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 مقدمة: 

املواطن�ن،  �شرف  ت العمل  ألر�اب  ا��زائر�ة  عنالكنفيدرالية  رسميا  حميا�ي    ئزةجاإطالق    اإلعالن  رضا 
ال�� ست�ون مفتوحة ل�افة ال��في�ن ا����ف�ن ا��زائر��ن الذين   ،2022طبعة    ،االقتصاديةلل��افة  

امنا و�و ���يع  ��تمون باالقتصاد. نر�د من خالل �ذه ا��ائزة، أن نكرس تقليدا جديدا ضمن مجال ا�تم
 النقاش االقتصادي و�عميمھ ودمقرطتھ ع�� �افة وسائل اإلعالم الوطنية. 

كھ أوال وقبل �ل ���ء، ا��رص �ذه املسابقة ل�ست غاية �� حد ذا��ا، ألن تأس�س �ذه ا��ائزة، حرّ   �عت�� أن
الصلة   ذات  واإلش�اليات  القضايا  �عا��  ال��  ال��فية  األعمال  أحسن  ���يع  املؤسسة  ع��  �عالم 

 واالقتصاد الوط��.

 

االتفتح    :01املادة   لل��افة  حميا�ي  رضا  للمشاركة  2022قتصادية  جائزة  ا����ف�ن   ل�ل،  ال��في�ن 
 املتخصص�ن �� االقتصاد. 

لك��ونية،  إعالمية وطنية، ��افة مكتو�ة، اإليجب أن ي�شر / ي�ث العمل ال��في �� وسيلة    :02املادة  
 . 2022 أكتو�ر  30  إ��  جانفي  01التلفز�ون ب�ن الف��ة املمتدة ب�ن  ،اإلذاعة

 ماز�غية، الفر�سية،رر باللغة العر�ية، األ د أنجز / ُح يجب أن ي�ون العمل ال��في ق: 03املادة 

 العمل ال��في ال يجب أن يتجاوز:  :04املادة 

 500  ،لمة للمقال� 

 1000   والرو�وتات�لمة بال�سبة للتحقيقيات ، 

 13  ،اإلذاعية،  / لألعمال التلفز�ونيةدقيقة   52دقيقة،  26دقيقيھ 

يجب  05املادة   األ أ:  محتوى  ي�ون  ال��فية  ن  تتطرق عمال  الصلة    /املر��ة  ذات  اإلش�اليات  �عا�� 
 باالقتصاد الوط��.

 بمتغ��اتھ الثالثة معا، أو إث�تان أو واحدة م��ا فقط. : يمكن للم���� أن �عا�� املوضوع 06املادة 

   تمنح املسابقة ا��وائز التالية: :07املادة 



جائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية

 جائزة االمتياز -
 جائزة االستحقاق -
 جائزة ���يعية -
 جائزة ��نة التحكيم/ الكنفيدرالية ا��زائر�ة ألر�اب العمل املواطن�ن  -

 االقتصادية الوطنية. جائزة تكر�م لفقيد من ال��افة   – 1
 جائزة شرفية ألحد ال��في�ن البارز�ن �� ال��افة االقتصادية – 2

ال��فية،  08املادة   املقابالت  إش�اري،  رو�ورتاج  ال��فية،  التغطيات  املسابقة:   �� �شارك  أن  يمكن  ال   :
 املواضيع واألعمال ال�� يتم اقتباس�ا من االن��ن�ت. 

 للم���� للمسابقة أن �شارك إال �عمل ��في واحد.: ال يمكن 09املادة 

 : ال يجب أن ي�ون العمل ال��في للم���� �� املسابقة، محل مشاركة سابقة �� جائزة لل��افة.10املادة  

"  PDF�� صيغة ": تودع األعمال ال��فية املر��ة للمسابقة ع�� مستوى األمانة العامة ل��ائزة  11املادة  
" التالية  اإللك��ونية  الوسائط  إحدى  ع��  أو  CD/DVD  / USB ومحفوظة  للمراسل�ن  بال�سبة  أما   ،"

ع��  ة  املر���ن الذين يتعذر عل��م التنقل، سيخصص فضاء ورابط خاص لتحميل �ل املعلومات الطلو�
 www.capc.dzالعنوان التا��: 

خاصة  ع��  يجب  : عالوة ع�� إيداع املقال/ التحقيق/ الر�ورتاج،  12املادة   استمارة  بمأل  يقوم  أن  امل���� 
 www.capc.dzباملشاركة، يمكن تحميل�ا مباشرة ع��: 

 : معاي�� التقييم: 13املادة 

 أ�مية املوضوع، -
 تقنيات وفنيات التحر�ر   -
 نوعية الصورة والصوت بال�سبة لألعمال السمعية البصر�ة.   -
 أخالقيات ال��افة اح��ام  -

 : الوثائق املطلو�ة:14املادة 

  التالية «الوسائط االلك��ونية  إحدى ع�� الر�ورتاج/ التحقيق  / �سلم املقالCD/DVD/USB"   

 عناية و�تم التأش�� عل��ا من طرف املدير�ة العامة    ن تمأل �� يجب أاستمارة ال���يل �� ا��ائزة وال�
 للمؤسسة اإلعالمية، 



جائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية

األمن الغذائي، األمن الرقمي واألمن الطاقوي:

capc.dz

  عمال التلفز�ونية واإلذاعيةش�ادة أو وثيقة تث�ت �شر أو بث األ، 

  ،البطاقة امل�نية 

 دة االنخراط �� الضمان االجتما��. ش�ا 

 : �شكيلة ��نة التحكيم:15املادة 

 �� املسابقة من طرف ��نة تحكيم تت�ون من:  يتم دراسة وتقييم االعمال ال��فية املشاركة

 ،جامعيون  -
 ��افيون مح��فون من ال��افة املكتو�ة/ اإلذاعة والسمعية البصر�ة  -
 خ��اء اقتصاديون، -

أو املطالبة ��ا. و�ل ملف  عمال ال��فية ال�� تودع للمشاركة �� املسابقة، ال يمكن اس��جاع�ا  األ   :16املادة  
   تر�� غ�� �امل يق��� تلقائيا من املشاركة �� املسابقة. 

مساء، �� ظرف  ع�� الساعة الرا�عة    2022أكتو�ر  30آخر أجل إليداع ملفات ال����، �و يوم  :  17املادة  
تحكيم   ��نة  السيد: رئ�س  إ��  .  "2022طبعة    ،جائزة رضا حميا�ي لل��افة االقتصادية  "مغلق موجھ 

مستوى   ع��  ال��فية  األعمال  �شارع  تودع  املواطن�ن،  العمل  ألر�اب  ا��زائر�ة  الكنفيدرالية  مقر 
 ، ا��زائر.16000املرادية  08سيلفيان فور�س�يھ، رقم 

الفائز�ن    :18املادة   أسماء  عن  رضا  اإلعالن  ل��ائزة   سي�ون   2022طبعة    االقتصادية  ل��افةحميا�ي 
 . 2022 الثا�ي من ش�ر نوفم�� النصف خالل

 

واإلنجازات  القدرات  الرهانات، 


