المساهمة في البث
للمواطنات والمواطنين

– للمواطنات والمواطنين المساهمة في البث

بساطة وعصرية
لقد أصبح بإمكاننا منذ وقت طويل مشاهدة البرامج التليفزيونية أيضا على جهاز الكمبيوتر اللوحي ،واالستماع إلى الراديو من خالل الهاتف الذكي .ودائًما ما توفر
لنا األجهزة التقنية المزيد من الوظائف ،وتغير األسلوب والطريقة التي نتبعها الستخدام المحتويات اإلعالمية .وتعتبر المساهمة في البث غير المرتبطة باألجهزة
المستخدمة متاحة للتقدم التقني ،وسرعان ما تستفيد من هذا التطور.

في مقابل  *17.50يورو شهرًيا تغطى المساهمة في البث جميع عروض البرامج الخاصة بالبث العام بجميع قنوات التوزيع .فهي تضمن الحصول على برنامج
متنوع يمكن لجميع المواطنات والمواطنين الوصول إليه بحرية.
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من الموقع
.www.rundfunkbeitrag.de

البث العام :نحن ندعمك
جودة تالئم جميع األذواق

سواء في مجال المعلومات أو الثقافة أو الترفية أو الرياضة  -فإن مجموعة القنوات الكبيرة المؤلفة من  ARDو ZDFودويتشالند راديو تقدم برامج على مستوى فائق
الجودة :فالبرامج اإلخبارية تقدم معلومات شاملة وحديثة ،وتقدم المجالت وبرامج النقاشات السياسية خلفيات وتحليالت .كما تسهم كل من  ARDو ZDFودويتشالند
راديو بشكل أساسي في تنوع المشهد الثقافي لدينا ،وذلك بما تقدمه من أوركسترا ومجموعات غنائية وفرق موسيقية كبيرة إلى جانب العديد من األحداث .عالوة على
ً
عروضا ترفيهية فريدة من نوعها تشمل األفالم والمسلسالت والمسلسالت اإلذاعية والرياضة والعروض .الحصول على العديد من جوائز وسائل
ذلك يقدم البث العام
اإلعالم يبرز أن :الجودة تأتي لدينا قبل الكم.

البرنامج المناسب لكل شخص

تتنوع وتتعدد العروض التي نقدمها في التليفزيون والراديو وعلى شبكة اإلنترنت بقدر تنوع وتعدد اهتمامات الجمهور المتلقي .إن البث العام يقدم ما هو أكثر من
برامجه األساسية :فتجد العرض المناسب لكل أفراد األسرة في البرامج اإلقليمية التي تبثها كل من قنوات  ARDو 3satو ARTEو PHOENIXوفي إذاعة ألمانيا
وقناة  KI.KAوفي القنوات الرقمية التي تبثها شبكات  ARDو.ZDF

متاح للجميع بحرية ومستقل

ً
ً
كبيرا في صناعة الرأي .ويتيح التمويل من خالل المساهمة في البث إجراء تغطيات
إسهاما
إن البث العام يعبر عن تحقق مجتمع ديمقراطي عصري :وتسهم برامجه
إعالمية مستقلة ً -
بعيدا عن المصالح واألهواء االقتصادية والسياسية .وهذه المعلومات متاحة لجميع المواطنين والمواطنات بحرية وفي أي وقت ،وبالفعل فإن جزء
كبير مما نقدمه من عروض يمكن الوصول إليه بدون عوائق.

اثنان – للمواطنات والمواطنين المساهمة في البث

شقة واحدة  -مساهمة واحدة
منذ عام  2013تسري على المواطنات والمواطنين القاعدة البسيطة :شقة واحدة  -مساهمة واحدة .فأيا كان عدد أجهزة التليفزيون أو الراديو أو الكمبيوتر التي تملكها،
شهرياُ ،
المخصصة لالستخدام الخاص ُتغطى ً
ً
وتدفع مرة واحدة عن كل شقة .والمركبات ُ
أيضا بالمساهمة.
فإن المساهمة تبلغ  17.50يورو
إذا كان هناك مجموعة من األشخاص يعيشون ً
معا ،فيكفي أن يقوم واحد منهم فقط بالتسجيل في المساهمة .أنت تدفع المساهمة للسكن المشترك .ويستفيد بهذا القاعدة
على وجه الخصوص العائالت وشركاء الحياة غير المتزوجين والمشتركون في سكن مشترك .في حالة وجود شقة ثانية أو شقق أخرى ،يلزم إجراء تسجيل منفصل.
ستجد كل المعلومات ذات الصلة بالمساهمة على الموقع
.www.rundfunkbeitrag.de

إيضاح المساهمة في البث على نحو ملموس
مثال  :1ا لمساهمة في ا لبث لعا ئلة

عائلة لديها ابنين ،أحدهما بالغ بالفعل ويكسب ماله الخاص ،ولكنه ال يزال يعيش معهم في المنزل .منذ عام  2013يتم تقديم
مساهمة واحدة فقط عن الشقة ،بغض النظر عن عدد األفراد الذين يعيشون فيها وعدد األجهزة التي يستخدمونها .تدفع العائلة
ً
شهريا  17.50يورو.

المساهمة فى البث

+

=  17.98يورو
مثال  :2ا لمساهمة في البث لسكن مشترك

سكن مشترك يضم ثالثة أشخاص ،ويحتوى على ثالثة أجهزة كمبيوتر ،وثالثة أجهزة راديو وجهازي تليفزيون  -وليس عليه
ً
إطالقا .حيث تقوم إحدى الساكنات أو يقوم
أن يدفع سوى مساهمة واحدة فقط .إن عدد األجهزة الموجودة ونوعيتها غير مؤثر
أحد السكان بالتسجيل في المساهمة في البث ،ويدفع  17.50يورو شهريا ً عن السكن المشترك .ويقرر المشتركون في السكن
المشترك بأنفسهم من هو الشخص الذي سيتولى الدفع .كل الساكنين اآلخرين يمكنهم إلغاء التسجيل.

المساهمة فى البث

+

+

=  17.98يورو

اإلعفاء والتخفيض
ويعفي نموذج المساهمة الحاصلين على إعانات الرعاية االجتماعية التي تقدمها الدولة على حسب الدخل .ويمكنك تقديم طلب للحصول على إعفاء .ويدفع األشخاص
ذوي اإلعاقة مساهمة ُمخفضة.
نظرة عامة على أهم القواعد:

• المستفيدون من إعانات الرعاية االجتماعية الحكومية
يمكن لمن يحصل ،مثالً ،على إعانات البطالة من النوع الثاني ( ،)Hartz4أو اإلعانات االجتماعية أو التأمين األساسي في سن الشيخوخة ،أن يتم إعفائه من
المساهمة في البث بناء على طلب ُمقدم .لهذا السبب فمن الضروري تقديم إثبات من الجهة المعنية.

• المستفيدون من المنح التعليمية للطالب
يمكن لمن يحصل على دعم بموجب القانون األلماني لدعم التعليم ( ،)BAföGأو إعانة التعليم المهني أو منحة دراسية وال يعيش مع والديه أن يتقدم بطلب لإلعفاء
ً
مشفوعا باإلثباتات ذات الصلة.
من المساهمة في البث

• األشخاص ذوي اإلعاقة
إن األشخاص ذوي اإلعاقة ،ممن يحملون بطاقات هوية المعاقين المميزة بالعالمة " ،"RFيقومون بدفع مساهمة ُمخفضة يبلغ قيمتها الشهرية  5.83يورو ،وذلك
بناء على طلب مقدم .يمكن إعفاء الصم المكفوفين والمستفيدين من إعانة المكفوفين بناء على طلب ُمقدم ،عند تقديمهم اإلثباتات ذات الصلة.
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول اإلعفاء والتخفيض ،ونموذج الطلب ذي الصلة ،من الموقع التاليwww.rundfunkbeitrag.de :

ثالثة – للمواطنات والمواطنين المساهمة في البث

التواصل مع خدمة المساهمة
انتقلت لشقة جد يدة
• إذا كنت تدفع بالفعل المساهمة في البث ،فُيرجى إعالم خدمة المساهمة الخاصة بإذاعة  ARDو ZDFودويتشالند راديو بعنوانك الجديد.
• إذا كنت ال تدفع المساهمة حتى اآلن ،فع ٍ
ندئذ ُيرجى القيام بالتسجيل .ولكل شقة ينبغي أن يقوم شخص واحد بالتسجيل.
• إذا كان هناك شخص يعيش في الشقة ويدفع بالفعل المساهمة ،فبإمكانك إلغاء التسجيل إذا كنت قد دفعت المساهمة من قبل .وللقيام بذلك ،أخبر خدمة المساهمة الخاصة
بكل من  ARDو ZDFودويتشالند راديو برقم المساهمة الخاص بك والرقم الخاص بشريكك في السكن الذي قام بالفعل بالتسجيل.

أرغب في التسجيل أو تعديل بيا ناتي
• يمكنك التسجيل على نحو سلس على الموقع .www.rundfunkbeitrag.de
• كما يمكنك هنا إجراء تعديالت عبر اإلنترنت على العناوين وبيانات الحساب البنكي واألسماء.
• إذا أردت اإلبالغ عن التعديالت كتابًيا ،فما عليك سوى طباعة النماذج الخاصة بنا المتاحة عبر اإلنترنت أو استخدم النماذج المتاحة في إدارات المدن والبلديات
(مثل مكتب خدمة المواطنين) والبنوك وصناديق االدخار.

أرغب في التسجيل أو تعديل بيا نا تي
• يرجى تقديم طلبات اإلعفاء وإلغاء التسجيل دائًما كتابياً .يرجى إرسال الطلبات الخاصة بك مع اإلثباتات ذات الصلة إلى خدمة المساهمة الخاصة بكل من  ARDو
 ZDFودويتشالند راديو على .K.50656 Köln

كل المعلومات عن المساهمة في البث
المعلومات والنماذج

ً
شيوعا ،إلى جانب
عرض سريع  -إجابات عن األسئلة األكثر
• استخدم صفحة اإلنترنت الخاصة بنا  .www.rundfunkbeitrag.deستجد هنا كل المعلومات في
ٍ
تفاصيل عن المساهمة وخلفيات تمويل البث.
• كما ستحصل بها على نماذج للتسجيل وإلغاء التسجيل ،ولتعديل بياناتك والتقدم بطلب للحصول على إعفاء أو تخفيض .ويمكنك إنجاز الطلب الخاص بك إما مباشرة
عبر اإلنترنت أو بطباعة النماذج على هيئة مستند .PDF

بيانات االتصال
إذا توفرت لديك أسئلة أخرى ،فبرجاء استخدام نموذج االتصال المتوفر على الموقع  www.rundfunkbeitrag.deأو استخدم خدمتنا الهاتفية على الرقم
 20( 01806 9995 5510سنت/مكالمة من شبكات االتصال الثابتة داخل ألمانيا ،بحد أقصى  60سنت للمكالمة من شبكات الهاتف المحمول).
إصدار2015 :
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*ستسري المساهمة في البث بقيمة قدرها  17.50يورو أو  5.83يورو شهرًيا ،وذلك منذ خفض قيمة المساهمة اعتباًرا
من إبريل  .2015ومنذ عام  2013وحتى مارس  2015بلغت قيمة المساهمة  17.98يورو أو  5.99يورو.

