب 
ُ
ضيَف أنظمت

ي التكنولوجيا
 ألعمالها، مع رصد أي مخاطر استثنائية كامنة ف 

ً
.قيمة

ي 
اب  حماية المعلومات، واألمن السيبر

اؤنا العمالَء عىل تطوير عمليات تحمي الموارد الحيوية للمعلومات  لدورة فنحن نتبع نه. يساعد خب 
ً
 شامال

 
جا
ماية حياة العمل، ويشمل التقييم والهيكلة ناهيك عن خدمات التنفيذ والرصد، بما يكفل للعمالء ح

.معلوماتهم

التحول الرقمي 

ي كي 
ي مجال االستشارات الرقمية، ُيعت  فريقنا ف 

ي العالمية ف  ي ام ج   عىل مؤهالت كي ب 
 
ي البحرين اعتمادا ي ام ج   ب 

 بها، وذلك عب  مخت
 
.  لف القطاعاتبإحراز نتائج ملموسة عند التخطيط لمبادرات التحول الرقمي والدفع قدما

ي نقدمها، عىل سبيل المثال ال الحض، إدارة القنوات المتعددة، وإد
ات الت  ارة وسائل وتشمل الخدمات والخب 

، وتجارب الزبائن الرقمية، والتحليالت الرقمية، وإدارة االبتكار .التواصل االجتماعي

تحليل معلومات وبيانات األعمال

اتيجية المثىل لبيانات األعمال، إذ يستند نهج نا عىل إعداد خارطة إننا نعمل مع العمالء الختيار وتطبيق االسب 
ي الحسبان إدارة المخاط

ر وتحقيق طريق تساعد العمالء عىل تحسي   أدائهم واغتنام فرص النمو، مع األخذ ف 
.أقىص استفادة من التكاليف

استشارات تقنية المعلومات والتطبيقات الرقمية

ل المثال ال نساعد عمالئنا عىل إدارة نظم التطبيقات الرئيسية لديهم، ومراقبتها، ويشمل ذلك، عىل سبي
، وتطب يقات الحض، مجموعة الموارد لتخطيط موارد المؤسسة، واألنشطة المضفية األساسية، والتأمي  

اتيجيات التطبيقات، وال: كذلك تغىطي خدماتنا المجاالت التالية. معلومات األعمال طلبات صياغة اسب 
قرار النظم واالختيارات التقنية والرقمية، وإدارة المشاري    ع، واختبار الضوابط والعمليات ذات الصلة، واست

.واستدامتها

االستشارات
خدماتنا
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التحول التشغيىلي 

، بل و  ي
ي تواجهها المؤسسات اليوم هو أن توجد ألعمالها إمكانات تستوف 

تفوق، إن أحد أهم التحديات الت 
ي أفضل. المتطلبات الناشئة

 حت  ف 
 
ي سياق بيئة . األوقاتفالكفاءة والفعالية التشغيلية المثىل تعد متطلبا

وف 
، السيما مع انخفاض أسعار النفط، فالتحدي أصبح مضاع ي يكتنفها الشك والاليقي  

، حيث تسع اليوم الت 
 
فا

ي المنطقة إل إيجاد السبل لالستجابة بشكل تنافشي للمشهد االقتصادي المت
، وعليه انتقلت المؤسسات ف  غب 

 لمتطلبات العمالء، وتحقيق أقىص قدر 
ً
ة تلبية  إل خفض الكلف المباشر

 
ها حاليا كب  

من كفاءة التشغيل، بب 
ة .وخفض التكاليف غب  المباشر

يات ي مجال المشب 
 
التحول ف

يات عنض رئيس لتحسي   قيمة األعمال، والحد من المخاطر، وتحقيق ا ي مجال المشب 
ي إن التمب   ف 

لشفافية ف 
ي مجال الم. إدارة اإلمدادات

يات، وبدورنا  نساعد عمالئنا عىل تخطيط وتنفيذ تحوالت واسعة النطاق ف  شب 
اتيجية صيد عالمية، وكلفة قائمة عىل الر /وتحسينات محددة الهدف من خالل االستعانة بمصادر اسب 

يات ي مجال المشب 
، وإدارة العقود، وتقييم التمب   ف  .الصفري، وتشجيع البائعي  

كة واالستعانة بمصادر خارجية االستشارات المتعلقة بالخدمات المشب 

كة واالستعانة بمصادر خ ي سعيها لتعزيز التنافسية، إل الخدمات المشب 
كات، ف  ي اتجهت الشر

ارجية، مدفوعة ف 
ي خفض التكاليف وتحسي   الكفاءة

 
.ذلك برغبتها ف

، المؤسسات من التنافس بفعالي ي ي ام ج  ُن نماذُج تقديم الخدمات المعتمدة لدى كي ب 
ّ
مك
ُ
ة أكب  من خالل وت

ي عملياتها الداخلية
 
ي م. إحداث تحول ف

 
ي ترشد العمالء ف

ة الالزمة الت  ختلف المجاالت ويمتلك فريقنا من الخب 
كة واالستعانة بمصادر خارجية .التشغيلية المتعلقة بالخدمات المشب 

إدماج األعمال

اتيجية، مثل إعادة الهيكلة أو االستحواذ سواء خالل مرح لة التنفيذ أو قد يشكل تعظيم قيمة المبادرات االسب 
 
 
خلق قيمة وبدورنا نساعد العمالء عىل اإلندماج أو دمج العمليات، و . ما بعد إتمام الصفقات، قد يشكل تحديا

ي سياق العمليات التشغ
يلية وعمليات مستدامة من خالل االحتفاظ بالكفاءات، وتحديد الممارسات الفضىل ف 

ي الوقت نفسه من المخاطر المصاحبة لمرحلة ما بعد إتمام الصفق
.اتالتبسيط والنظم، مع الحد ف 

التحول الماىلي 

يق النمو نساعد العمالء عىل تطوير دور أقسام الشؤون المالية لديهم، من مجرد تسيب  المعامالت إل تحق
.والرب  ح، وتقديم نظرة متعمقة حول أداء األعمال

ي مجال سالسل التوريد واللوجستيات
 
التحول ف

ي أن األ 
ي أنماط العرض والطلب، والضغوط الناجمة عن التكاليف، وأوضاع السوق تعت 

عمال بحاجة إن التغب  ف 
ايد، مرنة وفّعالة من حيث التكلفة وملّبية لمتطلبات العمالء اؤنا وعليه. ألن تكون، وبشكل مب   يساعد خب 

تخطيط ال: العمالَء عىل تحويل المخاطر إل فرص طوال دورة سلسلة اإلمداد، عب  تقديم الخدمات التالية
وتعزيز لسالسل اإلمداد وتنفيذها، وخفض التكاليف اللوجستية، وتحليل المواقع، وتصميم الشبكات

.االستفادة منها

االستشارات
خدماتنا
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األفراد والتغيب  

ي الع ي ام ج  ، عىل إمكانات كي ب  ي بشؤون األفراد والتغيب 
ي البحرين والمعت 

المية ليساعد العمالء يستند فريقنا ف 
، حيث نتماشر مع متطلباتهم التنظ يمية من خالل عىل إدارة جميع احتياجاتهم المتعلقة بشؤون الموظفي  
ية تجذب الموظفي   ممن يتمتعون بالمه اتيجيات للموارد البشر نا عىل وضع اسب  ارات المناسبة، صب تركب  

.وتطورهم، وتحفزهم، وتحافظ عليهم، وتديرهم، األمر الذي يعي   عىل بلوغ التمب   

تصميم المؤسسات وتطويرها

اتيج ية العمالء من نحرص عىل إعداد تصاميم للمؤسسات ذات كفاءة وفعالية من أجل توفب  ما تتطلبه اسب 
ي أية مرحلة من مراحل دورة النمو، سواء أكانت عمليات أولي. قدرات وأداء

ة أم وبوسعنا العمل مع العمالء ف 
 
ً
.قائمة فعال

تنمية المواهب

تبة عىل تنمية المواهب، إل جانب تح قيقهم نساعد العمالء عىل االستفادة من اآلثار اإليجابية المب 
اتيجية الشاملة ألعمالهم ي يجري تك. االسب 

ي الت  ي ام ج   بمزي    ج من نماذج كي ب 
ييفها مع احتياجات فنحن نستعي  

ي سعيه إل جذب الموظفي   األكفاء، والمحافظة عليهم، وتطويرهم، بما يتماشر مع
احتياجات كل عميل ف 

.أعماله الحالية والمتوقعة

ات السلوكية إدارة التغب 

ي تحديد المسائل الرئيسة ووضع نساعد عىل تشي    ع إحداث التغب  الناجح من خالل عملنا الوثيق مع العمالء
ف 

 لكل واحد منهم، األمر الذي يعزز من التحسينات عىل الهيكل
 
اتيجيات المصممة خصيصا والعمليات االسب 

 عىل الموظفي   والمؤسسة ككل
 
.والتقنيات، مما يؤثر إيجابا

االستفادة المثىل من القوى العاملة

جري تحليالت عن القوى العاملة بهدف تحقيق الحد األمثل من تكلفة الموظفي   
ُ
.  وقدراته وإمكاناته وامتثالهن

ي والتشغيىلي للقوى ا اتيج  ي كذلك نقدم نظرة متعمقة من خالل تقديم الحلول للتخطيط االسب 
لعاملة وذلك ف 

ي والتشغيىلي للقوى العاملة، والتكاليف الطارئة لل: المجاالت التالية اتيج  عمالة، ووضع المعايب  التخطيط االسب 
.المرجعية لألجور، وتطوير الهياكل

ية االستفادة المثىل من مهام الموارد البشر

ية من خالل إعداد نماذج إنجاز مخصصة حسب متطل باتهم، نساعد العمالء عىل استحداث مهام الموارد البشر
، وتلبية االحتياجات المؤسسية م

 
ي األوسع نطاقا اتيجية رأس المال البشر ن منظور تجاري من أجل تنفيذ اسب 

ية، واالستفادة ، ويشمل ذلك المعايب  المرجعية والتقييمات المتعلقة بالموارد البشر ي
 
المثىل من وثقاف

ية وتنمية قدراتها، وتقييم أدائها .العمليات، وتقنيات الموارد البشر

االستشارات
خدماتنا
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البحث عن المديرين التنفيذيي   واختيارهم

ي بالبحث عن المديرين التنفيذيي   واختيارهم، مهمة دعم ال
ي المعت  ي ام ج  ي بحثهم عن يتول فريق كي ب 

عمالء ف 
اتيجية من الكفاءات ذوي المناصب اإلدارية العليا والمتوسطة، وتقييمها، بما يتماشر مع متطلباتهم االس  ب 

.القوى العاملة، إما عىل سبيل اإلعارة، أو التعاقد، أو عىل نحو ثابت

ي مجال التوظيف من أجل البحث عن أفضل ال
ته الواسعة ف  ، ويعتمد فريقنا المتخصص عىل خب  موظفي  

.واختيارهم، وتقييمهم، والتوصية بهم، وتعيينهم لدى العمالء

:وتشمل خدماتنا ما يىلي 

اطات العمالء– .إجراء عمليات واسعة النطاق للبحث عن مرشحي   يستوفون اشب 

.اختيار المرشحي   وحضهم–

ات التغيب  والنمو– ية لدى العمالء لدعم فب  ي التوظيف إل أقسام الموارد البشر
.إعارة موظف 

ي متطلبات كل عميل–
 لتستوف 

 
.إعداد حلول توظيفية مصممة خصيصا

ي مت–
 
.طلبات كل عميلتحديد مواعيد إلجراء تقييمات القياس النفشي المتعلقة بالمقابالت، بحيث تستوف

خدمات االستفادة المثىل من التكاليف

ي أن تحىط  باألولوية طوال الوقت، إال أن األحداث األخ
ة قد عىل الرغم من أن كفاءة النفقات مسألة ينبع  ب 

 إل سلطت الضوء عىل موضوع االستفادة المثىل من التكاليف، إذ اتجهت العديد من المؤسسات حال
 
يا

ي مجاالت مثل االستفادة المثىل من التكاليف كوسيلة لضمان االستقرار وتمويل االستثمارات المستقبلي
ة ف 

.التحول الرقمي وتجارب العمالء

ي أن يدعم العمالء من خالل تحديد عدد من الوس ي ام ج  ي كي ب 
ائل وبوسع فريق الخدمات االستشارية ف 

ي حيال نماذجهم واإلجراءات لالستفادة المثىل من التكاليف، عىل نحو ُيعي   العمالء عىل التفكب  بشكل است
 
باف

.ونهجهم السائد لألعمال

ي أن يساعد المؤسسات عىل تثبيت مركز أعمالها وتعزيزه، من خ ي ام ج  الل استغالل كذلك بوسع فريق كي ب 
.  الموارد عىل نحو أكفأ، وتحليل وضعها الراهن عىل نحو شي    ع، وبناء خطة طريق تكفل نجاحها

االستشارات
خدماتنا
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، والمخاطر، واالمتثال خدمات التدقيق الداخىلي

ي باستشارات المخاطر مع رؤساء التدقيق الداخىلي واإلدارات العليا ولجان الت
دقيق ومجالس يعمل فريقنا المعت 

اتيجي  اسب 
 
 لألعمال، اإلدارة لمساعدتها عىل إعداد مهام للتدقيق الداخىلي تتسم بالجودة، وتحقق ضمانا

 
ا

 لها، وتعزز القيمة المؤسسية
 
.وتحدد فرصا

، والحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاط ي مجاالت التدقيق الداخىلي
ة واسعة ف  رقنا بخب 

ُ
ر، واالمتثال، وتتمتع ف

ي مختلف القطاعات، بحيث تستند عىل موائ
ها من الخدمات االستشارية المقدمة للعمالء ف  مة منهجياتنا وغب 

.مع احتياجات كل مؤسسة عىل حدى

ي البحر –كيف بوسعنا خدمتكم ي ام ج  ي تطبقها كي ب 
ي مجال فيما يىلي عدد من الوسائل الفعالة الت 

ين ف 
:استشارات المخاطر

تقييم مهام التدقيق الداخىلي –

كة أو مصادر خارجية– خدمات االستعانة بمصادر مشب 

الرصد المستمر/ تقنيات للتدقيق–

صياغة سياسات إدارة المخاطر المؤسسية، وتنفيذها، وتقديم المشورة بشأنها–

رصد المهام وممارسات الحوكمة–

ي واالمتثال للعقود–
تعزيز عمليات التعاف 

إسداء المشورة حيال خدمات تغب  المناخ واالستدامة–

الخدمات الجنائية

ي م
ات، بما يعي   العمالء ف  جال مكافحة تستند خدماتنا الجنائية إل ممارسات عالمية زاخرة بالمهارات والخب 

ي 
حص إدارة مخاطر االحتيال، وآليات اإلبالغ عن المخالفات، وف)االحتيال، سواء أكان من منظور استباف 

ي ( االتفاقات لعمالء عىل ، حيث نساعد ا(عمليات التحقيق، واستشارات فض المنازعات)أم من منظور استجاب 
تبة عىل عمليات االحت ي تنطوي عليها المنازعات التجارية، والمخاطر المب 

ها من إدارة التعقيدات الت  يال وغب 
.األنشطة غب  المالئمة

، وتتص
ً
 فعاال

 
ي تتمكن من رصد األوضاع المنطوية عىل مخاطر محتملة، رصدا

، إن المؤسسات الت 
 
دى لها شيعا

ي الحد من اآلثار المالية، أ
تبة تكون مهيأة عىل نحو أفضل لمواجهة تلك األوضاع، وبالتالي توفق ف  و اآلثار المب 
ي الحد منها جميعها

تبة عىل العمليات، أو ف  .عىل السمعة، أو تلك المب 

ي البحرين بما يىلي –كيف بوسعنا خدمتكم ي ام ج  م كي ب 
:تلب  

ي وادعاءات سوء السلوك باستخدام أحدث التقنيات الجن–
ي قضايا االحتيال الجنابئ

.ائيةالتحقيق ف 

وعة– .جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات ألغراض مشر

.استشارات فض المنازعات–

ي عمليات التحقق من االمتثال التن–
.ظيمي التقيد بأحكام قواني   مكافحة غسل األموال، والمشاركة ف 

اتيجيات لمنع ا– ي عمليات إدارة مخاطر االحتيال بهدف وضع اسب 
ي ف 
.الحتيالاالنخراط بشكل استباف 

ي مجال التدقيق( ISA 240)االمتثال لمعايب  التدقيق الدولية –
ي تتصدى لالحتيال ف 

.الت 

.حماية الملكية الفكرية ودعم حوكمة العقود–

االستشارات
خدماتنا
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خدمات إدارة المخاطر المالية

، فاالحتياط ة من أي وقت مىص 
ّ
، أضحت المخاطر المالية أشد حد ي ظل المشهد االقتصادي الحالي

ات ف 
 الرأسمالية، والمحافظ االئتمانية، وسياسات االستثمار، وبيانات الديون ورؤوس المال، جميعها ت

 
ي تدقيقا

قتىص 
 إلدارة المخاطر والحد منها بصورة كافية

 
. مستمرا

ائنا مساعدة العمالء عىل اجتياز قضايا العمل المعقدة، وصياغة نمط تفكب  ل مجالس اإلدارة وعليه بوسع خب 
.  واإلدارات التشغيلية بحيث يتست  لهم تحويل المخاطر إل فرص

ي البحرين مساعدة العمالء عىل ضمان تقليص المخا–كيف بوسعنا خدمتكم ي ام ج  طر المالية إل بإمكان كي ب 
ي تقديم الخدمات التالية

ع موظفونا ف  ، حيث يب  ها األدب 
ّ
:حد

.إعداد إطار شامل لحوكمة المخاطر–

.إعادة تقييم األطر الحالية إلدارة المخاطر، والتحقق من أوجه الخلل والضعف–

.تحقيق االمتثال للمبادئ التوجيهية التنظيمية إلدارة المخاطر–

.تقديم الدعم عىل صعيد قياس المخاطر وإدارتها–

خدمات خصوصية البيانات

 إل التلقد أضحت الخصوصية تتصدر العناوين الرئيسة
ً
 من االنتهاكات البارزة ووصوال

 
ي باستمرار، بدءا

ات ف  غب 
 إل شبكات التواصل االجتماعي –المتطلبات التنظيمية 

ً
م خدماتنا وتقد. ومن انتحال الشخصية وصوال

ي خدمات
ي عالم الخصوصية، حيث تستوف 

ي مجال الخصوصية للعمالء ما يحتاجونه ف 
نا المتطلبات المتنوعة ف 
:وفيما يىلي أمثلة عىل ما نقدمه من خدمات. القطاعية لكل عميل عىل حدى/ المؤسسية

ي ه–
يعات المحلية والدولية السارية عىل المؤسسة وأعمالها، وما إذا كانت تستوف  ذه تحديد التشر

.المتطلبات

ي للمؤسسة–
.حض متطلبات االمتثال المتعلقة بالوضع القانوب 

ي متطلبات االستدامة األساس–
ي تنفيذ وتقييم إطار الحوكمة لدى المؤسسة، وما إذا كان يستوف 

ية ف 
.المستقبل، وإعداد السياسات واإلجراءات

ي تنفيذ القدرات التقنية ضمن هيكل المؤسسة لتقنية المعلومات، بغية االمت–
ثال للوضع المساعدة ف 

ي 
.القانوب 

لمناسبة تقييم أثر الخصوصية عىل المشاري    ع والمنتجات والخدمات المستقبلية، واستحداث األدوات ا–
.لتمكي   المؤسسة

ي متطلبات كل عميل عىل حدى–
.وضع مواد تدريبية حول الخصوصية تستوف 

.ة عليهوضع خارطة طريق مرتبة بحسب األولوية، لمساعدة المؤسسة عىل تحقيق االمتثال والمحافظ–

االستشارات
خدماتنا
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اء خدمات صفقات الشر

ي تؤث
ي تحديد وتقييم المخاطر الت  اء للعميل المشب  ر عىل طريقة تقييمه تتيح خدماتنا المعنية بصفقات الشر

ي هذا السياق بذل العناية ال. الهدف والتفاوض بشأنه وإدماجه والمساءلة عنه
واجبة من وتشمل خدماتنا ف 

يبية والتجارية والتشغيلية، باإلضافة إل التخطيط لإلدماج وتنفيذ ، الناحية المالية والض  ه، واإلبالغ المالي
اء ي آليات تحديد سعر الشر

والمخاطر وتساعد خدماتنا العمالء عىل تحديد المسائل الرئيسة. والمساعدة ف 
ي سياق عمل المؤسسة، منها جودة اإليرادات، وجودة األصول، والمسائل المتعلقة بالزب

ائن المحتملة ف 
يبية والمحاسبية، وبلوغ التقدي ، والهيكلة الض  رات، وتقييم مخاطر والموردين، وتحقيق التآزر، واإلبالغ المالي

ين ماليي   . اإلدماج، ووضع خطط المائة يوم
اء إل مشب   ُيصنف عمالء صفقات الشر

 
اديق األسهم صن)وعموما

ية( الخاصة كات مشب  .وشر

خدمات االكتتاب العام األوىلي 

ي تساعد العمالء
ي باستشارات الصفقات مجموعة من الخدمات الت 

ي المعت  ي ام ج  خالل عملية يقدم فريق كي ب 
، حيث يعمل فريقنا مع العمالء طاالكتتاب وال وما بعدها، من أجل تحقيق طموحات االكتتاب العام األولي

م األولي ووضع نهج سب  عملية االكتتاب لتنفيذ ما يلزم من متطلبات تعي   العمالء عىل تنفيذ االكتتاب العا
، والح ي يت 

ي تشمل اإلبالغ المالي واإلداري والض 
كات العامة الت  وكمة المؤسسية، مستدام لتلبية احتياجات الشر

، واألنظمة، واإلجراءات اب العام كذلك نقدم المساعدة بشأن بدائل االكتت. واستحداث مهام التدقيق الداخىلي
كة، واالكتتاب الخاص اتيجية، وعروض الديون، والمشاري    ع المشب  ، مثل المبيعات االسب  هااألولي .، وغب 

ي مجال رؤوس األموال
 
الخدمات االستشارية ف

ي استقطابها ر 
كات ف  ي مجال رؤوس األموال ال تقتض عىل مساعدة الشر

أس المال إن خدماتنا االستشارية ف 
اتيجية والمحفز  ي موائمة التحليل والفرص الرأسمالية مع األهداف االسب 

ات التجارية، إذ فحسب، بل تساهم ف 
ي 
ي اتخاذ قرارات مطلعة حول االستثمار المضف 

ي مجال االستثمار المضف 
، وهياكله، وبدائل بوسع مستشارينا ف 

.األموالاالندماج واالستحواذ، من خالل تقديم نظرة متعمقة وقابلة للتنفيذ حول المصادر المتاحة لرؤوس

اتيجية العمليات اسب 

اتيجيات اتيجيات العمليات، العمالء عىل صياغة وتنفيذ اسب  عضوية وغب  تساعد خدماتنا المعنية باسب 
ي من شأنها أن تحسن الهو 

امش وتعزز من عضوية ترمي إل خلق القيمة، حيث نتعاون معهم لتحديد الفرص الت 
ي سياق تعزيز كفاءة التكاليف

محافظ المالية، اإلنفاق، وإدارة ال/ نمو القيمة التجارية، باإلضافة إل دعمهم ف 
لعمالء عالوة عىل ذلك، فإننا نساعد ا. وإعداد نماذج للتشغيل، وإجراء الدراسات الحتساب تكلفة الخدمات

كل أفضل، من خالل عىل تعزيز قيمة الصفقات عب  تحديد الجوانب اإليجابية المحتملة، وتنفيذ صفقاتهم بش
ي مجال العناية الواجبة وصفقات البيع

 
ي إعدادها كذلك بوسعنا تقديم الدعم لفرق اإلدار . تقديم الدعم ف

 
ة ف

ي احتياجات ك  لتلت 
 
صمم هذه الكتيبات اإلرشادية خصيصا

ُ
ل عميل عىل األدلة واألدوات اإلرشادية، حيث ت

اتيجية التشغيلية عىل نحو أفضل، حيث بإمكانها أن تغىطي ج ميع مراحل حدى، وتهدف إل تنفيذ االسب 
.اإلجراءات والعمليات

االستشارات
خدماتنا
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كات تمويل الشر

كات وعمالء صناديق األسهم الخاصة، ي بالصفقات مساعدة الشر
ي تحديد بوسع فريقنا االستشاري المعت 

ف 
تها لحي   بلوغها النجاح خدماتنا تحديد وتتضمن. وتنفيذ عمليات اإلدماج واالستحواذ، ومرافقتها طوال مسب 

، والتخطيط لعمليات االستحواذ  ين أو البائعي  
اء األعمال المراد اقتناؤها أو بيعها، وإيجاد المشب  والشر

وط العمليات وهيكلتها، وترتيب التمو  الديون )يالت واإلندماج وسحب االستثمارات، وإسداء المشورة حيال شر
يبة والمسائل(واألسهم الهيكلية، ، وإسداء المشورة حيال جوانب محددة متعلقة بالمعايب  المحاسبية والض 

كات عامة، وتقديم ا تيب لالستحواذ عىل شر اء، والب  آلراء التقديرية والتفاوض بشأن اتفاقيات البيع أو الشر
هم من أصحاب المصلحة بخصوص بدائل اإلدم اج حيال العمليات، وإسداء المشورة لمجالس اإلدارة أو غب 

.  واالستحواذ

االستشارات المعنية باإلفالس

كات تقييم مدى قابلية اإلشهار عن اإلفال  ها من تتيح خدماتنا االستشارية المعنية باإلفالس للشر س وغب 
 للمتطلبات الرقابي

 
ي إشهار اإلفالس وفقا

 
اتيجية، ودعم العمالء الراغبي   ف

ة بمملكة البحرينالخيارات االسب 
ديم التوجيه وبما يتماشر مع مستجدات قانون اإلفالس والئحته التنفيذية، إذ بوسع فريقنا المختص تق

ة، ودعم والرؤية المتعمقة إبان االستعداد لعمليات اإلشهار المعقدة ووضع الخطط المالئمة إلعادة الهيكل
كات خالل جميع مراحل العملية بية كذلك نتعاون مع العمالء لبحث التداعيات القانونية والمحاس. الشر

ي الوقت نفسه أس
 
تبة عىل أية دعوى محتملة، ونتقىص ف ها، المب  ي األداء، والمالية والتشغيلية وغب 

باب تدب 
اتيجية لتصحيح الوضع ي نقدمها فيما يتعلق بالمقر . ونضع اسب 

ضي   والزبائن وإل جانب خدمات الدعم الت 
هم من أصحاب المصلحة الرامية إل تقديم رسالة واضحة ومتسقة، فإننا نساعد ع  والبائعي   وغب 

 
مالئنا أيضا

ي دراسة الخيارات األخرى غب  اإلفالس
 
.ف

إعادة الهيكلة المالية

حاب تشمل خدماتنا المعنية بإعادة الهيكلة المالية إجراء االستعراض المستقل لألعمال الذي يقدم ألص
ي ال( السيما المقرضي   )المصلحة المالية 

كات، مجموعة من التحليالت المرنة والمنظمة ف  وقت لدى الشر
ي اتخاذ القرارات عىل صعيد األعمال

ي يمكن االستفادة منها ف 
حليالت عىل تلك وعادة ما تشتمل الت. نفسه، والت 

ي تركز عىل التقييم األولي للمسائل الرئيسة، وتوقعات التدفقات النقدية عىل المدى ال
، وتوقعات الت  قصب 

 العمليات، المبيعات، وتكلفة المبيعات وتوقعات الهوامش اإلجمالية، والتكاليف العامة، ومبادرات تحسي   
انية العمومية، وتوقعات التدفقات النقدية عىل المدى المتوسط، وتحليل الحس اسية وتوقعات المب  

ها من التحليالت لذكر أن والجدير با. والسيناريوهات، وتقييم الخيارات، واستعراض االتفاقيات، وغب 
دوا منه، منهم االستعراض المستقل لألعمال يعد واسع النطاق ويمكن لمختلف العمالء المحتملي   أن يستفي
كات األسهم الخاصة، والمضفي ، واإلدارات العليا، وشر ، عىل سبيل المثال المقرضي   المضموني   ي   االستثماريي  

كات ي إحدى الشر
ة وتساعد خدماتنا إلعدا. وحملة السندات، ومجموعات األفرقة ذات المصالح المالية ف 

ي الحسبان ا
لمبادرات المالية الهيكلة المالية، األعمال عىل اعتماد نهج شامل تجاه إعادة الهيكلة، بحيث تضع ف 

اتيجية الالزمة إلدارة التدفقات النقدية والتعامل مع انخفاض اإليرادات ن تيجة التحوالت والتشغيلية واالسب 
ي مباغت للقطاعات والصناعات

ي سوق العمل وما يجري من إحالل تقت 
 
.الحاصلة ف

خدمات صفقات البيع

ية وتقييم ما قبل تتيح خدماتنا المعنية بصفقات البيع، للعميل التخطيط لمجموعة واسعة من أنشطة التصف
سائل البيع، وتنفيذها، وذلك من خالل متطلبات إتمام عمليات البيع وما بعدها، إل جانب معالجة الم
ي ترافق كل مرحلة من مراحل

ي وقضايا االنفصال الت  . عملية التصفيةالمعقدة المتصلة باإلبالغ المالي والمحاست 
وتتيح مثل . وي  هدف دعمنا إل حماية البائعي   من تضاؤل القيمة والحصول عىل قيمة أكب  من عمليات البيع

.هذه التعاقدات للبائع مجموعة من خدمات الدعم المتصلة بإتمام الصفقات وما بعدها

االستشارات
خدماتنا
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جعفر القبيىطي 
يك، رئيس التدقيق شر

جيابريا بارتيبان
يك، رئيس االستشارات،  شر

واستشارات المخاطر

مبي   خضب  
يبية  يك، رئيس الخدمات الض  شر

والمؤسسية

جليل العالي 
يك، رئيس الخدمات المالية شر

انماهيش باالسوبراماني
يك، رئيس شؤون التمويل اإلسال  مي شر

مناف براكاش
يك، رئيس االستشارات شر

سلمان مانجالي
يك، التدقيق واالستشارات شر

هاريش غوبيناث
ي  ي ام ج  يك، الشؤون المؤسسية لكي ب 

شر

ي البحرين
فريقنا القيادي ف 

خدماتنا

جمال فخرو
يك التنفيذي الشر
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كات األعضاء المستقلة التابعة لشر ية خاصة العالمية للشر كة إنجلب   ي العالمية، وهي شر  ام ج 
.جميع الحقوق محفوظة. محدودة بضمان

ي الوقت المناسب، إال أنه ال يوجد أي ضمان عىل أن هذه المعلومات دق. إن المعلومات الواردة هنا ذات طبيعة عامة وليس المقصود منها معالجة ظروف أي فرد أو جهة معينة
ا من توعىل الرغم من أننا نسع لتوفب  معلومات دقيقة وف  اري    خ يقة اعتبار 

ي المستقبل
ي ألحد أن يتضف بناًء عىل هذه المعلومات من دون استقاء المشورة المهنية المناسبة وبعد فحص شامل للوضع آنذاك. استالمها أو أنها ستظل دقيقة ف 
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