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 :المراجع

تشكٌل ( 2013أٌار  30تارٌخ  23الجرٌدة الرسمٌة العدد )293/1قرار رقم •

 لجنة لمتابعة تنفٌذ الخطة الوطنٌة لالنتقال من البث التماثلً الى البث الرقمً

   2012تشرٌن الثانً  14تارٌخ  113قرار مجلس الوزراء رقم •

القاضً بتشكٌل لجنة مهمتها  2012أٌار  2تارٌخ  46مجلس الوزراء رقم قرار •

وضع خطة لالنتقال من البث التلفزٌونً التماثلً االرضً الى البث الرقمً 

 االرضً

 البث التلفزٌونً واإلذاعً  1994تشرٌن الثانً  4تارٌخ  382القانون رقم •

 البث الفضائً 1996تموز  24تارٌخ  531القانون رقم •

 قانون اإلتصاالت 2002تموز  22تارٌخ  431القانون رقم •

انضمام لبنان إلى اإلتفاق  2007آب  22تارٌخ  650المرسوم النافذ حكما رقم •

والمنقح خالل المؤتمر ( 1961ستوكهولم )اإلقلٌمً للمنطقة اإلذاعٌة األوروبٌة 

 (2006جنٌف )اإلقلٌمً لالتصاالت الرادٌوٌة 
 الرقمًالى البث التلفزٌونً اللبنانٌة لالنتقال الوطنٌة اللجنة 



التلفزٌونً الرقمً الى البث تشكٌل اللجنة الوطنٌة اللبنانٌة لالنتقال   

 :تتولىلجنة خاصة تشكٌل 

 للخطة المقترحةالمخطط التنفٌذي التفصٌلً اإلشراف على إنجاز •

 الى البث الرقمً اإلشراف على تنفٌذ خطة االنتقال•

 ودورهابٌن الوزارات واإلدارات المعنٌة وتحدٌد اطار عمل كل منها  التنسٌق•
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التلفزٌونً الرقمً الى البث أعضاء اللجنة الوطنٌة اللبنانٌة لالنتقال   

 رئٌسا   المنظمة لالتصاالتالهٌئة   الدكتور عماد حب هللا•

 للسرأمٌنا    الوطنً لإلعالمالمجلس   السٌد غالب قندٌل•

 عضوا            وزارة االتصاالت    المهندس غابً دانٌال•

 عضوا            وزارة االتصاالت  المهندس أنطوان بستانً•

 عضوا            وزارة االتصاالت   السٌد طالل عساف•

 عضوا     لبنانتلفزٌون  المهندس توفٌق حالوي•

 عضوا     اإلعالموزارة  المهندس لوٌس رٌاشً•

 عضوا     اإلعالموزارة   السٌد جان حكٌم•

 عضوا   المنظمة لالتصاالتالهٌئة   المهندس محمد أٌوب•
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التلفزٌونً الرقمً الى البث مهام اللجنة الوطنٌة اللبنانٌة لالنتقال   

 عملٌة االنتقالوتنفٌذ إدارة •

 المراحل الجدول الزمنً التفصٌلً لكافة تحدٌد •

 واألنظمةالمتطلبات القانونٌة واالطر التنظٌمٌة وإعداد مشارٌع المراسٌم دراسة •

 وضع إطار تنظٌمً لمحطات التوزٌع التلفزٌونً •

 المعتمدة الترددات تخصٌص التفصٌلٌة والمعاٌٌر التقنٌة تحدٌد •

لبنان والمؤسسات تلفزٌون مع والعالقة إطار عمل شركة البث الموحدة تحدٌد •

 األخرى

 الشركة الموحدة إلطالق تقٌٌم البنٌة التحتٌة الالزمة •

   ومعالجتهاومراكز تجمٌع اإلشارات إرسال بعض مواقع تجهٌز /متابعة تؤهٌل•

 وتجهٌزهامواقع جدٌدة وتحدٌث مواقع البث الحالٌة استحداث •

 مجلس الوزراء ووزٌرا اإلعالم واالتصاالت تنفٌذ مقرراتمتابعة •
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 االنتقال إلى البث الرقمًحتمٌة 

 (الموقعة من قبل لبنان) 2006اتفاقٌة جنٌف حددت •

 على النطاق حماٌة البث التماثلً إلٌقاف كآخر موعد  2015حزٌران  17تارٌخ

 مٌغاهرتز 860مٌغاهرتز الى  174الممتد من 

 قبل هذا التارٌخ األرضًاالنتقال الى البث الرقمً إنجاز وجوب •

 لمجرد انه موعد حدده االتحاد الدولً وبات ملزمالٌس •

توفٌر الطاقة، خفض ) -تفرض ذلك اللبنانٌة التقنٌة واالقتصادٌة والبٌئٌة بل ألن الحاجات •

 (عدد األبراج والتأثٌر الكهرومغناطٌسً، موارد جدٌدة، تعدد إعالمً

 تصنٌع أجهزة اإلرسال واالستقبال التلفزٌونٌة التماثلٌة توقف 

 الرقمً إلى خردةالتطور واالنتقال ٌستعمل األن بعد سنوات من ما تحول 

 بها خصوصا وأن معظم الدول الصناعٌة التً تنتج إٌجاد قطع الغٌار الخاصة صعوبة

هذه األجهزة والمعدات حسمت أمر السٌر فً االنتقال الرقمً لضرورات اقتصادٌة 

 وعملٌة

 لخدمات جدٌدة 862-694ـوجهت الدول عبر اإلتحاد الدولً لالتصاالت إلخالء الحٌز •
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 اإلنتقال إلى البث الرقمً
 (ICT)والمعلومات ثورة تكنولوجٌا االتصاالت تقدم •

 الثروة الجدٌدة بمثابة لالستخدام فً فضاءات الدول الترددات واألقنٌة المتاحة ُحَزم 

 للدولعام ملك 

 تطوٌر أنماط استثماره الحكومات على تتسابق 

 المتطورةمشارٌع شبكات المعلوماتٌة ومنظومات االتصاالت إطالق 

 :الرقمًمن أبرز معالم الثورة التقنٌة المعاصرة ظهور تكنولوجٌا البث •

 إٌصال أكبر كمٌة من المعلومات والمواد اإلعالمٌة باستخدام نطاق ضٌق إمكانٌة

 الطٌفمن الترددات وحزمات ومحدود 

تكنولوجٌا البث الرقمً وتضٌٌق مساحة الطٌف المخصصة ألنظمة العتماد ٌتجه العالم •

 االتصاالت والمعلوماتٌةالمساحات المخصصة لالستثمار فً لتوسٌع البث 

 النوعً على حركة االقتصاد واالستثمارالمرتفع و انعكاسها مردودها 

 واحدلبث برنامج لى المساحة المستخدمة لقناة البث التماثلً عدة برامج عبث •

 واالتصاالت والمعلوماتٌةاإلعالم اندماج قطاعات فً عدة مزاٌا وتغٌٌرات نوعٌة تتٌح •
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 (1)اللبنانً فوائد اإلنتقال للبث الرقمً على المجتمع 

   ترددات تساعد فً زٌادة البرامج التلفزٌونٌة، وتطوٌر الخدمات اإلعالمٌةتوفٌر •

 مساحة من خالل توفٌر  خدمات اعالمٌة وتلفزٌونٌةتقدٌم اإلعالمٌة وتوسٌع مساحة الحرٌة والتعددٌة

 ومتطورةدخال تقنٌات ووسائل جدٌدة نتٌجة إ اعالمٌة أكبر

 الوطنٌة التً ٌمكن الترخٌص لها باستخدام عدد أقل من األقنٌة المطلوبة عدد المإسسات التلفزٌونٌة مضاعفة

 لتأمٌن التغطٌة الشاملة لجمٌع األراضً اللبنانٌة 

 توسٌع السوق وتلبٌة المزٌد من حاجات ومتطلبات  - المحلًاإلنتاج وزٌادة اإلعالمً لقطاع اتطوٌر

 المواطنٌن والمرافق االقتصادٌة الحدٌثة والنامٌة

 تضمن األمر الذي سٌشكل دافعا  أساسٌا لالستثمار  مواد وخدمات جدٌدة تتناسب مع حاجات المجتمعإٌجاد

 إلنشاء شركات ومؤسسات اعالمٌة جدٌدةحق إفساح المجال 

 اللبنانً فً الحصول على البرامج التلفزٌونٌة الوطنٌةحق المواطن تأمٌن 

 إٌجاد مجاالت جدٌدة لالستثمار فً أنظمة وخدمات االتصاالت المتقدمة•

 جدٌدةفرص العمل واستثمارات زٌادة و عجلة االقتصادتحرٌك 

وقد  -( Digital Dividend)الفائض الرقمً  -ستعمال فائض الترددات الخزٌنة من عائدات ازٌادة دخل •

 الدوالراتملٌارات ٌؤمن عائدات إضافٌة للخزٌنة اللبنانٌة عند استثمار الحٌز الرقمً ٌعادل 

الذي ٌتجه عالمٌا لتوسٌع مجاالت البث الرقمً فً خدمات مضاعفة العائدات الناتجة عن استثمار قطاع البث •

 البث واالنترنت واالتصاالت الهاتفٌة المتعددة الوسائط وغٌره
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 (2)اللبنانً فوائد اإلنتقال للبث الرقمً على المجتمع 

إرسال منخفضة ضٌقة وقوة بث عبر استعمال رزمة إلى المواطنٌن  ثالثٌن محطة تلفزٌونٌةأكثر من إٌصال •

 البث ألجهزة 

القدرة  إنلتماثلً، امقارنة مع  الكهرومغناطٌسًمن التعرض لإلشعاع الحد الممكن والتؤثٌر البٌئً تخفٌض •

 البقعة الجغرافٌة لـتغطٌة نفس البث التماثلً  ةحاجمرات  5المطلوبة للبث الرقمً أقل بما ٌقارب 

 لدى المشاهد والخدماتوالصوت الصورة البث وجودة تحسٌن •

الهاتف المتنقل الدولً  خدماتالحزمة العرٌضة وكخدمات  جدٌدةخدمات تقدٌم لأنواع تراخٌص استحداث •

(IMT ) ومتطورةمن خالل توفٌر وسائل اتصال جدٌدة المجتمع  المعرفة وبناء التً تساعد فً تطوٌر 

 التلفزٌون التفاعلًخدمات (Interactive TV Services)المدفوعة ، و(Pay TV) زة ، والُمَرمَّ

(Scrambled TV ) 

كالفٌدٌو عند الطلب قدم حسب الرغبة لخدمات التً ت  ا(Video on Demand (VOD)) 

 التلفزٌونٌة عبر شبكة اإلنترنتالرقمً والخدمات خدمة اإلنترنت على منصة البث 

 ًتفعٌل خدمات التلفزٌون الّذك(Smart TV) 

 ًخدمات التلفزٌون المحمول والمتنقل على منصة البث الرقم(DVB-H ) وعلى منصة الهاتف المتنقل

(DVB-M ) الخدماتوغٌرها من 

العالمٌة السٌما التحضٌر لالندماج مواكبة التطورات  عن كالتخلف المجتمععلى نتائج سلبٌة  األنتقاللعدم •

التكنولوجً والخدماتً لقطاع اإلعالم واالتصاالت والمعلومات، مما سٌنعكس سلبا على بناء مجتمع 

 المعلومات والمعرفة
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 –التلفزٌونً الرقمً الى البث ما أكملته اللجنة الوطنٌة لالنتقال 
 ضائعةأشهر  7ٌجب تعوٌض   

 ومقدمً خدمات البث التلفزٌونً المعنٌٌن  المإسسات اإلعالمٌةاستشارة •

 2006جنٌف اتفاقٌة دراسة وإعادة تقٌٌم •

 الدولٌة عالمٌةاال النشرة لنشرها فً 2013حزٌران  13التبلٌغ عن التخصٌصات الترددٌة فً •

 لتسجٌلها بعد التنسٌق  (BR IFIC) (الرادٌوٌة االتصاالت مكتب) للترددات

 الرقمًلالنتقال الى البث المخطط التقنً األولً وضع •

 المعاٌٌر تحدٌد •

 كل مرحلة والجدول الزمنً  مراحل االنتقال وموجباتتحدٌد •

 األطراف واإلدارات المعنٌةدور تحدٌد •

 إمكانٌة وكلفة تأهٌلها بهدف تحدٌد لمراكز بث تلفزٌون لبنان البنٌة التحتٌة  تقٌٌم•

 البدائلوتحدٌد نطاق ترددات البث التلفزٌونً فً اتصاالت الجٌش العاملة منظومة تقٌٌم •

 أوضاعهاوكٌفٌة معالجة االنتقال الخدمات التلفزٌونٌة ودورها فً توزٌع شبكات دراسة •

 الرقمًالى البث تكلفة االنتقال تقدٌر •

 والمسموعة الخدمات اإلذاعٌة الرقمٌة المرئٌة لتنظٌم التعدٌالت اقتراح االعالم وقانون دراسة •

 الذي وافق على الخطة مجلس الوزراءل تقرٌر نهائًرفع •
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 لتلفزٌون لبنانكبٌرة فرصة 

 تقنٌاإلزامً  -الرقمً اعتماد خٌار الشبكة الموحدة للبث إن 

 لبنان من خاللٌإمن فرصة مهمة لتطوٌر شركة تلفزٌون •

 البنٌة األساسٌة لمحطات البث العائدة إلٌها كعامود فقري للشبكة الموحدةاعتماد   

 ًحٌن ٌستوجب األمر تأسٌس شركة عامة للبث التلفزٌونً و اإلذاعً ٌمكن أن ف

 لبنانٌعود جزء من عائداتها لصالح تلفزٌون 

المترتبة ٌخفض قٌام الشبكة الموحدة للبث التلفزٌونً واإلذاعً من الكلفة التشغٌلٌة •

 على جمٌع المؤسسات اإلعالمٌة لتغطٌة األراضً اللبنانٌة

عبر الحصول على جمٌع وفقا للقوانٌن المرعٌة االطالع حقوق المواطنٌن فً ٌضمن •

 البرامج الوطنٌة اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة مجانا

توضع فٌها بتصرف وٌمكن أٌضا أن تتضمن منصة الشبكة الموحدة مساحة وافٌة •

المشاهدٌن والمستمعٌن باقة من البرامج المحلٌة والعربٌة والدولٌة لقاء اشتراكات مالٌة 

 تعود نسبة منها لتموٌل وتطوٌر تلفزٌون لبنان
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 ومتطلباتهالخطوط العرٌضة لالنتقال 

 إشراك ممثلً المستهلك والمجتمع المدنً•

 إشراك وتعاون المؤسسات اإلذاعٌة التلفزٌونٌة•

، والدفاع (مصلحة حماٌة المستهلك)واإلقتصاد ، (الجمارك)إشراك وتعاون وزارات المالٌة •

 النٌابٌة المختصةالعامة واللجان والصحة والبٌئة ، (المختلفةالمدٌرٌات )، والداخلٌة (الجٌش)

 تأمٌن التموٌل ورصد اعتمادات مالٌة إلنجاز مراحل االنتقال •

 الموارد البشرٌةتأمٌن •

 على جمٌع األصعدةالمؤسسات وباألخص مواكبة الدعم الحكومً تسهٌل العمل عبر •

 االنتقالعلى إصدار التشرٌعات والمراسٌم الضرورٌة لمواكبة عملٌة العمل •

إنجاز التعدٌالت المطلوبة فً أحكام قانون اإلعالم المرئً والمسموع لمواكبة االنتقال إلى •

 البث الرقمً

وحماٌة المستهلك اللبنانً باعتماد لغائها امن استٌراد األجهزة التماثلٌة لحٌن الحد •

 مواصفات أجهزة االستقبال والتولٌف الرقمٌة المناسبة

نظام عملها وإصدار  مجلس إدارتهاوتعٌٌن تؤسٌس الشركة اللبنانٌة الموحدة للبث الرقمً •
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 محاور االنتقال
 اإلداري

 العامة والتموٌل و الموارد البشرٌة واللوجستٌةاالدارة 

 استراتٌجٌة االنتقال

 التقنً

 التخصٌصات والتعٌٌنات

 دراسة التغطٌة الجغرافٌة

 مواقع اإلرسال والبنى التحتٌة لتلفزٌون لبنان

 تجمٌع وتوضٌب االشارة

 وتسجٌل التخصٌصات لدى االتحاد الدولً لالتصاالت   الدولًالتنسٌق 

 القانونً
 واقتراح القوانٌن والتشرٌعات والتراخٌصمراجعة 

 شركة البث الموحدة

 االعالمً
 العالقة مع المؤسسات االعالمٌة

 البرامج و شبكات التوزٌع

 المالً/االقتصادي

 والموزعٌن  التنسٌق مع وزارتً المالٌة واإلقتصاد

 األثار االقتصادٌة

 حماٌة المستهلك

 اطار لتأمٌن وحدات االستقبال

 شإون المستهلك

 معاٌٌر واطار العمل

 تدرٌب المواطنٌن

 مركز خدمة الزبائن

 تلقً الشكاوى

 حملة التوعٌة
 تحدٌد المٌزانٌة الالزمة

 تحدٌد االطراف المعنٌة ودور كل منها

 االعالمٌة وبرامج التوعٌةالحملة 

 شبكة البث الموحدة

 هٌكلٌة الشركة

 التشغٌلٌة واللوجستٌةاالحتٌاجات 

 الكادر البشري

 برامج التدرٌب والتأهٌل

 والداخلٌة وزارتً الدفاع
األمن )الوطنً والمسائل الخاصة بشبكة وزارة الداخلٌة الدفاع بشبكة وزارة المسائل الخاصة 

 June 2013 14 18 (العام



وضع حقوق وحماٌة المستهلك اللبنانً فً مراحل االنتقال مع  5

 طلٌعة أولوٌات االنتقال الى البث الرقمً

لكل مرحلة متغٌراتها وأهدافها وإجراءاتها بشكٍل واضح وتحدد المنطقة الجغرافٌة التً تحدد 

 :والفترة الالزمة إلنجاز تغطٌتها باإلشارة الرقمٌة، وهذه المراحل هًستشملها، 

إلنجاز  االعتماداتورصد  الرقمًوإقرار خطة اإلنتقال الى البث إعتماد  :االولىالمرحلة •

الالزمة إلنجازه واالستعانة بالخبرات المخطط التنفٌذي ولشراء ما ٌلزم من برامج وتجهٌزات 

 للتجهٌز والتنفٌذ وتؤمٌن الكادر البشري 

ثالثة ومدتها بدء التنفٌذ والتحضٌر للبث التجرٌبً  -المرحلة التحضٌرٌة : المرحلة الثانٌة•

 أشهر من تارٌخ رصد االعتمادات

من الرابع الفصل خالل  Preparatory Pilot Phase -البث التجرٌبً : المرحلة الثالثة•

 ثالثة اشهرقصاها ألمدة  2013العام 

  Digital Switch On (DSO) -األرضً بدء البث التلفزٌونً الرقمً : المرحلة الرابعة•

كانون الثانً     Simulcast periodاالنتقالٌة  مع البث التماثلً خالل الفترة  بالتزامن

من خالل تغطٌة تدرٌجٌة لألراضً اللبنانٌة بدءا من  2015كانون الثانً  1الى  2014

 األقضٌة اللبنانٌةبٌروت الكبرى وجبل لبنان لتشمل معظم 

 Analog Switch Offاألرضً  اٌقاف البث التلفزٌونً التماثلً: المرحلة لخامسة•

(ASO) ،2015كانون الثانً  17تارٌخ ب 
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 الجدول الزمنً لالنتقال الى البث الرقمً
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18 June 2013 ً23 اللجنة الوطنٌة لالنتقال الى البث التلفزٌونً الرقم 

 مراحل التغطٌة خالل فترة البث المتزامن 

 :المرحلة االولى

تغطٌة بٌروت  

وجزء من جبل 
 لبنان



18 June 2013 ً24 اللجنة الوطنٌة لالنتقال الى البث التلفزٌونً الرقم 

 مراحل التغطٌة خالل فترة البث المتزامن 

 :المرحلة الثانٌة

تغطٌة منطقتً  
 الشمال والجنوب



18 June 2013 ً25 اللجنة الوطنٌة لالنتقال الى البث التلفزٌونً الرقم 

 مراحل التغطٌة خالل فترة البث المتزامن 

 :المرحلة الثالثة

تغطٌة منطقة  

البقاع الشمالً 
 واالوسط



18 June 2013 ً26 اللجنة الوطنٌة لالنتقال الى البث التلفزٌونً الرقم 

 مراحل التغطٌة خالل فترة البث المتزامن 

 :المرحلة الرابعة

تغطٌة معظم  
 االراضً اللبنانٌة



 مبادئ تقنٌة عامة

 األرضًاحدث التقنٌات للبث الرقمً اعتماد •

o 2األرضً الجٌل الثانً للبث الرقمً معٌارT-DVB   

o تشكٌل نظام(Format ) وترمٌز(Encoding ) وضغط(Compression ) الصورة

4 -MPEG  

o المنصة بما ٌلزم الحتواء اكبر عدد من القنوات العالٌة الحدٌة تجهٌز(High Definition 

HDTV-TV) 

o ٍالحدٌة على القنوات العادٌة المحافظة(SDTV -Standard Television ) 

oبرنامج 30امكانٌة زٌادة السعة لبث مع  برنامج تلفزٌونً 16عن  ال ٌقل 

على دفقً إرسال متعدد المحتوى للبث التلفزٌونً تحتوي ( SFN) التردداستعمال شبكة أحادٌة •

 x2 ( TS) 2 T-DVBالرقمً األرضً 

ضبط البث الرقمً األرضً وقدرات ارسال للتغطٌة تسمح ( Parameters)معامالت اعتماد •

 المبانًباستقبال الخدمات التلفزٌونٌة داخل 

 األرضًاعتماد شركة بث موحدة للبث الرقمً  •

oًاعتماد مراكز بث تلفزٌون لبنان إلنشاء شبكة البث الرقمً األرض 

o الربطبناء بنٌة تحتٌة واحدة للبث تؤمن 
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 تردداتللتقنٌة  مبادئ

مٌغاهرتز  694 – 470مٌغاهرتز والنطاق  230 – 174النطاق اعتماد •

 الرقمٌة ( التلفزٌونٌة)للخدمة اإلذاعٌة 

 مٌغاهرتز للخدمات المتنقلة  862-694النطاق اعتماد •

 (  ransmissionSimulcast T)اعتماد مبدأ البث التزامنً •

التً تعتبر متأثرة بتعدٌل الخطة الرقمٌة بغٌة مع الدول المجاورة التنسٌق •

 اإلذاعٌةتفادي اي تشوٌش قد ٌحصل، وٌؤثر سلبا على الخدمة 

 لجهةوفقا التفاقٌة جنٌف إجراء بعض التعدٌالت على الخطة المسجلة للبنان •

لتتناسب مع مواقع اإلذاعٌة تغٌٌر بعض خصائص تخصٌصات المحطات •

 لبنانتلفزٌون 

 فً الخطة الرقمٌة تخصٌصات جدٌدة تتناسب مع تعٌٌنات ضافة إ•
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 قانونٌة وتشرٌعٌةومسائل مبادئ 

والقوانٌن األخرى ذات الصلة مثل قانون البث  382/94القانون مراجعة •

لتتوافق مع المتطلبات الجدٌدة لتنظٌم عمل وتحدٌثها  96/  531الفضائً رقم 

 البث الرقمً وتحدٌد أصول الترخٌص للخدمات اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة الرقمٌة 

التً تستخدم للبث التماثلً بما ٌتناسب مع عن القنوات للتخلً مرسوم إصدار •

 الجدول الزمنً لخطة االنتقال الى البث الرقمً

التوزٌع والبث السلكٌة والالسلكٌة والمعروفة إعادة معالجة مشكلة شبكات •

 ، التً تقدم الخدمات التلفزٌونٌة وذلك من خاللبشبكات الكابل

تحدٌد االطار القانونً ألصول وشروط عملها 

تحدٌد ضوابط ومعاٌٌر تقنٌة واضحة على نوعٌة الخدمات وجودتها 

 تحدٌد الدور الذي قد تؤدٌه شبكات التوزٌع فً عملٌة االنتقال الى البث

 الرقمً فً مدة زمنٌة تتناسب مع تنفٌذ الخطة
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 وإعالمٌةومسائل اقتصادٌة مبادئ 

لشرح فوائد االنتقال الى البث الرقمً بحملة اعالمٌة وإعالنٌة وطنٌة منسقة القٌام •

 اإلعالمٌةللمواطنٌن وللمؤسسات 

بتمكٌن الفئات المستحقة من دراسة سبل تؤمٌن وحدات االستقبال وبرامج الدعم الخاصة •

 :االستفادة من خدمة البث الرقمً

تؤمٌن التموٌل 

جمركٌة وتسهٌالت على االستٌرادعفاءات إ 

 لاللتقاط االستقبال تؤمٌن وحداتSTB 

إلشراك المشاهدٌن فً مواكبة البث إطالق خدمات جدٌدة :تحفٌز القطاع اإلعالمً من أجل•

الرقمً بالتزامن مع إطالق حملة إعالنٌة إلعالم الجمهور والمشاهدٌن بالتغٌٌر الذي سٌطرأ 

 علً البث التلفزٌونً

تمهٌدا  إلٌقاف منظومة الوطنً وإنجاز منظومة إتصاالت بدٌلة لصالح وزارة الدفاع تموٌل •

اإلتصاالت التماثلٌة العائدة  لها والعاملة ضمن نطاق الترددات  المخصص للبث التلفزٌونً 

 الرقمً، وتأمٌن ترددات بدٌلة وتحدٌد متطلبات االنتقال الى المنظومة البدٌلة
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18 June 2013 
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 طالب بحقك وْاسآل
ل دٌجٌتال                        كٌف بتحوِّ

العما تدّق بحقًِّ بالبرامج   واإلطِّ
 .....بدي التلفزٌون الرقمً                    

دٌلال   ٌا صدٌق  جدِّ

 الرقمً عالطرٌق
 

 ما عاد فً َخٌار، صار وقت الدٌجٌتال

 وشكرا  


