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كیف تعمل حوافز توظیف
الشباب؟



وفًقا لما تقتضیة محاضر إتفاقیة تجدید عقود العمل الجماعیة الوطنیة لقطاع البناء والتشیید
وإتفاقیة التنفیذ الوطنیة الالحقة بتاریخ 10 سبتمبر 2020، تم إنشاء خدمة "حوافز

التوظیف" لصالح الشركات المؤھلة المستوفاة للشروط، والتي تھدف إلى تعزیز توظیف
الشباب وصغار السن وتشجیع تغییر وتتابع األجیال في قطاعنا

:

لمن ھذا؟

.

الذین قاموا بتعیین عمال بعقد عمل ینص علي ساعات عمل كاملة ومفتوح المدة وأیًضا في مرحلة
التدریب المھني اإلحترافي، أو تحویل عقود العمل من مفتوحة المدة إلي محددة المدة

 اإلنتظام في المدفوعات المستحقة علي الشركھ، تجاه جمیع صنادیق البناء والتشیید

التي تم التسجیل فیھا، سواء حین تقدیم الطلب أو في وقت دفع التعویض، أیضا اإلنتظام في دفع

األقساط الشھریة من المدفوعات المستحقة علي الشركة والمنتھیة الصالحیة في وقت التوظیف

الذین لم یقوموا في األشھر الستة السابقة للتوظیف، بفصل فردي أو جماعي
للعمال عن العمل ألسباب موضوعیة مبررة لعمال یعملون في نفس وحدة

اإلنتاج وبنفس المستوى التعاقدي وبنفس مھام العمل

 للشركات المتوفر لدیھا المتطلبات والشروط التالیة



.العمال الذین لم یبلغوا سن الثالثین (29 عاًما و 364 یوًما) وقت التوظیف أو التحول

مبلغ إجمالي 600.00 € معترف بة على شكل تعویض عن المساھمات
الشھریة المستحقة لصندوق البناء المختص الذي تم تسجیل العامل بة

قسیمة (كوبون) تدریب مھني بمبلغ إجمالي               یتم إنفاقھا لصالح العامل
).في مدارس البناء والتشیید للحصول على دورة تدریبیة مھنیة (مكافأة تدریب

€ 150.00

ماذا یعني الحافز؟

من ھم العمال المستھدفین؟





كم عدد العمال الذین یمكن تطبیق الحافز؟

یمكن للشركة اإلستفادة من الحافز لعدد من التعیینات و/أو التحوالت للعقود ال تتجاوز
30% من متوسط العمال الدائمین (أصحاب العقود مفتوحة المدة) الذین كانوا في الخدمة
العام السابق (عام كاسا إیدیلي 30 سبتمبر/ 1 أكتوبر). یمكن منح الشركة حافًزا لتوظیف

و/أو تحویل عامل واحد على األقل، بغض النظر عن عدد العمال العاملین بالشركة

لمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع إلى الوصف الكامل للخدمة الموضحة في الموقع
الخدماتقسم الشركات

یجب على الشركة المتقدمة إستخدام النماذج (اإلستمارات) المنشورة في موقع الویب
www.cassaedilemilano.it 

كیف یتم تقدیم الطلب؟

←“Imprese” www.cassaedilemilano.it“Servizi”

.

المستندات

.خالل      یوم من تاریخ التوظیف
fio@cassaedilemilano.legalmail.it

←
←
“documenti”
“Imprese”

“modulistica”
قسم الشركات

وأرسلھا مع اإلعالن الذي یوثق المتطلبات المسبق اإلشارة
 PECإلیھا،عبر

النماذج

على العنوان:

30



Contattaci

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 


