
 
 
 

 FIM-CISL                                                    
    FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI         SINDACATO PROVINCIALE VARESE 
               

                 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sede Provinciale di 

VARESE 
Via B. Luini, 5 

Tel.  0332/283285 
 Fax  0332/234132        
E-mail: fimva@tin.it

Sede di Besozzo 
Via Zangrilli, 10 

Tel. 0332/771344 
        Fax 0332/771344             
E-mail: fimva_besozzo@cisl.it 

Sede di Busto Arsizio 
Via Cairoli, 7 

Tel. 0331/677060 
Fax 0331/325385 

E_mail: fimva_bustoarsizio@cisl.it 

Sede di Gallarate 
Via Checchi, 5 

Tel. 0331/776042 
Fax 0331/797926 

E-mail: fimva_gallarate@cisl.it 

Sede di Saronno 
Via S. Soncino, 4 
Tel. 02/9625400 
Fax 02/9602668 

    E-mail: fimva_saronno@cisl.it 

Sede di 
Tradate 

Corso Matteotti, 11 
Tel. 0331/840588 

   Fax 0331/842519 

 

FEDERMECCANICA/ASSISTAL 2013 - 2015 

 
 عضو مقافت نم حضتي امك ،انعاطق ىلع ةذشب ترثأ يتلا ةيداصتقالا ةمزألا نم ةرتفلا هذه يف

 .ينطولا قافتالا ديدجت ىلع لمعن نحنف ،ةعانصلاو لمعلا صرف
 يف دقعلا ديدجت وه انفده كلذل ،2012-2010 ةرتفلل 2009 ربوتكأ 15 يف هعيقوت مت يلاحلا دقعلا

 نم ىندألا دحلا ةدايزب كيناكيم-لاطيملا لامعل ةسوملم جئاتن ميدقتو ،ريخأت نود ،ددحملا تقولا
 .رياني

 روجألا يف ةدايزلا

  ةبولطملا ةيرهشلا تادايزلا فنصلا

1a 94 

2a 110 

3a 135 

4a 142 

5a 150 

5aS 166 

6a 178 

7a - 7aQ 197 

 

 روجألا ةميق ليدعت رصنعل مييقتلا ةداعإ

  .€ 585 ىلإ وروي 455 نم عافترا وه كلذل ،رهشلا يف وروي 10 اهردق ةدايزب بلاطن نحن

 “ META SALUTE" ةمهاسملا يف عفرلا

 نم هسيسؤت مت يذلا يلماكتلا يحصلا قودنصلا ،metaSalute ىلإ مامضنالا مكنكمي وينوي رهش نم

 .2009 ربوتكأ 15 يعامجلا لمعلا قافتلل اقيبطت Federmeccanica Assitalو Fim Uilm لبق
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 36 نم اهعفر متيس ةمهاسملا .ليجستلا مهنكمي Ccnl Federmeccanica قبطت يتلا تاكرشلا لامع

 فلكتيس وروي 2 ،رهشلا يف وروي 3 ىلإ قودنصلا يف تامهاسملا تغلبو . ايونس وروي 108 ىلإ €

 ريغ ءادألا ديدست وأ تامهاسملا عفد .2013 رياني نم اءادتبا نيلجسملا وروي 1و لمعلا بحاص اهب

 يف نيلماعلاو نيبودنملا نم حيضوتلا بلط مكنكمي،تامولعملا نم ديزملل .ةبيرضلل عضاخ

 www.fondometasalute.itينورتكلإلا ناونعلا يف وأ ،تاباقنلا

 مازلإلا و لقنتلا نع ضيوعتلا ليدعت

 .مربملا قافتإلا بسح مازلإلا و لقنتلا ليدعت بلطتي

  لمعلا تابونب ةقلعتملا تادايزلا

 .ةمئالم ريغلا لمعلا تابونب ةقلعتملا تادايزلا يف عفرلا بلطتي

 لامعلا تابلطتمو لمعلا تاعاس

 ،يموي ساسأ ىلع ةكرشلا تاءارجإل ةعضاخ نوكتل ططخ عضو يعامجلا لمعلا قافتا ىلع بجي

 يف ةنورملا وأ (خلا / ةسردملا / ةناضحلل لافطألا باحطصا) ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةنورملا ريفوتو

 مايأ ةثالث حنم .(رهشأ 3- 1 نم تارتفل ةرسألا ةدعاسم) ةصاخلا ثاذحألل عيباسأ ةدعل يفيظولا ءادألا

 .نوناقلا يف هيلع صوصنم وه امك ةمومألل ضيفخت يأ نود نم هنبا ةدالو ىلع بألل رجألا ةعوفدم ةزاجإ

  ةريطخلاو ةنمزملا ضارمألا نم ةيامحلا

 ربجم وه كلاذ لجأ نم يذلاو ةريطخ ةيضرم ةلاح يف وه يذلا لماعلل ةحاتملا ةيامحلا نيسحتل وعدن نحن

  .تالاحلا هذه لثم يف تاكرشلل ةيداصتقالا تادعاسملا ةدايز عم ،لمعلا نع ليوطلا بايغلا ىلع

 بناجألا لامعلا

 قاطن عيسوت قيرط نع بناجألا لامعلل ةيدقاعتلا قوقحلا مادختسا تالاح ديدمت بلطن 

 حيراصت ديدجت وأ بلطك ةيرادإلا تارورضلل .P.A.Rو ،رجألا ةعوفدم ريغلا ةزاجإلا مادختسا

 .ةصاخ بابسأ و ثادحأل(عاديتسإلا ةلاح)لمعلا نع تقؤملا فيقوتلا و تازاجإ مادختسا و ةماقإلا

 دحأ تافو وأ ينوناق قالط ةلاح يف ناك نإ ىتح جراخلا يف نطاقلا جوزللا تافو ةلاح يف

 ةدافتسإلل لجأك مايأ 7 فذح مت دقو مايأ 5 بايغلا يف قحلا لماعلل ،ةيناثلا ةجردلا نم هبراقأ

 .قحلا اذه نم
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 لك يف لامعلل قحي نأ بلطن (ةلطع) ةيلصألا مهنادلب ىلإ ةدوعلا ىلإ تاجايتحالا صخي ام يف 

 ةرتفل ةيفاضإ عيباسأ 2 نع لقي ال ديدمتل ، ةلماعلا ىوقلا نم ٪10 ىلا لصي ام ،ةنس

 ةلطعلا نم نيعوبسأ قابتسا وأ ةلطع ؛.P.A.R تاعاس مادختساب كلذو ،يعامجلا قالغإلا

  .ةيلاتلا ةنسلل ةصصخملا

 عيجشت متي نأ بلطن نحن ،كيناكيم-لاطيملا تاكرش يف ةدجاوتملا ةينيدلا ةيددعتلل ارظن 

 ةفلتخملا ةينيدلا دايعالا عم نمازتتل ةيدقاعت تانوذأ مادختسا لالخ نم ةدابعلا ةسرامم

 مهل قحي نأ ،ةيكيلوثاكلا نع فلتخم نيد نم لامع دوجو ةلاح يف هنأ نم بلطن .ةصاخلاو

 ةيمسرلا لطعلا مايأب :اهضيوعت متيس يتلاو ةنسلا لالخ بايغلا نم نيموي ىلع لوصحلا

 نم نيموي ،ةكرشلا نم رمأب اهيف لمعلا مت تبس يموي ،(يعامجلا لمعلا قافتا اهمدق يتلا)

P.A.R. ةلطع وأ.  

 ةمهاسملا "UNA TANTUM"  

 "una tantum" ةمهاسملا بلط متيس ةيباقن ةمظنم يأ ىلإ نيمتنم ريغلا لامعلاو تالماعلل

  .دقعلا ديدجتل

 

 
 
 


