
 أسعار رخيصة لبلدان محددة 

من يختار التعريفة الصحيحة يمكنه توفير مبلغاً قيماً من المال عند االتصال هاتفياً بأهل وطنه. مثال: أقل سعر للدقيقة 

سنت. وعند احتساب  29للهاتف األرضي في نيجيريا هو حاليا سنت واحد، بينما يبلغ أعلى سعر للدقيقة هناك حوالي 

ماً بأن هناك مصروفات عبارة عن مصروفات فتح المكالمة يتم خصمها دائعملية التكاليف يجب أن تضع نصب عينيك 

يمكن أن تختلف تعريفة الشركات عن بعضها  :هام .سنت لكل مكالمة 15وهي  ،تقريباً للخارج  عند جميع االتصاالت

البعض. لذلك فإنه من المهم القيام بمقارنة األسعار على فترات منتظمة. وفي التعريفة المدفوعة مقدماً يصبح التغيير 

 كما أنه مفيد في حال تقديم إحدى شركات االتصاالت مستقبالً عرضاً أفضل.  -ممكناً بال مشاكل 

سنت. أما االتصال  49و  12الدقيقة لالتصال بشبكة الهاتف المحمول في أفغانستان حالياً بين  يتراوح سعر: أفغانستان

وبالتالي Ortel Mobile بالهاتف األرضي فهو أرخص قليالً. وينصح في ألمانيا حالياً اتباع نظام التعريف المسمى باسم 

 سنت للدقيقة.  9سنت أو  12تان يصبح سعر الدقيقة لالتصال بالهاتف المحمول أو األرضي في أفغانس

عروضاً جيدة أيضاً  ألبانيالالتصال بالهاتف المحمول في  Star Worldفي الوقت الحالي تقدم التعريفة المعيارية : ألبانيا

سنت للدقيقة  29سنت للهاتف األرضي(. وتطالب بعض شركات االتصاالت بأسعار تصل إلى  9سنت للمحمول /  17)

 للهاتف المحمول.

سنت للدقيقة الواحدة. ومن  35إلى  البوسنة والهرسكيصل سعر دقيقة االتصال بالهاتف من ألمانيا إلى : البوسنة والهرسك

 15يمكن لالجئين الموجودين في المنطقة االتصال هاتفياً بسعر أرخص نوعاً ما ) Lebaraلشركة  أفضل تعريفةخالل 

 سنت للهاتف األرضي(.  9سنت للهاتف المحمول / 

أما  يورو للدقيقة الواحدة. 1,99تطلب مثالً  Mobiيمكن أن تكون االتصاالت الهاتفية إلى إريتريا غالية. فشركة  :إريتريا

فهي تعتبر أفضل عرض ممكن  Lebaraوكذلك سعر العروض من شركة  Lycamobileتعريفة التوفير من شركة 

سنت في الوقت  19سنت ودقيقة الهاتف األرضي  29حيث تكلف دقيقة المحمول بوطنك هناك  حالياً.لمواطني إريتريا 

 الحالي. 

ويعتبر  سنت للدقيقة الواحدة. 49سنت و  9حالياً بين  العراقيتراوح سعر الدقيقة لالتصال بالهاتف المحمول في : العراق

سنت  12االتصال بالهاتف األرضي العراقي )لالجئين العراقيين مغرياً في حال كثرة  Lebara (D1)عرض شركة 

حالياً عرضاً بشروط جيدة تبلغ فيه  NettoKomوكذلك  Blauworldوتقدم شركة  سنت للهاتف األرضي(. 5للمحمول / 

 سنت فقط. 9سعر دقيقة المحمول أو األرضي 

التصال بوطنهم بسعر رخيص. لألسف ال تتوافر عروض يتمكن من خاللها الالجئون القادمون من كوسوفو من ا: كوسوفو

 Star World (18ويعتبر أفضل تعريفة متوفرة حالياً هي ما تقدمها شركة  سنت. 29ويصل سعر الدقيقة إلى حوالي 

 سنت للهاتف األرضي(. 9سنت لدقيقة المحمول / 

فضل عرض لالجئين وبالتالي فأ سنت للدقيقة الواحدة إلى مقدونيا. 35تطلب شركات التصاالت ما يصل إلى  :مقدونيا

سنت  18المعياري خاصة عند االتصال المتكرر للهاتف المحمول هناك ) Star Worldالقادمين من مقدونيا هو عرض 

 سنت.  15للدقيقة(. أما سعر دقيقة االتصال بالهاتف األرضي هناك فتبلغ حالياً 

عبر  Lebaraرخيص إلى حد ما. وتقدم شركة  نيجيريامقارنة بغيرها يعتبر سعر التصال بالهاتف المحمول في : نيجيريا

سنت للهاتف  7)كالهما:  Lycamobileخدمة أفضل تعريفة شروطاً جيدة وكذلك الحال مع تعريفة التوفير من شركة 

 سنت للهاتف األرضي(.  1المحمول / 

عون حالياص مع شركتي يمكنهم أيضاً االتصال بسعر رخيص مقارنة مع غيرهم. فهم يدف باكستانالالجئون من : باكستان

Lebara  وLycamobile  سنت للدقيقة سواء بالهاتف األرضي أو المحمول في بلدهم.  2فقط 

في الوقت الحالي  Star Worldوتقدم  سنت للدقيقة الواحدة. 34سنت و  6يتراوح سعر الدقيقة إلى صربيا بين : صربيا

سنت، أما االتصال  18دقيقة االتصال بالهاتف المحمول الممكنة لالجئين من هناك. حيث تتكلف سعر  أفضل العروض

 سنت للدقيقة الواحدة.  9بالهاتف األرضي هناك فيكلف 

ألن أقاربهم  -غالباً إلى تعريفة تمكنهم من االتصال بالعديد من البلدان بسعر رخيص  السوريونيحتاج الالجئون : سوريا

هو أكثر ما يناسبهم. حيث تتكلف الدقيقة  Lycamobileالتوفير من  يتواجدون مثالً في تركيا وفي األردن. ويعتبر عرض

سنت للهاتف األرضي هناك. كما تعتبر أسعار الدقيقة لالتصال بالهاتف في  4سنت للهاتف المحمول في سوريا وتبلغ  9فيه 

سنت لألرضي(،  1/ سنت للمحمول  9سنت للهاتف األرضي(، وإلى تركيا ) 9سنت للهاتف المحمول /  9األردن معقولة )

 سنت لألرضي(. 9سنت للمحمول /  13وإلى لبنان )
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