تاريخ اإلصدار 1/1/2017:

من المكلف بتحمل سداد رسوم البث اإلذاعي والتلفزيوني؟

ليس هناك إلزام بالدفع لكل من:

• طالبي اللجوء في السكن الجماعي
• الحاصلين على حق اللجوء في مساكنهم الخاصة
ويتلقون معونة اجتماعية

مرح ًب ا بكم
في ألمانيا

RUNDFUNKBEITRAG.DE/WELCOME

• الحاصلين على حق اللجوء في مساكنهم
الخاصة ولهم دخل خاص
* ( 20سن ًت ا للمكالمة من الخط األرضي في ألمانيا ،و 60سن ًت ا كحد أقصى للمكالمة من شبكات الجوّ ال األلمانية).

معلومات حول رسوم البث اإلذاعي والتلفزيوني
( )Rundfunkbeitragلطالبي اللجوء والحاصلين على
اللجوء

اإللزام بالدفع لكل من:

أسئلتكم .ردودنا.
هكذا تصلون إلينا.

www.rundfunkbeitrag.de/welcome
*01806 999 555 10
Beitragsservice von ARD, ZDF und
Deutschlandradio, 50656 Köln

RUNDFUNKBEITRAG.DE/WELCOME

تلقيت خطا ًب ا من خدمات رسوم البث اإلذاعي
والتليفزيوني .ما الذي يجب عليه فعله؟
هل تسكن في مسكن خاص أم في مسكن جماعي؟

المسكن الجماعي
فال يتعين عليك السداد.

السكن
هل يقوم شخص ما بسداد رسوم
البث المخصصة للسكن؟

يرجى إبالغ المشرف الخاص
بك من خالل إرسال خطاب له.

إذا كانت اإلجابة بال.

هل تحصل على إعانات اجتماعية؟

إذا كانت اإلجابة بال.

إذا كانت اإلجابة بنعم

فال يتعين عليك السداد.
يُرجى إخطارنا باالسم ورقم
االشت راك للشخص القائم بالسداد

إذا كانت اإلجابة بنعم

رسوم اإلذاعة -ما هي؟
يوجد في ألمانيا ما يسمى باإلذاعة والتليفزيون المستقلين
وكذلك عروض عبر اإلنترنت من قبل قنوات  ،ARDو  ،ZDFو
 .Deutschlandradioوهي تقدم تقارير إخبارية غير خاضعة
للتأثي رات االقتصادية والسياسية .ويقوم كل األف راد بسداد األموال
م ًع ا التي يُطلق عليها رسوم البث.
ينص القانون على ما يلي:
يجب أن يتم سداد رسم البث اإلذاعي والتلفزيوني لكل شقة في
ألمانيا ،على أن يتم سداد هذه الرسوم لكل سكن من قبل أحد األف راد
فقط .وتبلغ تلك الرسوم  17.50يورو عن كل شهر ويجب أن
يتم تسديدها لـ Beitragsservice von ARD, ZDF und
.Deutschlandradio

ض ا السداد؟
هل يجب على أي ً
يمكن إعفاء بعض األف راد من السداد ،فعلى سبيل المثال في حالة
حصولك على خدمات طب ًق ا لقانون إعانات طالبي اللجوء أو إعانات
اجتماعية أخرى*.
وللحصول على إعفاء من سداد رسوم البث  ،يجب تقديم طلب لذلك.
ويوضح لك الرسم التوضيحي الموجود األمور المطلوبة لتحقيق ذلك.
يرجى الرد على الخطابات التي ترد من خدمة رسوم البث!

عليك سداد رسوم البث اإلذاعي
والتلفزيوني

يمكن إعفاؤك من التزام دفع الرسوم.

ُي ر جى إخطارنا عبر الموقع
اإللكتروني:
www.rundfunkbeitrag.de

و يُرجى تقديم طلب بخصوص ذلك من
خالل الموقع اإللكتروني:
www.rundfunkbeitrag.de

* تتضمن الخدمات االجتماعية إعانة البطالة الثانية واإلعانة االجتماعية والتأمين األساسي لكبار السن
والقانون االتحادي لدعم التعليم  BAföGوإعانة المكفوفين
()Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, BAföG, Blindenhilfe

