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المساهمة في الحضانة

دعم األمومة

"لمرة واحدة"دعم التبني والرعاية 

دعم التعليم

دعم ذوي االحتياجات الخاصة بنسبة 

100٪

دعم الدخل

:الرعاية الصحية

استرداد نفقات التذاكر واللقاحات،•

استرداد نفقات طب األسنان الخاصة،•

ى استرداد نفقات إجراء العمليات الجراحية الكبر•

المدفوعة مسبقًا، واإلعانات في حالة دخول 

المستشفى،

حزمة األمومة، وصحة المرأة، والتشخيص الخاص •

والدقيق ألمراض األورام،

بسيطة استرداد نفقات العدسات والعمليات الجراحية ال•

.في العين

التعويض عن إصابة العمل
القروض الشخصية

التنقل خارج المدن

التنقل اإلقليمي

صندوق -قسيمة التدريب المستمر 

تدريب ودعم دخل العاملين 

"Forma.Temp"



المساهمة في حضانة األطفال 

ن إلى األمهات العامالت واآلباء العاملي: إلى من يتم توجيهها

أيام، وأقدمية ال 7الذين لديهم عقد عمل يساوي أو يزيد عن 

.شهر12أشهر عمل في آخر 3تقل عن 

يورو 150مساهمة بحد أقصى : ما يُمكن الحصول عليه

لذهاب شهريًا حتى السنة الثالثة للطفل، وحتى االنتهاء من ا

.  للحضانة خالل الفترة المذكورة

دعم األمومة 

ي إلى العامالت الحوامل اللواتي تنته: إلى من يتم توجيهه

لهن يوًما من بداية نفس الفترة، وال يحق180مهمتهن في أول 

ية من الحصول على التعويض المتعلق بفترة األمومة اإلجبار

".INPS"قِبل المعهد الوطني للضمان االجتماعي 

2800مساهمة لمرة واحدة إجماليها : ما يُمكن الحصول عليه

.يورو من الضرائب التي يتطلبها القانون

"  INPS"دمج مساهمة المعهد الوطني للضمان االجتماعي 

إلى إجازة األمومة اإلجبارية

إلى العامالت خالل إجازة األمومة : إلى من يتم توجيهه

لضمان واللواتي يتلقون التعويض مباشرة من المعهد الوطني ل

، واللواتي انتهى عقد عملهن المحدد المدة "INPS"االجتماعي 

.قبل الدخول في إجازة األمومة اإلجبارية

صل مساهمة إضافية في بدل األمومة ت: ما يُمكن الحصول عليه

.٪ من الراتب السابق100إلى 

الدولي/ الوطني " لمرة واحدة"دعم التبني والرعاية 

لذين إلى العاملين والعامالت بعقد عمل، ا: إلى من يتم توجيهه

مشروع يقومون بتبني أو حضانة قاصر، أو الذين يشاركون في

وضاع استضافة مؤقتة داخل عائالتهم، للقصر الذين يواجهون أ

.اجتماعية صعبة

2800مساهمة لمرة واحدة إجماليها : ما يُمكن الحصول عليه

.يورو من الضرائب التي يتطلبها القانون

(  لألطفال أو القصر تحت الوصاية)مواد وكتب تعليمية 

غ إلى العاملين والعامالت الذين يبل: إلى من يتم توجيهها

إجمالي أقدميتهم

أغسطس من العام 31سبتمبر إلى 1يوًما في الفترة من 60

الدراسي المرجعي، والذين لديهم

ن في أطفال معالون ماليًا أو قاصرون تحت الوصاية، ومسجلي

في مدرسة ابتدائية أو ثانوية أو في الجامعة بشهادة تسجيل

.برامج مرحلة البكالوريوس

مساهمة لكل طفل أو قاصر تحت : ما يُمكن الحصول عليه

.يورو200الوصاية مالياً لشراء كتب أو مواد تعليمية بقيمة 

(دورات مسائية)الطالب العاملون 

المسائية إلى العاملين الملتحقين بالدورات: إلى من يتم توجيهها

لديهم لنيل شهادة الثانوية العامة من الدرجة األولى أو الثانية، و

1يوًما في الفترة من 60أقدمية في العمل تساوي ما مجموعه 

.أغسطس من العام الدراسي المرجعي31سبتمبر إلى 

200مساهمة بقيمة إجمالية تقدر بـ : ما يُمكن الحصول عليه

(.ابةمثل أدوات الكت)يورو لشراء كتب أو مواد تعليمية أخرى 

نفقات الطالب الجامعيين العاملين

رامج إلى العاملين المسجلين في أحد الب: إلى من يتم توجيهها

يوًما 45الجامعية خالل مدتها القانونية، بأقدمية ال تقل عن 

.شهًرا قبل بداية العام الدراسي12خالل 

200مساهمة سنوية إجمالية قدرها : ما يُمكن الحصول عليه

.يورو لتغطية تكاليف الرسوم الجامعية

الطالب العاملون بعقود التلمذة من المستوى األول والثالث

إلى الطالب والطالبات العاملين : إلى من يتم توجيهها

ية من والمقيدين في المدارس الثانوية بعقود التلمذة الصناع

من القانون 45و 43المستوى األول والثالث، طبقًا للمادتين 

يوًما 60، ولديهم أقدمية في العمل تساوي 81/2008الموحد 

أغسطس لكل عام دراسي 31سبتمبر و 1في الفترة ما بين 

.مرجعي

در بـ مساهمة بقيمة إجمالية سنوية تق: ما يُمكن الحصول عليه

مثل أدوات )يورو لشراء كتب أو مواد تعليمية أخرى 200

(.الكتابة

٪ 100دعم ذوي االحتياجات الخاصة بنسبة 

 تقل إلى العاملين بعقد عمل، وبأقدمية ال: إلى من يتم توجيهه

٪، أو الذين 100يوًما والذين يعانون من إعاقة بنسبة 90عن 

بة لديهم أفراد أسرة معالون ماليًا نظراً لظروف إعاقة بنس

100 ٪

.يورو1500مساهمة سنوية قدرها : ما يُمكن الحصول عليه

"Forma.Temp"صندوق تدريب ودعم دخل العاملين 

دعم الدخل

ينهم يحق لجميع العاملين الذين تم تعي: إلى من يتم توجيهه

دة المدة، سابقًا بعقد واحد أو أكثر من العقود المؤقتة أو غير محد

أو عقود التلمذة الصناعية، الحصول على هذا االستحقاق 

:بشرط

يوًما على األقل، 45أن يكونوا عاطلين عن العمل لمدة •

شهًرا منذ أخر 12يوًما على األقل في آخر 110وأتموا 

يوم عمل فعلي

أو

90يوًما على األقل، وأتموا 45عاطلين عن العمل لمدة •

شهًرا منذ آخر يوم عمل 12يوًما على األقل خالل آخر 

.  فعلي

إليهم في بالنسبة للمستفيدين المشار: ما يُمكن الحصول عليه

أعاله، فإنهم يتلقون مساهمة عن طريق دعم الدخل 1النقطة 

يورو من إجمالي الضرائب التي يتطلبها1.000.00بقيمة 

2نقطة أما بالنسبة للمستفيدين المشار إليهم في ال. القانون

أعاله، فهم يتلقون مساهمة عن طريق دعم الدخل بقيمة 

.نيورو من إجمالي الضرائب التي يتطلبها القانو780.00

تحقق من المتطلبات والتوقيتات من خالل الموقع اإللكتروني 

www.formatemp.it / النافذةPolitiche Passive

del lavoro/Sostegno al reddito - Sar.
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القروض الشخصية

رض يُمكن طلب الق: من يُمكنه التقدم للحصول على القرض

كات الشخصي من قِبل العاملين والعامالت المعينين لدى شر

يوًما على 30التوظيف، والذين لديهم عقد عمل ساري لمدة 

.األقل وقت تقديم الطلب

5.000.00قروض بمبالغ تصل إلى : ما يُمكن الحصول عليه

.  يورو بدون فوائد، ومعفاه من أي عموالت أو رسوم

المساهمة في التنقل خارج المدن

قد إلى العاملين والعامالت الذين لديهم ع: إلى من يتم توجيهها

أو ، والذين يقيمون(في مهمة ثابتة لفترات غير محددة)عمل 

ا العمل، حيث يسكنون في بلديات بعيدة عن البلدية التي يتم فيه

على يتم استرداد نفقات التنقل خارج المدن ومن أجل الحصول

30هذا االستحقاق للمرة األولى، البد من توافر عقد عمل لمدة 

تي خالل األشهر ال. يوًما على األقل، أو أي فترات تمديد أخرى

أيام متواصلة 7تلي الطلب األول، البد من توافر عقد عمل لمدة 

.على األقل خالل الشهر

الشتراك يجب اإلقرار باسترداد تكلفة ا: ما يُمكن الحصول عليه

بلغ الرمزي التي تكبدها العامل، كحد أقصى قابل لالسترداد ي

.يورو1200يورو شهريًا وإجمالي سنوي يبلغ 150

التنقل اإلقليمي

لون من إلى العاملين والعامالت الذين  ينتق: إلى من يتم توجيهه

ا بعملهم مكان إقامتهم، نظراً الحتياجات مرتبطة ارتباًطا وثيقً 

أشهر، وتم تكليفهم بها من قِبل شركات 6لمدة ال تقل عن 

".APL"التوظيف 

يئة عند تقديم مشروع التنقل إلى ه: ما يُمكن الحصول عليه

"Ebitemp " من قِبل شركات التوظيف"APL" يتم اإلقرار ،

صل إلى باسترداد نفقات التنقل المتكبدة بحد أقصى إجمالي ي

ف يورو، ويتم دفعه مقدماً من قِبل  شركات التوظي3500

"APL."

قسيمة التدريب المستمر

، "FORMA.TEMP"صندوق تدريب ودعم دخل العمال 

ودورات إعادة التأهيل والتدريب والتكيف المهني 

"FORM&GO"

مؤقتين إلى المرشحين للبعثة والعاملين ال: إلى من يتم توجيهه

يها في والدائمين الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المنصوص عل

.للقطاع" CCNL"اتفاقية العمل الجماعية الوطنية 

ى طلب تمويل دورة تدريبية بناًء عل: ما يُمكن الحصول عليه

.  مستفيدشخصي، بهدف دعم وتعزيز التدريب المستمر والدائم لل

ح قسيمة التدريب هي منحة على شكل حافز اقتصادي، تسم

تالوج للمستفيد بتحديد وحضور دورة تدريبية مقترحة في ك

دورات صندوق تدريب ودعم دخل العاملين 

"Forma.Temp."

ع لالستعالم وطلب المزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموق

اإللكتروني 

www.form-and-go.it.

الرعاية الصحية

قات الرعاية يتم تقديم المبالغ المستردة لنف: إلى من يتم توجيهها

ارية أو الصحية التي يتكبدها العاملين الذين لديهم عقود عمل س

يوًما 120يوًما على مدار 30الذين عملوا لمدة ال تقل عن 

(.  يوًما بعد إنهاء عالقة العمل120باإلضافة إلى )تقويميًا 

ا ألحد وبالنسبة لبعض االستحقاقات، تم تمديد التغطية أيضً 

.الزوجين واألوالد المعالين ماليًا

:  ما يُمكن الحصول عليه

٪؛100استرداد قيمة التذاكر المدفوعة بنسبة •

عالين استرداد قيمة التطعيمات الخاصة لألطفال القصر الم•

ماليًا؛

؛استرداد نفقات طب األسنان الخاصة حسب التعريفة•

لك استرداد نفقات العمليات الجراحية الكبرى، بما في ذ•

نفقات ما قبل العالج وبعده؛

عمليات باستثناء ال)بدل يومي عند الدخول إلى المستشفى •

؛(الجراحية الكبرى

مع استرداد قيمة الفحوصات التي " صحة المرأة"حزمة •

أُجريت في المرافق الخاصة؛

حزمة خاصة بالفحوصات الخاصة لتشخيص األورام، •

وذلك لمساعدة العاملين والعامالت في حالة اإلصابة 

بالسرطان أو خالل مراحل اإلصابة المبكرة؛

ل؛لتقديم الرعاية الطبية للعامالت الحوام" األمومة"حزمة •

يطة المساهمة في شراء العدسات والعمليات الجراحية البس•

.في العين

التعويض عن إصابة العمل

ة أو إلى العاملين والعامالت بعقود مؤقت: إلى من يتم توجيهه

كة غير محددة المدة، الذين يصابون أثناء أداء عملهم لدى الشر

قط في يتم دفع التعويض عن إصابة العمل ف. التي يعملون بها

ي حالة االعتراف بالحادثة وتسويتها من قِبل المعهد الوطن

، باستثناء حاالت الوفاة "Inail"للتأمين ضد حوادث العمل 

.ألسباب طبيعية تحدث في مكان العمل

:  ما يُمكن الحصول عليه

يورو إجماليًا، عن 46بدل يومي يساوي : العجز المؤقت•

طني كل يوم من أيام العجز المعترف بها من قِبل المعهد الو

، بدًءا من اليوم األول Inail"للتأمين ضد حوادث العمل 

يوًما كحد أقصى؛180بعد انتهاء العقد وحتى 

يورو 833تعويض قدره : ٪59في حالة العجز الدائم حتى •

عن كل درجة مئوية؛

:  ٪، وفي حالة الوفاة60في حالة العجز الدائم أكبر من •

ة الوفاة بسبب حادث في العمل أو الوفا)يورو 50.000

(.الطبيعية في مكان العمل

الرعاية االمتيازات
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جب تعمل فروع النقابات العمالية اإلقليمية بمو

ية عقود، ويتم وإدارتها من قِبل المنظمات النقاب

 FeLSA CISLالثالث في قطاع التوظيف، وهي 

،NIdiL CGIL ،UIL Temp وتقوم أيًضا ،

ي بمساعدة المتعاقدين من العاملين والعامالت ف

.تقديم طلبات االستحقاقات

في راجع قائمة فروع النقابات اإلقليمية النشطة

و www.ebitemp.itجميع أنحاء البالد على 

www.formatemp.

فروع النقابات 

اإلقليمية للعاملين 

بعقود مؤقتة 

أو في وظائف دائمة
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800672999: الرقم المجاني
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064804000: الهاتف
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