
 PSR A-3000یاماھا ي مسابقة مالك 2017

 الشروط و األحكام
 

شركة یاماھا من إعداد و تنظیم  PSR A-3000مسابقة إلكترونیة لمستخدمي  ثاني 2017لعام  PSR A-3000مسابقة مالكي یاماھا تعد 
سیتم إختیار المؤدیین األفضل من خالل تصویت المشاھدین و باالستعانة بفریق من الخبراء الموسیقیین من حیث . م.م.ح میوزك جلف

 على جوائز قّیمة.وا یحصللشركة یاماھا، 
 

 الدول التالیة: المقیمین في PSR-A3000جمیع مستخدمي یاماھا تدعو شركة "یاماھا میوزیك جلف م.م.ح"  )1

ون، والجابأنغوال، والجزائر، وأرمینیا، وأذربیجان، والبحرین، وروسیا البیضاء، وساحل العاج، ومصر، وإثیوبیا، 
وجورجیا، وغانا، وإیران، والعراق، واألردن، وكازاخستان، وكینیا، والكویت، وقیرغیزستان، ولبنان، ومدغشقر، 
وموریشیوس، والمغرب، ومولدافیا، وموزامبیق، ونیجیریا، وُعمان، وباكستان، وقطر، وجمھوریة جنوب أفریقیا، 

والسنغال، وسیشیل، وتنزانیا، وتونس، وتركمانستان، وأوغندا، وجزیرة ال ریونیون، والمملكة العربیة السعودیة، 
 وأوكرانیا، واإلمارات العربیة المتحدة، وأوزبكستان، وزامبیا.

 
 مالحظة: ال یحق لموظفي شركة "یاماھا میوزیك جلف م.م.ح"، أو لموزعیھا الرسمیین أو وكالئھا، وكذلك أقربائھم 

 ابقة.حتى الدرجة الثانیة، االشتراك في المس
 

 PSR-A3000مواد فیدیویّة لعروضھم الموسیقیة الحیّة باستخدام یاماھا  تقدیم، وأنفسھم تسجیل المشاركین سیطلب من )2

الستعمال المواد الفائزة ضمن للعامة، باإلضافة  المواد. وسیتم نشر ھذه دقائق على األكثر) -6-(محددة بمدة ست 

 الحمالت الترویجیة من خالل المواقع اإللكترونیة لشركة یاماھا.

 
 :من خالل اآلتيتسجیل الیتم  )3

 CompetitionA3000 Owners-Yamaha PSR ’ -أ

 /www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF -ب

ظھراَ حسب  12الساعة  2017سبتمبر/ أیلول  30حتى یوم لیستمر  2017 آب/ أغسطس 01التسجیل بتاریخ  سیفتتح -ج

 .GSTالتوقیت الخلیجي القیاسي 

 الفیدیوّیة حسب التعلیمات المتاحة على صفحة التسجیل على الموقع اإللكتروني.یجب على المشاركین تحمیل المواد  -د

  ”Easypromos Video Contest App“م.م.ح" بقبول التسجیل من خالل تطبیق شركة "یاماھا میوزیك جلف ستقوم  -ه

 .لتقلیدي أو أي طریقة أخرىحیث أن التسجیل و المواد الفیدیوّیة أیاَ منھا لن تقبل عبر البرید اإللكتروني أو البرید ا

، لمزید من المعلومات یرجى زیارة  Easypromosمتوفّر من خالل  Easypromos Video Contest Appتطبیق  •

http://www.easypromosapp.com 

https://mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/keyboards/arranger_workstations/psr-a3000/index.html
https://mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/keyboards/arranger_workstations/psr-a3000/index.html
https://mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/keyboards/arranger_workstations/psr-a3000/index.html
https://a.cstmapp.com/promotions/18972
http://www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/
http://www.easypromosapp.com/


المشاركین (اإلسم، البرید اإللكتروني،  كل من م.م.ح" بالحق بمشاركة معلومات اتصالشركة "یاماھا میوزیك جلف تحتفظ  -و

) أعاله، حیث 1الدول المذكورة في الفقرة رقم ( حسب في بلد المشارك لشركة یاماھا ّزع المعتمدموالو رقم الھاتف) مع 

ائز وسیتم استعمال معلومات االتصال من قبل الموّزع المعتمد لشركة یاماھا لتسلیم شھادات المشاركة للمشاركین و الج

م.م.ح" بحذف معلومات المشاركین مثل االسم و البرید اإللكتروني و عنوان شركة "یاماھا میوزیك جلف ستقوم   .للفائزین

. و PSR A-3000یاماھا ي مالكبعد إنتھاء مسابقة  –و التي تم جمعھا من خالل نموذج التسجیل  -السكن و رقم الھاتف 

 م.م.ح" عدم استخدام تلك المعلومات ألي أغراض دعائّیة في المستقبل.شركة "یاماھا میوزیك جلف تضمن 

 
  :المشاركینمؤھالت  )4

 .PSR A-3000یاماھا یجب على المشاركین أن یكونوا من مالكي  -أ

 المسابقة. تعاقدات مع إحدى شركات التسجیالت خالل فترةبال  أي من الھواة؛ المشاركینیجب أن یكون  -ب

 ( عازف واحد فقط).سیتم قبول األداء الفردي فقط  -ج

 فقط و على وجھ التحدید. PSR A-3000یجب أن یكون األداء باستخدام األورغ المنّسق یاماھا  -د

 الموسیقى الشرقیّة.یجب أن یكون األداء على نھج  -ه

 یمكن للمتسابق الواحد المشاركة بمادة فیدیو واحدة فقط. -و

حیث سیتم التحقق  أو من مواطنیھا )1المدرجة في المادة األولى ( الدول المقیمین فيمن  المشاركون یجب أن یكون  -ز

 أو المھنة أو الجنسیة. جنسالبالعمر أو تتعلق  حدود. وال توجد أي من ھویّة المشارك

 
 

 حقوق استخدام األغنیة و مادة الفیدیو: )5

یجب استخدام أغنیة واحدة فقط من التألیف األصیل و یمكن تحمیل الفیدیو لألداء الحّي (على موقع المسابقة) أو  -أ

 .eoVimأو  YouTubeتضمین الرابط من مواقع 

 دقائق. 6مدة  زمن األداء ال یتعّدىیجب أن  -ب

 یضمن كل مشارك أن الماّدة المقّدمة ھي من التألیف األصیل. -ج

بالقول أو الفعل ألي شخص أو مجموعة بصرف  ةأو التمییزی یئةغیر المس یجب أن تكون األغنیة و مادة الفیدیو -د

 النظر عن الجنس أو العرق أو الدیانة أو غیرھا.

 .قبل أو بعد النشر مادة الفیدیو رفض م.م.ح بحقیاماھا میوزیك جلف  تحتفظ -ه

 یتحّمل المشاركون مسؤولّیة أي ضرر أو فقدان تطالب بھ جھة أخرى بسبب المادة الفیدیوّیة المقّدمة. -و

 

http://ae.yamaha.com/en/products/musical-instruments/keyboards/digitalkeyboards/arranger_workstations/psr-a3000/
https://mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/keyboards/arranger_workstations/psr-a3000/index.html
https://mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/keyboards/arranger_workstations/psr-a3000/index.html
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 
 
 
 
 

 :حقوق الطبع والنشر )6

الفیدیویّة التي تم تقدیمھا أثناء المواد شركة "یاماھا میوزیك جلف م.م.ح" الحق في استخدام  یعطي المشاركون
 .لالستخدام بأي من أنواع اإلعالنات و الترویج -مع قابلیة التعدیل- المسابقة

 

 :التحكیم والجوائز آلیة )7

 ،خالل تصویت المشاھدین على موقع المسابقة اإللكترونيفقط، "الفائز األكبر"، من  ) واحد1( مشاركسیتم اختیار  -

 .یاماھا میوزیك جلف م.م.حدوالر من  1500لى جائزة مالیة مقدارھا و سیحصل الفائز األكبر ع

سیتاح التصویت للعامة من خالل الموقع اإللكتروني للمسابقة و بواسطة تسجیل البرید اإللكتروني أو حساب 

 .2017تشرین األول  /أكتوبر  22إلى  1إبتداًء من  الفیسبوك

 من قبل فریق من الخبراء الموسیقیین من شركة یاماھا لكل» الفنانین جوائز اختیار«سیتم اختیار ثالثة فائزین لـ  -

من النھج الموسیقي الخلیجي و العربي و الفارسي، حیث سیحصل كل من الفائزین الثالثة على جائزة مالیّة مقدارھا 

 دوالر. 1000

 

 (جوائز اختیار الفنانین): معاییر التحكیم -

o أصالة األداء و جودة الترتیبات 

o أناقة العرض من الناحیة التسویقیة. مستوى 

o .جودة الصوت و التحكم بشكل عام 

o  المھارة باستخدام وظائف المنّسقPSR A-3000. 

o  األصیلة (األصوات و الدقّات)استخدام المحتویات. 

 التالین: یاماھا میوزیك جلف م.م.حفریق الخبراء الموسیقیین من یاماھا یتألّف من فناني   -

o سیرووس جوما 

o حاتم بولیفة 

o أمین دھان 

https://mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/keyboards/arranger_workstations/psr-a3000/index.html


o نمر حبیب 

o وائل التونسي 

o سعید سنھاجي 

o ماجد نابي 

o أومید حسیني 

 /https://mea.yamaha.com/en/artists/keyboardsللمعلومات عن الفنانین یرجى زیارة 

 

 على: 2017 األول تشرین/  برأكتو 29یتم اإلعالن عن "الفائز األكبر" في س  -

 yamaha.com/mea. -ز

o www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/ 

o البرید اإللكتروني. بواسطة الموسیقیین الفائزینیتم إخطار س 

 ستقّدم الجوائز النقدیة للفائزین عبر موزعي یاماھا المرخص لھم في بالدھم.

 

 عملیّة إلغاء المشاركة: )8

إن قررالمشارك إلغاء التسجیل و المشاركة یتوّجب علیھ التواصل مع شركة یاماھا میوزك جلف م.م.ح مع التنویھ 

 Inquiryلعنوان البرید اإللكتروني المسّجل، من خالل "رابط االستفسارات" 

 

بااللتزام بالشروط واألحكام والقواعد العامة التي تحكم ھذه المسابقة، وذلك فور عملیة ین المؤھَّل المشاركینمیع وافق جی )9

 .المواد الفیدیویةالتسجیل وتقدیم 

 

 انتھى!
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