
اختيار خطة 
الهاتف المحمول

كيفية اختيار حجم حزمة البيانات

= مناسب

= توخي الحذر

= الحاجة للمزيد من البيانات

اتصل بنا

accan.org.au :موقع اإلنترنت

@ACCAN_AU :تويتر

facebook.com/accanau :فيسبوك

info@accan.org.au :البريد اإللكتروني

الهاتف: 4000 9288 02 

 للمزيد من المعلومات والنصائح، اذهب إىل:

accan.org.au/tips

هاتفك 
المحمول

صوتك حول خدمات الهاتف 
وخدمات اإلنترنت.
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تحميل األفالم 

والبث التلفزيوني

تحميل ألعاب الفيديو

األلعاب عبر اإلنترنت

يوتيوب

سكايب

البث الموسيقي

البريد اإللكتروني

تصفح االنترنت

البث التلفزيوني

فيسبوك

Arabic - العربية



كيفية العثور عىل الخطة المناسبة

 Finder و WhistleOut مواقع اإلنترنت للمقارنة مثل

يمكن أن تشكل أدوات مفيدة لمقارنة خطط الهاتف 

المحمول بسرعة.

 ابحث عن ملخص المعلومات الهامة 

 Critical Information Summary (CIS) 
 لكل خطة واستخدمها لمقارنة الخطط من مجموعة 

من شركات االتصاالت.

مدفوع مقدما أو بفاتورة آجال؟

في السوق هناك مجموعة واسعة من الخطط المتاحة 

للدفع مقدما أو الدفع اآلجل بفاتورة. تتمثل الفائدة 

الرئيسية الستخدام فاتورة الدفع اآلجل في أنه يمكنك 

شراء هاتف جديد مع تلك الخطط، في حين أن خطط 

الدفع المقدم قد تكون أفضل إذا كنت ترغب في 

تجنب الرسوم اإلضافية غير المتوقعة ويكون لديك 

بالفعل هاتف محمول. 

في كثير من الحاالت، يكون من األرخص شراء هاتف 

 )BYO( جديد أو أي جهاز آخر ومن ثم إحضار هاتفك

إىل الخطة. فكر فيما يمكنك تحمل تكاليفه وما 

تحتاجه من خطة هاتفك المحمول.

يحتوي ملخص المعلومات الهامة CIS عىل معلومات 

حول الخطة مثل السعر واألمور المشمولة وفترة العقد 

وأي رسوم إضافية إذا قمت بإلغاء خطتك في وقت مبكر. 

تأكد من أن شركة االتصاالت لديها تغطية في المناطق 

التي ستستخدم فيها هاتفك في أغلب األحيان )عىل 

سبيل المثال في المنزل أو العمل أو المدرسة(. يمكنك 

التحقق من خرائط التغطية عىل مواقع شركات االتصاالت 

أو قم بإخبار مندوب المبيعات في المتجر أو عبر الهاتف 

بمعلومات عن الموقع حتى يتمكن من التحقق من 

التغطية من أجلك. 

التسجيل

المدفوعات 

الجارية

يمكن شراء بطاقة 

SIM والخطة من 
شركات االتصاالت.

الشراء يتطلب 

التحقق من الهوية 

والتحقق من 

السيرة االئتمانية.

االختالففاتورة الدفع اآلجل

يمكن شراء 

 SIM بطاقة

وتعبئة الرصيد 

من مختلف 

المتاجر وكذلك 

عبر اإلنترنت من 

شركات االتصاالت.

 SIM شراء بطاقة

مع التحقق من 

الهوية )مثل رخصة 

القيادة(. ال يتطلب 

التحقق من السيرة 

االئتمانية.

الدفع مقدماً

 يمكن شراء 

رصيد الهاتف عبر 

اإلنترنت، ومن 

خالل التطبيقات، 

والمتاجر المختلفة.

ستعمل الخدمة 

الهاتفية فقط 

عندما يكون 

هناك رصيد في 

الحساب، ولكن 

قد يكون بإمكانك 

تلقي المكالمات 

الواردة بعد نفاد 

الرصيد.

الدفع مقدماً - يمكن 

استخدام الخدمة 

الهاتفية فقط عندما 

يتوفر رصيد هاتفي. 

فاتورة الدفع اآلجل - 

سوف يستمر بالعمل 

وسيفرض عليك 

رسوم االستخدام 

الحقاً.

الدفع مقدماً - ال 

يوجد خطر من فواتير 

الهاتف العالية غير 

المتوقعة.

فاتورة الدفع اآلجل 

- متوفرة فقط من 
شركات االتصاالت. 

الدفع مقدماً - 

متوفرة عىل نطاق 

واسع في مختلف 

المتاجر.

فاتورة الدفع اآلجل - 

تتطلب التحقق من 

السيرة االئتمانية.

الفواتير الشهرية 

مع خيارات الدفع 

المختلفة.

يمكن فرض رسوم 

إضافية عليك 

)مثالً عن استخدام 
بيانات إضافية أكثر 

مما هو محدد( 

باإلضافة إىل 

رسومك الشهرية.


