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ھل أنت عامل وترید التقاعد في وقت مبكر؟

!إكتشف كیف



ما ھوصند وق
التقاعد المبكر؟

إنھ صندوق یدیره صنادیق البناء والتشیید الوطنیة
Casse Edili لتشجیع الخروج المبكر  

من سوق العمل والتقاعد المبكر
 

       یمكنك إستخدام الخدمھ إذا كنت عامًال لدیھ 2100

في تقدیم طلبك، یمكنك أن تحصل على مساعدة



ما ھي المتطلبات التي تحتاجھا؟

ماذا یجب علیك أن تفعل؟ 

       یمكنك إستخدام الخدمھ إذا كنت عامًال لدیھ 2100
في آخر24 شھًرا (A.P.E) ساعة من األقدمیة المھنیة

 قبل نھایة عالقة العمل مع الشركھ، بعد خصم فترات
 لتسریح من العمل

یمكنك أیضا إستخدام الخدمھ في حالة الفصل من قبل
الشركھ  وبعد إنتھاء الفترة الخاصة بھیئة التأمین اإلجتماعي  

الجدید للتوظیف (”Naspi” في الحاالت المنصوص
).علیھا في اللوائح

.(cassa integrazione)

یجب تقدیم الطلب ("إستمارة "طلب العامل)،
المنشور على موقعنا اإللكتروني

www.cassaedilemilano.it
الخدمات والتعویضات ← “lavoratori”

“lavoratori”،الطلب یجب
:أن یكون مرفقا بما یلي

“prestazioni e servizi”
حصول علي موعد مسبق عن طریق الھاتف

المفتاحtel.-02-584961)العمال  

في قسم العمال
إلي مكاتب كاسا إیدیلي، بشرط

في تقدیم طلبك، یمكنك أن تحصل على مساعدة
”Sindacato“.من نقابتك العمالیة

أو شھادة من المعھد القومي للضمان شھادة
بإستیفاء العامل للشروط المطلوبة

Ecocert
“Inps” االجتماعي

للوصول إلى التقاعد المبكر
تقدیر إفتراضي للفترة المستحقة بھیئة التأمین

“Naspi” اإلجتماعي الجدید للتوظیف

التاریخ التقدیري للتقاعد

1.

2.

3.

شھًرا من الدخل اإلضافي 12 + شھًرا من
المساھمات التطوعیة السیاقیة

12

24

18

شھرا من المساھمات التطوعیة
أو

أو

شھًرا من الدخل اإلضافي

ماذا یمكنك أن تطلب؟ 

)2





كیف یساعدك صندوق البناء
( كاسا إیدیلي)؟

ما ھي صالحیة خدمة تسھیل الوصول إلى التقاعد؟

سیكون صندوق البناء إلى جانبك للتحقق من متطلبات
الوصول للتقاعد، والمستندات المطلوبة والتحقق من
الصندوق المعماري المختص حیثما یوجد المزید من

.A.P.E.المساھمات، ألغراض األقدمیة المھنیة
سیدفع لك صندوق البناء المختص خدمة دعم

الدخل (الدخل اإلضافي)، أو خدمة المساھمات
بشرط  “Naspi”  المستحقة في نھایة فترة
(البطالة)، C2 تقدیم كل 3 أشھر النموذج

.والشھادة الذاتیة لحالة البطالة المستمرة

 خدمة تسھیل الوصول إلى التقاعد ھي خدمة تجریبیة

2022یونیو وصالحة حتى 30

خدمة تسھیل الوصول إلى التقاعد ھي خدمة تجریبیة
www.cassaedilemilano.it  

  وراجع قسم العمال
  وراجع قسم العمال ”Lavoratori“ ← التعویضات

  والخدمات ”Prestazioni e servizi“← خدمة تسھیل
الوصول إلى التقاعد للعمال

“Prestazione per favorire l’accesso 
al pensionamento degli operai”



Sede centrale di Milano - Via San Luca, 6 – 20122 Milano
Contatti per le sedi di Milano - Legnano - Lodi - Monza 
Tel. 02.584961
E-mail: lavoratori@cassaedilemilano.it 
PEC: gestionelavoratori@cassaedilemilano.legalmail.it 

I nostri contatti

ww2.cassaedilemilano.it


