
 ترمیز مساعدات المطعم (منح المطعم )- العام  الدراسي  2021/2022

 یتم ترمیز مساعدات تناول الطعام على النحو التالي:

 21ALE00001حروف + رقم. مثال:  3+   21لكل طالب كود  -  

 BG1+ رقم. مثال:  BGكل منحة ممنوحة أو مرفوضة تحمل رمز  -  

 

بیانات الخزانة واإلدارات األخرى ، لجمیع یأخذ التقییم في االعتبار  

(جمیع أولئك الذین عاشوا في نفس المنزل   2020أفراد وحدة األسرة لعام  

 ). 2020في عام 

	؟ BGماذا یعني كل 
 

BG	0.في انتظار المعالجة. ھذا یعني أنھ قید الدراسة :	
 

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

یورو / یوم (بحد   6.33للسعر / الیوم الذي تحدده وزارة التعلیم:  

 یورو للیوم). تحقق مع مدرستك. 4.43أقصى 

 

 كیف تستعمل:

 

مضغوط  -   من غیر  القسم.  الطعام.  لغرفة  الیومي  االستخدام   .

والباقي حتى یورو / یوم واألسرة ،    4.43التعلیم یعتني بحد أقصى  

 سعر القائمة الیومیة.

استنفاد مضغوط  -   حتى  المجانیة  الطعام  غرفة  استخدام   .

أیام كحد أقصى   4أو    3المساعدة. یمكن للطالب البقاء فقط لمدة  

	٪. ال یمكن إلزام المساعدات لشھور كاملة.   70في األسبوع ، بحساب  
 

BG2    وأیًضاBG22:    من مبلغ الوجبة ،   ٪ 100تم قبول المساعدة ومنحھا

یورو / یوم   6.33بحد أقصى للسعر / الیوم تحدده وزارة التعلیم یبلغ  

یورو) ، باستثناء مدارس التربیة الخاصة العامة التي   6.33(بحد أقصى  

	قد نرى زیادة ھذا المبلغ. تحقق مع مدرستك.
 



BG4  :.یتجاوز عتبة دوران. یتجاوز مجموع دخل وحدة األسرة من   مرفوض

 یورو. تشیر ھذه العتبة إلى:   155000حیث حجم األعمال الحد المقرر وھو  

في     أو  المباشر  التقدیر  في  االقتصادیة  األنشطة  من  الدخل   .

 التقدیر الموضوعي.

. الدخل من حصة جمیع األعضاء المؤھلین التي تساوي أو تزید   

ن بالمائة في األنشطة االقتصادیة التي تتم من خالل كیانات لیس عن خمسی

لھا شخصیة قانونیة أو في أي فئة أخرى من الكیانات القانونیة ، 

بمجرد تطبیقھا على إجمالي دخل األنشطة على النسبة المئویة للمشاركة 

	فیھا.
 

BG5  :.یتجاوز عتبة رأس المال السھمي. یتجاوز مجموع دخل وحدة   مرفوض

األسرة من حیث دخل الممتلكات / رأس المال المنقول الحد األقصى المحدد 

 یورو: 1700وھو 

 

المساكن   - تأھیل  إعادة  أو  لشراء  المتلقاة  اإلعانات  باستثناء 

 المعتادة ، وعند االقتضاء ، الدخل األساسي من التحرر.

 

ء اإلعانات االجتماعیة االقتصادیة الطارئة ، التي تمنحھا باستثنا  -

اإلدارات العامة ، والتي تھدف إلى تلبیة االحتیاجات الخاصة والعاجلة 

واألساسیة ، مثل الطعام والملبس واإلقامة ، والتي تم اعتمادھا على 

 النحو الواجب.

 

	یورو)  1700(الحد األقصى  2020من إیجار  420* في الغالب ھو صندوق 
 

BG6:  .على   مرفوض محسوبة  المحدد.  األسرة  لدخل  األقصى  الحد  یتجاوز 

	النحو التالي:
 یستورد 

أول بالغ (المعیل الرئیسي) 10.981,40 € 

البالغ الثاني (المعیل الرئیسي)  5.490,80 € 

الكبار اآلخرون(الجدات واألجداد...) 2.745,35 € 

سنة) 25لكل طفل في األسرة (حتى  3.294,45 € 
 

 أطفال فقط: 3السابق. تم تقدیر أحد الوالدین و 



 20864.75) = الحد األقصى ھو  3یورو لكل طفل *    3294.45یورو + (  10981.40

 یورو

 

 السابق. والدان (مثل األم واألب) وجد واحد وطفلین:

طفل یورو لكل    3294.45یورو + (  2745.35یورو +    5490.80یورو +    10981.40

 یورو 25806.45) = الحد األقصى 2* 

(مجموع دخل الكبار في وحدة   2020من دخل    432* في الغالب ھو المربع  

	األسرة)
 

BG7:    .یتجاوز عتبة الملكیة الحضریة. ال یمكن أن یتجاوز مجموع  مرفوض

یورو ،   42900القیمة المساحیة للممتلكات الحضریة ألفراد وحدة األسرة  

	باستثناء مكان اإلقامة المعتاد ، والذي یمكن أن یكون واحًدا فقط.
 

BG9:  مع مصلحة الضرائب. مخالفةالحساب معلق بسبب 

 یمكن أن تكون بعض المخالفات:

 

 عدم وجود بیانات من أحد أفراد األسرة. -  

 ألحد أفراد وحدة األسرة مفقود. NIE	/	DNIرقم  -  

الخاص بك ولم   2020یطلب منك تقدیم إقرار ضریبة الدخل لعام   -  

 تقم بتقدیمھ.

	قامت برفع اإلیجارات المكررة وكتل الخزانة البیانات حتى یتم حلھا   -
 

BG13  ::ال یوجد في المدرسة مقصف مدرسي أو تم تقدیم الطلب   مرفوض

خارج الوقت المحدد ، وفًقا للتواریخ الموضحة في القواعد وتلك التي 

	تحددھا البلدیات المستقبلة.
 

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

یورو / یوم (بحد   6.33أقصى للسعر / الیوم تحدده وزارة التعلیم وھو  

یورو للیوم). ھذه ھي حاالت الحضانة المشتركة ، حیث قام   2.21أقصى  

	).BG1أحد الوالدین بمعالجة المساعدة (ھذا ھو الجزء المتناسب من 
 



 
 

BG32 :    من مبلغ غرفة الطعام ، بحد   ٪50تم قبول المساعدة ومنحھا

یورو / یوم (بحد   6.33أقصى للسعر / الیوم تحدده وزارة التعلیم وھو  

یورو للیوم). ھذه ھي حاالت الحضانة المشتركة ، حیث قام   3.16أقصى  

	).BG2أحد الوالدین بمعالجة المساعدة (ھذا ھو الجزء المتناسب من 
 

BG109: لعدم وجود معرف صالح ( تم الرفضDNI  أوNIE وعدم التواجد (

ضمن دائرة الخدمات االجتماعیة في حالة الضعف والمخاطر االجتماعیة 

	واالقتصادیة.
 

 مطالبة
 

إذا كنت ترید تقدیم مطالبة ، فیمكن معالجتھا إلكترونیًا (عن طریق 

 ). على النحو التالي:بدون برید إلكترونيمثیل عام ، 

 

 :مھم	جدآ

األقصى:   ھذا   20التاریخ  بعد  مطالبات  أي  معالجة  تتم  لن  أكتوبر. 

	التاریخ.
 

امأل النموذج العام ، موضحًا في المربع ، أطلب اسم ولقب الطفل   -أ

 الذي تم إخطاره بالرفض. BGالمطلوب المساعدة من أجلھ و 

 

 رابط المثیل العام.

e.cat/ca/web/ccmaresme‐https://www.seu   

	أدخل مثیًال عاًما.
 

 وثائق إضافیة حسب سبب الرفض:

BG	5-   اذكر مبلغ معونة اإلیجار أو المساعدة االجتماعیة الطارئة (ضع

(سیتم التحقق   2020اإلدارة التي منحتھا لك) التي تم جمعھا خالل عام  

 مع اإلدارات المقابلة).منھا إذا كانت مدرجة بالفعل في التقییم 



. تقدیم الوثائق التي تثبت أنھا ال تتجاوز الحد األقصى المقرر (ال 4

 یورو في حجم المبیعات). 155000یتجاوز 

BG	6-   تقدیم المستندات التي تثبت عدم تجاوز الحد األقصى المحدد (حسب

	عدد األشخاص الذین یعیشون في منزل وحدة األسرة).

BG	7-  دات التي تثبت عدم تجاوز الحد األقصى المحدد (ال تقدیم المستن

 یورو في القیمة المساحیة). 42900یتجاوز 

BG	9-   تقدیم الوثائق التي تصدق على جمیع أفراد األسرة (إقرار الدخل

 ).2020لعام 

BG109-   ) تقدیم معرف صالحDNI	/	NIE .ألفراد وحدة العائلة الذین لدیھم (	
 

(مجاني   تحتاج إلى توقیع إلكتروني أو معرف محمولب. لتنفیذ اإلجراء ،  

 https://idcatmobil.seu.catویمكن معالجتھ على الرابط التالي) 
 

 ماذا تحتاج للتسجیل عبر اإلنترنت؟

	

1 .DNI  (وثیقة الھویة الوطنیة) أوTIE (بطاقة ھویة األجنبي) 

2  .TSI    لـ الفردیة)  الصحیة  الصحیة   CatSalut(البطاقة  (الخدمة 

 أو المستفید منھ Mufaceالكاتالونیة) أو أن تكون مالك 

	. الھاتف المحمول3
 


