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مسابقة التمور الموريتانية 2022
دليل الفئات، الشروط العامة، المعايير، واستمارات المشاركة

المقدمــة: تعمــل جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي وضمــن أهدافهــا االســتراتيجية لتطويــر قطــاع 
نخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي علــى املســتوى املحلــي والدولــي عبــر إطــاق وتبنــي عــدد مــن األنشــطة والفعاليــات واملســابقات 
لتشــجيع املزارعيــن والباحثيــن واملهتميــن بالقطــاع الزراعــي ونخيــل التمــر وتحفيزهــم علــى اإلبــداع واالبتــكار والتميــز وبــث روح 

املنافســة الشــريفة لارتقــاء بهــذا القطــاع. 

ضمن هذه الرؤية الواعدة تأتي مبادرة الجائزة في تنظيم املهرجان الدولي األول للتمور املوريتانية بنواكشوط خال الفترة 
مــا بيــن 26 و28 أغســطس 2022، بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة فــي الجمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة والتنســيق مــع منظمــة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة )FAO(، املركز الدولي للبحوث في املناطق الجافة )ICARDA( املركز الدولي للزراعة امللحية 
)ICBA(، املنظمة العربية للتنمية الزراعية )AOAD(، املركز العربي للبحوث الزراعية في املناطق الجافة واألرا�ضي القاحلة 
)ACSAD(، اتحــاد مراكــز البحــوث الزراعيــة فــي الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا )AARINENA( الشــبكة الدوليــة لتطويــر 
 ،)DPFS( وجمعيــة أصدقــاء النخلــة باإلمــارات )IDPGN( زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور فــي الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا
الــذي يشــمل ضمــن فعالياتــه إطــاق مســابقة للتمــور املوريتانيــة لتحفيــز وتكريــم املزارعيــن مــن أصحــاب أجــود أنــواع التمــور 
املوريتانية املنتجة في مختلف مناطق الواحات املوريتانية، علمًا بأن باب املشاركة مفتوحًا لكافة مزارعي ومنتجي ومصنعي 

ومســوقي التمــور علــى مســتوى الجمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة. 

الرؤيـــــــا: تمكين مزارعي النخيل ومصنعي ومسوقي التمور املوريتانية ورفع كفاءة التمور للمنافسة بها على املستوى الدولي.
األهــداف: تهــدف املســابقة إلــى خلــق روح التنافــس اإليجابــي بيــن مزارعــي النخيــل بموريتانيــا وتطويــر النشــاط اإلبداعــي 
للوصــول إلــى مســتويات عاليــة مــن اإلنتــاج والنوعيــة لكافــة أصنــاف التمــور بالجمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة وبالتالــي رفــع 
املســتوى املادي وتشــجيع تصنيع وتعبئة التمور ألغراض التصدير وصواًل إلى تســويقها دوليًا، مع رفع كفاءة وزيادة معرفة 

املزارعيــن بالتقنيــات الحديثــة فــي عمليــات الخدمــة واإلنتــاج وتقنيــات مــا بعــد الحصــاد.

 وت�سمل امل�سابقة يف دورتها الثانية الفئات الرئي�سة موزعة على النحو التايل: 

تاريخ التسليمقيمة الجائزةاسم الفئةرقم الفئة

15 أغسطس 350002022 أوقيةأفضل شخصية خدمت قطاع النخيل والتمور1

15 أغسطس 350002022 أوقيةأفضل رابطة تشاركية خدمت قطاع النخيل والتمور2

15 - 20 أغسطس 350002022 أوقيةأفضل مزارع منتج لصنف )سكاني(3

15 - 20 أغسطس 350002022 أوقيةأفضل مزارع منتج لصنف )أحمر(4

15 - 20 أغسطس 350002022 أوقيةأفضل مزارع منتج لصنف )املهبولة(5

15 أغسطس 350002022 أوقيةأفضل منتج تراثي من مشتقات النخيل6

15 أغسطس 350002022 أوقيةأفضل منتج غذائي من التمور املوريتانية7

15 أغسطس 350002022 أوقيةأفضل مزرعة )زريبة( للنخيل 8



3

11

شروط المشاركة:
1 -  أن ُيقدم املترشح سيرة ذاتية مهنية تبين ما تم إنجازه من أعمال متميزة.

2 -  دعــم ملــف الترشــيح بالوثائــق والشــهادات الخاصــة بأهــم اإلنجــازات والنتائــج التــي تحققــت فــي خدمــة قطــاع النخيــل وإنتــاج 
التمــور بموريتانيــا.

3 -  إثبات الهوية وصورة شخصية.

آلية المشاركة:
1 - ُتســتلم ملفــات  املشــاركين فــي مقــر وزارة الزراعــة بنواكشــوط فــي ظــرف مغلــق مكتــوب عليــه إســم الفئــة  التــي تقــدم لهــا 

املترشــح فــي أجــل أقصــاه يــوم 15 أغســطس 2022. 

2 -   ملزيد من املعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف الجوال )44490140/22333447( - واتساب )43145932(.

التحكيم: 
1 -  تتولى اللجنة العلمية تحكيم كافة امللفات والوثائق املقدمة وذلك حسب معايير التحكيم التالية:  

الدرجةمعايير التحكيم

10 %عدد سنوات الخبرة

30 %املنجزات امليدانية وتأثيرها االقتصادي على الواقع الزراعي بموريتانيا

30 %املنجزات امليدانية وتأثيرها االجتماعي بموريتانيا

10 %الشهادات وجوائز التقدير التي حصل عليها

10 %استخدام التقنيات الحديثة بزراعة النخيل وإنتاج التمور

10 %تطبيق مبادئ املحافظة على البيئة

أفضل شخصية خدمت قطاع النخيل بموريتانيا
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استمارة المشاركة

الكامــل: ........................................................................................................................................................................ االســم 

.......................................................................................................................................................................................................

املهنــة واملوقــع الوظيفــي والجهــة التــي يعمــل بهــا: .....................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

الهاتف الجوال:  ......................................................................................................................................................................

البريد اإللكتروني: ...................................................................................................................................................................

ملخــص للمنجــزات التــي قــام بهــا فــي مجــال زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور بموريتانيــا: ................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

التعهد بأن جميع املعلومات التي الواردة في السيرة الذاتية و الوثائق املقدمة صحيحة و دقيقة: 

.........................................................................................................................................................................................................

التاريخ                                                                    التوقيع
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شروط المشاركة:
1 -   أن تكون الرابطة مرخصة من قبل ا لجهات الحكومية املختصة

2 -   أن يكون مكتب الرابطة مفعل ويعقد اجتماعاته بشكل منتظم ويتم تجديده بشكل دوري

آلية المشاركة:
1 -  تســلم ملفــات املشــاركين فــي مقــر وزارة الزراعــة بنواكشــوط فــي ظــرف مغلــق عليــه إســم الرابطــة وإســم رئيــس الرابطــة فــي 

تاريــخ أقصــاه 15 أغســطس 2022.

2 -  ملزيد من املعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف الجوال )44490140/22333447( - واتساب )43145932(

التحكيم:  
1 -  تتولى اللجنة العلمية تقييم ملفات املشاركة وفق معايير التحكيم التالية: 

الدرجةمعايير التحكيم

مكتــب مكتمــل ومنتخــب مــن قبــل الجمعيــة العامــة وفقــا لآلجــال القانونيــة املنصوصــة عليهــا فــي 
النظــام الداخلــي للرابطة

% 20

20 %عدد املشاريع املمولة من الرابطة لفائدة املستفيدين في الحيز الجغرافي الواحاتي للرابطة

20 %أرشيف منتظم ملحاضر االجتماعات وتقارير منتظمة ملفوض الحسابات 

20 %األثر االقتصادي واالجتماعي للرابطة )وجود أنشطة مدرة للدخل بإشراف من الرابطة(

20 %دور الرابطة في تنمية الواحات وتحسين املمارسات الزراعية وخبرة األعضاء في زراعة النخيل

أفضل رابطة تشاركية خدمت قطاع النخيل بموريتانيا
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استمارة المشاركة

اســم الرابطة التشــاركية:  ...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

االســم الكامــل لرئيــس الرابطــة التشــاركية: ..............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

الهاتف الجوال:  ....................................................................................................................................................................

البريد اإللكتروني: ...................................................................................................................................................................

التعهد بأن جميع املعلومات التي الواردة في السيرة الذاتية و الوثائق املقدمة صحيحة و دقيقة: 

.........................................................................................................................................................................................................

التاريخ                                                                  التوقيع
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شروط المشاركة:
1 -  تقتصر املشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف سكاني املنتج محليًا ضمن عبوة خاصة سعة 3 كلغ.

2 -  يجب أن تكون التمور نظيفة خالية من الحشرات والتشويه وغير مخلوطة بأصناف أخرى، ومن إنتاج موسم 2022

3 -  إفادة ملكية للمزرعة )الزريبة(  مصدر العينة صادرة عن جهة مختصة مع اثبات هوية و صورة شخصية.

آلية المشاركة:
1 -  ُتسلم اللعينات املشاركة في مقر وزارة الزراعة في الفترة ما بين 15 و20 أغسطس 2022

2 -  ملزيد من املعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف املحمول )44490140/22333447( - واتساب )43145932(.. 

التحكيم: 
1 -  تتولى اللجنة العلمية تقييم التمور املشاركة من صنف) سكاني ( وذلك حسب معايير التحكيم التالية: 

الدرجةمعايير التحكيم

40 %انتظام الشكل وحجم الثمار الظاهري ووزن الثمار )وزن خمسون تمرة(

30 %نسبة التقشر ونظافة التمور وتجانس اللون 

30 %خلو عينة التمور من التشوهات واإلصابات باآلفات واألمراض

أفضل ُمزارع ُمنتج لصنف »سكاني« 
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استمارة المشاركة

 االســم الكامل للمترشــح:  .....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

الهاتف الجوال:  ....................................................................................................................................................................

البريد اإللكتروني: ...................................................................................................................................................................

 مســاحة املزرعــة، عــدد النخيــل مــن صنــف )ســكاني(: ..............................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

التاريخ                                                                          التوقيع



9

شروط المشاركة:
1 -  تقتصر املشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف أحمر املنتج محليًا ضمن عبوة خاصة سعة 3 كلغ.

2 -  يجب أن تكون التمور نظيفة خالية من الحشرات والتشويه وغير مخلوطة بأصناف أخرى، من إنتاج موسم 2022

3 -  شهادة ملكية للمزرعة )الزريبة(   مصدر العينة صادرة عن جهة مختصة. مع اثبات هوية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
1 -  ُتسلم العينات املشاركة  في مقر وزارة الزراعة  في الفترة ما بين  15 و 20 أغسطس 2022

2 -  ملزيد من املعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف الجوال )44490140/22333447( - واتساب )43145932(.  

التحكيم: 
1 -  تتولى اللجنة العلمية تقييم التمور املشاركة من صنف ) أحمر ( وذلك حسب معايير التحكيم التالية: 

الدرجةمعايير التحكيم

40 %انتظام الشكل وحجم الثمار الظاهري ووزن الثمار )وزن خمسون تمرة( 

30 %نسبة التقشر ونظافة التمور وتجانس اللون 

30 %خلو عينة التمور من التشوهات واالصابات باآلفات واألمراض

 

أفضل ُمزارع ُمنتج لصنف »أحمر«44



10

م�شـابقة التمـور املوريتانية - نواك�شوط 2022

10

استمارة المشاركة

 االســم الكامل للمترشــح:   ....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

الهاتف الجوال:  ....................................................................................................................................................................

البريد اإللكتروني: ...................................................................................................................................................................

 مســاحة املزرعــة، عــدد النخيــل مــن صنــف )أحمــر(: ................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

التاريخ                                                                    التوقيع
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شروط المشاركة:
1 -  تقتصر املشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف ) املهبولة ( املنتج محليًا ضمن عبوة بسعة 3 كلغ.

2 -  يجب أن تكون التمور نظيفة خالية من الحشرات والتشويه وغير مخلوطة بأصناف أخرى، من إنتاج موسم 2022

3 -  إفادة ملكية للمزرعة )الزريبة(  مصدر العينة صادرة عن جهة مختصة. مع اثبات هوية وصورة شخصية.

آلية المشاركة:
1 -  ُتسلم العينة في مقر وزارة الزراعة بنواكشوط في الفترة ما بين 15 و20 أغسطس 2022

2 - ملزيد من املعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف الجوال ) 44490140/22333447( - واتساب )43145932(.

التحكيم: 
1 -  تتولى اللجنة العلمية تقييم التمور املشاركة من صنف ) املهبولة (  وذلك حسب معايير التحكيم التالية:

الدرجةمعايير التحكيم

40 %انتظام الشكل وحجم الثمار الظاهري ووزن الثمار )وزن خمسون تمرة( 

30 %نسبة التقشر ونظافة التمور وتجانس اللون 

30 %خلو عينة التمور من التشوهات واالصابات باآلفات واألمراض

أفضل ُمزارع ُمنتج لصنف »المهبولة« 55
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استمارة المشاركة

 االســم الكامــل للمترشــح: ......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

الهاتف الجوال:  ....................................................................................................................................................................

البريد اإللكتروني: ...................................................................................................................................................................

 مســاحة املزرعــة، عــدد النخيــل مــن صنــف )املهبولــة(: ............................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

التاريخ                                                                           التوقيع
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شروط المشاركة:
1 -   املشاركة مفتوحة للسيدات املوريتانيات الحرفيات أو لجمعياتهن وتعاونياتهن الحرفية

2 -   وجوب استخدام جزء من شجرة نخيل التمر في صناعة املنتج )سعف، ألياف، كرب، الخ(.

3 -   ال يجوز التقدم بأكثر من منتج واحد وأن يكون منسجما مع مفردات التراث املحلية.

4 -  اثبات هوية  مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
1 -  ُتسلم األعمال املشاركة في مقر وزارة الزراعة بنواكشوط ويغلق باب االستام يوم 15 أغسطس 2022

2 - ملزيد من املعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف  الجوال )44490140/22333447( - واتساب )43145932(.

التحكيم: 
1 -  تتولى اللجنة العلمية تقييم األعمال التراثية املشاركة وذلك حسب معايير التحكيم التالية: 

الدرجةمعايير التحكيم

25 %املهارة والجودة والحرفية في دقة صناعة املنتج

25 %الفائدة العملية من املنتج في الحياة العامة 

25 %نسبة استخدام مشتقات شجرة النخيل )سعف، ألياف، كرب، الخ( 

25 %اإلبداع واالبتكار في صناعة املنتج

6 أفضل منتج تراثي من مشتقات النخيل6
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استمارة المشاركة

 االســم الكامــل للســيدة أو رئيســة الجمعيــة او التعاونيــة املشــاركة:  ...............................................................

.......................................................................................................................................................................................................

وصــف املنتــج واســتخداماته والفكــرة االبداعيــة:  ...............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

الهاتف الجوال:  ..................................................................................................................................................................

البريد اإللكتروني: .................................................................................................................................................................

التاريخ                                                                    التوقيع
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شروط المشاركة:
1 -   يحق استخدم أي صنف من أصناف التمور املوريتانية إلنتاج مادة غذائية بطريقة آلية أو بطريقة يدوية.

2 -   يجب أن يراعي املنتج الغذائي الشروط الصحية واملواصفات الغذائية املعتمدة من قبل جهات االختصاص بموريتانيا.

3 -   اثبات الهوية  مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
1 -  ُتسلم العينات من املنتجات الغذائية  في مقر وزارة الزراعة بنواكشوط ويغلق باب االستام يوم 15 أغسطس 2022

2 -  ملزيد من املعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف الجوال )44490140/22333447( - واتساب )43145932(.

التحكيم: 
1 -  تتولى اللجنة العلمية تقييم املنتجات املشاركة وذلك حسب معايير التحكيم التالية: 

الدرجةمعايير التحكيم

30 %جودة املنتج الغذائي وطعمه 

20  %مراعاة اإلبداع واالبتكار وفنون الطهي في صناعة املنتج الغذائي 

20 %قابلية املنتج للتخزين و التداول و العمر التسويقي

30 %مراعاة الشروط الصحية واملواصفات الغذائية املعتمدة من قبل جهات االختصاص

 

أفضل منتج غذائي من التمور الموريتانية 77
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16

استمارة المشاركة

 االســم الكامــل للمشــارك:  ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة:   .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

 وصــف املنتــج:  .......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

الهاتف الجوال:  ..................................................................................................................................................................

البريد اإللكتروني: .................................................................................................................................................................

التاريخ                                                               التوقيع
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88

شروط المشاركة:
1 -   يحــق املشــاركة لجميــع املزارعيــن مــن كافــة أنحــاء موريتانيــا، علــى أن تضــم املزرعــة أكثــر مــن 50 نخلــة مــن أصنــاف التمــور 

املوريتانيــة.

2 -   ُيقدم املزارع ملف كامل للمزرعة يثبت فيه )بالوثائق والصور( كافة معايير التحكيم.

3 -   إفادة ملكية صادرة من جهة حكومية مختصة ، مع إثبات الهوية، مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
1 -  ُتسلم ملفات املشاركة من املزارعين في مقر وزارة الزراعة بنواكشوط ويغلق باب االستام يوم 15 أغسطس 2022

2 -   ملزيد من املعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف الجوال )44490140/22333447( - واتساب )43145932(.

التحكيم: 
1 -  تتولى اللجنة العلمية تقييم املنتجات املشاركة وذلك حسب معايير التحكيم التالية: 

الدرجةمعايير التحكيم

20 %العمليات الزراعية املطبقة باملزرعة، ونظافتها العامة

20 %مدى اتباع املمارسات الزراعية السليمة و كفاءة نظام الري

20 %مدى أهمية األصناف املزروعة 

20 %االستفادة من املخلفات الزراعية إلنتاج أسمدة عضوية )كومبوست(

20 %طرق الوقاية املتبعة من إصابات اآلفات و األمراض

أفضل مزرعة )زريبة( للنخيل بموريتانيا
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18

استمارة المشاركة

االســم الرباعــي الكامــل ملالــك املزرعــة : ........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... الكامــل:  العنــوان 

......................................................................................................................................................................................................

 عنــوان املزرعــة بالتفصيــل: ...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

الهاتف الجوال:  ....................................................................................................................................................................

البريد اإللكتروني: ...................................................................................................................................................................

اتعهد بأن البيانات وامللفات املرفقة دقيقة وصحيحة.

التاريخ                                                                التوقيع
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الشروط العامة لالشتراك بفئات المسابقة
1 -	   باب املشاركة بكافة فئات املسابقة مفتوح لجميع مزارعي النخيل ومنتجي ومصنعي و مسوقي التمور والباحثين والعلماء 

واملبتكرين والشركات واألفراد في الجمهورية اإلسامية املوريتانية دون استثناء.

2 -  علــى جميــع املتقدميــن لفئــات املســابقة االطــاع بدقــة علــى شــروط املشــاركة ومعاييــر التقييــم بحســب كل فئــة، الســتيفاء 
الشــروط والتوافــق مــع املعاييــر وتقديــم املســتندات املطلوبــة، وتعتبــر جميــع الشــروط العامــة وشــروط املشــاركة لــكل فئــة 
إلزاميــة لجميــع املشــاركين، وموافقــة ضمنيــة منهــم. يقــوم املشــاركون بإيــداع  ملفــات واســتمارات املشــاركة )بحســب الفئــة( 
أو بتســليم اســتمارة املشــاركة مــع العينــات )بحســب الفئــة( فــي مقــر وزارة الزراعــة فــي موعــد أقصــاه يــوم 15 أغســطس 2022.

3 -  العتماد أية فئة يجب أال يقل عدد املتقدمين لها عن ثاثة مشاركين فما فوق.

4 -	  ال يحــق ألعضــاء اللجنــة املنظمــة للمهرجــان أو ذويهــم مــن الدرجــة األولــى  املشــاركة بــأي مــن فئــات املســابقة إال إذا كانــت 
لديهــم ذمــة ماليــة  مســتقلة.

5 -	  قــد تقــوم اللجنــة العلميــة بزيــارة ميدانيــة للمــزارع لــذا فيجــب علــى مــن يتقــدم فــي هــذه الفئــات االلتــزام بتقديــم جميــع 
التســهيات إلجــراء الزيــارات امليدانيــة بالتنســيق مــع ســكرتارية اللجنــة.

6 -	  يحــق للفائزيــن بــأي مــن فئــات املســابقات الترشــح أليــة فئــات أخــرى فــي االــدورة التاليــة، وال يحــق لهــم الترشــح لنفــس الفئــة 
التــي فــازوا بهــا إال بعــد مــرور ثاثــة دورات متتابعــة مــن تاريــخ الفــوز.

7 -	  ال يحق للمشارك الواحد أن يتقدم للمنافسة على أكثر من فئة.

8 -  ال يحق للمشارك املطالبة باسترجاع العينات املقدمة للمشاركة في املسابقات.

9 -	  يحــق للفائزيــن اســتخدام شــعار املهرجــان بالــدورة التــي فــازوا بهــا )وليــس شــعار جائــزة خليفــة( علــى املــواد الدعائيــة 
بهــم. الخاصــة  والتســويقية 

10 -  تشــرف اللجنــة العلميــة علــى تحكيــم مســابقة التمــور املوريتانيــة.، حيــث تتولــى اللجنــة العلميــة تحكيــم كافــة امللفــات 
والوثائــق املقدمــة للتنافــس علــى فئــات مســابقة التمــور املوريتانيــة وذلــك بعــد إعطائهــا أرقــام ســرية حســب اآلليــة التــي تقرهــا 

اللجنــة اســتنادًا إلــى املعاييــر املعتمــدة واملنشــورة قريــن كل فئــة. 

11 -  يحــق للجنــة  العلميــة حجــب أي مــن الجوائــز لعــدم ارتقــاء املشــاركات ملســتوى الجــودة املطلوبــة أو عــدم الحصــول علــى 
درجــة 65 % مــن العامــة الكاملــة بنــاء علــى معاييــر التقييــم الخاصــة بــكل فئــة. وتعتبــر قــرارات الجنــة العلميــة نهائيــة وغيــر قابلــة 

للطعــن.

12 -  يجب على كل متقدم للمشاركة في أية فئة أن يقر كتابيا بصحة املعلومات التي يدلي بها.

13 -  يمنــح الفائــزون دروعــًا تذكاريــة ومكافــآت ماليــة خــال حفــل يقــام بفعاليــات املهرجــان الدولــي األول للتمــور املوريتانيــة 
بنواكشــوط خــال الفتــرة 26 – 28 أغســطس 2022م.
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