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كيف تتم ا�جراءات؟
بعد التحقق من ا
تطلبات الشخصية فإن الض�ن ا�جن�عي يقوم بالتأكد من ا
داخيل ويحسب 

مقدار ا�عانة.

سيتم الدفع ع� 12 دفعة.

� يش�ط تقديم ا�قرار ال�يبي إ� بعد الحصول ع� ا�عانة.

يجب ا�ب¤غ عن التغي¡ات التي تطرأ ع� وحدة التعايش لتعديل ا�عانة.

كيف يتم تقديم الطلب؟
www.seg-social.es عن طريق ا�ن�نت

من خ¤ل إرسال الوثائق بال©يد العادي

التعريف بطاقة التعريف الوطنية أو دف� العائلة (كناش) أو شهادة ا
ي¤د (ا�زدياد).

ا�قامة القانونيّة التسجيل µ السجل ا
ركزي ل³جانب أو ت²يح ا�قامة أو بطاقة اقامة 
ع� احد افراد العائلة من مواطنى ا�تحاد ا�ورو·.

مكان اºقامة  شهادة ا
سكن

وحدة التعايش شهادة ا
سكن (التي يتم ا¾ن اصدارها تلقائياً ) أو دف� العائلة (كناش) 
أو شهادة السجل ا
دÁ أو التسجيل µ السجل الخاص للزوجيه با
ساكنة.

ما هي الوثائق الواجب تقدÂها؟

ا
تطلبات

إقامة قانونيّة 
ّدة عام.

23 إÆ 65 عاما، باستثناء الوحدات التعايشة مع اºطفال الق².

مرور عام واحد من التواجد µ الوحدة التعايشة.

3 أعوام Çسكن مستقل، وعام واحد ع� ا�ستق¤ل ا
ادي ل³شخاص 
الوحيدين.

العمل (Âكن  يتم تفعيل طلبه µ مكتب  العمل،  إذا كان عاط¤ عن 
إثبات ذلك حتّى بعد تقديم الطلب).

أ� يتجاوز مبلغ الدخل ا
ضمون لوحدة التعايش الواحدة.

     

أال یتجاوز الحد األعلى للذمة المالیة الصافیة بدون حساب المسكن:

للشخص الواحد: 16.614 یورو

یزید 6.645,6 یورو لكل فرد في وحدة التعایش

     الحد األقصى ھو 43.196,4 یورو 

 التنسيقية ا
ركزية

 ا
نصات ا�جت�عية
ساليسيانوس

20 عاما µ ا
جمع

الشخصية
ا�يجار

الدخل

محاÎ الدخل اºدÍ للمعيشة
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/

رجعي  أثر  لها  سيكون   2020 ديسم©   31 تاريخ  حتى  ا
قدمة  الطلبات 

اعتبارا من 1 يونيو من نفس العام (فقط لعام 2020). إنها إعانة داÐة و� 

يلزم أي أجل للتقديم.

شخص يعيش وحيدا أو يكون ضمن وحدة تعايشية, أي هؤ�ء ا�شخاص الذين يتعايشون مع 

القرابة,  من  الثانية  الدرجة  وحتى  ا
ساكنة,  أو  العائلية  القرابة  خ¤ل  من  البعض,  بعضهم 

ويدخل µ ذلك الحا�ت ا�ستثنائية مثل: ضحايا ا�تجار بالبÙ وا�ستغ¤ل الجنØ, ضحايا 

العنف بÛ الجنسÛ الذين هجروا البيت ا�Úي, ا�شخاص الذين يرافقون أو�دهم وعائ¤تهم 

ويقوموا باجراءات الط¤ق أو الوحدات العائلية ا
ستقلة التي تتقاسم ا
سكن, اÆ حد ث¤ث 

وحدات اÚية لكل مسكن.

من يستطيع تقدÂه؟

الدخل األدنى للمعیشةالدخل األدنى للمعیشة


