االستمارة رقم ( :4معطيات تقنية)
تتكون االستمارة من المحاور التالية:
أ .معلومات عامة؛
ب .وصف منصة اإلنتاج؛
ت .وصف منصة اإلرسال؛
ث .وصف منصة البث.

ترفق هذه االستمارة ببطاقتني تقنيتني وبأية وثيقة من شأهنا توفري توضيحات عن التصميم املعتمد من
طرف حامل املشروع من أجل وضع منصاته التقنية:
 .1بطاقة وصفية حول شروط استغالل اخلدمة موضوع الطلب:
 مكونات منصة اإلنتاج؛ منطقة التغطية املرتقبة ؛ بنية الشبكة املراد تفعيلها داخل منطقة التغطية ،مكوناهتا وخصائصها؛ -اخلطة واجلدول الزمين املتوقع لنشر وإنشاء الشبكة؛

 شروط استغالل الشبكة :استغالل مباشر من قبل املرتشح أو طرف ثالث أو متعهد آخر. .2بطاقة جامعة لكل اإلجراءات الفعلية املعتزم وضعها هبدف احرتام املتطلبات األساسية ،كما مت
حتديدها مبوجب املادة  1.5من القانون رقم  00.77املتعلق باالتصال السمعي البصري ،كما مت
تغيريه وتتميمه ،خاصة املقتضيات اليت تضمن:
 سالمة املوظفني واملستخدمني والعموم (املباين والتجهيزات الكهربائية وجتهيزات احلماية مناحلرائق وكذا جتهيزات املكيفات ومانعات الصواعق ،وذلك طبقا للمعايري املعمول هبا )؛

 سالمة تشغيل الشبكة وصيانة مجيع مكوناهتا من أجل ضمان استمرارية اخلدمة ،وذلك طبقاللمعايري املعمول هبا (ازدواجية مكونات منصات اإلنتاج واإلرسال والبث ،وكذا مصادر التزويد
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الكهربائي ،فضال عن وضع معدات تقنية للتحكم يف البث وأنظمة املراقبة واالستغالل عن
بعد ،ونظم سالمة املباين والتجهيزات وتصميم خمططات للمباين والتجهيزات اجملاورة)؛
 -محاية البيئة ومراعاة متطلبات التعمري وإعداد الرتاب الوطين؛

 االستعمال العقالين لطيف الرتددات (إعمال مجيع اآلليات التكنولوجية الضرورية للوقاية منالتشويش والتداخالت احملتملة مع وسائل وتقنيات االتصاالت واخلدمات السمعية البصرية
األخرى).
من جهة أخرى:
-

إذا قام طرف ثالث بإيواء منصة اإلرسال/البث (متعهد االتصال السمعي البصري أو شركة االتصاالت أو غيرهم)؛

-

أو إذا كان طرف ثالث هو المسؤول عن اإلرسال/البث (موزع مقدم خدمات تقنية) ؛

يجب على المترشح اإلدالء بعقد االلتزام ،مع اإلشهاد على صحة اإلمضاء من طرف الممثل القانوني لمقدم الخدمة ،مع اإلشارة إلى طبيعة
الخدمة ومدتها وتكلفتها بالدرهم.
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.I

معلومات عامة:

 اسم حامل المشروع:

...................................

 اسم المشروع:

...................................

 التكنولوجيا:
(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

.II

البث اإلذاعي بالتشكيل الرتددي

تلفزة رقمية أرضية

البث اإلذاعي بتشكيل السعة

تلفزة عرب الساتل

إذاعة رقمية أرضية

خدمة مسعية بصرية عرب الويب

منصة اإلنتاج:

 مدينة التنصيب : 1
 العنوان البريدي:

.............................................
...............................................................

.....................................................................................................
 طبيعة المنصة:

مركزية

جهوية

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

 نوع البناية:

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

 مكونات المنصة :

ذو طابع سكني
ذو طابع إداري
آخر (تحديده)

(وضع عالمة على الخانة المناسبة

التهيئة (العدد/المساحة)
استوديو البث

المجهز/المورد
ّ

استوديو اإلنتاج
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غرفة التحكم الرئيسية
حجرة املتحدث
وسائل الربورتاج
برنامج التشغيل االيل
حمطة التوليف (مونتاج)
آخر

(حتديده)

 مدينة التنصيب : 2

.............................................

 العنوان البريدي:

...............................................................

طبيعة المنصة:

جهوية

.....................................................................................................


مركزية

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

 نوع البناية:

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

 مكونات المنصة:

ذو طابع سكين
ذو طابع إداري
آخر (حتديده)

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)
التهيئة (العدد/المساحة)
استوديو البث

المجهز/المورد
ّ

استوديو اإلنتاج
غرفة التحكم الرئيسية
حجرة املتحدث
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وسائل الربورتاج
برنامج التشغيل االيل
حمطة التوليف (مونتاج)
آخر

(حتديده)

ملء االستمارة في هذه الصفحة بالنسبة لكل منصة إنتاج
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 .IIIمنصة اإلرسال :
 نظام اإلرسال( :

وضع عالمة على الخانة المناسبة)

وصلة خمصصة

وصلة ساتلية

آخر

أ .عبر الساتل :
 اسم مشغل الساتل:

..............................................

 اسم الساتل:

................................................

 الموقع المداري:

...............................................

 صبيب المعطيات :

..........................

كيلوبايت

ب .عبر وصلة مخصصة:
مزود خدمة االنترنيت ):(FAI
ّ 

.......................................

 صبيب المعطيات..................................:ميغابايت
ت .في حالة نوع آخر (تحديده):

…………………………………………………………………………………………..
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 .VIمنصة البث :
 .1البث التناظري )األرضي إذاعة بالتشكيل الترددي  FMأو بتشكيل السعة ( AM
 العدد المرتقب لمحطات البث...................... :
 المحطة /الموقع رقم :1

...............................

 oقدرة جهاز اإلرسال............................. :

كيلو واط

 oإيواء أجهزة اإلرسال( :وضع عالمة على اخلانة املناسبة)
وسائل خاصة
متعهد البث اإلذاعي والتلفزي (حتديده)

شركات االتصاالت (حتديدها)
آخر (مع التحديد)
........................

 .2البث الرقمي األرضي (تلفزة  TNTأو إذاعة : ( RNT
 oمتعهد مقدم الخدمات التقنية......................... :
 oالعدد المرتقب لمحطات البث...................... :
 oصبيب المعطيات المرتقب........................... :

ميغابايت
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ملء االستمارة في هذه الصفحة بالنسبة لكل محطة/موقع بث

مكونة لشبكة البث مع اإلشارة إلى منطقة أو مناطق التغطية
اإلدالء بخريطة تبين بالتقريب موقع كل محطة ِّ
المستهدفة.
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 .3عبر الساتل :
 oاسم مشغل الساتل:

..............................................

 oاسم الساتل:

................................................

 oالموقع المداري:
 oصبيب المعطيات :

...............................................
.............................

كيلوبايت

اإلدالء بخريطة تبين بالتقريب مناطق تغطية الساتل
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 .Vمنصة توزيع خدمة سمعية بصرية عبر الويب :

طبيعة خدمة الويب ( :وضع عالمة على اخلانة املناسبة)
راديو عرب الويب

تلفزة عرب الويب
وجود بيانات وصفية (:وضع عالمة على اخلانة املناسبة)

نعم

ال

إيواء منصة التوزيع عبر الويب( :وضع عالمة على اخلانة املناسبة)
وسائل خاصة

العنوان..........................................

املزود...................................
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آخر

املكلف بإيواء منصة التوزيع...............
الدولة..................................
العنوان..................................
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