
 

 TNTمحطات البث الرقمي  مراكز البث ا المعنية بإيقاف البث لتماثلي
 التماثلــي البــث إيقاف تاريــخ 

 المعنية الواليات  و تعميم البث الرقمي 

 ( ، 10بلفيدير )قناة  

 ( و8بوزيز )قناة 

 (11شتيبي )القناة 

 والية عنابة(  هرتز،ا غمي 45/666بوزيزي )قناة  -1

 (عنابة والية (،ا هرتزغمي 25/506)قناة  ديريلفب .2

والية قالمة( هرتز،ا غمي 44/658محونة )قناة -3  

 والية سوق أهراس(  هرتز،ا غمي 42/642مسيد )قناة -4

 رف(. اوالية الط هرتز،ا غمي 46/674قناة أم علي ) -5

 والية سكيكدة(. هرتز،ا غمي 22/482جبل فلفلة )قناة -6

يرجى زيارة  المجال،المتوفرة في هذا  TNT الجغرافي فيما يتعلق بتغطيةللتحقق من موقعك 

  على TDA موقع

https://tnt.tda.dz/ 17/06/2020 عنابة 

( 11سيدي علي )قناة   

(9وسيدي الخضر )قناة    

 مستغانم( ،ا هرتز ، والية غمي 51/714جبل هشام )القناة  1-

 مستغانم( ،ميغا هرتز ، والية  21/474سيدي علي )قناة  -2

  معسكر( ،والية  ميغاهيرتز 21/474 قناةشارب ريح ) -3

 .بوالية وهران( ميغاهيرتز 23/490خار )ترعة  وهران -4

المتوفرة في هذا المجال، يرجى زيارة  TNT    للتحقق من موقعك الجغرافي فيما يتعلق بتغطية

  على TDA موقع

https://tnt.tda.dz/ 17/07/2020 مستغانــم 

 ،(5 قناة) فالكون كاب 

 و ،( 5 قناة) األنكور 

 (12 قناة) خار وهران

 ميغا هرتز، والية وهران(، 23/490وهران خار )القناة  -1

 ميغا هرتز، والية وهران(  37/602مرجاجو )قناة  -2

 ميغا هرتز، والية سيدي بلعباس(.  43/650تساال )القناة  -3

المتوفرة في هذا المجال، يرجى  TNT    للتحقق من موقعك الجغرافي فيما يتعلق بتغطية

  على TDA زيارة موقع

https://tnt.tda.dz/ 18/06/2020 وهــران 

(11 قناة) دخان جبل  

9 قناة تبسة   

8 قناة رتالعا وبير( ) 

 .ميغا هرتز، والية تبسة( 22/482جبل دخان )قناة  -1

 ميغا هرتز، والية تبسة(، 47/682 تبسة )القناة -2

 ميغا هرتز، والية تبسة( 25/506بئر العاتر )قناة  -4

 .والية سوق أهراس( هرتز،ميغا  42/642مسيد )ترعة  -5

المتوفرة في هذا المجال، يرجى  TNT    للتحقق من موقعك الجغرافي فيما يتعلق بتغطية

  على TDA زيارة موقع

https://tnt.tda.dz/ 17/08/2020 تبســة 

  

 ميغا هرتز، والية تيبازة(، 31/554عين تاقوريت )قناة  -1 

 ميغا هرتز، والية تيبازة(،  31/554دوار بوراس )قناة  -2

 تيبــازة 17/08/2020 ميغا هرتز ، والية تيبازة، 31/554القناة ) OL تيبازة- 3


