
 شروط المزاد العامة 
 

 الرؤیة 
في بطوالت  والمشاركة  تعزیز  االھتمام    .  .مزادات الخیل العربیةمرموقاً في  أن تصبح دولة قطر مركزاً عالمیًا   

 الخیل العربیة  التي تنظم محلیاً ودولیاً. 
 

 الرسالة
ان الخیول العربیة ھي  ،  خاصة  خیول عربیة اصیلة  الفرصة أمام مالك ومربي وعشاق الخیل   القتناء   اتاحة
یكمن الھدف في تشجیع وتمكین المشاركة سبق لھا أن فازت في بطوالت دولیة وإقلیمیة.  اذ  أجود األنواع     من  

 في بطوالت قطر للخیل العربیة. 
مرابطھم    زاد من اثراء  ویمّكن المشاركین في المیتیح المزاد ألصحاب الخیل الفرصة لعرض خیولھم للبیع،  

  . بطوالت اللمنافسة  في ا  یمكنھا بنوعیة خیل  ومزارعھم
 .تشجیع مربي الخیول اتباع اعال المعاییر في انتاج السالالت ویتیح ایضاً  

 
 البند األول 

 والتعاریفالمصطلحات 
تحمل الكلمات والمصطلحات المكتوبة في بنود وشروط المزایدة في مزاد مھرجان كتارا الدولي للخیل العربیة  

 المعاني المخصصة لھا أدناه: (فیما یلي" شروط الزاد العامة") 
 مھرجان كتارا الدولي للخیل العربیة. و منظمو مزاد اللجنة المنظمة: 

KIAHF : للخیل العربیة. مھرجان كتارا الدولي 
لحي الثقافي وفقًا لشروط المزاد العامة لمؤسسة  الفي    2023المزاد المقرر عقده في السادس من فبرایر  المزاد:  

 الموضحة في كتالوج المزاد.العناصر و ةالعام
واعالن بیع    ات المزاید ، لقبول  إدارة المزاد من اجل  الشخص المعین من قبل اللجنة المنظمة  مسؤول المزاد:  

 العناصر. 
لمزایدة  كمشتري محتمل خالل  للمشاركة في  االذي یقوم بالتسجیل لدى اللجنة المنظمة  الشخص  ھو  المزاید:  

  المزاد وفقاً لشروط المزاد العامة.

 في كتالوج المزاد.  معّرف عنھ "الخیل، أو الشبوة، أو الجنین" كما ھو مرقّم و: العنصر

  من قبل مسؤول المزاد خالل أعلى مزاید  على اعلى  المزاد    على اساسھ ارساء  ي تم  المبلغ الذ سعر الشراء:  
  المزایدة.

 رست علیھ المزایدة وفقاً للشروط المزاد العامة. الذي ھو اعلى المزایدین المشتري:  
 تم بیعھا في المزاد.  ھو العنصر الذي : العنصر المباع  

 المسجل في المزاد.  العنصر مالك البائع: 
 

 البند الثاني
  اللجنة المنظمة إخالء مسؤولیة 

ھي كما تم تزویدھا من قبل البائع دون اي   ا العناصر المعّرف عنھا والواردة في كتالوجبعلمھ ان  یُقّر المزاید  
معاینة تامة  بمجرد مشاركتھ في المزاد، یقر المزاید ویؤكد انھ عاین    ضمان لصحتھا من قبل اللجنة المنظمة.

  . قدّم أي ضمانات على أي عملیة شراء تتمالعناصر المدرجة في الكتلوج وان اللجنة المنظمة ال  ت نافیة للجھالة 



یة اللجنة المنظمة یشمل الحالة التي یتبین فیھا ان مواصفات العناصر المباعة في المزاد ال ان اخالء مسؤول
ان في حال اجراء  او غیر باطحة  تتطابق مع الوصف المعطى من قبل البائع او في حال تبین الحقاً ان الفرس

 تبین ان الساللة لیست مطابقة لتلك الواردة في الشھادة   DNAفحص ال 
 واللجنة المنظمة أیة مسؤولیة عن النزاعات التي قد تنشأ بین المشترین والبائعین.  مسؤول المزاد ال یتحمل 

الدولي للخیل العربیة) لیس علیھا أدنى مسؤولیة قانونیة تجاه  المنظمة للمزاد (مھرجان كتارا  لذا فإن الجھة 
ود أي إصابات بالخیل المباعة أو أمراض بأنواعھا وخاصة التناسلیة أو كونھا باطح أو غیر ذلك، وعلى  وج

المزاید التأكد منھا مسبقاً واالطالع على الشھادات الطبیة الخاصة بھا دون الرجوع إلى المھرجان أو النادي 
 بأي مسؤولیة مستقبلیة بعد إتمام عملیة البیع. 

المزاید  بأنھ    یقر،    حق في شبوة او جنبنبالمزاد تتمثل بالمشمولة  التي  تكون العناصر  الخاصة  حاالت  الفي  
أن ھناك خطًرا محتمالً لوقوع حادث أو إصابة، أو المرض أو الوفاة مرتبطة بتربیة  ویوافق على  یدرك تماماً  

جمیع مخاطر الحوادث أو اإلصابة أو المرض أو تحمل  المزاید طواعیة   . یقبلالخیول ورعایة الفرس والمھر
المذكور   للفرس  التحدید من  الي سبب كان، ویعفي  أو المھر ویحرر  و/الوفاة  المنظمة على وجھ    ایة اللجنة 

فاة  المرض أو والصابة أو  اإلحادث أو  مثل ھذا العن  او مطالبة مھما كانت والي جھة كانت ناتجة  المسؤولیة  
 ال تقدم اللجنة المنظمة أي ضمانات للحمل أو تسلیم المھر حي. . أو المھر  و/للفرس 

 
 البند الثالث 

 ید ومبلغ إیداع المزایدة اتسجیل المز
المزایدین    . لھذه الغایة، یتوجب على  فقط من مزاید مسجل لدیھ رقم مزایدة  المشاركة في المزاد  سیتم قبول  

في مكتب المحاسبة  نقداً     لایر قطري (عشرون ألف لایر قطري فقط)  20.000ملء استمارة تسجیل وإیداع مبلغ  
   . یتملالستخدام الشخصي أثناء المزاد  مزاید  یتم تخصیص رقم مزایدة لكل  الخاص باللجنة المنظمة وبناًء علیھ

  2022لعام  ل  )  4(   لقانون رقما    زاد على المزاید. عمالً باحكام  ارساء اي مردّ مبلغ التأمین بالكامل في حال عدم  
لایر قطري (خمسون    50،000  تجاوز سعر العنصر المباع مبلغ  تنظیم استخدام النقد في المعامالت ، وفي حالة  ب

الكامل  بالعنصر المباع  ألف لایر قطري)، سیتم إعادة المبلغ المودع إلى المشتري مقابل إثبات دفع المشتري ثمن  
 للجنة المنظمة.من قبل إلى الحساب المصرفي المحدد  حوالة مصرفیة شیك أو بموجب 

 
 البند الرابع

 الكشف على  عناصر المزاد

یعتبر مطلعاً على حالة العناصر  بصورة منافیة  قبل الشراء و  حالة عناصر المزاد  على المزاید فحص  یتوجب   
 .یُتمم البیع وفقاً للحالة التي تكون علیھا العناصر المباعة ومكان/اماكن تواجدھا.  للجھالة. 

اللجنة المنظمة    الرجوع علىدون    العنصر  یجب على المزاید التحقق من الحالة (بما في ذلك الطبیة) ووصف  
لن تتحمل اللجنة المنظمة أدنى مسؤولیة عن أي إصابات أو    . بناًء علیھ،المباعة  ربالعناص مطالبات تتعلق اي  ب

 أمراض من أي نوع وخاصة األمراض التناسلیة والحمل وما إلى ذلك، التي یتم العثور علیھا قبل أو بعد بیع 
 . العناصر

 
 البند الخامس 

 الحد األدنى لسعر البیع  /التحفظ 



في المزاد تحدید سعره المحجوز    للصنف المعروض  أدنى  سعر    /وضع تحفظ  یجب على البائع الذي یرغب في   
 التسجیل.تاریخ لن یتم قبول أي تحدید للسعر بعد  .لمزاد ا   في العنصر في یوم تسجیل 

 

 البند السادس 

 مبادئ الشفافیة 

 .بالسعر المحدد   العنصر  عرضھ عرًضا حقیقیًا لشراء  استنادًا إلى مبدأ الشفافیة، یقر المزاید ویضمن أن یكون   
أو تعدیلھا بالتواطؤ (أو وفقًا ألي    تحدیدھا  یجب أن تكون جمیع المزایدات المقدمة بحسن نیة ویجب أال یتم  

بنوایا  ترتیب أو اتفاق) مع أي طرف ثالث بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر توفیر معلومات متعلقة  
 البیع.  بمجریات أو محاولة التالعب  المزایدة 

حة جیدة، وفي حالة  في المزاد لتظھر بصالمسجلة كعناصر  بعدم استخدام المنشطات للخیل      ویتعھد     یقر البائع  
ثبوت استخدام ھذه المنتجات المحظورة ، یحق للمشتري رفض أو قبول الحصان في الحالة التي تم شراؤھا فیھ 

وأي قیمة مدفوعة سیتم ردھا دون اإلخالل بأي حق آخر یمكن أن تتمتع بھ اللجنة المنظمة   الزام  دون تدخل أو  
 والمشتري وفقًا للقانون. 

 

 السابعالبند 

 المزایدة  بشروط قبول ال

اثناءمن خالل   المزایدة  المز  المشاركة في  یقبل  العامة وأي االمزاد،  المزاد  االلتزام بشروط  ید ویوافق على 
  .شروط خاصة تعلنھا اللجنة المنظمة قبل المزاد 

لكل معاملة  مسؤول المزاد   زیادة قیمة العطاء بمبلغ یعلنھ    یتم  في كل مرة یقوم فیھا مزاید برفع رقم مزایدتھ،  
األعلى الذي    یكون  المزاید وحده،    مسؤول المزاد   للسعر، ووفقًا لتقدیر      حد أدنىححفظ / مع مراعاة أي    .بیع
یقر المزاید   العنصر.  ،  ھو مشتري  حددھا مسؤول المزاد  یخالف شروط المزاد العامة  أو أي شروط أخرى    لم

او بمھر لم یولد بعد شبوة أو جنین ب یتعلق المدرج في المزاد العنصر بأنھ في الحاالت المحددة التي یكون فیھا 
ومصاریف  على سبیل المثال ال الحصر برسوم    المتعلقة  الرسوم  أو مصاریف    اي من  فإن سعر الشراء ال یشمل  

الحجز، رعایة الفرس یومیًا، والنفقات البیطریة، والتكالیف المرتبطة بشحن السائل المنوي المجمد أو المبرد،  
الھیولى   داخل  المنویة  الحیوانات  بحقن  المرتبطة  الرسوم  أو  التكاثر،  إعادة  ورسوم  المھر،  تسجیل  ورسوم 

)ICSIر الناتج عن ھذا التكاثر یخضع لجمیع القواعد واللوائح المعمول بھا في سجل السالالت  )، وتسجیل المھ
في مكان تربیة المھر أو تسلیمھ، ویدرك المزاید أنھ یتحمل مسؤولیة الحصول من البائع على جمیع المعلومات  

 المشاركة في المزاد. قبل  المتعلقة بالرسوم والعقد 
 صاریف ورسوم نقل. أن سعر الشراء ال یشمل أیة م 
 

 البند الثامن
  "۲رقم نوذج  "  تعریف المشتري نموذج 



الى مكتب المحاسبة الخاص التوجھ  تأكید الشراء فوراً  المشتري    فور اتھاء المزاد على كل عنصر، یتوجب على  
  یتم تعبئة نموذج تعریف المشتري   ).۲النموذج رقم    (ستالم نموذج تعریف المشتري  في للجنة المنظمة من اجل  ا

البریدي ورقم الجوال ورقم الحساب    المطلوبة  بالبیانات   والعنوان  بھ كتاریخ المزاد واسم المشتري تفصیلیاً 
تسدید كامل ثمن المشتري   باالضافة الى تعبئة النموذج،  یتوجب على  .الخاص بھ واسم البنك الذي یتعامل معھ

 والة مصرفیة.البیع بموجب شیك مصرفي او ح
 

 البند التاسع

 المخاطر نقل 

المزاد،   قبل مسؤول  البیع من  ارساء  التكالیف    فور  المسؤولیة عن جمیع  تحمل  ویوافق على  المشتري  یقر 
 المشتراة. العنصر والنفقات المتعلقة بالعنایة ورعایة ونقل 

 

 البند العاشر 

 العنصر نقل الملكیة وتسلیم 

المشتراة   العنصر  لنقل ملكیة    KIAHFیجب على المشتري ملء نموذج متاح في مكتب تسجیل الخیول في  
المشتراة،    المتعلقة بطبیعة العنصر  الخاصة  باستثناء الحاالت    .المشتراة  كامل قیمة  العنصر دفع    ما یثبت  وتقدیم  

في حسابات اللجنة المنظمة أو    كامل ثمن المبیع  وتغییر جواز السفر بعد استالم  العنصر  یتم نقل الملكیة وتسلیم  
 تحصیل قیمة الشیك. 

) فرس تحمل جنیناَ (بدون  1على أنھ في الحاالت المحددة التي تكون فیھا عملیة الشراء ( یقر المشتري ویوافق
البائع في  البائع والمشتري في عنوان  بین  المولود  المھر  تسلیم  بعد)، سیتم االتفاق على  یولد  لم  الذي  المھر 

ون الفرس األم)، سیتم االتفاق  ) المھر غیر المولود (بد 2(   أشھر بعد الوالدة الفعلیة للمھر،  6غضون حد أقصى  
  ة الفعلی  الوالدة  أشھر كحد أقصى بعد    6في غضون    البائععلى تسلیم المھر بین البائع والمشتري على عنوان  

 للمھر.

 

 البند الحادي عشر

 KIAHF عروض/بطوالت في 2023لعام للمشاركة في امسجلة سابقًا بعناصر  الشروط الخاصة المتعلقة 

المدرجة في كتالوج المزاد قد تكون مسجلة مسبقًا للمنافسة في أحد العروض   العناصرأن بعض  بعلمھ  یقر المزاید  
التي ینظمھا مھرجان كتارا الدولي للخیل العربي ولھذا الغرض، یجب إكمال نقل الملكیة كما ھو مذكور في  

التسجیل في    انجاز  )  2الدفع، أو(  اجراء  )  1في (تخلّف    أي    ان .العروض/البطوالت أعاله قبل بدء    10المادة  
أو( المناسب،  المنظمة3الوقت  اللجنة  اإلخطار    (   ً ملكیة    رسمیا تعھد    العنصر  بنقل  على  المشتري  وتوقیع 

باالمتثال لجمیع قواعد ولوائح العرض وأي التزامات مالیة ذات صلة، سینتج عنھا أن اللجنة المنظمة ستتعامل  



وأي جوائز یتم ربحھا سیتم تسلیمھا إلى البائع دون أي مسؤولیة على    للعنصر  لمالك الوحید  مع البائع باعتباره ا
 اللجنة المنظمة. 

 

 البند الثاني عشر

 عدم أھلیة المالك إللغاء صفقة البیع  

 إغالق التسجیل.  بعد  في المزاد  العنصر ال یجوز للبائع إلغاء تسجیل  

 

 البند الثالث عشر 

 المزاید ورفض الدفع ب اسحان 

 لن یُسمح ألي مزاید بسحب عرضھ أو رفض الدفع. 

لخرق شروط    مبلغ االیداع  في حالة عدم إنھاء المشتري لعملیة البیع وفقًا لشروط المزاد العامة، یتم مصادرة  
ون وللجنة  المزاد العامة دون اإلخالل بأي حقوق أخرى یمكن أن تتمتع بھا اللجنة المنظمة والبائع وفقًا للقان 

 .KIAHFنظم في  من المشاركة في أي مزاد مستقبلي یُ  المزاید  المنظمة الحق في منع 

  

 البند الرابع عشر

   KIAHF موقعمن  ازالة العنصر 

 ازالة  ، یجب على كل من المشتري والبائع    KIAHFفي    بطولةباستثناء حالة مشاركة الخیل في عرض /  
تطبیق غرامة  الى  یؤدي    ان عدم االزالة  سوف   بعد اتمام البیع.  مباشرة   KIAHF  موقع  من    العنصرونقل  

لایر قطري (عشرة آالف لایر قطري فقط) عن كل یوم تأخیر، ولن یسمح بأي استثناءات في   10.000قدرھا  
 ھذا الصدد. 

 

 البند الخامس عشر  

 عند المنبع  رسوم البیع والضرائب المستقطعة 

تمثل   نسبة  البائع  الشراء  10  تفرض على  .٪ من سعر  المنظمة  اللجنة  الغایة،    لمصلحة  البائع  لھذه  ویوافق 
٪ من سعر الشراء 10ویفوض اللجنة المنظمة بشكل غیر قابل للنقض بخصم الرسوم المذكورة أعاله بنسبة  

أي    قیمة  ن تقتطع من سعر الشراء  قبل تحویل مبلغ البیع إلى البائع، عالوةً على ذلك، یحق للجنة المنظمة أ



للقوانین القطریة   (ان توجبت) على االیرادات الناتجة عن المزاد طبقاً  أو رسوم جمركیة    عند المنبع  ضریبة  
 على عائدات المزاد . 

  

 البند السادس عشر 

 القانون الواجب التطبیق والمحاكم المختصة  

 . في النظر باي نزاع متعلق بالمزاد وتختص المحاكم القطریة  تسري قوانین دولة قطر  

 


