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المساھمة في الحضانة

دعم األمومة

"لمرة واحدة"دعم التبني والرعایة 

دعم التعلیم

دعم ذوي االحتیاجات الخاصة بنسبة 
100٪

دعم الدخل

:الرعایة الصحیة

استرداد نفقات التذاكر واللقاحات،•

استرداد نفقات طب األسنان الخاصة،•

ى استرداد نفقات إجراء العملیات الجراحیة الكبر•
المدفوعة مسبقًا، واإلعانات في حالة دخول 

المستشفى،

حزمة األمومة، وصحة المرأة، والتشخیص الخاص •
والدقیق ألمراض األورام،

بسیطة استرداد نفقات العدسات والعملیات الجراحیة ال•
.في العین

التعویض عن إصابة العمل
القروض الشخصیة

التنقل خارج المدن

التنقل اإلقلیمي

صندوق -قسیمة التدریب المستمر 
تدریب ودعم دخل العاملین 

"Forma.Temp"



المساھمة في حضانة األطفال 
ن إلى األمھات العامالت واآلباء العاملی: إلى من یتم توجیھھا

أیام، وأقدمیة ال 7الذین لدیھم عقد عمل یساوي أو یزید عن 
.شھر12أشھر عمل في آخر 3تقل عن 

یورو 150مساھمة بحد أقصى : ما یُمكن الحصول علیھ
لذھاب شھریًا حتى السنة الثالثة للطفل، وحتى االنتھاء من ا

.  للحضانة خالل الفترة المذكورة

دعم األمومة 
ي إلى العامالت الحوامل اللواتي تنتھ: إلى من یتم توجیھھ

لھن یوًما من بدایة نفس الفترة، وال یحق180مھمتھن في أول 
یة من الحصول على التعویض المتعلق بفترة األمومة اإلجبار

".INPS"قِبل المعھد الوطني للضمان االجتماعي 
2800مساھمة لمرة واحدة إجمالیھا : ما یُمكن الحصول علیھ

.یورو من الضرائب التي یتطلبھا القانون

"  INPS"دمج مساھمة المعھد الوطني للضمان االجتماعي 
إلى إجازة األمومة اإلجباریة

إلى العامالت خالل إجازة األمومة : إلى من یتم توجیھھ
لضمان واللواتي یتلقون التعویض مباشرة من المعھد الوطني ل

، واللواتي انتھى عقد عملھن المحدد المدة "INPS"االجتماعي 
.قبل الدخول في إجازة األمومة اإلجباریة

صل مساھمة إضافیة في بدل األمومة ت: ما یُمكن الحصول علیھ
.٪ من الراتب السابق100إلى 

الدولي/ الوطني " لمرة واحدة"دعم التبني والرعایة 
لذین إلى العاملین والعامالت بعقد عمل، ا: إلى من یتم توجیھھ

مشروع یقومون بتبني أو حضانة قاصر، أو الذین یشاركون في
وضاع استضافة مؤقتة داخل عائالتھم، للقصر الذین یواجھون أ

.اجتماعیة صعبة
2800مساھمة لمرة واحدة إجمالیھا : ما یُمكن الحصول علیھ

.یورو من الضرائب التي یتطلبھا القانون

)  لألطفال أو القصر تحت الوصایة(مواد وكتب تعلیمیة 
غ إلى العاملین والعامالت الذین یبل: إلى من یتم توجیھھا

إجمالي أقدمیتھم
أغسطس من العام 31سبتمبر إلى 1یوًما في الفترة من 60

الدراسي المرجعي، والذین لدیھم
ن في أطفال معالون مالیًا أو قاصرون تحت الوصایة، ومسجلی

في مدرسة ابتدائیة أو ثانویة أو في الجامعة بشھادة تسجیل
.برامج مرحلة البكالوریوس

مساھمة لكل طفل أو قاصر تحت : ما یُمكن الحصول علیھ
.یورو200الوصایة مالیاً لشراء كتب أو مواد تعلیمیة بقیمة 

)دورات مسائیة(الطالب العاملون 
المسائیة إلى العاملین الملتحقین بالدورات: إلى من یتم توجیھھا

لدیھم لنیل شھادة الثانویة العامة من الدرجة األولى أو الثانیة، و
1یوًما في الفترة من 60أقدمیة في العمل تساوي ما مجموعھ 

.أغسطس من العام الدراسي المرجعي31سبتمبر إلى 
200مساھمة بقیمة إجمالیة تقدر بـ : ما یُمكن الحصول علیھ

).ابةمثل أدوات الكت(یورو لشراء كتب أو مواد تعلیمیة أخرى 

نفقات الطالب الجامعیین العاملین

رامج إلى العاملین المسجلین في أحد الب: إلى من یتم توجیھھا
یوًما 45الجامعیة خالل مدتھا القانونیة، بأقدمیة ال تقل عن 

.شھًرا قبل بدایة العام الدراسي12خالل 
200مساھمة سنویة إجمالیة قدرھا : ما یُمكن الحصول علیھ

.یورو لتغطیة تكالیف الرسوم الجامعیة

الطالب العاملون بعقود التلمذة من المستوى األول والثالث
إلى الطالب والطالبات العاملین : إلى من یتم توجیھھا

یة من والمقیدین في المدارس الثانویة بعقود التلمذة الصناع
من القانون 45و 43المستوى األول والثالث، طبقًا للمادتین 

یوًما 60، ولدیھم أقدمیة في العمل تساوي 81/2008الموحد 
أغسطس لكل عام دراسي 31سبتمبر و 1في الفترة ما بین 

.مرجعي
در بـ مساھمة بقیمة إجمالیة سنویة تق: ما یُمكن الحصول علیھ

مثل أدوات (یورو لشراء كتب أو مواد تعلیمیة أخرى 200
).الكتابة

٪ 100دعم ذوي االحتیاجات الخاصة بنسبة 
 تقل إلى العاملین بعقد عمل، وبأقدمیة ال: إلى من یتم توجیھھ

٪، أو الذین 100یوًما والذین یعانون من إعاقة بنسبة 90عن 
بة لدیھم أفراد أسرة معالون مالیًا نظراً لظروف إعاقة بنس

100 ٪
.یورو1500مساھمة سنویة قدرھا : ما یُمكن الحصول علیھ

"Forma.Temp"صندوق تدریب ودعم دخل العاملین 
دعم الدخل

ینھم یحق لجمیع العاملین الذین تم تعی: إلى من یتم توجیھھ
دة المدة، سابقًا بعقد واحد أو أكثر من العقود المؤقتة أو غیر محد

أو عقود التلمذة الصناعیة، الحصول على ھذا االستحقاق 
:بشرط

یوًما على األقل، 45أن یكونوا عاطلین عن العمل لمدة •
شھًرا منذ أخر 12یوًما على األقل في آخر 110وأتموا 

یوم عمل فعلي
أو
90یوًما على األقل، وأتموا 45عاطلین عن العمل لمدة •

شھًرا منذ آخر یوم عمل 12یوًما على األقل خالل آخر 
.  فعلي

إلیھم في بالنسبة للمستفیدین المشار: ما یُمكن الحصول علیھ
أعاله، فإنھم یتلقون مساھمة عن طریق دعم الدخل 1النقطة 

یورو من إجمالي الضرائب التي یتطلبھا1.000.00بقیمة 
2نقطة أما بالنسبة للمستفیدین المشار إلیھم في ال. القانون

أعاله، فھم یتلقون مساھمة عن طریق دعم الدخل بقیمة 
.نیورو من إجمالي الضرائب التي یتطلبھا القانو780.00

تحقق من المتطلبات والتوقیتات من خالل الموقع اإللكتروني 
www.formatemp.it / النافذةPolitiche Passive

del lavoro/Sostegno al reddito - Sar.
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القروض الشخصیة
رض یُمكن طلب الق: من یُمكنھ التقدم للحصول على القرض

كات الشخصي من قِبل العاملین والعامالت المعینین لدى شر
یوًما على 30التوظیف، والذین لدیھم عقد عمل ساري لمدة 

.األقل وقت تقدیم الطلب
5.000.00قروض بمبالغ تصل إلى : ما یُمكن الحصول علیھ

.  یورو بدون فوائد، ومعفاه من أي عموالت أو رسوم

المساھمة في التنقل خارج المدن
قد إلى العاملین والعامالت الذین لدیھم ع: إلى من یتم توجیھھا

أو ، والذین یقیمون)في مھمة ثابتة لفترات غیر محددة(عمل 
ا العمل، حیث یسكنون في بلدیات بعیدة عن البلدیة التي یتم فیھ

على یتم استرداد نفقات التنقل خارج المدن ومن أجل الحصول
30ھذا االستحقاق للمرة األولى، البد من توافر عقد عمل لمدة 

تي خالل األشھر ال. یوًما على األقل، أو أي فترات تمدید أخرى
أیام متواصلة 7تلي الطلب األول، البد من توافر عقد عمل لمدة 

.على األقل خالل الشھر
الشتراك یجب اإلقرار باسترداد تكلفة ا: ما یُمكن الحصول علیھ

بلغ الرمزي التي تكبدھا العامل، كحد أقصى قابل لالسترداد ی
.یورو1200یورو شھریًا وإجمالي سنوي یبلغ 150

التنقل اإلقلیمي

لون من إلى العاملین والعامالت الذین  ینتق: إلى من یتم توجیھھ
ا بعملھم مكان إقامتھم، نظراً الحتیاجات مرتبطة ارتباًطا وثیقً 

أشھر، وتم تكلیفھم بھا من قِبل شركات 6لمدة ال تقل عن 
".APL"التوظیف 

یئة عند تقدیم مشروع التنقل إلى ھ: ما یُمكن الحصول علیھ
"Ebitemp " من قِبل شركات التوظیف"APL" یتم اإلقرار ،

صل إلى باسترداد نفقات التنقل المتكبدة بحد أقصى إجمالي ی
ف یورو، ویتم دفعھ مقدماً من قِبل  شركات التوظی3500

"APL."

قسیمة التدریب المستمر
، "FORMA.TEMP"صندوق تدریب ودعم دخل العمال 

ودورات إعادة التأھیل والتدریب والتكیف المھني 
"FORM&GO"

مؤقتین إلى المرشحین للبعثة والعاملین ال: إلى من یتم توجیھھ
یھا في والدائمین الذین ینتمون إلى إحدى الفئات المنصوص عل

.للقطاع" CCNL"اتفاقیة العمل الجماعیة الوطنیة 
ى طلب تمویل دورة تدریبیة بناًء عل: ما یُمكن الحصول علیھ

.  مستفیدشخصي، بھدف دعم وتعزیز التدریب المستمر والدائم لل
ح قسیمة التدریب ھي منحة على شكل حافز اقتصادي، تسم

تالوج للمستفید بتحدید وحضور دورة تدریبیة مقترحة في ك
دورات صندوق تدریب ودعم دخل العاملین 

"Forma.Temp."
ع لالستعالم وطلب المزید من المعلومات، الرجاء زیارة الموق

اإللكتروني 
www.form-and-go.it.

الرعایة الصحیة
قات الرعایة یتم تقدیم المبالغ المستردة لنف: إلى من یتم توجیھھا

اریة أو الصحیة التي یتكبدھا العاملین الذین لدیھم عقود عمل س
یوًما 120یوًما على مدار 30الذین عملوا لمدة ال تقل عن 

).  یوًما بعد إنھاء عالقة العمل120باإلضافة إلى (تقویمیًا 
ا ألحد وبالنسبة لبعض االستحقاقات، تم تمدید التغطیة أیضً 

.الزوجین واألوالد المعالین مالیًا
:  ما یُمكن الحصول علیھ

٪؛100استرداد قیمة التذاكر المدفوعة بنسبة •
عالین استرداد قیمة التطعیمات الخاصة لألطفال القصر الم•

مالیًا؛
؛استرداد نفقات طب األسنان الخاصة حسب التعریفة•
لك استرداد نفقات العملیات الجراحیة الكبرى، بما في ذ•

نفقات ما قبل العالج وبعده؛
عملیات باستثناء ال(بدل یومي عند الدخول إلى المستشفى •

؛)الجراحیة الكبرى
مع استرداد قیمة الفحوصات التي " صحة المرأة"حزمة •

أُجریت في المرافق الخاصة؛
حزمة خاصة بالفحوصات الخاصة لتشخیص األورام، •

وذلك لمساعدة العاملین والعامالت في حالة اإلصابة 
بالسرطان أو خالل مراحل اإلصابة المبكرة؛

ل؛لتقدیم الرعایة الطبیة للعامالت الحوام" األمومة"حزمة •
یطة المساھمة في شراء العدسات والعملیات الجراحیة البس•

.في العین

التعویض عن إصابة العمل
ة أو إلى العاملین والعامالت بعقود مؤقت: إلى من یتم توجیھھ

كة غیر محددة المدة، الذین یصابون أثناء أداء عملھم لدى الشر
قط في یتم دفع التعویض عن إصابة العمل ف. التي یعملون بھا

ي حالة االعتراف بالحادثة وتسویتھا من قِبل المعھد الوطن
، باستثناء حاالت الوفاة "Inail"للتأمین ضد حوادث العمل 

.ألسباب طبیعیة تحدث في مكان العمل
:  ما یُمكن الحصول علیھ

یورو إجمالیًا، عن 46بدل یومي یساوي : العجز المؤقت•
طني كل یوم من أیام العجز المعترف بھا من قِبل المعھد الو

، بدًءا من الیوم األول Inail"للتأمین ضد حوادث العمل 
یوًما كحد أقصى؛180بعد انتھاء العقد وحتى 

یورو 833تعویض قدره : ٪59في حالة العجز الدائم حتى •
عن كل درجة مئویة؛

:  ٪، وفي حالة الوفاة60في حالة العجز الدائم أكبر من •
ة الوفاة بسبب حادث في العمل أو الوفا(یورو 50.000

).الطبیعیة في مكان العمل

الرعایة االمتیازات
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جب تعمل فروع النقابات العمالیة اإلقلیمیة بمو
یة عقود، ویتم وإدارتھا من قِبل المنظمات النقاب

 FeLSA CISLالثالث في قطاع التوظیف، وھي 
،NIdiL CGIL ،UIL Temp وتقوم أیًضا ،

ي بمساعدة المتعاقدین من العاملین والعامالت ف
.تقدیم طلبات االستحقاقات

في راجع قائمة فروع النقابات اإلقلیمیة النشطة
و www.ebitemp.itجمیع أنحاء البالد على 
www.formatemp.

فروع النقابات 
اإلقلیمیة للعاملین 

بعقود مؤقتة 
أو في وظائف دائمة

دي الرمز البری-شارع كورسو فیتوریو إیمانویل الثاني 269
روما-00186

www.ebitemp.it
ebitemp@ebitemp.it

800672999: الرقم المجاني

دي الرمز البری-شارع بیاتزا باربیریني 52
روما-00187

www.formatemp.it
064804000: الھاتف
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