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 2017 الموسیقیة للفرق اإللكترونیة یاماھا مسابقة وأحكام شروط
 

 تُعرض ح،.م.م جلف میوِزك یاماھا شركة تنظمھا الھواة لفرق مسابقة ھي 2017 الموسیقیة للفرق اإللكترونیة یاماھا مسابقة
 .الموسیقى لھواة الفیدیو على مسجلة موسیقیة مقاطع فیھا

 
 :للمشاركة التالیة البلدان في المقیمین الھواة الموسیقیین جمیع لفج میوِزك یاماھا تدعو :1 المادة

 
 إیران، غانا، جورجیا، الغابون، إثیوبیا، مصر، العاج، ساحل البیضاء، روسیا البحرین، أذربیجان، أرمینیا، الجزائر، أنغوال،

 نیجیریا، موزمبیق، مولدافیا، المغرب، ،موریشیوس مدغشقر، لبنان، قیرغیزیا، الكویت، كینیا، كازاخستان، األردن، العراق،
 تنزانیا، سیشیل، السنغال، السعودیة، العربیة المملكة ،ریونیون جزیرة إفریقیا، جنوب جمھوریة قطر، باكستان، ُعمان،
 زامبیا. أوزبكستان، المتحدة، العربیة اإلمارات أوكرانیا، أوغندا، تركمانستان، تونس،

 
 حتى أقاربھم ذلك في بما المشاركة، ووكالئھا نالرسمیی یاماھا يوموزع جلف میوِزك ایاماھ لموظفي یحق ال مالحظة:

 الثانیة. الدرجة
 

 المسجلة المقاطع ھذه وستُنشر .یضم تسجیل عزفھم الحي فیدیو وتقدیم عزفھم تسجیل المشاركة الفرق من سیُطلب :2 المادة
  یاماھا. لشركة اإللكترونیة المواقع على اإلعالنیة الحملة في خدمویُست الفائز الفیدیو مقطع وسیُنشر ،الجمھور لیشاھدھا

 
 التالیین: الرابطین عبر التسجیل یتم :3 المادة

 
 2017 الموسیقیة للفرق اإللكترونیة یاماھا مسابقة : جلف میوِزك یاماھا شركة موقع -أ

 /www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF فیسبوك: موقع على جلف یوِزكم یاماھا حساب -ب
 وفق ظھراً  12 الساعة تمام في 2017 أغسطس 31 بتاریخ وینتھي، 2017 یونیو 4 بتاریخ التسجیل یبدأ -ج

 .GST الخلیج دول في القیاسي التوقیت
 اإللكترونیة مسابقةال موقع في التسجیل صفحة على المبینة للتعلیمات وفقاً  الفیدیو مقطع تحمیل الفرقة على یجب -د

 الموسیقیة. فرقلل
 یُقبل لن، و”Easypromos Video Contest App“ تطبیق طریق عن التسجیل جلف میوِزك یاماھا تقبل -ه

  غیرھا. أو الفیسبوك صفحة على النشر أو اإللكتروني البرید بواسطة الفیدیو ومقاطع التسجیل
o تطبیق “Easypromos Video Contest App” من مقدم Easypromos.  

 http://www.easypromosapp.com الرابط: زیارة یرجى المعلومات من لمزید
 وعنوان، اإللكتروني البرید وعنوان ،االسم مثل المشاركة، الفرق بیانات جمیع جلف میوِزك یاماھا ستحذف -و

 للفرق اإللكترونیة یاماھا مسابقة انتھاء بعد التسجیل استمارة من علیھا الحصول تم التي ،الھاتف ورقم ،السكن
  المستقبل. في ترویجیة نشاطات ألي البیانات ھذه تستخدم لن أنھا جلف میوِزك یاماھا وتؤكد .2017 الموسیقیة

 
 الفرق أعضاء مؤھالت :4 المادة

 
 قیود توجد وال ھویة. إثبات ولدیھ 1 المادة في المبینة البلدان في مقیماً  أو مواطناً  فرقة عضو كل یكون أن یجب -أ

 المحترفین) الموسیقیین (باستثناء المھنة أو الجنس على
 من خطیة موافقة تقدیم ةسن 18 أعمارھم تبلغ لم الذین المشاركین على (یجب سنة. 15 ھو للعمر األدنى الحد -ب

 المسابقة) ھذه في مشاركتھم على أمرھم ولي أو والدیھم أحد
  أعضاء. 6 إلى 2 بین ما الفرقة تضم أن یجب -ج
یجب أن یكون جمیع أعضاء الفرقة من الھواة. ویجب أال یكون ألي من أعضاء الفرقة عقد مع شركة تسجیل  -د

 .قیةموسیقیة خالل فترة مسابقة یاماھا للفرق الموسی
 من أي تغیر حالة وفي الفیدیو). مقطع ذلك في (بما المسابقة طوال نفسھم ھم الفرقة أعضاء یكون أن یجب -ه

 المسابقة. من الفرقة تخرج األعضاء،
 فقط. واحدة فرقة في المشاركة شخص لكل یمكن -و
 األوروبیة. الكالسیكیةى الموسیق باستثناء الموسیقا من نوع أي یُقبل -ز

https://a.cstmapp.com/promotions/18966
https://a.cstmapp.com/promotions/18966
http://www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/
http://www.easypromosapp.com/
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 ،]بیت آسیان لمسابقة السابق االسم[ ألیرت باند مسابقات جوائز إحدى في الفوز لھم سبق نالذی الفرق أعضاء -ح
  للفرق اإللكترونیة یاماھا مسابقة في المشاركة لھم یحق ال الموسیقیة للفرق اإللكترونیة المسابقة  بیت،و وآسیان

 .2017 الموسیقیة
 

 فیدیوال ومقاطع األغاني استخدام وإرشادات حقوق :5 المادة
 

  .)موسیقي وتوزیع كلمات(تألیف/ فقط واحدة أصلیة أغنیة استخدام یجب -أ
 والصورة. الصوت واضح الفیدیو مقطع یكون أن یجب -ب
 دقائق. 6 عن األداء مدة تزید أال یجب -ج
 التسجیل. مدة طوال حیاً  عزفاً  یؤدون وھم ظاھرین الفرق أعضاء جمیع یكون أن یجب -د
 ترویجیة. ألغراض المعدة الموسیقیة" الفیدیو "مقاطع تُقبل لن -ه
 .2017 أغسطس 31و 2017 ینایر 1 بین مسجالً  فیدیوال مقطع یكون أن یجب -و
 ھـ)-3 (المادة فیمیو أو یوتیوب موقع من لھ رابط نسخ أو الفیدیو مقطع تحمیل یجب -ز
 أعضائھا. ألحد أو للفرقة أصیل عمل ھو المقدم الفیدیو مقطع أن المشاركون یضمن -ح
 شخص ویمتلكھا المؤلف حقوق حمایةل خاضعة أخرى مواد أي یتضمن لن الفیدیو مقطع أن المشاركون یضمن -ط

 قد الفیدیو مقطع في یظھر شخص أي وأن تجاریة) عالمة المؤلف، حقوق على تعدي شخصیة، (حقوق آخر
 نشره. على وافق

 المقدم. الفیدیو مقطع بسبب الغیر من أطراف یزعمھا خسارة أو ضرر أي عن المسؤولیة المشاركون یتحمل -ي
 ضد الحركات، أو الكلمات خالل من سواء تمییز، أو إھانة أي األغاني كلماتو الفیدیو مقاطع تتضمن أال یجب -ك

 ذلك). غیر أو الدین أو العرق أو الجنس عن النظر (بصرف جنسیة أو شخص أي
 وبعده. النشر قبل فیدیو مقاطع أي رفض بحق جلف میوِزك یاماھا تحتفظ -ل
 

  الموسیقیة واألجھزة اآلالت :6 المادة
 

 الموسیقي المنظم مثل الموسیقیة اآلالت أنواع جمیع باستخدام یُسمح ،ورغواأل والجیتار الطبول جانب إلى -أ
(music sequencer) الموسیقیة األصوات محاكاة وجھاز (sampler) جي الدي أجھزةو (DJ gears) .وغیرھا 

 غیرھا. أو یاماھا شركة صنع من آالت على العزف للمشاركین یمكن -ب
 

 المؤلف حقوق :7 المادة
 

یاماھا میوِزك جلف حق استخدام مقاطع الفیدیو المسجلة ألدائھم ألغراض اإلعالن والترویج من أي  ةیمنح المشاركون شرك
 نوع بصرف النظر عن أي تعدیل.

 
 والجائزة الحكم آلیة :8 المادة

 
 الكبرى. بالجائزة لتفوز المشاركة یدیوالف مقاطع جمیع من )1( واحدة فرقة اختیار سیتم -
 الحكم معاییر -

o الموسیقي التوزیع وجودة األصالة 
o المھارة 
o عام بشكل والتحكم الصوت 
o الفردیة األدوات استخدام في المھارة 
o لھا التسویق وقابلیة الفرق موھبة 

 التالي: النحو على تحكیم لجنة قبل من الكبرى بالجائزة الفائز اختیار سیتم -
 

o Katsunori Ujiie 
في مجال  بباع طویل من الخبرة العملیة والمھنیة أرغن، ویتمتعوموزع، وعازف  ،ملحنومدیر إبداعي، یعمل ك

األصوات صوت، في ابتكار  مصمموقد نجح، ك، والتربیة الموسیقیة. ينتاج الموسیقاإلو ،إنتاج البرمجیات
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، CSو، EXو، VLو، QYو، SYو، DX سالسل مثل "یاماھاوحدات تركیب الصوت من شركة "للعدید من 

أكثر  محققًامنتجات رقمیة، مصّور لاستعراض  400ا في أكثر من أیضً  شارك كما. MONTAGو MOTIFو

جمیع أنحاء  منالموسیقیین والمبدعین  ، فضالً عن جذب انتباهYOUTUBEعلى موقع  مشاھدةملیون  17من 

 http:/www.youtube.com/user/musictrackjpالعالم، 

o Patti Ballinas 
 فرقة مغ العملیة رحلتھا تتمثّل و.إسبانیا في مالوركا دي بالما منطقة من) الطبول( الدرامز آلة عازفة ھي

 للعزف عّدة فرص لھا أعطى الدرامز آلة على العزف في المذھل أسلوبھا. اإلثنتین أخواتھا مع دیالیت إینجلز
 بیاماھا متخصصة كعازفة و. العالم حول سواء حدٍ  على الحي األداء أو التسجیل في الموسیقیین مختلف مع

 و المحلّي الصعید على التوضیحي لألداء باإلضافة الدرامز آلة لعزف اإلرشادیّة الجلسات من العدید تقیم فإنھا
 لتعلیم الوقت بإیجاد تقوم أیضاً . إیست ناثان و ووتن فیكتور مثل رفیع بمستوىً  فنّانین مع بالتعاون و العالمي
 .للموسیقى محلیة مدرسة في الدرامز آلة على العزف

 
o ل (سیتم اإلعالن عن اسمھ)وعازف طب 

 على  2017سبتمبر  10سیتم إعالن اسم الفائز بالجائزة الكبرى بتاریخ  -
o  :موقع شركة یاماھا میوِزك جلفmea.yamaha.com 
o  :حساب یاماھا میوِزك جلف على موقع فیسبوكwww.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/ 
o .سیتم إبالغ الفرقة الفائزة بواسطة البرید اإللكتروني 

 وقت في الیابان في والمكان التاریخ إعالن وسیتم. الیابان إلى رحلة على الكبرى بالجائزة الفائزة الفرقة ستحصل -
 .الحق
o واإلقامة). والتأشیرة الطائرة (تذكرة الیابان إلى السفر مصاریف جمیع جلف میوِزك یاماھا ستغطي 

 التحكیم: لجنة قرار ىعل بناء المشاركة الفیدیو مقاطع جمیع من التالیة الفردیة بالجوائز الفائزین اختیار سیتم -
o كھربائي (جیتار جیتار عازف أفضل Guitar Electric Revstar RS620 Yamaha( 
o باس (جیتار باس جیتار عازف أفضل Guitar Bass TRBX505 Yamaha( 
o أورغ( كھربائي أورغ عازف أفضل Synthesizer MX61 Yamaha( 
o كھربائیة طبول (مجموعة لبوط عازف أفضل Pad Percussion Electronic DTXM12 Yamaha( 
o جھازي مطرب أفضل) mixer MG10XU Yamaha وitorsMon Studio MSP3( 

 
 یاماھا تحتفظ بلدانھم. في المعتمدین یاماھا موزعي طریق عن الفائزین إلى الفردیة والجوائز الكبرى الجائزة ستقدم -

 موزعي إلى الھاتف) ورقم اإللكتروني البرید وعنوان (االسم كینربالمشا االتصال بیانات إرسال بحق جلف میوِزك
 الغرض. لھذا 1 المادة يف المذكورة البلدان في المعتمدین یاماھا

 
 اإللغاء إجراء :9 المادة

 
 باستخدام جلف میوِزك یاماھا مع التواصل علیھا فیجب بالمشاركة، ترغب تعد ولم تسجیلھا إلغاء الفرق من أي قررت إذا

 ).االستفسارات رابط( عبر المسجل اإللكتروني بریدھا عنوان
 

 مسبق. فوري إشعار دون للتغییر خاضعة ھنا الواردة المحتویات وجمیع واألحكام الشروط :10 المادة
 

 واألحكام بالشروط التقید على للمشاركة المؤھلة الفرق جمیع توافق الفیدیو، مقطع وتقدیم التسجیل خالل من :11 المادة
 المسابقة. ھذه تحكم التي العامة والقواعد

 
 النھایة

http://www.youtube.com/user/musictrackjp
http://mea.yamaha.com/
http://www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/el_guitars/rs/
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/el_basses/trbx/
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/music_production/synthesizers/mx_bk_bu/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/drums/el_drums/drum_kits/dtx_multi_pad/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/mixers/mg_series_xu_model/
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/speakers/msp3/
https://inquiry.yamaha.com/country/?act=5&lcl=en_WW&auth=none
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