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إختيار خطة البيانات
في ما يلي بعض النصائح المفيدة إلختيار خطة بيانات إلنترنت المنزل أو الموبايل.

مخصصات البيانات الخاصة بك
تعتبر خطة البيانات جزءاً من خدمة اإلنترنت للمنزل والموبايل الخاصة بك. وهي 

تشمل مخصصات أو حصص البيانات، والتي هي الحد األقصى لمقدار البيانات التي 
يمكنك إستخدامها في شهر واحد مقابل الرسوم الشهرية المحددة. 

البيانات هي طريقة لقياس مدى إستخدامك لإلنترنت. 	 

يتم قياس البيانات بالغيغابايت )GB(. يكلف المزيد من البيانات المزيد من المال 	 
مما يتيح لك القيام بالمزيد عبر اإلنترنت.

تسمح خطة اإلنترنت للمنزل عادةً بمزيد من البيانات بتكلفة أقل من خطة 	 
اإلنترنت للموبايل. 

يمكن فرض رسوم إضافية عليك إذا إستخدمت بيانات أكثر من مخصصك 	 
الشهري، ولكن ليس رسوم أقل إذا إستخدمت أقل. 

أنواع خطط البيانات
هناك أنواع مختلفة من خطط البيانات إلنترنت المنزل والموبايل. تعني خطة الدفع المسبق أنك تدفع في كل مرة تريد فيها المزيد من البيانات، 

وتعني خطة العقد أنك تلتزم بدفعات شهرية للوقت المتفق عليه. 

خطة العَقد أو الدفع المسبق للبيانات: إلنترنت المنزل والموبايل تتوفر خطط العقد للبيانات لخدمات بيانات الموبايل واإلنترنت المنزلي. 
يمكنك االشتراك لمدة 12 أو 24 شهراً، ولكن قد يتم فرض غرامات عليك إذا أوقفت الخدمة قبل نهاية فترة العقد. 	 

تتضمن خطة البيانات المنزلية الخاصة بعقدك عادةً صندوق الشبكة المنزلي الذي يُسمى جهاز الراوتر.	 

يمكن أن تشتمل الخطط على هاتف موبايل مرتفع القيمة لخدمة اإلنترنت المحمول. ويمكن أيضاً توفير الخطة بدون هاتف، حتى يمكنك 	 
إستخدام هاتف تمتلكه من قبل.

عادة ما تكون مخصصات البيانات أكثر سخاءاً مقارنة بخدمة الدفع المسبق.	 

تقوم أنَت عادةً بدفع الرسوم الشهرية بعد إستخدام البيانات، أو عندما تنتهي البيانات )عادةً ما تكون شهراً واحداً(. ولهذا السبب، فإن خطط 	 
العقد تُطلق عليها أحياناً خطط نظام الدفع الالحق.

توفر خطط اإلنترنت للمنزل والموبايل كمية 
محددة من البيانات إلستخدامها كل شهر
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خطة البيانات المدفوعة مسبقاً: هذه إلنترنت الموبايل فقط خطة البيانات المدفوعة مسبقاً هي شائعة تماماً لخدمات إنترنت الموبايل. 

أنَت لست بحاجة إلى االشتراك لفترة محددة من الوقت، لذا تتمكن من إيقاف الخدمة أو إعادة تشغيلها متى تشاء.	 

قد يكون هاتف الموبايل المشمول ذا قيمة أقل مقارنة بالموديالت المزودة 	 
مع خطة العقد. قد يتم تقديم الخطة أيضاً بدون هاتف موبايل، بحيث يمكنك 

إستخدام هاتف تملكه من قبل مع خطة البيانات.

عادة ما تكون مخصصات البيانات أقل من خطة العقد أو الدفع الالحق.	 

أنَت تدفع قبل أن تتمكن من إستخدام البيانات، لهذا السبب هي معروفة بإسم 	 
خطة البيانات المدفوعة مسبقاً.

ما هي خطة البيانات التي يجب علّي اختيارها؟
يقدم مزودو اإلنترنت خطط بيانات مختلفة بأسعار مختلفة. وسيعود عليك بالفائدة 

البحث في مختلف مزودي الخدمات لمعرفة من الذي قد يقدم أفضل صفقة لك.

يعتمد العثور على خطة البيانات المناسبة للمنزل والموبايل على ما ترغب في 	 
إستخدام اإلنترنت غالباً من أجله.

تنقسم معظم الخطط إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة وكبيرة للغاية. يشير الحجم 	 
إلى مقدار البيانات التي يتضمنها ما هو مخصص لك.

 يمكن لمواقع المقارنة مثل iselect.com.au و 	 
whistelout.com.au مساعدتك في العثور على صفقة لخطة إنترنت 

للمنزل أو الموبايل.

يمكن شراء خطط البيانات من مزود اإلنترنت أو هاتف الموبايل. يمكنك شراء 	 
واحدة من متجر أو عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف.

 تتيح لك خطة الدفع المسبق بدء 
الخدمة وإيقافها متى شئت

 إختر خطة تعتمد على مقدار 
ما تستخدمه على اإلنترنت
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خطط البيانات الصغيرة

وكما يوحي اإلسم، توفر هذه الخطط كميات صغيرة من البيانات. وهذه هي األرخص 
واألفضل إذا كنت:

نادراً ما تستخدم اإلنترنت.	 

في الغالب تقرأ فقط صفحات الويب البسيطة.	 

ال تشارك الصور. 	 

نادراً ما تشاهد التلفزيون أو األفالم على اإلنترنت.	 

خطط البيانات المتوسطة
إعتماداً على مزود اإلنترنت الخاص بك، يمكن أن توفر الخطة المتوسطة توازناً جيداً بين 

التكلفة والبيانات، وهي األفضل لألشخاص الذين:

يستخدمون اإلنترنت كل يوم. 	 

يرغبون في مشاركة الصور مع األصدقاء والعائلة. 	 

يشاهدون قليالً من التلفزيون على اإلنترنت أو فيلم واحد أو فيلمين شهرياً. 	 

يجب أن يتشاركوا مع شخصين أو ثالثة أشخاص في المنزل.	 

الخطط الكبيرة والكبيرة للغاية
هذه هي الخطط األكثر تكلفة، وعادة ما تستهدف األشخاص الذين يعملون على اإلنترنت أو 

يفعلون كل شيء تقريباً عبر اإلنترنت. هذه الخطط هي األفضل إذا كنت:

تشاهد التلفزيون على اإلنترنت كل يوم.	 

تحب مشاهدة األفالم.	 

يجب أن تتشارك مع الكثير من األشخاص اآلخرين في المنزل.	 

ال ترغب مطلقاً أن تقلق بشأن إستخدام جميع بياناتك!	 

إذا كنت ال تزال غير متأكد من مقدار البيانات التي تحتاجها، فيمكنك دائماً البدء بخطة بيانات 
صغيرة واالنتقال إلى خطة بيانات متوسطة أو أكبر بمجرد توفر الوقت لديك لتحديد كمية 
البيانات التي تستخدمها بالفعل. من السهل دائماً زيادة خطة البيانات الخاصة بك بدالً من 

محاولة تغيير خطة أكبر إلى خطة بيانات أصغر.

تسمح لك كمية كبيرة من البيانات 
بإستخدام اإلنترنت كثيراً

إختر خطة بيانات صغيرة إذا كنت ال 
تستخدم اإلنترنت كثيراً 


