
 8102لعام  PSR- A3000ياماها ي مسابقة مالك

 الشروط و األحكام

 

شركة ياماها من إعداد و تنظيم  PSR- A3000مسابقة إلكترونية لمستخدمي  ثالث 8102لعام  PSR-A3000مسابقة مالكي ياماها تعد 

سيتم إختيار المؤديين األفضل من خالل تصويت المشاهدين و باالستعانة بفريق من الخبراء الموسيقيين من حيث . م.م.ح ميوزك جلف

 على جوائز قّيمة.وا يحصللشركة ياماها، 
 

 الدول التالية: المقيمين في PSR-A3000جميع مستخدمي ياماها تدعو شركة "ياماها ميوزيك جلف م.م.ح"  (1

، ا، وغانا، وساحل العاج، ومصر، وإثيوبيا، والجابون، وجورجي أنغوال، والجزائر، وأرمينيا، وأذربيجان، والبحرين

وإيران، والعراق، واألردن، وكينيا، والكويت، وقيرغيزستان، ولبنان، ومدغشقر، وموريشيوس، والمغرب، 

ومولدافيا، وموزامبيق، ونيجيريا، وُعمان، وباكستان، وقطر، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجزيرة ال ريونيون، 

وتونس، وتركمانستان، وأوغندا، وأوكرانيا، واإلمارات والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وسيشيل، وتنزانيا، 

 العربية المتحدة، وأوزبكستان، وزامبيا.

 

 مالحظة: ال يحق لموظفي شركة "ياماها ميوزيك جلف م.م.ح"، أو لموزعيها الرسميين أو وكالئها، وكذلك أقربائهم 

 حتى الدرجة الثانية، االشتراك في المسابقة.

 

 PSR-A3000مواد فيديويّة لعروضهم الموسيقية الحيّة باستخدام ياماها  تقديم، وأنفسهم تسجيل المشاركين سيطلب من (2

الستعمال المواد الفائزة ضمن للعامة، باإلضافة  الموادشر هذه . وسيتم ندقائق على األكثر( -6-)محددة بمدة ست 

 الحمالت الترويجية من خالل المواقع اإللكترونية لشركة ياماها.

 

 :من خالل اآلتيتسجيل اليتم  (3

 Website A3000 Owners’ Competition-Yamaha PSR -أ

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

حسب التوقيت الخليجي  8002سبتمبر/ أيلول  30حتى يوم ليستمر  8002 آب/ أغسطس 00التسجيل بتاريخ  سيفتتح -ج

 .GSTالقياسي 

 لتعليمات المتاحة على صفحة التسجيل على الموقع اإللكتروني.يجب على المشاركين تحميل المواد الفيديوّية حسب ا -د

  ”Easypromos Video Contest App“م.م.ح" بقبول التسجيل من خالل تطبيق شركة "ياماها ميوزيك جلف ستقوم  -ه

 ة أخرى.يقحيث أن التسجيل و المواد الفيديوّية أياَ منها لن تقبل عبر البريد اإللكتروني أو البريد التقليدي أو أي طر

  تطبيقEasypromos Video Contest App  متوفّر من خاللEasypromos  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة ،

http://www.easypromosapp.com 
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المشاركين )اإلسم، البريد اإللكتروني،  كل من م.م.ح" بالحق بمشاركة معلومات اتصالشركة "ياماها ميوزيك جلف حتفظ ت -و

( أعاله، حيث 0الدول المذكورة في الفقرة رقم ) حسب في بلد المشارك لشركة ياماها ّزع المعتمدموالو رقم الهاتف( مع 

 يناركللمش الجوائز / ووأسيتم استعمال معلومات االتصال من قبل الموّزع المعتمد لشركة ياماها لتسليم شهادات المشاركة 

م.م.ح" بحذف معلومات المشاركين مثل االسم و البريد اإللكتروني و شركة "ياماها ميوزيك جلف ستقوم   .لفائزينأو/ و ا

. PSR-A3000ياماها ي مالكبعد إنتهاء مسابقة  –و التي تم جمعها من خالل نموذج التسجيل  -عنوان السكن و رقم الهاتف 

 م.م.ح" عدم استخدام تلك المعلومات ألي أغراض دعائّية في المستقبل.شركة "ياماها ميوزيك جلف و تضمن 

 

  :المشاركينؤهالت م (4

 .PSR-A3000ياماها يجب على المشاركين أن يكونوا من مالكي  -أ

 المسابقة. تعاقدات مع إحدى شركات التسجيالت خالل فترةبال  أي من الهواة؛ المشاركينيجب أن يكون  -ب

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

 فقط و على وجه التحديد. PSR-A3000يجب أن يكون األداء باستخدام األورغ المنّسق ياماها  -د

 يقى الشرقيّة.يجب أن يكون األداء على نهج الموس -ه

 يمكن للمتسابق الواحد المشاركة بمادة فيديو واحدة فقط. -و

حيث سيتم التحقق  أو من مواطنيها (1المدرجة في المادة األولى ) الدول المقيمين فيمن  المشاركون يجب أن يكون  -ز

 أو المهنة أو الجنسية. جنسالبالعمر أو تتعلق  حدود. وال توجد أي من هويّة المشارك

 

 استخدام األغنية و مادة الفيديو: قوقح (5

يجب استخدام أغنية واحدة فقط من التأليف األصيل و يمكن تحميل الفيديو لألداء الحّي )على موقع المسابقة( أو  -أ

 .Vimeoأو  YouTubeتضمين الرابط من مواقع 

 ,mov, .mp4. الملفات أنواع قبول سيتم و ميجابايت 050 عن يزيد ال ملف بحجم  المقّدمة الفيديو مادة تكون أن يجب -ب

.m4v, .mpg, .mpeg, .wmv, .avi, .flv, .webm فقط. 

 دقائق. 6مدة  زمن األداء ال يتعّدىيجب أن  -ج

 يضمن كل مشارك أن الماّدة المقّدمة هي من التأليف األصيل. -د

بالقول أو الفعل ألي شخص أو مجموعة بصرف  ةأو التمييزي يئةغير المس يجب أن تكون األغنية و مادة الفيديو -ه

 النظر عن الجنس أو العرق أو الديانة أو غيرها.
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 .قبل أو بعد النشر مادة الفيديو رفض م.م.ح بحقياماها ميوزيك جلف  تحتفظ -و

 يتحّمل المشاركون مسؤولّية أي ضرر أو فقدان تطالب به جهة أخرى بسبب المادة الفيديوّية المقّدمة. -ز

 

 :حقوق الطبع والنشر (6

الفيديويّة التي تم تقديمها أثناء المواد شركة "ياماها ميوزيك جلف م.م.ح" الحق في استخدام  يعطي المشاركون

 .لالستخدام بأي من أنواع اإلعالنات و الترويج باإلضافة للصور و المعلومات -مع قابلية التعديل- المسابقة

 

 التصويت:  (7

خالل موقع المسابقة اإللكتروني من  ("الفائز األكبر" كـ فقط ( واحد1) مشاركختيار سيتاح التصويت للعاّمة )ال -

 باستخدام حسابات فيسبوك. 2112أكتوبر/ تشرين األول  22إلى  1من  في الفترة

ستقوم شركة ياماها ميوزك جلف باستخدام نظام تحليلي لالستدالل على عمليات التصويت المزّورة و من ثم سيتم  -

تجاهل هذه األصوات أو / و مسحها بحيث يكون تعداد األصوات فقط لتلك الحقيقية، و في حال كان مستوى 

 أو أكثر ألصوات أحد المشاركين فسيتم استبعاد المشارك من المسابقة. %111لتزوير ا

 

 :التحكيم والجوائز ليةآ (2

 خالل تصويت المشاهدين على موقع المسابقة اإللكترونيفقط، "الفائز األكبر"، من  ( واحد1) مشاركسيتم اختيار  -

)أو ما يعادلها  دوالر 1511و سيحصل الفائز األكبر على جائزة مالية مقدارها   ،( 7)كما ذكر في الموضوع رقم 

 .ياماها ميوزيك جلف م.م.حمن  بالعملة المحليّة حسب سعر الصرف في وقت إعالن الفائزين(

كل لمن قبل فريق من الخبراء الموسيقيين من شركة ياماها « جوائز اختيار الفنانين»سيتم اختيار ثالثة فائزين لـ  -

من النهج الموسيقي الخليجي و العربي و الفارسي، حيث سيحصل كل من الفائزين الثالثة على جائزة ماليّة 

 .)أو ما يعادلها بالعملة المحليّة حسب سعر الصرف في وقت إعالن الفائزين( دوالر 1111مقدارها 

 

 )جوائز اختيار الفنانين(: عايير التحكيمم -

o  الترتيباتأصالة األداء و جودة 

o .مستوى أناقة العرض من الناحية التسويقية 

o .جودة الصوت و التحكم بشكل عام 

o  المهارة باستخدام وظائف المنّسقPSR-A3000. 

o  المحتويات األصيلة )األصوات و الدقّات(استخدام. 

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


 التالين: ياماها ميوزيك جلف م.م.حفريق الخبراء الموسيقيين من ياماها يتألّف من فناني   -

o  جوماسيرووس 

o حاتم بوليفة 

o أمين دهان 

o وائل التونسي 

o سعيد سنهاجي 

o نابي اجدم 

o أوميد حسيني 

o يونس رويسي 

 /https://mea.yamaha.com/en/artists/keyboardsللمعلومات عن الفنانين يرجى زيارة 

 

 على: 2112 األول تشرين/  برأكتو 22يتم اإلعالن عن "الفائز األكبر" في س -

 yamaha.com/mea. -ز

o www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/ 

o البريد اإللكتروني. بواسطة الموسيقيين الفائزينيتم إخطار س 

 ستقّدم الجوائز النقدية للفائزين عبر موزعي ياماها المرخص لهم في بالدهم.

 

 عمليّة إلغاء المشاركة: (2

إن قررالمشارك إلغاء التسجيل و المشاركة يتوّجب عليه التواصل مع شركة ياماها ميوزك جلف م.م.ح مع التنويه 

 Inquiryلعنوان البريد اإللكتروني المسّجل، من خالل "رابط االستفسارات" 

 

بااللتزام بالشروط واألحكام والقواعد العامة التي تحكم هذه المسابقة، وذلك فور عملية ين المؤهَّل المشاركينوافق جميع ي  (11

 .المواد الفيديويةالتسجيل وتقديم 

 

 انتهى!
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