
 الاإلرا معدد بث ألجل البصري السمعي لالتصال األعلى المجلس قبل من المعينة الترددات
    T2 -DVBمعيارب الوطنية األرضية الرقمية للتلفزة

   3معدد اإلراال رقم 

 االراالتركيبة معدد 

 تمازيغت عالية الوضوح
 أفالم عالية الوضوح

 المغربية عالية الوضوح
 الثقافية عالية الوضوح

 قناة العيون عالية الوضوح
 األولى عالية الوضوح

 الرياضية عالية الوضوح
 الساداة عالية الوضوح

 منطقة التغطية التردد/ القناة
 الدار البيضاء 22ميغاهرتز/ 835

 الرباط 22ميغاهرتز/ 474

 

باألرقام لبثا  

 :تلفزية خدمات 11 للمواطنني مقدم هو كما احلايل التلفزي العرض يضم
 

 03 2) وقناة واألمازيغية األوىل (وطين توجه ذات ةعمومي تلفزيونية خدماتM؛ 

 ؛(اجلهوية العيون قناة)جهوي  توجه ذات عمومية خدمة 

 05 والثقافية واملغربية والسادسة وأفالم ؛ الرياضية : موضوعاتية عمومية خدمات 
 تيفي وشدى تيفي أن يخاصتان: ميد خدمتان. 

 

 بعد 2007 يناير ( يفTNT) األرضية الرقمية التلفزة تقدمي يف والتلفزة لإلذاعة الوطنية الشركة شرعت لقد
 .البيضاء والدار الرباط مدينيت يف أشهر مخسة مدهتا جتريبية فرتة

املادة  عرفته كما التقنية للخدمات مقدما االيوم موزعا تقين موزع تعترب والتلفزة لإلذاعة الوطنية الشركة تعترب
خدمات نقل اإلشارات، وتعدد اإلرسال والبث  الشركة توفر حيث من قانون االتصال السمعية البصرية، 3

، 2007منذ عام  2M صورياد شركة لصاحل (،TNT) األرضية الرقمية التلفزة اإلشارات على شبكة
 جدا لعاليةا الرتددات نطاق يفالبث التلفزيوين التناظري  انتهاء، تاريخ 2028منذ يونيو  تيفي أن وميدي

UHF يف املغرب. 



كن من بث معدد ميالرقمي  البثعلى عكس البث التماثلي الذي يتطلب تردًدا لكل خدمة تلفزيونية، فإن 
 .تلفزيونية على تردد واحديتكون من عدة خدمات  TNT إرسال

 
 العالية الرتددات نطاق يف تردًدا 355 تشغل وطنية شبكة تستغلSNRT والتلفزة لإلذاعة الوطنية فالشركة

 معدد لبث خمصصني UHFوترددين  DVB-T بصيغة ارسال معددي لبث خمصصة ،UHF جدا
 لالتصال األعلى اجمللس لقرار طبقا التالية، التلفزيونية اخلدمات من تتكون DVB-T2 بصيغة ارسال

 :2020 فرباير 27 بتاريخ 20-22ورقم  03.02.2022 بتاريخ 22-04 رقم البصري السمعي
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 الساكنة من DVB-T 23% بنظام األرضية الرقمية التلفزة شبكة تغطي
 

 

 الساكنة من DVB-T2 21% بنظام األرضية الرقمية التلفزة شبكة تغطي




