
 استجابات مساعدات المطعم (منح المطعم )دورة 2020/2021

 + رقم.  BGاإلجابات مشفرة على النحو التالي: 

يأخذ التقييم في االعتبار بيانات الخزانة واإلدارات األخرى لجميع 

. (كل من عاش في نفس المنزل في عام 2019أفراد األسرة في عام 

2019(	

 

BG	0 يعني أنه قيد الدراسة.: في انتظار المعالجة. هذا	

 

BG	1 : من مبلغ غرفة الطعام ، بحد  ٪70تم قبول المساعدة ومنحها

يورو / يوم  6.33أقصى للسعر الذي تحدده وزارة التعليم يوميا 

 يوم). تحقق مع مدرستك. 4.43(بحد أقصى 

	"من	الضروري	استخدام	مطعم	المدرسة	،	ولن	يتم	منح	النقود	أو	بطاقات	المحفظة"
 

BG2  وأيضاBG22 من مبلغ  ٪100: تم قبول المساعدة ومنحها بنسبة

غرفة الطعام ، بحد أقصى للسعر المحدد في اليوم من قبل وزارة 

6التعليم  6يورو / يوم (الحد األقصى لليوم  33 ) باستثناء 33

مدارس التعليم األموال العامة التي قد تشهد زيادة في هذا 

 المبلغ). تحقق مع مدرستك.

	"من	الضروري	استخدام	مطعم	المدرسة	،	ولن	يتم	منح	النقود	أو	بطاقات	المحفظة
 

BG4 :يتجاوز عتبة دوران. يتجاوز مجموع دخل وحدة األسرة مرفوض .

 يورو. و هو: 155000من حيث حجم األعمال الحد المقرر وهو 

 

. الدخل من األنشطة االقتصادية في التقدير المباشر أو في       

	التقدير الموضوعي.

. الدخل من حصة من جميع األعضاء المؤهلين تساوي أو تزيد  

عن خمسين بالمائة في األنشطة االقتصادية التي تتم من خالل كيانات 

ية ليس لها شخصية قانونية أو في أي فئة أخرى من الكيانات القانون



، بمجرد تطبيقها على إجمالي الدخل لألنشطة في النسبة المئوية 

	للمشاركة من هؤالء.
 

 

BG5يتجاوز عتبة رأس المال السهمي. يتجاوز مجموع دخل : مرفوض .

وحدة األسرة من حيث دخل الممتلكات / رأس المال المنقول الحد 

 يورو. 1700األقصى المحدد وهو 

باستثناء اإلعانات المتلقاة لشراء أو إعادة تأهيل المساكن  - 

 المعتادة ، وعند االقتضاء ، الدخل األساسي من التحرر.

باستثناء اإلعانات االجتماعية االقتصادية الطارئة ، التي تمنحها  - 

اإلدارات العامة ، والتي تهدف إلى تلبية االحتياجات الخاصة 

ل الطعام والملبس واإلقامة ، والتي تم والعاجلة واألساسية ، مث

	اعتمادها على النحو الواجب.

 

BG6 :يتجاوز الحد األقصى لدخل األسرة المحدد. محسوبة مرفوض .

 على النحو التالي:

	
استيراد

	
10.981,40€  أول بالغ (المعيل الرئيسي

5.490,80€  البالغ الثاني (المعيل الرئيسي)
2.745,35€ (الجدات واألجداد ...) الكبار اآلخرون  
3.294,45€ سنة) 25لكل طفل في األسرة (حتى   

 

 أطفال فقط: 3مثال تم تقدير أحد الوالدين و 

) = الحد األقصى هو 3يورو لكل طفل *  3294.45يورو + ( 10981.40

	يورو 20.864,75
 

 مثال والدان (مثل األم واألب) وجد واحد وطفلين:

يورو لكل  3294.45يورو + ( 2745.35يورو +  5490.80يورو +  10981.40

	يورو 25806.45) = الحد األقصى 2طفل * 

 



BG7يتجاوز عتبة الملكية الحضرية. ال يجوز أن يتجاوز : مرفوض .

 42900مجموع القيمةالمساحية للممتلكات الحضرية ألفراد األسرة 

	)فقط 1يورو. (باستثناء اإلقامة المعتادة ، والتي يمكن أن تكون 

 

BG9.الحساب معلق بسبب مخالفة مع مصلحة الضرائب. في الدراسة :	

 

BG13ال يوجد مقصف في المدرسة.: مرفوض :	

 

BG31 : من مبلغ غرفة الطعام، بحد  ٪35تم قبول المساعدة ومنحها

يورو / يوم  6.33أقصى للسعر الذي تحدده وزارة التعليم يوميا 

). هذه هي حاالت الحضانة المشتركة حيث قام 2.21(الحد األقصى لليوم 

 ).BG1أحد الوالدين بمعالجة المساعدة (هذا هو الجزء المتناسب من 

	"من	الضروري	استخدام	مطعم	المدرسة	،	ولن	يتم	منح	النقود	أو	بطاقات	المحفظة
 

BG32 من مبلغ غرفة الطعام ، مع  ٪50: تم قبول المساعدة ومنحها

يورو  6.33حد أقصى للسعر المحدد في اليوم من قبل وزارة التعليم 

يوم). هذه هي حاالت الحضانة المشتركة حيث  3.16يوم (بحد أقصى  /

قام أحد الوالدين بمعالجة المساعدة (هذا هو الجزء المتناسب من 

BG2.( 

	"من	الضروري	استخدام	مطعم	المدرسة	،	ولن	يتم	منح	النقود	أو	بطاقات	المحفظة
 

BG109لعدم وجود معرف صالح ( : تم الرفضDNI  أوNIE وعدم وجوده (

ضمن دائرة الخدمات االجتماعية في حالة الضعف والمخاطر االجتماعية 

	واالقتصادية.

 

	للمطالبة

إذا كنت ترغب في تقديم مطالبة ، فيمكن معالجتها إلكترونيا (عن 

	العام ، وليس البريد اإللكتروني). على النحو التالي:طريق المثيل 
 



أ.امأل االستمارة العامة مع اإلشارة في المربع أطلب اسم ولقب   

	الذي تم إخطاره بالرفض. BGالطفل المطلوب المساعدة له و 

	رابط المثيل العام.  
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMis
ervicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353
E7D8.asp?codent=972&FIL_WTXIDTRAM=28B7A8520D264
12DAC26BC457211A9E6&INF_WTXNOMTAB=FINSGENER&I
NF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FINSGENER&INF_W
TXNOMTRA=Inst%E0ncia+gen%E8rica 

 

 

 وثائق إضافية حسب سبب الرفض:

	

BG	 حدد مبلغ المساعدة اإليجارية أو المساعدة االجتماعية  -5

الطارئة (مع اإلشارة إلى اإلدارة التي منحتها) التي تم جمعها خالل 

التقييم (سيتم التحقق منها إذا كانت مدرجة بالفعل في  2019عام 

	مع اإلدارات المقابلة).
 

. تقديم الوثائق التي تثبت أنها ال تتجاوز الحد األقصى المقرر. 4

	يورو) 155000(ال يتجاوز حجم التداول 
 

BG	6-  .تقديم الوثائق التي تثبت أنها ال تتجاوز الحد األقصى المقرر

	(حسب عدد األشخاص الذين يعيشون في منزل وحدة األسرة)
 

 يجب ، مطالبة لتقديم) 2019 عكس على( حاليًا العمل عن عاطل أو	ERTE	لـ العائلة أفراد أحد تعرض حالة في

 :تقديم عليك

 :يقدم أن او حالته العمل منصبه غير الذي الشخص على يجب

 “ الحالية  لبرال لبدا العملية الحياة‐

 .أشهر 6 آلخر أو نومنات البطالة إعانات أو دخلمال إثبات‐

 .الضرائب بإيصاالت شهادة تقديم اآلخرين األسرة أفراد جميع على يجب
 



 

BG	7-  تقديم المستندات التي تثبت أنها ال تتجاوز الحد األقصى

	يورو) 42900المحدد. (ال تتجاوز قيمتها المساحية 
 

BG109- ) تقديم معرف صالحDNI	/	NIE ألفراد وحدة العائلة الذين (

	لديهم.
 

تحتاج إلى توقيع إلكتروني أو معرف محمول أ: لتنفيذ اإلجراء ، 

(مجاني ويمكن معالجته على الرابط التالي) 

/https://idcatmobil.seu.cat	
 

 ما تحتاجه للتسجيل عبر اإلنترنت:

	

1 .DNI )اإلسبانية	الوطنية	أو البطاقة (TIE (بطاقة هوية األجنبي) 

2 .TSI  (البطاقة الصحية الفردية) لـCatSalut  الخدمة الصحية)

 أو المستفيد منه Mufaceالكاتالونية) أو أن تكون مالك 

	. الهاتف المحمول3
 

 


