
قواعد المسابقة

مھم

مشاركتھكانتإذاعماالمشاركینمنشخصأيإبالغمننتمكنلنالھویة،مجھولةالمشاركاتلطبیعةنظًرا
فقدبسھولة،مشاركتھإلغاءأوتصحیُحخاللھامنللشخصیمكنطریقةھناكتكونلنألنھونظًراناقصة.

لخصنا ما نعتبره أكثر األسباب احتماالً لالستبعاد من المشاركة أدناه.

(مع األصوات التي سجلھا المشارك أوبالكامللیس عمًال أصلًیاقد تكون أي مشاركة تحتوي على عنصر

المتعاونون المذكورون لدیھ) محدودة أو محظورة تماًما من األھلیة. وفي حالة العمل مع آخرین أو استخدام
ویمكن فقط استخداممصادر خارجیة، یجب سرد ھذه المصادر واإلفصاح عنھا بشكل كامل في المشاركة.

صةالعینات علىللحصولالكاملةالقواعدمراجعةُیرجى).CC0(صفرإبداعيمشاعأنھاعلىالمرخَّ
.التفاصیل

لذا یمنح المشارك مؤسسة ویكیمیدیا الحقَّ فيفي البدایة دون الكشف عن الھویة،جمیع المشاركاتسیتم نشر
إعادة إنتاج الصوت وأدائھ دون إسناد خالل مدة المسابقة. وبعد انتھاء المسابقة، سیتم إلغاء إخفاء ھویة جمیع

المشاركات. وستقوم مؤسسة ویكیمیدیا بنشر المشاركات التي تحتوي على معلومات إسناد كافیة على ویكیمیدیا
ShareAlikeإبداعيكمشاعالمشاركاتھذهترخیصوسیتمكومنز 4.0.

ShareAlikeإبداعيكمشاعوترخیصھاالعشرةالمتأھلینجمیعأعمالھویةإخفاءإلغاءسیتم قبل4.0
التنازُل عن حقوقھ في مشاركتھ إلىالفائز الوحیدالمتأھلإجراء التصویت على ویكیمیدیا كومنز. وسیتعین على

مؤسسة ویكیمیدیا بحیث یمكننا استخدامھا كشعار صوتي. ویجب منح ھذا اإلذن بالمشاركة عن رضا واقتناع.

یشّكل أي تالعب ُمتصور في عملیة المشاركة أو الفرز أو التصویت المجتمعي سبًبا لالستبعاد من المشاركة.

رغم أنَّ ھذا لیس بدیالً عن قراءة مجموعة القواعد بأكملھا، إًال أنھ قد یوفر الوضوح والسیاق لمجموعة القواعد
الكاملة.

المتطلبات اإلبداعیة

بسبب:الصوتيالشعارمكوناتجمیعاستخدامفيالحقامتالكُیشترط.األصالة.1
أ. أن تكون تسجیالت أصلیة، أو



ألنھانظًرانشرحقوقتحملالأو)CC0(صفراإلبداعيالمشاعلترخیصمستخدمةعیناتأيتخضعب.
ذات ملكیة عامة یمكن التحقق منھا.

الموسیقیةالمساراتجمیععنوممیًزافریًداالصوتيالشعاریكونأنیجبالمشارك،علمحدعلى.التفّرد.2
والتركیبات الصوتیة والشعارات الصوتیة األخرى.

األصواتأواإلیقاعاتأوالطبقاتمناألقلعلىاثنینعلىالصوتيالشعاریشتملأنیجب.التعقید.3
المتداخلة.

لغة.بأيمنطوقةكلماتأيعلىالصوتيالشعاریحتويأالیجبكلمات.تضمینعدم.4

مشاركة.نموذجلكلواحدصوتيملفتحمیلالمسابقةفيللمشاركینیمكن.مشاركاتثالثإلىیصلما.5
شخص.لكلأقصىبحدمشاركةنماذج3تقدیمللمشاركینیمكن

یبدأالذي(األسبوعالمسابقةفيالمشاركةفترةخاللالمشاركاتتحمیلیجب.المشاركةفترةخاللالتقدیم.6
).2022أكتوبر9نحوأوفيینتھيالذياألسبوع-سبتمبر12نحوأوفي

األصواتذلكیشملوقدصریحة.أومسیئةموادأيعلىالصوتيالشعاریحتويأالیجب.اإلساءةعدم.7
التي ُتشیر إلى العنف ضد اآلخرین أو المقامرة أو النشاط الجنسي أو السلوك اإلجرامي أو تعاطي العقاقیر غیر

المشروعة.

المسابقة.قواعدعلىالموافقةیجبللمشاركة،.واألحكامالشروط.8

التفضیالت اإلبداعیة

نحن ندرك أن األشخاص المشاركین قد یكون لدیھم مستویات مختلفة من الخبرة الفنیة أو قد یفتقرون إلى أجھزة
معینة. وسیتم النظر في ھذه التفضیالت ولكن لن تؤدي إلى االستبعاد التلقائي من المشاركة.

ثواٍن.4عنیزیدوأالواحدةثانیةعنالصوتيالشعارطولیقلأالیجب.الطول.9

التالیة:الملفاتأنواعتقدیمیمكنوالضغط.الملفتنسیق.10
MP3كیلوبت/ثانیة،192عنیقلالِبتبمعدل
OGGأوكیلوبت/ثانیة،160عنیقلالِبتبمعدل



WAVبت.16عنیقلالِبتبعمق

الشروط القانونیة للمشاركة في المسابقة

والموافقة علیھا.. تمثل المشاركة إقراًرا بقراءة ھذه القواعداألھلیة

عقد للتنازل عن جمیع الحقوق في المشاركة إلى مؤسسة. في حالة اختیار الشعار كفائز، یتم إبرامالملكیة(أ)
ویكیمیدیا. وعند االختیار، تتم الموافقة على منح مؤسسة ویكیمیدیا تنازالً عن حقوق الطبع والنشر وحقوق

العالمة التجاریة. وعند االختیار، یتم أیًضا منح ترخیص حصري ودائم وعالمي وغیر قابل لإللغاء ومدفوع
بالكامل الستخدام وإعادة إنتاج واستغالل أي ملكیة فكریة أخرى أو حقوق ملكیة أخرى متعلقة بالشعار وال یمكن

التنازل عنھا بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، حقوق الدعایة.

ویكیمیدیا الحق في نسخ المشاركة وأدائھا وإنشاء. عند المشاركة، ُتمنح مؤسسةترخیص المشاع اإلبداعي(ب)
أعمال مشتقة منھا للسماح لنا بإدارة المسابقة. یتم منح مؤسسة ویكیمیدیا الحق في تحمیل المشاركة إلى ویكیمیدیا

ShareAlikeاإلبداعيالمشاعإسنادترخیصبموجبوترخیصھاكومنز 4.0 ("CC-SA.("

إنشاؤھا من مصدر مرخص كمشاع إبداعي صفر، یقر. باستثناء أجزاء المشاركة التي یتمالعمل األصلي(ج)
المشارك بأنھ المؤلف والمالك األصلي لجمیع حقوق الطبع والنشر والعالمات التجاریة والحقوق المعنویة

والدعایة وغیرھا من الحقوق الفكریة وحقوق الملكیة للشعار المقترح. ویقّر بأن المشاركة ال تنتھك حقوق أي
طرف ثالث.

المساھمین بالكامل في المشاركة.. یقر المشارك بأنھ قام باإلسناد إلى جمیعاإلسناد(د)

عقًدایبرمواأنیجبالفائزینألننظًراعاًما.13عنالمشاركعمریقلأالیجب.والقیوداالستثناءات(ھـ)
مع مؤسسة ویكیمیدیا، فلن یكون المشارك مؤھًال للفوز إذا كان یخضع لقوانین الوالیة القضائیة التي ال یجوز
لمؤسسة ویكیمیدیا مزاولة األعمال فیھا (على سبیل المثال، الدول التي تفرض علیھا حكومة الوالیات المتحدة

عقوبات [
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-progra

ms-and-country-information.([لنولكنھوالتصویت،المجتمعدعمفيالمشاركةللمشاركیمكن
یكون مؤھًال للتأھل للتصفیات أو الفوز بالجائزة.

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information


90غضونفيتجمیعھاأوھویتھاإخفاءأونجمعھاالتياألولیةالبیاناتحذفسیتم-بالبیاناتاالحتفاظ(و)

یوًما من إعالن الفائز في المسابقة. یجب مراجعة المبادئ التوجیھیة لالحتفاظ بالبیانات لدینا
]

https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Data_retention_guidel

ines[المعلومات.منمزیدعلىللحصول

.النزاعات

ھناك نزاع بین المشارك ومؤسسة ویكیمیدیا، فإننا بحاجة. على الرغم من أننا نأمل أال یكوناختیار القانون(أ)
إلى وضع قواعد تحكم كیفیة معالجة أي نزاعات قد تنشأ. ویوافق المشارك على أن تخضع المشاركة ونقلھ

للحقوق فیھا وأي نزاع ذي صلة لقوانین والیة كالیفورنیا في الوالیات المتحدة األمریكیة. وسیتم رفع النزاعات
في محكمة مختصة في مدینة ومقاطعة سان فرانسیسكو، كالیفورنیا. وعلى الرغم من أنھ یجوز لمؤسسة

ویكیمیدیا إنشاء ترجمات لقواعد المسابقة ھذه، فإنھ في حال تعارض أي قاعدة مترجمة مع القواعد األصلیة
المكتوبة باللغة اإلنجلیزیة ھذه، تسود القواعد المكتوبة باللغة اإلنجلیزیة.

في استبعاد أي مشارك أو فائز تشتبھ وحدھا في. تحتفظ مؤسسة ویكیمیدیا بالحقاالستبعاد من المشاركة(ب)
ح بھ أو ینتھك ھذه القواعد أو قواعد ھذا أنھ یتالعب بعملیة المشاركة أو یقدم عمًدا مشاركات أكثر مما ھو مصرَّ

الموقع أو یتصرف بطریقة غیر ریاضیة أو تخریبیة.

بمؤسسة ویكیمیدیا [. ُیرجى مراجعة شروط االستخدام الخاصةالشروط اإلضافیة(ج)
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Terms_of_Use[علىتنطبقالسیاسةھذهألن
المشاریع التي تستضیفھا ویكیمیدیا والتي سیتم تقدیم المشاركات فیھا. تصف

سیاسة الخصوصیة للمشاریع غیر التابعة لویكیمیدیا لدینا [
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Non-

wiki_privacy_policy[یتمالتيالشخصیةبالمعلوماتیتعلقفیمابناالخاصةالخصوصیةالتزامات
تقدیمھا عبر الموقع. وإذا كانت ھناك أي تناقضات بین تلك السیاسات وھذه الصفحة،

ُتطّبق الشروط الواردة في ھذه الصفحة. وتخضع التعامالت مع المجتمع للمبادئ التوجیھیة لمدونة قواعد السلوك
]https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct[للمؤسسةالعالمیة

االختیار والمراجعة

https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Data_retention_guidelines
https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Data_retention_guidelines
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Terms_of_Use
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Non-
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Non-
https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct


. یمكن للمشاركین في المسابقة تحمیل ملف صوتي واحد لكل نموذج مشاركة. یمكنعدد المشاركات(أ)
أومبكًراالمشاركةفترةفتحفيبالحقونحتفظشخص.لكلأقصىبحدمشاركةنماذج3تقدیمللمشاركین

إغالقھا مبكًرا (بعد إصدار إخطار على صفحة المشاركة).

جمیع المشاركات الواردة وتصنیفھا باستخدام. یمكن منح أعضاء المجتمع أدوات لمراجعةالفرز المجتمعي(ب)
العالمات. وقد تشمل العالمات "التخریب" (على سبیل المثال، مواد مسیئة أو صریحة) و"غیر مؤھلة" (على

سبیل المثال، تلك التي ال تستوفي معاییر المشاركة).

من المتطوعین من مجتمع ویكیمیدیا   ومحترفي الصوت. ستقوم لجنة اختیار دولیةالفرز من جانب اللجنة(ج)
بوضع قائمة مختصرة من المشاركات.

أخصائيجانبمنالقانونیةللمراجعةمشاركات10أفضلستخضع.المتأھلینلتحدیدالواجبةالعنایة(د)
القائمةوُتستكملمشاركات،10أعلىمنالواجبةالعنایةعملیةتجتازالمشاركةأيإزالةویجبموسیقى.

بالمشاركة الحادیة عشر األعلى (وھكذا) حتى یجتاز جمیع األشخاص العشرة فحص العنایة.

ت. یمكن اإلدالء فقط بكمیة األصوات المخصصةالتصویت(ھـ) یتطلب التصویت على ویكیمیدیا.لكل مصوِّ
كومنز وجود حساب على كومنز.

الحاصلة على أعلى األصوات من جانب الوكالة. سیتم تقییم الشعاراتالعنایة الواجبة لتحدید الفائز(و)
عالمةأيانتھاك(مثلالقانونیةالمشكالتعنبحًثابتحلیلھاالوكالةوستقوم.MassiveMusicاالستشاریة

تجاریة موجودة) والمشكالت الفنیة (مثل المالءمة إلعادة اإلنتاج). ویجوز لمؤسسة ویكیمیدیا، وفًقا لتقدیرھا
الخاص، استبعاد المشاركات بناًء على ھذا التحلیل. وسیتلقى المشاركون الذین تم استبعاد مشاركاتھم في مرحلة
المراجعة ھذه شرًحا واضًحا لألساس المنطقي الذي اعتمدت علیھ مؤسسة ویكیمیدیا لالستبعاد من المسابقة. وإذا
تم استبعاد أي من المشاركات األعلى في ھذه المرحلة، فإن المشاركة التالیة األعلى ترتیًبا ستحل محل المشاركة

الُمستبعدة وستخضع للتقییم.

الجوائز

اللمساتإلضفاءجلسةلحضورورحلةنقًدا،أمریكيدوالر2,500علىالفائزسیحصل.الجوائزطبیعة(أ)
حالفيMassiveMusicللمسابقةاالستشاریةالوكالةمعبھالخاصالصوتيالشعارمشاركةعلىاألخیرة
دوالر5,000إلىیصلوماواحدمؤلفھناككانإذاأمریكيدوالر3,000(الصوتإتمامإلىالحاجة
50(محدودإصدارذاتلویكیمیدیاالصوتيالشعارتحملوبضائعمتعددون)،مؤلفونھناككانإذاأمریكي

ذاتلویكیمیدیاالصوتيالشعارتحملبضائععلىآخرینمتأھلین9إلىیصلماسیحصلأمریكي).دوالر



إلىوتصلأمریكيدوالر6,550للجائزةالتقریبیةاإلجمالیةالقیمةتبلغأمریكي).دوالر50(محدودإصدار
واحد.منزلسكانأوعائلةلكلواحدةجائزةبواقعالجوائزوُتحّددالمتعددین).للمؤلفینأمریكيدوالر8,550

وال یجوز للفائزین استبدال الجوائز أو نقلھا.

أقرب محل إقامة للفائز في المطار الرئیسي إلى الموقع. یشمل السفر تذكرة طیران ذھاًبا وإیاًبا منالسفر(ب)
الذي سیتم فیھ إضفاء اللمسات األخیرة على الصوت واإلقامة الفندقیة لمدة لیلتین (مع ما یصل إلى ضیف آخر).
وتعتمد القیمة الفعلیة لجوائز الرحالت على تقلبات أسعار تذاكر الطیران ونقطة المغادرة. ولن یتم منح أي فرق

بین القیمة المذكورة والقیمة الفعلیة.
الرحلة.سیرخطنفسعلىوالضیفالفائزیسافرأنویجب.2023أبریل30بحلولالسفرإكمالویجب

وتخضع جمیع أماكن اإلقامة وترتیبات السفر لتقدیرنا. وُتطبق بعض تواریخ توقف الحجوزات والقیود.

الجائزة، یتعین تحّمل المسؤولیة عن جمیع ضرائب. بمجرد التأكید على الفوز واستالمالمعاملة الضریبیة(ج)
الدخل الفیدرالیة والمحلیة والخاصة بالوالیة، وما شابھ ذلك في الوالیة القضائیة. ویجوز طلب المشورة من

أخصائي ضرائب لتحدید النطاق الكامل لاللتزام الضریبي. وبالنسبة للفائزین في الوالیات المتحدة بجائزة تزید
ذكرمعباسمھم،الداخلیةاإلیراداتبدائرةالخاص1099نموذجإعدادسیتمأمریكي،دوالر500عنقیمتھا
.1099نموذجمننسخةعلىالفائزونوسیحصلالداخلیة.اإلیراداتدائرةإلىوتقدیمھاالجائزة،قیمة

من الكیانات التي ُتجري المسابقات تقدیم عنوان. تطلب بعض الوالیات القضائیةاسم الشركة وعنوانھا(د)
مادي. وفیما یلي العنوان البریدي لمؤسسة ویكیمیدیا:

Wikimedia Foundation, Inc.

1Montgomery St Suite 1600,

San Francisco, CA 94104

الوالیات المتحدة األمریكیة

أبریل30و2023فبرایر13بینیقعتاریخفيعلًناالفائزینعناإلعالنسیتم.الفائزینعناإلعالن(د)
اإللكتروني.البریدعبرالمتأھلإخطاروسیتمسابق.تاریخفيالفائزینعناإلعالنفيبالحقونحتفظ.2023

وسنحاول إعادة إرسال البرید اإللكتروني المذكور مرتین على األقل وحتى خمس مرات. وإذا لم یقم أي فائز
بالرد على إخطار البرید اإللكتروني في غضون خمسة أیام من إرسالھ، أو إذا تم إرجاع البرید اإللكتروني على

أنھ غیر قابل للتسلیم بعد خمس محاوالت، فسیتم تعلیق الجائزة حتى یتم التحقق من معلومات االتصال الجدیدة أو
نعتبر أن الفائز قد أسقط حقھ في الفوز.



في تعدیل العرض الترویجي إذا كانت ھناك قاعدة أو قصور في الشروط واألحكام. نحتفظ بالحقالتعدیل(ھـ)
من شأنھ أن یخلق إجراءات أو نتائج غیر عادلة.

ومسؤولوھا وأعضاء مجلس إدارتھا ومساھموھا. ال تتحمل مؤسسة ویكیمیدیا وموظفوھاحدود المسؤولیة(و)
ووكالؤھا وممثلوھا وشركاتھا التابعة والفرعیة ومستشارو اإلعالن والترویج والشؤون القانونیة لدیھا

أواكتمالھاعدمأوخاطًئاتوجیًھاتوجیھھاأوتلفھاأوتأجیلھاأوفقدانھاأوالمشاركاتتأخر)1(عن:المسؤولیة
الوسائلأوالھاتففيالصعوباتأوالفشلأوالتعطلحاالت)2(أوفھمھا؛إمكانیةعدمأوللقراءةقابلیتھاعدم

)4(أواإلرسال؛فياألخطاء)3(أوالكمبیوتر؛أواإلنترنتأوالشبكةأوالبرنامجأواألجھزةأواإللكترونیة

أي حالة ناتجة عن أحداث خارجة عن سیطرة مؤسسة ویكیمیدیا قد تتسبب في تعطیل المسابقة أو إفسادھا؛ أو
حیازتھاأوالجائزةقبولعنناتجةأوالجائزةعنناجمةتكوننوعأيمنأضرارأوخسائرأوإصاباتأي)5(

مرتبطةموادأيفيمطبعیةأخطاءأوطباعةأخطاءأي)6(أوالمسابقة؛فيالمشاركةعنأواستخدامھا،أو
بالمسابقة.

في استبدال الجائزة بقیمة مساویة أو أكبر في حالة عدم. تحتفظ مؤسسة ویكیمیدیا بالحقالحق في االستبدال(ح)
توافر الجائزة. وتعد الجوائز غیر قابلة لالسترداد نقًدا.

جدول زمني نموذجي (خاضع للتغییر)

)2022أكتوبر3فيیبدأالذياألسبوع-سبتمبر12فيیبدأالذي(األسبوعالمشاركةفترة

نوفمبر)21منیبدأالذياألسبوع-سبتمبر19منیبدأالذي(األسبوعالمراجعةمرحلة
سیقوم أعضاء فریق التحكیم لدینا بمراجعة جمیع المشاركات واختیار أفضل عشر مشاركات ستنتقل لمرحلة

لدینا من أعضاء مجتمع ویكیمیدیا وأخصائي موسیقىالختیار الفائز. ویتألف فریق التحكیم العالميالتصویت
.MassiveMusicالعالمیةاإلبداعیةالموسیقىوكالةمنوخبراء

دیسمبر)12منیبدأالذياألسبوع-نوفمبر28منیبدأالذي(األسبوعالتصویت
ویكیمیدیا كومنز الختیار شعارھا الصوتي المفضل.علىستتم دعوة حركة ویكیمیدیا والجمھور العام للتصویت

)2023أبریل30أقصاهموعد(فيالفائزإعالن

سیتم اإلعالن عن المشاركة التي حصلت على أكبر عدد من األصوات ووافق علیھا فریق الشؤون القانونیة لدى
مؤسسة ویكیمیدیا، وفًقا لتقدیره الخاص، باعتبارھا الفائز وتصبح "صوت جمیع المعارف البشریة!"
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