
 

 

 :الموضوع   -1

إطار   تطوير  في  في  وجهة  اإلسهام  لترقية  الرامية  المبادرات  وتثمين 

السياحية   عالوة    الجزائر 

بين  على   تجمع  أرضية  الفيديوهات  الفاعلين  بلورة  في  والناشطين 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية  تُنظم    ،كافة ربوع الوطنمن  الترويجية  

لألشخاص    ،   لفيديوهات الترويجية لوجهة الجزائر السياحيةأحسن اجائزة  

   .المحترفين وأهواة منهم  ن، ي عيين والمعنوي يالطب 

 الفئات المقترحة: -2
   :في  الترويجية   الفيديوهات تُمنح جوائز مسابقة

ضمن وجهتين أو  تأن ت  ينبغيالوطنية:  والتي  الوجهة    فيديوهاتفئة  جائزة   •

 .أكثر

موقع واحد أو  والتي ينبغي أن تتضمن   المحلية:الوجهة  فيديوهات  فئة  جائزة   •

 .وجهة واحدة )والية واحدة(
 

 : الجوائز   -3

 بالدينار الجزائري. تمنح جوائز أحسن الفيديوهات الترويجية  •
 

 ط المشاركة: روش -4
المترشح   يتعين • جزائرية  على  جنسية  من  يكون  أو أن  بالجزائر  مقيم   ،

 خارجها. 

 . ة فقطالترويجيفي المسابقة الفيديوهات  تُقبل •

 التسجيل.  استمارةفي التي تخص الفيديو الترويجي ينبغي تبيان الفئة  •

من    اليمكن • بأكثر  واحدة  فئة  في  المشاركة  المعنوي  أو  الطبيعي  للشخص 

 عمل للمشارك الرئيسي.

ةالترويجي  الفيديوهات أحسن جائزة  

السياحية لوجهة الجزائر   

 Algeria Tourism Videos Awards 



  1:00الفئتين بين  المشاركة في    الترويجية   الفيديوهات يجب أن تتراوح مدة   •

واحدة   دقيقة 

 دقائق.   2:00و  

تكون   • أن  الترويجيةيجب  بتقنية    الومضات  المسابقة مصّورة  في  المشاركة 

التلفزيوني   للعرض  األقل  mov/ mp4   /1080 p)مالئمة  وما   على   )

 شابهها.

 

 التسجيل :  -5

 مجانية.في المسابقة  المشاركة •

في  كالمشار • لجميع  الة  متاحة  تستوفي    الترويجية  الفيديوهاتمسابقة  التي 

 .شروط المشاركة

للوزار • االلكتروني  الموقع  بالتسجيل عبر  تكون  المسابقة  في   ةالمشاركة في 

الممتدة    الفترة 

 . 2023 أفريل  15غاية مارس إلى  15 من

يوم  تم   • أجل  2023جوان    01تحديد  كآخر  الترويجية    إليداع،  الفيديوهات 

 للمشاركين 

 .في المسابقة
 

 :المشاركة طلب تقديم  -6
المسابقة  للراغبين يمكن   • في  المشاركة  استمارة    عبرالتسجيل    في  ملء 

   . www.mta.gv.dzالموقع االلكتروني للوزارة   التسجيل المتاحة على

 ا.والموافقة عليهالشروط قراءة ويجب ملء استمارات الطلب بالكامل،  •

التسجيل  يعتبر   • اجراءات  استكملوا  الذين  وافقوا على شروط  المشاركين  قد 

 .المشاركة ومواصفات المسابقة

تحميل   • االلكتروني  في  الترويجية  الفيديوهاتيجب    البريد 

 atva@mta.gov.dz قابلة للتنزيل روابطبأو مشاركتها  وايداعها . 

ال • العادي    الفيديوهات  إرسالفي    راغبين للمشاركين  البريد    يمكنهم عبر 

العنوان:  على  العاصمة  119   تسليمها  الجزائر  مراد  ديدوش  بإسم  شارع   ،

 لجنة تحكيم مسابقة أحسن الفيديوهات الترويجية لوجهة الجزائر السياحية.

mailto:atva@mta.gov.dz


الترويجية   • الفيديوهات  تكون  أن  أو  المودعيجب  االلكتروني  البريد  عبر  ة 

البريد العادي، مصحوبة بنص تفصيلي قصير حول الفيديو، ورقم التسجيل  

 الخاص بكل مشارك.

 :الشروط العامة  -7

في  • المشاركة  المواد  كل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزارة  ملكا  تعتبر 

 . المسابقة

استخدام جميع أنواع المواد    ونشر  يمكن لوزارة السياحة والصناعة التقليدية   •

إلى   المقدمة  التقليدية  المرئية  والصناعة  السياحة  في وزارة  للمشاركة 

ال المسابقة إطار  في  للمسابقة  ،  استغاللها  أترويج  خالل  وسائل  و  جميع  في 

دون خارجه، والتظاهرات المنظمة من طرف القطاع داخل الوطن و اإلعالم

 رسوم لصاحب العمل. مبالغ أو دفع 

 

 

 :الحقوق الفكرية -8
ى حصريًا إلالفيديوهات المشاركة في المسابقة    بثنقل جميع أنواع حقوق  ت •

 .، دون مقابل ماليوكذا استنساخها ،  وزارة السياحة والصناعة التقليدية

أعمال   • تكون  أن  لهميشترط  وملكا  أصلية  فيما     ، المشاركين  يتعلق  خاصة 

 بالموسيقى

 أو الفيديوهات المستعملة.

تكون   • أن  حقوق  يجب  وتكون    للمشاركملك    المشاركة  الفيديوهاتجميع 

 .من حقوق ومطالب طرف ثالث يةخال

 يتعين احترام كل حقوق المتدخلين في االنجاز. •

 

 

 

 


