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 من نحن

 
 
  :نبذة تاريخية  - أ 
 

رادة بإ، )محافظة بسكارا(مونتي سيلفانو في  1973تأسس المكتب التجاري والضرائبي  بالناِمنْتي في عام 

حتياجات المتعددة للكثير من المؤسسات في مجال الخدمات لسد اال ،تينِْماالعضو المؤسس السيد دانييلي بالن

  .ستشارة العملادارية والقانونية وية واإلالضرائب

ين ستشاريأكمله، فإن المكتب يحظى بخدمة اقتصادي بة التي تهم العالم االالعملية التجمعي مع وتماشياً

بهدف تشجيع نمو مطرد وبثبات في ، وة تعمل في مجاالت متعددة متكاملةتخصصات مهني ومعاونين ذي

  .المقدمة لعمالئهالتحديث والتجديد في نوعية الخدمات 

وشركات خرى لتعاون المحلي والدولي مع مكاتب أوالبنية المهنية للمكتب مدعومة بمجموعة من المشاركة وا

  .وخدمات البيئة والبنك التجاري وشركات معتمدة وتدقيق ,منين في األستشارية ومحامين ومتخصصا

، كعنصر UNI EN ISO 9001:2000ة وحصل مكتب بالناِمنْتي في السنوات الماضية على شهادة الكفاء

قيام لة في اجراءات المستخدمإلة لالدقيق والمراجعة ن يعول على الرقابة الدائمةضمان آخر يتيح للعميل أ

  .بالمهام المهنية على انفراد

  

  :الخدمات  –ب 
يضاً من التعاون أ المتكاملة، مستفيداً تي خالل السنين مجموعة من الخدماتنِْمالقد طور المكتب التجاري بالن

يعملون في قطاعات مختلفة ومتكاملة مع القطاع التجاري  ،مشهورين مهنيين محترفين الدؤوب مع

من األ في في العمل ومتخصصين ومستشارين ,عدل ومهندسين معماريينمن محامين وكتبة  ،واالستشاري

  .ين ماليينوالخدمات البيئية ومستشار

  .يطاليامالكهم في إدمات، وحتى للعمالء أألجانب،  إلدارة أكبر الخعلى توفير أ والمكتب قادر

  
 



 
 
 

  :متعلق بالنقاط التالية، في إيطاليا وفي الخارج نطاق العمل
  .ستيراد وتصديرا

  .تكوين شركات مختلطة

  .ات عقارية ومنقولةستثمارراحات اقتا

  .يطالياتي تعمل في إجنبية الات األدارية وتجارية للشركخدمات إ

  .يطالياالشركات األجنبية العاملة في إ وتسيير دارةرقابة إ

   

  )طاقم المكتب(نَْية البِ

  :المالك
   .ييلي بالناِمنْتيدانْ
  .نشطة مكتب بالناِمنْتيمنسق عام أل* 

  .مستشار مالي ومدقق ضرائبي لحسابات المؤسسات والمؤسسات العامة* 

  .وروبيةاألجموعة المتعلقة بالمعتيادية  والميسرة ومنظم التمويالت اال* 

  .تكوين مؤسسات وشركات مشتركة في الخارج* 

  .يطاليا وفي الخارجفي إ منقولةو ةعقاري اتستثمارتجارة دولية ا* 

  .خدمات تدويل المؤسسات* 

  

  :مكاتب الضمان االجتماعي والمعونات والتفتيش وتنسيق ستقطاعاتدفوعات واالالم قسم

  .باْولو دي فَْبريتْزيو

  

  :ستقطاعاتقسم المدفوعات واالو، ت مع العمالءالعالقا قسم

  .ِفنِْشنْزينا نابوِلتانو

  

  :المحاسبة قطاع

  .باتريشا فَكّايو

  
 



  :تالتمويال ، وتنسيق المكاتب المالية وقسمخدمات المؤسسات قسم

  .بارَبرا جاسِديا
 

  :وكفاءة الخدمات المقدمة للعمالء رقابة نوعيةقسم العالقات الخارجية و

  .ماتْزوِكتِّيفرانشيكا 
 


