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الرؤية

ترتكز رؤية المزاد في أن تصبح دولة قطر مركزًا عالميا لمزادات الخيل العربية األعرق أصالة 

وأعلى جودة، وتعزيز ثقافة االهتمام بالمزادات للمشاركة في بطوالت جمال الخيل العربية 

األصيلة التي تنظم محليًا ودوليًا.

الرسالة
العربية  الخيل  وعشاق  والمربين  المالك  من  المهتمين  أمام  الفرصة  إلتاحة  المزاد  يهدف 

األصيلة، القتناء أفضل الخيل خصوصًا أن الخيل المعروضة في المزاد تكون من أجود األنواع 

وسبق لها أن فازت في بطوالت دولية وإقليمية. ويتمكن المهتمون خالل المزاد من امتالك 

سالالت الخيل العربية األصيلة األفضل في العالم، قبل المشاركة في بطولة قطر الدولية 

للخيل العربية األصيلة. 

كما يتيح المزاد ألصحاب الخيل الفرصة لعرضها للبيع، وبالتالي يلبي رغبة الراغبين بالشراء 

في  للمنافسة  الخيل  اقتناء  عبر  المميزة  الخيل  بنوعيات  ومزارعهم  مرابطهم  تدعيم  في 

بطوالت جمال الخيل أو لتدعيم إنتاجهم الخاص من الساللة العربية األصيلة.  

وتدعيم  األصيلة  العربية  الخيل  على  للحفاظ  قطر  دولة  سعي  ضمن  األهداف  هذه  وتندرج 

إنتاجها والحرص على ساللتها. 



القواعد واإلجراءات

1. يجب أن تكون الخيل المشاركة في هذا المزاد مسجلة في منظمة الواهو للخيل العربية 
االصيلة .

2. يجب تقديم ما يثبت تأّهل الخيل عند تسجيلها.

3. يجب تقديم تقرير بيطري بصيغة مناسبة صادر عن طبيب بيطري مسّجل، على أال يكون 
هذا الطبيب مالكًا للخيل.

الطلب  تقديم  إجراءات  أثناء  المنظمة  الجهة  إلى  للخيل  حديث  فيديو  إرسال  يجب   .4
والموافقة، بالمواصفات التالية: 

2 ميغابايت – أقل من دقيقة – الخيل في وضعية الحركة والوقوف.

الطلب  تقديم  إجراءات  أثناء  المنظمة  الجهة  إلى  للخيل  الدقة  عالية  إرسال صورة  يجب   .5
والموافقة، بالمواصفات التالية:

300 نقطة لكل بوصة dpi – Jpeg – صورة كاملة للخيل وأخرى للرأس والعنق بخلفية أساسية 
وواضحة.

مالحظة: يحق للجهة المنظمة قبول أو رفض الطلبات أو إيقاف أي نماذج تداخيل مشاركات 
في أي حالة من الحاالت.

مزاد كتارا للخيل العربية األصيلة 
المؤهلة  7 فبراير 2022



بنود وشروط المزايدة

البند األول
المصطلحات والتعاريف

تحمل الكلمات والمصطلحات المكتوبة في بنود وشروط المزايدة في مزاد مهرجان كتارا 
الدولي للخيل العربية المعاني المخصصة لها أدناه:

اللجنة المنظمة: هم منظمو المزاد، مهرجان كتارا الدولي للجواد العربي ونادي السباق 
والفروسية.

KIAHF   مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية

QERC   نادي السباق والفروسية

مسؤول المزاد: الشخص الذي يدير المزاد بقبول المزايدة واإلعالن عن بيع الخيول
كمشتري  الخيل  على  للمزايدة  المزاد  موقع  في  بالتسجيل  قام  الذي  الشخص  المزايد: 

محتمل خالل المزاد.
سعر الشراء: المبلغ الذي تم اإلقرار به في المزاد إلى المشتري أثناء المزايدة. 

المشتري: شخص الذي قام بالشراء خالل المزاد بموجب اتفاقية شراء .
الخيل المباعة: الخيل الذي تم بيعها في المزاد

البائع: الشخص الذي يعمل كبائع في اتفاقية الشراء.

البند الثاني
 إخالء مسؤولية اللجنة المنظمة من الخيل المباعة بالمزاد

اللجنة  وأن  للجهالة،  النافية  التامة  المعاينة  المزايدة  محّل  الخيل  عاين  بأنه  المزايد  يقّر 
المنظمة ال تقدم أي ضمانات على أي عملية شراء تتم، وعلى المشتري التأكد من حالة 
وصف الخيل ويجب عليه التأكد منها دون الرجوع اللجنة المنظمة بأي طلبات تثبت وجود تدليس 
لعملية  تبعية  أي  تحّمل  المنظمة  اللجنة  اختصاص  من  ليس  إنه  حيث  المباعة،  الخيل  يخص 
بالطرق  المزاد  الشراء لتصبح كل خيل مباعة ملكًا لصاحب أعلى مزايدة عند قيام مسؤول 
بالمطرقة. واعتبارًا من يوم المزاد يتحمل المشتري مسؤولية جميع التكاليف والنفقات ذات 
الصلة برعاية الخيل التي يتم شراؤها والعناية بها والمحافظة عليها ومراقبتها، وفي حالة 

اإلخفاق ألي مزايدة بااللتزام بهذه الشروط يتم مصادرة التأمين الخاص به.

السباق  ونادي  العربية  للخيل  الدولي  كتارا  )مهرجان  للمزاد  المنظمة  الجهات  فإن  لذا 
والفروسية( ليس عليها أدنى مسؤولية قانونية تجاه وجود أي أصابات بالخيل المباعة أو 
التأكد منها  المزايد  ذلك، وعلى  غير  أو  باطح  كونها  أو  التناسلية  بأنواعها وخاصة  أمراض 

مسبقًا دون الرجوع إلى اللجنة المنظمة بأي مسؤولية مستقبلية بعد البيع.



البند الثالث
مبلغ التأمين

ُيعّد مبلغ التأمين المسّدد من المشتري مؤقتًا حتى إتمام عملية البيع، وعليه يقوم كل مشتِر 
لخزينة  نقدًا  قطري(  ريال  ألف  عشرون  )فقط  قطري  ريال   20000 قدره  مؤقت  تأمين  بسداد 
المهرجان ليتم تخصيص رقم مزايدة لكل مشتِر مسجل وذلك لالستخدام الشخصي أثناء المزاد، 
على أن يتم رّد مبلغ التأمين بالكامل في حال عدم الشراء أو عدم تعديل أي شراء مقابل أي سعر 
شراء أو نفقات ناشئة، وتتم مصادرة مبلغ التأمين في حالة ما إذا تراجع المشتري عن إتمام البيع 

جزاء اإلخالل بشروط المزاد وتعّرض البائع جراء هذا اإلخالل لتفويت فرصة بيع خيل أثناء المزاد .

البند الرابع
 نموذج رقم 2 هو النموذج المعد إلتمام البيع

لتعريف  معّد  نموذج  الستالم  المهرجان،  في  الحسابات  لقسم  بالتوجه  المشتري  يقوم 
واسم  المزاد  كتاريخ  به  الواردة  بالبيانات  بتعبئته  ليقوم   ،2 رقم  النموذج  هو  المشتري 
البنك  واسم  به  الخاص  الحساب  ورقم  الجوال  ورقم  البريدي  والعنوان  تفصيليًا  المشتري 
النموذج  هذا  بتعبئة  فورًا  بيع  عملية  كل  إتمام  عند  المشتري  ويقوم  معه،  يتعامل  الذي 

تأكيدًا للشراء ويتم التوقيع عليه.

البند الخامس
 قبول المزايدة

ال تقبل المزايدات سوى من المزايد المسّجل الذي يحمل رقم مزايدة، وفي كل مرة يقوم 
فيها المزايد برفع رقم المزايدة الخاص به ترتفع قيمة المزايدة بمبلغ يعلنه مسؤول المزاد 

عن كل عملية بيع.

البند السادس
 عدم أحقية المالك في الرجوع عن البيع

ال يحق للمالك الرجوع عن البيع إذا ما تمت المزايدة على الخيل على أعلى سعر حتى تؤول 
إليه ملكية الخيل المعروضة في المزايدة.

البند السابع
تحديد السعر األدنى لبيع الجواد 

يجب علي البائع الذي يرغب في تحديد سعر للجواد في المزاد،  تحديد سعره في يوم 
تسجيل الجواد وتعبئة نموذج تحديد سعر الجواد في مكتب تسجيل الخيل – نادي السباق 

والفروسية ولن يقبل أي تحديد للسعر بعد 2022/2/1.



البند الثامن
من  حرم  وإال  الدفع  عن  االمتناع  أو  عطائه  بسحب  المزاد  عليه  رسا  مزايد  ألي  يسمح  لن 

االشتراك في أي مزاد يقام بالمهرجان.

البند التاسع
 معاينة الخيل

نافيًا  علمًا  الخيل  بحالة  عالمًا  المتقدم  ويعتبر  شرائها،  قبل  الخيل  للشراء  المتقدم  ُيعاين 
للجهالة ويتم البيع على أساس حالة الخيل المباعة ومكان تواجدها.

البند العاشر
رسوم المزاد

تفرض رسوم بنسبة 5٪ من اإلجمالي على كل خيل يتم بيعها تحصل لصالح مهرجان كتارا 
الدولي للخيل العربية حتى إذا لم تتم إجراءات البيع.

البند الحادي عشر
سداد مبلغ الشراء وملء نموذج نقل الملكية

يقوم المشتري بملء نموذج متواجد بقسم تسجيل الخيل بنادي السباق والفروسية والمعد 
لنقل ملكية الخيل المشتراة مع سداد القيمة كامال لنادي السباق والفروسية نقدًا أو بشيك 
مقبول الدفع، على أن يتم نقل الملكية وتغيير جواز السفر بعد سداد المبلغ كاماًل أو صرف 

قيمة الشيك.

البند الثاني عشر
 نقل الخيل المشاركة بالمزاد

على كٍل من المشتري والبائع القيام بإخراج ونقل الخيل من مكان المزاد فور انتهاء المزاد 
مباشرة، وفي حال عدم القيام بذلك يتم توقيع غرامة قدرها 2.000 ريال قطري )ألفا ريال 
قطري( عن كل يوم تأخير، ولن ُيسمح بأي استثناء في هذا الشأن، وبالنسبة للخيل التي 
يتم شراؤها من قبل مشتري من خارج دولة قطر فسوف يقوم المهرجان بنقلها بعد المزاد 
الغرامة المذكورة أعاله  تزيد عن 15 يومًا يتم بعدها تطبيق  النادي لمدة ال  إلى اسطبالت 
يتحمل  وال  للخيل  غرفة  فقط  يوّفر  المهرجان  بأن  علمًا  مباشرًة،  المعني  المشتري  على 

الرعاية الصحية وأكل الخيل أو ما يتعلق بذلك.

البند الثالث عشر
 األفراس الُبطح

ُيخلي المهرجان مسؤوليته في حالة بيع الفرس في المزاد وهي باطح بحسب إفادة مالك 
 )DNA( الفرس، وتبين فيما بعد عدم صحة الحمل، وأيضًا إذا ولدت وتبين بعد التحليل جينيًا



عدم تطابق األب وفقًا لما هو مذكور في شهادة التشبيه.
ُيخلي المهرجان مسؤوليته في حالة بيع الفرس مع مولودها في المزاد، وتبين فيما بعد 
وبناًء على التحليل جينيًا )DNA( عدم تطابق األب أو األم أو كليهما وفقًا لما هو مذكور في 

شهادة التشبيه.

البند الرابع عشر
 مبدأ الشفافية بين المزايدين

واستنادا لمبدأ الشفافية بين المزايدين تلزم اللجنة المنظمة  الجميع وخاصة البائعين بعدم 
إعطاء أي منشطات للخيل المباعة والمعروضة بالمزاد إلظهارها بحالة صحية جيدة، وفي 
حالة ما إذا ثبت ذلك يحق للمشتري رفض أو قبول الخيل بالحالة التي اشتراها دون تدخل أو 
التزامات تقع على عاتق المهرجان بل يحق للمشتري في حالة الرفض رد القيمة التي قام 
بسدادها مع أحقية المهرجان في النسبة المقررة له والمتفق عليها بموجب قواعد المزاد.

البند الخامس عشر
 سداد المشتري نسبة 20٪ من مبلغ المزايدة على الخيل يوم المزاد

الخيل  على  المزايدة  مبلغ  من  األقل  على  نقدًا   ٪20 نسبة  بسداد  بالقيام  المشتري  يلتزم 
تخصم من  أو  المزاد  انتهاء  بعد  المبلغ  باقي  يقوم بسداد  أن  المزاد، على  يوم  المشتراة 
الجوائز الخاصة به لدى المهرجان إذا كان المشتري له خيل تشارك في بطرلة جمال الخيل 

العربية األصيلة بالمهرجان.

البند السادس عشر
 حالة إخفاق المشتري في سداد القيمة كاملة في الموعد المتفق عليه

في حالة إخفاق المشتري في سداد المبلغ كاماًل في الموعد المحدد للسداد تؤول ملكية 
الخيل المباعة إلى المالك األصلي دون إنذار أو إخطار بالسداد على أن يتم مصادرة التأمين 

المدفوع من المشتري لصالح الجهة المنظمة.

البند السابع عشر
 قانون المزايدات رقم 26 لسنة 2005

فيما لم يرد نص في تلك البنود يطبق بشأنها قانون المناقصات والمزايدات رقم 26 لسنة 
2005 لدولة قطر.

البند الثامن عشر
أو  برونزية   او  فضية  او  ذهبية  ميداليات  على  حاصلة  تكون  ان  المشاركة  الخيل  على  يجب 
حاصلة علي المركز األول او الثاني او الثالث في بطوالت محلية او دولية في الفترة 201٨ 

الى السنة الحالية 



البند التاسع عشر
نقل ملكية الخيل

 يجب ان يكون الشخص الذي سيقوم بالتسجيل للمزايدة  هو نفس الشخص )المشتري ( ولن 
يسمح بالتنازل ألي مالك آخر اثناء وبعد المزاد أال عن طريق نقل الملكية.

مالحظات مهمة
إجراء  أو مشتري في أي  بائع  تجاه أي  للمزاد أي مسؤولية  المنظمة  اللجنة  تتحمل  1. ال 

يخص المزاد، حيث إن حدود مسؤولية اللجنة المنظمة تنحصر في الجانب التنظيمي فقط.

)البائع(  القديم  المالك  بين  يقع  قد  خالف  أي  بشأن  مسؤولية  أي  المهرجان  يتحمل  ال   .2
والمالك الجديد )المشتري(، وتطبق شروط المزاد على أي خالفات.

3. الحد األدنى لبداية السعر في المزايدات هو 2000 ريال قطري، وذلك باستثناء المزايدات 
الخاصة بسالالت الخيل المخلوطة.




