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 خذأَذ بخشُذِ يٓزباٌبّ َاو 

 يصٕبات كًيسيٌٕ تُظيى يقزرات ارتباطات

 71/4/7316يٕرخ   66جهسّ شًارِ 

  9/4/16يٕرخ  7155/715 َايّ شًارِ -دستٕر جهسّ

ثطضسي ٚ تصٛيت تؼطفٗ  تبِيٓ اضتجبط ٔمغٗ ثٗ ٔمغٗ اذتصبصي ثٗ شجکٗ ٘بي 

ٖ ٘ب ِٛضٛع صٛضت ثيٓ شٙطي ٚ ثيٓ اًٌٍّ ٚ شجکٗ ٍِي أتمبي زاز, شٙطي 

ِجّغ ػِّٛي صبحجبْ سٙبَ شطکت  4/3/16ِٛضخ  7444جٍسٗ شّبضٖ 

 ٘بي تبثؼٗ  شطکت ِربثطات ايطاْ

 : جهسّ يصٕبات

ٚظدبي  ٚ اذتيدبضات ٚظاضت اضتجبعدبت ٚ فٕد ٚضي     " ِدبزٖ ندٕق لدبْٔٛ    " ج"زض اجطاي ثٕدس   -7

ئديٓ ٔبِدٗ   آ" ة " ِجٍس ِحتطَ شٛضاي اسالِي ٚ ثٕدس   74/4/7316ِصٛة " اعالػبت

ٗ ِصدٛث  ِٛضٛع "اجطايي ِطثٛط ثٗ ٚظبي  ٚ عطظ کبض کّيسيْٛ تٕظيُ ِمطضات اضتجبعبت 

ْ    74/76/7313 ِٛضخ  ٘ 37516ت  16677شّبضٖ  ثدب تٛجدٗ ثدٗ    ٚ  ٘يئدت ِحتدطَ ٚظيدطا

ازاضٖ اِٛض ِجبِغ شطکت ٘بي تبثؼٗ ٚ زثيط  74/3/16َ ِٛضخ /7641/5/777ٔبِٗ شّبضٖ 

کت ٘بي سٙبِي ِربثطات استبْ ٘ب ٚ تبثؼٗ ِٕضُ ِجّغ ػِّٛي صبحجبْ سٙبَ شط

ِجّغ ػِّٛي صبحجبْ سٙبَ شطکت ٘بي  4/3/16ِٛضخ  7444ثٗ صٛضتجٍسٗ شّبضٖ 

تؼطفٗ ٘بي تبِيٓ اضتجبط ٔمغٗ ثٗ ٔمغٗ اذتصبصي ثدٗ   زضذٛاست تصٛيت ِٛضٛع  تبثؼٗ

کّيسديْٛ  ,ٚ شجکٗ ٍِي أتمبي زازٖ ٘ب ثيٓ شٙطي ٚ ثيٓ اًٌٍّ, شجکٗ ٘بي شٙطي 

ٗ   ضا نيشٕٙبزي آْ ثطضسي تؼطفٗ  س اظن جدساٚي نيٛسدت ايدٓ    ظيدط ٚ   شدط   ثدب ػٕدبٚيٓ ثد

  7ِي ثبشس 7/5/16اجطاي ايٓ ِصٛثٗ اظ تبضيد  7ِٛضز تصٛيت لطاض زاز ِصٛثٗ

تعزفّ ياْاَّ تاييٍ ارتباط بزاي دستزسي بّ شبکّ شٓزي ٔ بيٍ شٓزي ٔ بيٍ  

 انًهم

بکّ يهي اَتقال دادِ ْا َقطّ بّ تعزفّ ياْاَّ تاييٍ ارتباط بزاي دستزسي بّ ش 

 َقطّ در سزاسز کشٕر

تعزفّ ياْاَّ تاييٍ ارتباط بزاي دستزسي بّ شبکّ يهي اَتقال دادِ ْا تحت  

  IP-MPLSپزٔتکم 

تعزفّ ياْاَّ تاييٍ ارتباط بزاي دستزسي بّ شبکّ يهي اَتقال دادِ ْا با  

  VOIPسزٔيس ايُتزاَت ٔ دستزسي بّ شبکّ جٓاَي ايُتزَت ٔ 

  7/4/14ِٛضخ  4ِصٛثٗ کّيسيْٛ شّبضٖ  تؼطفٗ ٘بي کٍيٗ ِؼبفيت ٘بي ِٕسضج زض -6

کّبکبْ ازاِٗ زاشتٗ ٚ   37/4/16زض اضتجبط ثب ٔمبط ِحطَٚ ٚ ِطاکع ػٍّي تب تبضيد 

 7ٌغٛ ِي شٛز(  7/5/16) کٍيٗ ِؼبفيت ٘بي ِصکٛض اظ تبضيد اجطاي ايٓ ِصٛثٗ 

ٔسجت ثٗ تؼييٓ , ايٓ ِصٛثٗ سبظِبْ ِٛظ  است ظطف ِست شش ِبٖ اظ تبضيد -3

 7ِسي ٚ ٔظبَ تؼطفٗ گصاضي زض سغح کشٛض ضا تسٚيٓ ٚ ثٗ کّيسيْٛ اضائٗ ّٔبيس
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 71/4/7316يٕرخ  66پيٕست کًيسيٌٕ شًارِ 

 تعزفّ ياْاَّ  

 تاييٍ ارتباط بزاي دستزسي بّ شبكّ شٓزي ٔبيٍ شٓزي ٔبيٍ انًهم 

 سزعت

 (بيت بز ثاَيّ)

 صاصي بّ اساء ْز نيُكارتباط َقطّ بّ َقطّ اخت

 بيٍ شٓزي داخم شٓزي

داخم ) 

 (استاَي 

 بيٍ شٓزي

 (بيٍ شٓزي )

 بيٍ انًهم

 75،111،111  ريال 111،111 ريال411،111 كيهٕ 655،111 كيهٕ  64

 ريال

 64بزابز 5/7- - -  كيهٕ 761

 كيهٕ

 64بزابز 5/6- - -  كيهٕ  656

 كيهٕ

  64بزابز   4- - -  كيهٕ  576

 كيهٕ

  64بزابز   6- - -  كيهٕ  7164

 كيهٕ

كيهٕ 6141

(2Mb) 

 64بزابز 71 كيه64ٕبزابز71 كيه64ٕبزابز71 كيهٕ 64بزابز71

 كيهٕ

 65 كيه64ٕبزابز 65 يگا  1

 كيه64ٕبزابز

65 

 كيه64ٕبزابز

 64بزابز 65

 كيهٕ

 65 كيه64ٕبزابز 65 يگا  34

 كيه64ٕبزابز

65 

 كيه64ٕبزابز

 64بزابز  65

 كيهٕ

(STM1)755 64بزابز711 يگا 

 كيهٕ

711 

 كيه64ٕبزابز

 

711 

 كيه64ٕبزابز

 

 64بزابز 711

 كيهٕ

 

STM4 571 64بزابز 

 كيهٕ

 64بزابز  571

 كيهٕ

 64بزابز  571

 كيهٕ

 64بزابز  571

 كيهٕ

STM16 7531  64بزابز 

 كيهٕ

 64بزابز 7531

 كيهٕ

 64بزابز 7531

 كيهٕ

7531 

 كيه64ٕبزابز

 

 .ٔاگذار يي شٕد (   (dedicatedاختصاصي  بصٕرت  كهيّ ظزفيت ْا

 : تٕضيحات  

  زٚ ٔمغٗ ِٛضز تمبضب ٔيبظ ثٗ ثيٓ چٕبٔچٗ جٙت ثطلطاضي اضتجبط ثيٓ شٙطي

استفبزٖ اظ ِساضات شٙطي ثبشس تؼطفٗ اجبضٖ ِب٘بٔٗ ِساضات ِعثٛض ثطاثط تؼطفٗ 

 . ِصٛة اظ ِتمبضي اذص ذٛا٘س شس 

 ضٚظ ٚ  75ضٚظ ِؼبزي  75ذتصبصي وّتط اظ اجبضٖ ِب٘بٔٗ اضتجبعبت ٔمغٗ ثٗ ٔمغٗ ا

 .ضٚظ ِؼبزي يه ِبٖ اجبضٖ ِب٘بٔٗ ِحبسجٗ ٚاػّبي شٛز  75ثيشتط اظ 
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   زض ِٕبعك وّتط تٛسؼٗ يبفتٗ ( ظيط سبذت  ) اجبضٖ ِب٘بٔٗ ِساضات ثيٓ شٙطي

ٚتٛسؼٗ ٔيبفتٗ وٗ ّ٘ٗ سبٌٗ فٙطست آْ تٛسظ ٚظاضت وشٛض اػالَ ِي گطزز اظ 

 ( .  حسالً ِجسا يب ِمصس زض ِٕبعك فٛق اٌصوط ثبشس)است ترفي  ثطذٛضزاض % 47

 

 

 

 تعزفّ ياْاَّ

تاييٍ ارتباط بزاي دستزسي بّ شبكّ يهي اَتقال دادِ ْا َقطّ بّ َقطّ در سز  

 اسز كشٕر

 سزعت

 (بيت بز ثاَيّ)

 ارتباط َقطّ بّ َقطّ اختصاصي ديتا  بّ اساء ْز نيُك

 بيٍ شٓزي شٓزي

 (داخم استاَي ) 

 شٓزيبيٍ 

 (بيٍ استاَي )

 ريال911،111 ريال 451،111 ريال311،111 كيهٕ 64

 كيهٕ 64بزابز  5/7 كيه64ٕبزابز 5/7 كيهٕ 64بزابز  7/ 5 كيه761ٕ

 كيهٕ 64بزابز  5/6 كيه64ٕبزابز 5/6 كيهٕ 64بزابز  5/6 كيهٕ 656

 كيهٕ   64  بزابز 4 كيهٕ  64بزابز  4 كيهٕ    64بزابز   4 كيهٕ 576

 كيهٕ  64بزابز  6 كيهٕ 64بزابز  6 كيهٕ   64بزابز   6 كيهٕ 7164

 كيهٕ 64بزابز   71 كيه64ٕبزابز71 كيهٕ 64بزابز   71 كيه6141ٕ

 كيهٕ 64بزابز  76 كيهٕ 64بزابز 76 كيهٕ  64  بزابز76  يگا 4 

 كيهٕ  64بزابز  65 كيهٕ 64بزابز 65 كيهٕ  64بزابز 65 يگا 1

 كيهٕ 64بزابز 31 كيهٕ 64بزابز 31 كيهٕ  64بزابز 31 يگا 61

 كيهٕ  64بزابز   65 كيهٕ 64بزابز  65 كيهٕ 64بزابز 65 يگا 34

 كيهٕ 64بزابز 719 كيهٕ 64بزابز 719 كيهٕ 64بزابز 719 يگا 711

(STM1) 755كيهٕ 64بزابز   711 كيهٕ 64بزابز 711 كيهٕ 64بزابز 711 يگا 

STM4 451  كيهٕ 64بزابز 451 كيهٕ 64بزابز 451 كيهٕ 64بزابز 

STM16 7611  64بزابز 

 كيهٕ

 كيهٕ 64بزابز 7611 كيهٕ 64بزابز 7611

 

 

 

 

 

 



 6اظ  4صفحٗ 7316/ 4/ 71ِٛضخ  66ِصٛثبت کّيسيْٛ شّبضٖ 

 

 

      

 تعزفّ ياْاَّ

-IPتاييٍ ارتباط بزاي دستزسي بّ شبكّ يهي اَتقال دادِ ْا تحت پزٔتكم  

MPLS 

 سزعت

 (بيت بز ثاَيّ)

 بّ اساء ْز نيُك (IP)عزض باَذ سزٔيس تحت پزٔتكم 

 شٓزي

MPLS  ِٔيژ 

 بيٍ شٓزي

داخم استاَي ) 

) 

MPLS  ِٔيژ 

 بيٍ شٓزي

 (بيٍ استاَي )

MPLS ِٔيژ 

MPLS 

 عادي

 ريال 311،111 ريال 111،111 ريال 511،111 ريال351،111 كيهٕ 64

 5/7 كيهٕ 761

 كيه64ٕبزابز

 64بزابز  5/7

 كيهٕ

 64بزابز  5/7

 كيهٕ

 كيهٕ 64بزابز  5/7

 5/6 كيهٕ 656

 كيه64ٕبزابز

بزابز  5/6

 كيه64ٕ

بزابز  5/6

 كيه64ٕ

 كيه64ٕبزابز  5/6

 كيهٕ 64بزابز  4 كيهٕ 64بزابز  4 كيهٕ 64بزابز   4 كيهٕ  64بزابز  4 كيهٕ 576

 كيهٕ 64بزابز  6 كيهٕ 64بزابز  6 كيهٕ 64بزابز  6 كيهٕ 64بزابز  6 كيهٕ 7164

 64بزابز  71 كيهٕ 64زابزب 71 كيه64ٕبزابز  71 كيهٕ 6141

 كيهٕ

 كيهٕ 64بزابز  71

 64بزابز  76 كيهٕ 64بزابز  76 كيهٕ 64بزابز 76 يگا 4

 كيهٕ

 كيهٕ 64بزابز  76

 64بزابز  65 كيهٕ 64بزابز  65 كيهٕ 64بزابز 65 يگا  1

 كيهٕ

 كيهٕ 64بزابز  65

 64بزابز  31 كيهٕ 64بزابز  31 كيهٕ 64بزابز 31 يگا  61

 كيهٕ

 كيهٕ 64بزابز  31

 64بزابز  65 كيهٕ 64بزابز  65 كيهٕ 64بزابز 65 يگا 34

 كيهٕ

 كيهٕ 64بزابز  65

 64بزابز  719 كيه64ٕبزابز719 يگا 711

 كيهٕ

 64بزابز  719

 كيهٕ

 كيهٕ 64بزابز  719

بزابز  711 يگا 755

 كيه64ٕ

 64بزابز  711

 كيهٕ

 64بزابز  711

 كيهٕ

 كيهٕ 64بزابز  711

 ْ ّاي فٕق بّ اساء ْز اتصال بّ ابز   تعزفIP    يي باشذ   . 

  اضائٗ ذسِبتVLAN  ٗٚيژٖ ثب تؼطفIP-MPLS   ٚ ٖٚيژVLANتؼطفٗ  ػبزي ثبIP-

MPLS گيطز ِي   ػبزي صٛضت . 
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 اضائٗ ذسِبتVLAN ثصٛضتHalf Duplex  ثب ٔص  تؼطفٗ ٘بي ِٕسضج زضجسٚي فٛق

 گطزز  ِحبسجٗ   ِي

 

 

 تعزفّ ياْاَّ

باط بزاي دستزسي بّ شبكّ يهي اَتقال دادِ ْا با سزٔيس تاييٍ ارت 

 VOIPٔ دستزسي بّ شبكّ جٓاَي ايُتزَت  ٔ  ايُتزاَت

 سزعت

بيت بز )

 (ثاَيّ

 تهفٍ ايُتزَتي بيٍ انًهم ايُتزَت ايُتزاَت

VOIP 

 ريال 7،911،111 ريال 7،711،111 ريال671،111 كيهٕ 64

 كيهٕ 64بزابز  6 كيهٕ 64بزابز  6 كيهٕ 64بزابز  5/7 كيهٕ 761

 كيهٕ 64بزابز  3 كيهٕ 64بزابز  3 كيهٕ 64بزابز  5/6 كيهٕ 656

 كيهٕ 64بزابز  6 كيهٕ 64بزابز  5 كيهٕ 64بزابز  4 كيهٕ 576

 كيهٕ 64بزابز  77 كيهٕ 64بزابز  9 كيهٕ 64بزابز  6 كيهٕ 7164

 كيهٕ 64بزابز  76 كيهٕ 64بزابز  76 كيهٕ 64بزابز  71 كيهٕ 6141

 كيهٕ 64بزابز  61 كيهٕ 64بزابز  61 كيهٕ 64بزابز  76 يگا 4

 كيهٕ 64بزابز  45 كيهٕ 64بزابز  45 كيهٕ 64بزابز  65 يگا 1

 كيهٕ 64بزابز  97 كيهٕ 64بزابز  97 كيهٕ 64بزابز  31 يگا 61

 كيهٕ 64بزابز  761 كيهٕ 64بزابز  761 كيهٕ 64بزابز  65 يگا 34

 كيهٕ 64بزابز  331 كيهٕ 64بزابز  331 كيهٕ 64ابز بز 719 يگا 711

STM) )755 

 يگا

 كيهٕ 64بزابز  466 كيهٕ 64بزابز  466 كيهٕ 64بزابز  711

  تعزفّ ْاي فٕق بّ اساء ْز اتصال بّ ابزIP    يي باشذ. 

 :تٕضيحات

   ٗايٓ ذسِبت شبًِ ايٕتطٔت زاذٍي وشٛض ، اضتجبعبت ٔمغٗ ثٗ ٔمغٗ  ٚ شجى

تبِيٓ   (SLA)اظ عطيك تٛافمٕبِٗ سغح ذسِبت" تّبِب(VPN)ظيذصٛصي ِجب

 .شسٖ ٚسطػتٙبي شوط شسٖ تضّيٓ ِي شٛز 

   ْثٗ ِٕظٛض أغجبق نٕٙبي  ثبٔس  ٔبِتمبضICP    ثب تؼط فٗ ٘بي زيتب ، ِتٛسظ

ثب ايٕتطٔت زض ٔظط   ICPنٕٙبي ثبٔس زضيبفت ٚاضسبي ثؼٕٛاْ نٕٙبي ثبٔس اضتجبط  

 . گطفتٗ ِي شٛز  

  صٛضتي وٗ نٕٙبي زض ذٛاستي ِتمبضيبْ زض جسٚي تؼطفٗ ٘ب ِٛجٛز ٔجبشس ، زض

تؼطفٗ ِطثٛط ثب ِحبسجٗ ذغي تؼطفٗ ٘بي ثبال ٚ نبييٓ  ٚنٕٙبي  ثبٔس  زض 

 . ذٛاستي  ِحب سجٗ ِي گطزز 
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  ِگبثيت زض ثبٔيٗ زض اضتجبط ثبشجىٗ زاذٍي ثب نطٚتىً  4ثطاي سطػتٙبي ثبالتط اظIP 

،  ٘عيٕٗ تبِيٓ  اضتجبط اظ ِحً ِشتطن  تب ِطوع  IPتىً ٚ شجىٗ جٙبٔي ثب نطٚ 

 . اضائٗ زٕ٘سٖ ذسِبت ثٗ ػٙسٖ ِشتطن است 

  ِگبثيت يط ثبٔيٗ ، ثطِجٕبي  755تؼطفٗ  ايٕتطٔت ٚايٕتطأت  ثطاي نٕٙبي ثبٔس ثيش اظ

ِگبثيت  755تؼطفٗ نٕٙبي ثبٔس  ِحبسجٗ ليّت نٕٙبي ثبٔس يه ِگبثيت ثط ثبٔيٗ ثب

 . ض نٕٙبي ثبٔس زضذٛاستي ذٛا٘س ثٛز  ثط ثبٔيٗ ضطثس

  زض صٛضت تبِيٓ ظطفيت نٕٙبي ثبٔس زض ذٛاستي زض يه ِطوع اضتجبعبت زازٖ ٘ب

ثطاي يه ٔمغٗ ثط ضٚي نٛضتٙبي ِتؼسز ، تؼطفٗ ثصٛضت تجّيغ ِتٕبست ثب ظطفيت 

 . زضذٛاستي ِتمبضي ثطاثط جسٚي تؼطفٗ ٘ب ي ِطثٛعٗ ِحبسجٗ گطزز 

 ِجٍغ حك ػجٛض VOIP  اضتجبط ثب ذسِبت ايٕتطٔت زضيبفتي اظ ِٛسسبت زاضاي  زض

، ِؼبزي ِب ثٗ اٌتفبٚت تؼطفٗ ايٕتطٔت ٚتؼطفٗ تٍفٓ ايٕتطٔت  ثيٓ اًٌٍّ    ICPِجٛظ 

ثطاثط است ثب تؼطفٗ تٍفٓ    VOIPتؼطفٗ  حك ػجٛض : ثٗ ػجبضت زيگط . ) است 

 ( ِٕٙبي تؼطفٗ ايٕتطٔت    VOIPايٕتطٔت  ثيٓ اًٌٍّ 

ضٚظ )ٕٗ ٚاگصاضي ذسِبت ِٛلت شطوت فٕبٚضي اعالػبت ، ثصٛضت يِٛيٗ ِحبسجٗ ٘عي

 . عجك جساٚي ِصٛة الساَ ذٛا٘س گطزيس ( شّبض 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


