
Corporate Services

Whether you are setting up a new business, expanding or restructuring an existing one, KPMG can assist with selecting the 

most suitable legal entity and support you with all required regulatory approvals and licenses. We provide commercially focused 

regulatory and business advice to remain compliant with the Bahrain Commercial Companies Law, Central Bank of Bahrain 

rules, other local regulations and leading practice. Our key service offerings include: 

1 Incorporation of new entities, assisting with all regulatory and licensing requirements

2Advising on appropriate legal structures for your business

3 Liaising with regulators and statutory bodies

4Preparing constitutional documents in Arabic and English

5 Assisting with regulatory obligations and filings

6Advising on mergers and acquisitions and compliance with statutory requirements

7 Assistance with public listings on the Bahrain Bourse

8Corporate secretarial services, assistance with board and shareholder meetings, assistance with drafting 

remuneration reports

9 Assistance with changes to the board of directors and authorized signatories

10Advising on corporate governance requirements

11 Drafting shareholders, joint venture and share sale agreements

12Advising on labour law and employment contracts

13 Title transfer of properties and dispute resolution

14Dissolution, liquidation and deregistration of entities

15 Advising on the Ultimate Beneficial Owner (UBO) rules

16Translation services, amending corporate records, notarization and legalization of documents, and 

preparing powers of attorney.
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Our team helps clients with the solutions they need. 
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خدمات الشركات

لعملك،األنسبنونيالقاالكياناختيارفيلمساعدتكاستعدادعلىجيامبيكيفإنهيكلته،إعادةأوالحاليعملكلتوسعةتسعىأوجديد،تجاريعمللتأسيستخططأكنتسواء

والدليلالتجارية،شركاتاللقانوناالمتثاليكفلنحوعلىالتجاري،البعدعلىالمرتكزةوالمهنيةالتنظيميةالمشورةوإسداءالتنظيمية،والتراخيصاالعتمادمتطلباتبجميعودعمك

:يليماالرئيسةخدماتناوتشمل.الرائدةوالممارساتالمحليةاللوائحمنوغيرهاالمركزي،البحرينمصرفعنالصادراإلرشادي

1 .تأسيس الشركات الجديدة، وتقديم الدعم الستيفاء المتطلبات التنظيمية ومتطلبات التراخيص

.تقديم المشورة حول الهياكل القانونية المناسبة لعملك2

3 .التنسيق مع الهيئات والجهات التنظيمية والقانونية

.إعداد الوثائق و العقود التأسيسية باللغتين العربية واإلنجليزية4

5 .المساعدة في االلتزامات وعمليات التسجيل التنظيمية

.تقديم المشورة حول عمليات االندماج واالستحواذ واالمتثال للمتطلبات القانونية6

7 .المساعدة في اإلدراج العام في بورصة البحرين

.توفير خدمات السكرتارية للشركات، وتقديم الدعم الجتماعات مجلس اإلدارة والمساهمين، وصياغة وإعداد تقارير األجور8

9 .المساعدة في إجراء التعديالت على مجلس اإلدارة وقائمة المفوضين بالتوقيع

.تقديم المشورة حول متطلبات الحوكمة للشركات10

11 .صياغة اتفاقيات المساهمين، والمشاريع المشتركة، وبيع األسهم

.تقديم المشورة حول قانون العمل وعقود العمل12

13 .تحويل ملكية الممتلكات وتسوية المنازعات

.حل الشركات، وتصفيتها، وشطب سجلها14

15 .تقديم المشورة حول قواعد تحديد المستفيد النهائي

.خدمات الترجمة، وتعديل سجالت الشركات، وتوثيق المستندات وتصديقها، وإعداد التوكيالت16
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جليزية خاصة محدودة المية للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي ام جي العالمية، وهي شركة إنلعإن كي بي ام جي فخرو شركة بحرينية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، وهي شركة عضو في شبكة كي بي ام جي ا٢٠٢١© 

.جميع الحقوق محفوظة. بضمان

.فريقنا على استعداد لخدمتكم وتقديم ما يلزم من دعم لالرتقاء بأعمالكم

مبين خضير
شريك

الضرائب وخدمات الشركات

32226811 973+: هاتف

mubeenkhadir@kpmg.com: إيميل


