
 8102شروط وأحكام مسابقة ياماها اإللكترونية للفرق الموسيقية 
 

ات غيرجى األخذ بعين اإلعتبار أن النسخة باللغة اإلنجليزية من الشروط و األحكام هي فقط ذات الصفة القانونية، حيث أن النسخ المترجمة لل

 أخرى هي فقط لتسهيل اإلستخدام.
 

هي مسابقة لفرق الهواة تنظمها شركة ياماها ميوِزك جلف م.م.ح، تُعرض فيها مقاطع  8102مسابقة ياماها اإللكترونية للفرق الموسيقية 

 موسيقية مسجلة على الفيديو لهواة الموسيقى. وستفوز فرقة واحدة بالجائزة الكبرى و هي رحلة إلى اليابان.
 

 تدعو ياماها ميوِزك جلف جميع الموسيقيين الهواة المقيمين في البلدان التالية للمشاركة: :0المادة 

 

كويت، لأنغوال، الجزائر، أرمينيا، أذربيجان، البحرين، ساحل العاج، مصر، إثيوبيا، الغابون، جورجيا، غانا، إيران، العراق، األردن، كينيا، ا

يشيوس، المغرب، مولدافيا، موزمبيق، نيجيريا، ُعمان، باكستان، قطر، جمهورية جنوب إفريقيا، جزيرة قيرغيزيا، لبنان، مدغشقر، مور

كستان، بريونيون، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيشيل، تنزانيا، تونس، تركمانستان، أوغندا، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أوز

 زامبيا.

 

 ياماها ميوِزك جلف وموزعي ياماها الرسميين ووكالئها المشاركة، بما في ذلك أقاربهم حتى الدرجة الثانية.مالحظة: ال يحق لموظفي 
 

سيُطلب من الفرق المشاركة تسجيل عزفهم وتقديم فيديو يضم تسجيل عزفهم الحي. وستُنشر هذه المقاطع المسجلة ليشاهدها  :8المادة 

 الجمهور، وسيُنشر مقطع الفيديو الفائز ويُستخدم في الحملة اإلعالنية على المواقع اإللكترونية لشركة ياماها. 
 

 يين:يتم التسجيل عبر الرابطين التال :3المادة 
 :8102:  مسابقة ياماها اإللكترونية للفرق الموسيقية الموقع اإللكتروني للمسابقة -أ   

                          www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/فيسبوك موقع على جلف ميوِزك ياماها حساب -ب:  
 .GSTظهراً وفق التوقيت القياسي في دول الخليج  08في تمام الساعة  8102تموز  01وينتهي بتاريخ  8102أيار  01يبدأ التسجيل بتاريخ  -ج
 قية.في موقع المسابقة اإللكترونية للفرق الموسييجب على الفرقة تحميل مقطع الفيديو وفقاً للتعليمات المبينة على صفحة التسجيل  -د

 
 

، ولن يُقبل التسجيل ومقاطع الفيديو ”Easypromos Video Contest App“تقبل ياماها ميوِزك جلف التسجيل عن طريق تطبيق  -ه

 بواسطة البريد اإللكتروني أو النشر على صفحة الفيسبوك أو غيرها. 
                                                                              o تطبيق “Easypromos Video Contest App” من مقدم Easypromos.  
 http://www.easypromosapp.com :الرابط زيارة يرجى المعلومات من لمزيد                                                   
 
 

تحتفظ شركة ياماها ميوزك جلف بحق مشاركة معلومات اإلتصال الخاّصة بالمشاركين )اإلسمو البريد اإللكتروني و رقم الهاتف( مع  -و

. سيتم استخدام معلومات اإلتصال من قبل الموزع الرسمي لتسليم 0الموزع الرسمي لها في بلد المشارك و من البلدان المدرجة في الفقرة رقم 

المشاركة و الجوائز للفائزين. ستحذف ياماها ميوِزك جلف جميع بيانات الفرق المشاركة، مثل االسم، وعنوان البريد اإللكتروني، شهادات 

اماها ي وعنوان السكن، ورقم الهاتف، التي تم الحصول عليها من استمارة التسجيل بعد انتهاء مسابقة ياماها اإللكترونية للفرق الموسيقية وتؤكد

 ك جلف أنها لن تستخدم هذه البيانات ألي نشاطات ترويجية في المستقبل. ميوزِ 
 
 

 مؤهالت أعضاء الفرق :4المادة 
ولديه إثبات هوية. وال توجد قيود على الجنس أو المهنة  0يجب أن يكون كل عضو فرقة مواطناً أو مقيماً في البلدان المبينة في المادة  -أ

 ن()باستثناء الموسيقيين المحترفي
 

https://a.cstmapp.com/p/24338
https://a.cstmapp.com/p/24338
http://www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/
http://www.easypromosapp.com/


سنة تقديم موافقة خطية من أحد والديهم أو ولي أمرهم  02سنة. )يجب على المشاركين الذين لم تبلغ أعمارهم  01الحد األدنى للعمر هو  -ب

 على مشاركتهم في هذه المسابقة(
 

 أعضاء.  6إلى  8يجب أن تضم الفرقة ما بين  -ج
أال يكون ألي من أعضاء الفرقة عقد مع شركة تسجيل موسيقية خالل فترة مسابقة  يجب أن يكون جميع أعضاء الفرقة من الهواة. ويجب -د

 .8102ياماها للفرق الموسيقية 
 

يجب أن يكون أعضاء الفرقة هم نفسهم طوال المسابقة )بما في ذلك مقطع الفيديو(. وفي حالة تغير أي من األعضاء، تخرج الفرقة من  -ه

 المسابقة.
 

 مشاركة في فرقة واحدة فقط.يمكن لكل شخص ال -و
 يُقبل أي نوع من الموسيقا باستثناء الموسيقى الكالسيكية األوروبية. -ز
 الفائزين سابقاَ بأي من مسابقات آسيان بيت أو المسابقة اإللكترونية للفرق الموسيقية ال يمكنهم المشاركة -ح

 
 حقوق وإرشادات استخدام األغاني ومقاطع الفيديو :5المادة 

 (.موسيقي وتوزيع كلمات/تأليف) فقط واحدة أصلية أغنية استخدام يجب -أ
 ,mov, .mp4, .m4v, .mpg. الملفات أنواع قبول سيتم و ميجابايت 011 عن يزيد ال ملف بحجم  المقّدمة الفيديو مادة تكون أن يجب -ب

.mpeg, .wmv, .avi, .flv, .webm  دقائق. 6مدة األداء عن  يجب أال تزيد -ج فقط 
 يجب أن يكون جميع أعضاء الفرق ظاهرين وهم يؤدون عزفاً حياً طوال مدة التسجيل. -د
 لن تُقبل "مقاطع الفيديو الموسيقية" المعدة ألغراض ترويجية. -ه
 .8102أغسطس  10و 8102يناير  0يجب أن يكون مقطع الفيديو مسجالً بين  -و

 (موسيقي وتوزيع كلمات/تأليف) فقط واحدة أصلية أغنية استخدام يجب                                                                   
 يضمن المشاركون أن مقطع الفيديو المقدم هو عمل أصيل للفرقة أو ألحد أعضائها. -ح
مواد أخرى خاضعة لحماية حقوق المؤلف ويمتلكها شخص آخر )حقوق شخصية، تعدي يضمن المشاركون أن مقطع الفيديو لن يتضمن أي  -ط

 على حقوق المؤلف، عالمة تجارية( وأن أي شخص يظهر في مقطع الفيديو قد وافق على نشره.
 يتحمل المشاركون المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة يزعمها أطراف من الغير بسبب مقطع الفيديو المقدم. -ي
أال تتضمن مقاطع الفيديو وكلمات األغاني أي إهانة أو تمييز، سواء من خالل الكلمات أو الحركات، ضد أي شخص أو جنسية يجب  -ك

 )بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو غير ذلك(.
 تحتفظ ياماها ميوِزك جلف وشركة ياماها اليابان بحق رفض أي مقاطع فيديو قبل النشر وبعده. -ل

 
 اآلالت واألجهزة الموسيقية  :6دة الما

          ( music sequencerإلى جانب الطبول والجيتار واألورغ، يُسمح باستخدام جميع أنواع اآلالت الموسيقية مثل المنظم الموسيقي ) -أ       

 ( وغيرها.DJ gears( وأجهزة الدي جي )samplerوجهاز محاكاة األصوات الموسيقية )

 للمشاركين العزف على آالت من صنع شركة ياماها أو غيرها.يمكن  -ب
 

 : حقوق المؤلف7المادة 
منح المشاركون شركتي ياماها ميوِزك جلف وياماها اليابان حق استخدام مقاطع الفيديو المسجلة ألدائهم ألغراض اإلعالن والترويج من أي 

 نوع بصرف النظر عن أي تعديل.
 
 

 جائزةآلية الحكم وال :2المادة 

 .الكبرى بالجائزة لتفوز المشاركة الفيديو مقاطع جميع من (1) واحدة فرقة اختيار سيتم -

 الفائز األكبر سيحظى برحلة إلى اليابان، سيتم إعالن الوعد و المكان بدقّة الحقاَ         

 معايير الحكم 

 
o الموسيقي التوزيع وجودة األصالة 

o المهارة 



o عام بشكل والتحكم الصوت 

o الفردية األدوات استخدام في المهارة 

o لها التسويق وقابلية الفرق موهبة 

 سيتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من قبل لجنة تحكيم على النحو التالي: 

o  )فيكتور سمولسكي )عازف جيتار 

o )زاك بوند )عازف درامز 

o )كاتسونوري أوجييه )عازف أورغ 

 
 اختيار الفائزين بالجوائز الفردية التالية من جميع مقاطع الفيديو المشاركة بناء على قرار لجنة التحكيم:سيتم 

o  جيتار كهربائي( أفضل عازف جيتارYamaha RSP20 Revstar Electric Guitarلون راستي رات ) 

o  جيتار باس( أفضل عازف جيتار باسYamaha BBP34 Bass Guitarلون ميدنايت بلو ) 

o  أورغ( أفضل عازف أورغ كهربائيYamaha MONTAGE 61 Synthesizer) 

o  درامز إلكتروني( أفضل عازف درامزYamaha DTXM12 Electronic Percussion Pad :مع اإلضافات التالية ) 

  PS940ستاند اختياري 

  MAT-1قطعة اختيارية 

  HH65نوع  hi-hatـ بّدالة قدم ل

kick pad  من نوعKP65  

  FP9500Dفرديّة من نوع  Kickبّدالة 

 DS840و مقعد درامز  RH5MAسماعات رأسية 
o أفضل مغنّي 

xerYamaha MG10XU mi 

  8عدد  HS5iسماعات استوديو 
02 SessionCake-Yamaha SC  

 RH5MAسماعات رأسية 
باإلضافة إلى الجائزة الكبرى والجوائز الفردية التي تختارها لجنة التحكيم ، سيتم اختيار "جائزة اختيار الجمهور" من خالل تصويت 

 01إلى  8102تموز  06المشاهدين على صفحة المسابقة على الويب. سيكون التصويت للعاّمة متاًحا على صفحة الويب للمسابقة من 

 .Facebook، من خالل التسجيل عبر GSTظهراً بتوقيت الخليج القياسي  08011، الساعة  8102آب 

 جائزة إختيار الجمهور:

 مجموعة واحدة لكل عضو في الفرقة تتكون من التالي:

02 SessionCake-Yamaha SC  

 RH5MAسماعات رأسية 
 
" Easypromos نظام" طريق عن اآللي التصويت نظام بواسطة األصوات مراقبة تتم. التصويت بآلية يتعلّق فيما باالحتيال يسمح ال

 المغلوط التصويت مؤشر لنسبة وفقًا منها التخلص وسيتم
 في ، 8102 أغسطس 87 في الكبرى بالجائزة الفائز عن اإلعالن سيتم

 
 شاركةم في بالحق جلف ميوزك ياماها تحتفظ. بلدانهم في ياماها من المعتمدين الموزعين خالل من للفائزين الجوائز تقديم سيتم

 البلدان في ياماها من المعتمدين الموزعين مع( الهاتف ورقم اإللكتروني البريد وعنوان االسم) بالمشاركين االتصال معلومات

 .الغرض لهذا 0 المادة في المدرجة
- YMGF Website  

mea.yamaha.com 
- YMGF Facebook Account  

http://www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/ 
 .اإللكتروني البريد طريق عن الفائزة الفرقة إخطار سيتم -

 
 

https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/el_guitars/rs/lineup.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/el_basses/bb_2017/pro_series.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/music_production/synthesizers/montage/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/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/speakers/hs_series/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/amps_accessories/sessioncake/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/accessories/others/rh5ma/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/amps_accessories/sessioncake/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/accessories/others/rh5ma/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/accessories/others/rh5ma/index.html
http://www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/


 إجراء اإللغاء :9المادة 

عليها التواصل مع ياماها ميوِزك جلف باستخدام عنوان إذا قررت أي من الفرق إلغاء تسجيلها ولم تعد ترغب بالمشاركة، فيجب 

 بريدها اإللكتروني المسجل عبر )رابط االستفسارات(.
 

 :01المادة 

 الشروط واألحكام وجميع المحتويات الواردة هنا خاضعة للتغيير دون إشعار فوري مسبق.
 المادة 00:

من خالل التسجيل وتقديم مقطع الفيديو، توافق جميع الفرق المؤهلة للمشاركة على التقيد بالشروط واألحكام والقواعد العامة التي 

 تحكم هذه المسابقة.     

 النهاية

 
 
 
 

 

 
  

 


