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نبحريلديلويت ال مسؤولا شريكاً  : تعيين زاهي زينيديلويت  
 

 02في مجال التدقيق واالستشارات والذي يتمّتع بخبرة أكثر من  الخبير عن تعيين زاهي زيني،الشرق األوسط  ديلويتأعلنت  – 4102 يوليو 17
لعمالئها  التزام ديلويتهذا التعيين عكس وي . 0202تباراً من أول أغسطس البحرين اع ديلويترة االد كالشريك المسؤول سنة في الشرق األوسط،

 ديناميكية المناخ االقتصادي والتجاري لسوق البحرين.   وثقتها ب في المملكة
 

مجموعة وتقديم  0511 العامالمملكة في  إذ تم تأسيس الشركة ديلويت البحرين تاريخاً حافالً في خدمة العمالء الدولّيين والمحلّيينت ولطالما شهد
 مهنية واسعة من حيث التدقيق، واالستشارات، والمشورة المالية، ومخاطر الشركات.  خدمات

 
التمويل اإلسالمي في الشرق األوسط، والرائد في نشر المعرفة عن قطاع  ديلويت لخبرات التمويل اإلسالمي مركزديلويت البحرين  تحتضنكذلك، 
تدريب نشر المعرفة ووواألبحاث،  اتاالستقصاءمستندة اليه أهمها القيام ب منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وهو يعمل، استناداً الى مهامفي 

 ممارسات التمويل اإلسالمي حول العالم.  حث التغيير وتطويربتكار الككري بهد  تشجيع على االالمواهب وال
   

نحن نعمل على توسيع باقة خدماتنا في البحرين، : "ا السياق، قال عمر الكاهوم، رئيس مجلس إدارة ديلويت الشرق األوسط ومديرها التنكيذيفي هذ
ّحب أن أرمع احتالل البالد واجهة التمويل اإلسالمي وتبوئها مركزاً مرموقاً بين األسواق االستراتيجية في منطقة الشرق األوسط. وعليه، يسّرني 

 في البحرين".    وفريق عملناوالتي ستعود بالنكع على عمالئنا الشرق األوسط بزاهي زيني في هذا الكصل الجديد من مسيرته الطويلة مع ديلويت 
 

 في  الءمن العم العمل مجموعة كبيرةالمتحدة وقد تولى طوال مسيرته المهنية االميركية  يحمل زاهي زيني شهادة محاسب قانوني من الوالياتو
قطاع البناء، والمنتجات االستهالكية، وتجارة عمالء في المصار  الكبرى والمؤسسات المالية باإلضافة إلى وخاصة منها مختل  القطاعات 

 التجزئة، والمبيع بالجملة والتوزيع، والقطاع العام والزراعة.  
 

 في ديلويت الشرق األوسط المخاطر قسم إدارة لقيادة البحرين منصباً اقليمياٌ السابق لديلويت  المسؤولروجيه نصر، الشريك  تبوأ وفي هذا السياق 
 .للشركة  االقليمي االداريكريق ال وانضم  إلى

 
 

 –النهاية  -

 

 نبذة عن ديلويت

يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 

 ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت

 www.deloitte.com/aboutماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: توش توه

العام والخاص في مجموعة تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين 

دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة  051واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

عترض عملياتهم. من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي ت

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 011,111نحو  تضم ديلويت

ودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات ج  ما يجمع

نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.   جدوا. كماعالية للعمالء واألسواق أينما و

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.  ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة  ويؤمن فريق عمل

 

 ديلويت أند توش )الشرق األوسط(:نبذة عن 
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لويت أند توش )الشرق األوسط( هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط دي

 .في المنطقة ٦٢٩١منذ سنة  ويمتد وجودها

إلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات ا

المستوى   على ٩٣٦٣بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق األوسط( منذ عام  ٦١مكتباً في  ٩١شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٠٣٣٣

وقد حصلت أيًضا على  .(ITR) "فيواألول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ري

والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير في   عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 


