
	  

	مــزاد نــادي الواحــة للخيــول – شروط البيـع  
إدارة نــادي الواحــة للفروسيــــة

أ – شروط قبول البيع :

يضمن املالك أن جميع الخيول املشاركة فاملزاد متوافقه مع الشروط التالية : 
أن جميع الخيول مسجلة لدى جمعية اإلمارات للخيول العربية.  .1

أن جميع الخيول املسموح لها بدخول حلبة البيع مجازه من الجمعية.  .2

ب – تسجيل املشترين :

يراعى بالنسبه لكل مشتري من املزاد : 

أن ال يقل عمره عن 18  	سنه .  •

تعبئة وتوقيع نموذج التسجيل للمزاد الذي يوفره نادي الواحة.  •

إيداع مبلغ تأمني بقيمة عشرة آالف درهم إماراتي فقط ويمكن هذا إليداع املشتري من الحصول على  •

رقم يؤهله للمزايدة على الخيول املخصصة للبيع في هذا املزاد " رقم املزايدة "علماً بأن رقم املزايدة باسمه و معد 
لألستخدام الشخصي فقط ويكون املشتري املحتمل املسجل رقم املزايده باسمه مسؤوال شخصياً عن جميع 

املشتريات و رسوم الحفظ واألتعاب املتصلة بما يتم ترسيته على رقم املزايدة ذلك . 
يسترد اإليداع بالكامل في حالة عدم الشراء أو تتم تسويته مقابل أي سعر شراء أو أتعاب حفظ يتم الترتيب  •

إلسترداد 
•        األيداع خالل سبعة أيام من البيع .

ج – قبول املزايدات :

تقبل املزايدات فقط من املشاركني املسجلني في املزاد والذين لديهم رقم مزايدة.  •

يتم البيع على مسؤولية املشتري دون ضمان على أية عملية شراء.  •

تصبح كل دفعة مطروحه في املزاد ملكاً للمزايد األعلى سعراً عند نزول مطرقة مشرف املزاد وتنتقل جميع  •

املخاطر 
املرتبطة بالحصان إلى املشتري عندئذ. 

يتحمل املشتري املسؤولية عن كافة التكاليف واملصاريف املتعلقة بالعناية بذلك الحصان وتعهده ومراقبته وفي  •

حال 
إخالل املشتري بهذا الشرط فأنه يفقد حقه في املبلغ الذي أودعه . 

عند أتمام كل عملية بيع يقوم املشتري بتعبئة وتوقيع نموذج (التنازل) .  •
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د – الدفع :

يتم دفع كامل قيمة الشراء ورسوم الحفظ إلى النادي خالل  3  	ايام من البيع ، وفي حالة تخلف املشتري عن دفع  •

كامل القيمة خالل هذه 
املدة يعتبر الغياً وترد ملكية الحصان إلى مالكه األصلي ، كما يسقط حق املشتري في املبلغ الذي قام بإيداعه ، وتحويل 

املبلغ إلى مالك الخيل 
مع أخذ قيمة %5  	من اإليداع وذلك عن عمولة النادي. 

جميع املدفوعات يجب أن تتم من خالل اإلدارة الخاصة باملزاد نقداً .  •

يتم األعتناء بجميع الخيول فترة املزاد فقط ، وفي حال عدم أستالم الحصان بعد املزاد يحمل على املشتري  •

رسوم حفظ ورعاية بواقع  100درهم عن كل يوم أضافي . 
عند أستكمال عملية الدفع يستوجب الحصول على قرار أستالم الخيل من إدارة النادي املنظمه للمزاد.  •

ه - االستالم : 

يتعني على املشتري تقديم ) نموذج استالم الحصان ( إلى ممثل األسطبل عند استالم الحصان .  •

ال يجوز تسليم أي من الخيول املباعه من غير قرار االستالم الصادر من إدارة النادي املنظمه للمزاد وغير ذلك  •

يعتبر مخالفه ألنظمة املزاد. 

و – فض املنازعات : 

لدى نشوب أي نزاع له صلة بأي أمر متعلق بأية عملية بيع يكون قرار لجنة املزاد نهائياً وملزماً لجميع األطراف .  •

اسم املزايد الثالثي: …………………….............            توقيع املزايد: ..........................................  
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