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تــمـهـيـد:
حيث عبر المنتفع بالخدمة بعد إطالعه على المهام المنوطة للمؤسّسة الوطنيّة بفعل القانون عدد
 23لسنة  1822المؤرّ خ في  11جويلية  1822المتعلّق بإحداثها وعلى ك ّل النصوص المنقحة أو
المتممّة له كالنصوص المتعلّّّ قة بتنظيمها الداخلي ،عن رغبته في الفوز في جملة من خدمات
المؤسّسة مؤكدا على صحة ك ّل المعطيات والتصاريح التي سيق ّدمها لها معترفا بصورة مسبقة بك ّل
المسؤوليات التي يمكن أن تنجرّ له في صورة اكتشاف أي تحريف للحقائق؛
وحيث اعتبارا للمهام القانونيّة المنوطة للمؤسّسة والمتعلّقة خاصة بتنميّة وبرمجة وإنجاز ومتابعة
األعمال الرامية إلى تحسين النسل للخيول والتشجيع على تعاطي تربيّة الخيل وإعانة اإلسطبالت
الخاصّة والمؤسّسات التي تتعاطى تربيّة أو استغالل الخيل قبلت المؤسّسة الوطنيّة بذلك حسب
الشروط اآلتية الذكر.
لذا وقع االتفاق والتراضي بين الطرفين على ما يلي:
األول:
 -الـفــصـل ّ

تقبل المؤسّسة الوطنيّة لتحسين وتجويد الخيل حسب طاقات االستيعاب بأن تضع على ذمّة المنتفع
بالخدمة ،الذي يقبل ذلك ،إحدى إسطبالتها وذلك لتمكين هذا األخير من إيواء خيوله المبينة
بالملحق عدد  1التي يصرّ ح ويعترف بملكيته لها و يصرّ ح بسالمتها ومعافاتها وبتلقيحها ض ّد
مرض زكام الخيل و داء الكلب وذلك بغاية تجويدها وذلك حسب الشروط وااللتزامات المبنيّة بهذا
العقد.

 الـفــصـل الـثـانـي :اإلقـامـة .1-2شـروط اإلقـامـة
تقبل األفراس الغير الحارزة بإسطبالت المؤسّسة بداية من  11فيفري واألفراس الحارزة 21
يوما قبل تاريخ الوالدة.
 1-1-2الـوثـائـق:

يجب أن تكون خيول المنتفع بالخدمة عند دخولها لإلسطبالت في حالة صح ّية ج ّيدة ومصحوبة
بـالوثائق التاليّة :
 بدفتر مرافقة يحمل اسمه كمالك مسجّ ل لها و يبيّن جدول التطعيمات ض ّد مرض زكام الخيلو مرض الكلب ويحمل التأشيرة المتعلّقة بهذه التطعيمات على أن يكون قد مضى على
تاريخ التلقيح  11أيام على األقل و  01يوما على األكثر.
 -شهادة تسفيد لسنة الفارطة (بالنسبة لألفراس التي ت ّم تسفيدها في الموسم الفارط).

كما يصرّح ويلتزم المنتفع بالخدمة بأنّ ال يدخل إلسطبالت المؤسّسة الوطنيّة إالّ خيوال
مؤمنة.
و يلتزم بتعيين طبيب بيطري يسهر على الحالة الصحيّة لخيوله طيلة م ّدة إقامتها
باإلسطبالت ضمن االلتزام المضمن بالملحق عدد  3لهذا العقد.
 2-1-2الـزيـارة:

يلتزم المنتفع بالخدمة بعدم زيارة الخيول المذكورة خارج األوقات اإلدارية ويتحمل ك ّل
التبعات التي يمكن أن تنجر عن إخالله بهذا اإللتزام.

 3-1-2الــمـرض:

وفي صورة ما إذا تب ّين وجود مرض معدي لدى خيول المنتفع بالخدمة بعد دخولها لدى
اإلسطبالت ،يلتزم هذا األخير بتنفيذ قرارات السلطة البيطر ّية التابعة لإلدارة العا ّمة
للمصالح البيطر ّية حال توصله بإعالم من قبل المؤسّسة الوطنيّة في ذلك وإالّ فإنّ سكوته
يعتبر بقوّ ة القانون ترخيصا صريحا للمؤسّسة لتنفيذ هذه القرارات نيابة عنه وفي هذه الحالة
يتحمّل ك ّل المصاريف والتبعات المنج ّرة عن ذلك.
 4-1-2إنـهـاء اإلقـامـة:

تنتهي فترة اإلقامة وجوبا بعد إعالم المؤسّسة الوطنيّة المنتفع بالخدمة بالنتيجة اإليجابيّة
للتسفيد وفي ك ّل الحاالت في آخر موسم التسفيد الذي ينتهي بحلول تاريخ  31جوان
من ك ّل سنة إداريّة.
ويلتزم ويتعهد المنتفع بالخدمة بإخراج خيوله من إسطبالت المؤسّسة الوطنيّة حالة توصله
بإعالمها بالنتيجة اإليجابيّة للتسفيد وفي ك ّل الحاالت بحلول تاريخ  11جويلية من ك ّل سنة
إداريّة .ويعتبر عدم إخراجه لخيوله بحلول يوم  11جويلية من ك ّل سنة إداريّة تصريحا
قانونيا بقوّ ة القانون للتخلّي عنها لفائدة المؤسّسة الوطنيّة التي تحبس الخيول المذكورة و
يمكن لها أن تطلب بمقتضى إذن على عريضة تعيين خبير مختص لتقييمها واإلذن ببيعها
على أساس األسعار المح ّددة من قبل الخبير المذكور واستخالص مستحقاتها من ثمن البيع
وتأمين المبالغ المتبقيّة إن كانت باسم المنتفع بالخدمة لدى الخزينة العامّة للبالد التونسيّة وإن
ّ
يحق لها مواصلة
لم تتم ّكن المؤسّسة الوطنيّة من استخالص كامل ديونها بعد عمليّة البيع
ك ّل اإلجراءات القضائيّة ض ّد المنتفع بالخدمة الستخالصها بصورة كاملة.و ال يمكن للمنتفع
مساءلتها عن أي مسؤوليّة كانت.
ويمكن للمدير العام للمؤسّسة بناءا على مطلب كتابي يق ّدمه المنتفع بالخدمة قبل تاريخ 11
جويلية أن ّ
يرخص بصفة استثيائ ّية لبعض المربين في ابقاء خيولهم بإسطبالت المؤسّسة
بعد يوم  11جويل ّية وفي هذه الحالة يقع الترفيع في المعلوم اليومي إلقامة الخيول.
 -2-2مـعـلـوم اإلقـامـة

عيّن المعلوم اليومي إلقامة ك ّل خيل من خيول المنتفع بالخدمة المذكورة بالملحق عدد 1
لهذا العقد على النحو التالي:
إسطبالت سيدي ثابت و البطان

إسطبالت رقادة و المكناسي وبن قردان

فرس غير حارزة

 20,,,دينار

 70,,,دينار

فرس حارزة أو متبوعة

 80,,,دينار

 20,,,دينار

مهر

 20,,,دينار

 70,,,دينار

تخص خدمة اإلقامة فقط دون الخدمات األخرى
ويعترف المنتفع بالخدمة وأنّ هاته المعاليم
ّ
سواءا المبنيّة بهذا العقد أو التي تحتاجها خيوله والمضمنة بالتعريفة المضبوطة من قبل
المؤسّسة الوطنيّة التي يعترف صراحة بإطالعه عليها وبقبولها والتي يقبل مسبقا بدفع ك ّل
المعاليم المضمنة بها حالما يتوصل بالفاتورة المتعلّقة بها من قبل المؤسّسة الوطنيّة كما
يعترف بعدم إمكانية اعتراضه على ضبط المعاليم المذكورة بأيّة صورة من أوجه

المعارضة كما يق ّر المنتفع بالخدمة أنّ المعاليم المذكورة صالحة فقط بالنسبة للفترة الممت ّدة
من  11جانفي إلى  11جويلية من ك ّل سنة ،وأنّ إقامة خيوله في الفترة الممت ّدة بين تاريخ
 11جويلية إلى  31ديسمبر ألي سبب كان يجعله ملزما بقوّ ة القانون بأنّ يدفع للمؤسّسة
الوطنيّة إذا اختارت هاته األخيرة ذلك دون اعتبار الغرامات أو اإلجراءات القضائيّة المبنيّة
بهذا العقد ،المعاليم اآلتية الذكر:
إسطبالت سيدي ثابت و البطان

إسطبالت رقادة و المكناسي وبن قردان

فرس غير حارزة

 130,,,دينار

 110,,,دينار

فرس حارزة أو متبوعة

 120,,,دينار

 170,,,دينار

مهر

 130,,,دينار

 110,,,دينار

معاليم اإلقامة الواردة بهذا الفصل يمكن تغييرها بقرار من المدير العام للمؤسسة بعد مصادقة مجلس
مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل

 الـفـصل الـثـالـث :الـتجـويـد 1-3تـعـريـف الـتـجـويـد :

عمليّة التسفيد يمكن أن تكون طبيع ّية أو اصطناعية.
تصرفها أو
المؤسسة الوطنيّة أو تحت
يكون التسفيد الطبيعي إمّا من قبل الفحول على ملك
ّ
ّ
من قبل فحول هي على ملك الخواص ويختار المنتفع بالخدمة أحد أنواع التسفيد كتابيا فور
إدخال خيوله للمؤسّسة الوطنيّة.
 -2-3شـروط الـتـجـويـد:

لالنتفاع بخدمة التجويد ،يجب على المنتفع بالخدمة أن يتق ّدم للمؤسّسة الوطنيّة بمطلب كتابي
في تجويد كل ّ فرس على ملكه يحدّد فيه على األق ّل وحسب الترتيب  3فحول التي يريد أن تقوم

بعمليّة التجويد.

 -3-3الـمـعـالـيـم:
يلتزم المنتفع بالخدمة بأن يدفع للمؤسّسة الوطنيّة لقاء خدمة التجويد كما يلي:
 -1إما مسبقا و قبل عملية التجويد
 -3إما عند الخروج من اإلسطبالت و ثبوت حمل الفرس بواسطة الكشف بالصدى
 -6إما عند الوالدة لمهر أو مهرة حية بعد  82ساعة من الوالدة.
و ذلك حسب الشروط المحددة مسبقا بالنسبة لك ّل فحلو ال تي ت صدرها ال مؤ س سة
ف ي مذك رة عمل ف ي ب داي ة مو سم ال تجوي د

 الـفـصل الرابـع :خـالص الـمعاليـم:يلتزم المنتفع بالخدمة بدفع كل ّ المعاليم المتخلّدة بذ ّمته لقاء الخدمات المق ّدمة له من قبل
المؤسّسة الوطنيّة في إطار هذا العقد كما يلتزم بدفع جميع الخدمات التي تضط ّر المؤسّسة
الوطنيّة لخيوله طوال م ّدة اإلقامة في أجل أقصاه  11جويلية من السنة التي قبلت فيها

خيوله في إسطبالت المؤ ّسسة الوطنيّة وال يمكن للمنتفع بالخدمة بأي حال بأن يتسلّم خيوله
دون تسديد المعاليم المتخلّدة بذمّته.
وفي صورة عدم الخالص بمضي األجل المذكور ودون اللجوء إلى أي إجراء مسبق تحبس
الخيول المذكورة بقوّ ة القانون لفائدة المؤسّسة الوطنيّة التي يمكن لها أن تطلب بمقتضى إذن
على عريضة تعيين خبير مختص لتقييمها واإلذن ببيعها على أساس األسعار المح ّددة من
قبل الخبير المذكور واستخالص مستحقاتها من ثمن البيع وتأمين المبالغ المتبقيّة إن كانت
باسم المنتفع بالخدمة لدى الخزينة العامّة للبالد التونسيّة وإن لم تتم ّكن المؤسّسة الوطن ّية من
ّ
يحق لها مواصلة ك ّل اإلجراءات القضائيّة ض ّد
استخالص كامل ديونها بعد عمليّة البيع
المنتفع بالخدمة باستخالصها بصورة كاملة.
 الـفـصـل الـخامـس :التـسجـيلتقوم المؤسّسة الوطنيّة بتسجيل هذا العقد وتحمّل مصاريفه كمصاريف تسجيله على المنتفع
بالخدمة الذي يلتزم بأدائها.
 -الـفـصـل الـسـادس:

في حالة نشوب نزاع يخصّ تنفيذ هذا العقد فإنّ محاكم تونس العاصمة هي المختصّة بالنظر
ويتحمل المنتفع بالخدمة إضافة إلى الدين والغرامات أتعاب تقاضي وأجرة محماة مقدرة
إتفاقيا بـ  100دينار لدى الناحية و  200لدى المحكمة االبتدائ ّية و  800دينار لدى
االستئناف و  1100دينار لدى التعقيب.
وحرّ ر بسيدي ثابت عن حسن نيّة بتاريخ. ..............................................
اإلمضاء ( معرّ ف به)

المـديـر الـعـام
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اطلعت عليه و وافقت

الـمـلـحـق عـدد 1
سسة
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الـمـلـحـق عـدد 2
يتعلّق بتعيين طبيب بيطري
للسهر على الحالة الصح ّية لخيول المنتفع بالخدمة

أقرّ أنا (المنتفع بالخدمة).........................................................................................................أنّ تكون
ّ
التدخالت البيطريّة لخيولي في ما يخصّ الحاالت الغير مستعجلة:
من طرف األطباء الراجعون بالنظر للمؤسّسة
من طرف طبيب بيطري خاصّ
.العنوان

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

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

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

..

.........و

الهاتف

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

للسهر على خيولي م ّدة إقامتها في إسطبالت المؤسّسة الوطنيّة وأعفي هاته
األخيرة إعفاءا صريحا تامّا من ك ّل المسؤوليات التي يمكن أن تنجرّ لها في
صورة تعرّ ض الخيول المذكورة لك ّل مرض كان.
كما أقرّ بمسؤوليتي الشخصيّة في المحافظة على الخيول المذكورة طيلة م ّدة
إقامتها في إسطبالت المؤسّسة الوطنيّة.

عـقـد اسـتعـمال فـحـل للـتـجويـد للعـموم
المؤسسة الوطن ّية لتحسين وتجويد الخيل
مع اإلقـامة بإسطبالت
ّ

بين الممضين أسفله:
 المؤسّسة الوطنيّة لتحسين وتجويد الخيل مقرّ ها الكائن بسيدي ثابت ،والية أريانة ،ممثلّةفي شخص مديرها العام السيّد أنس العنابي طبقا للصلوحيات القانونيّة المسن ّدة له بمقتضى
أحكام الفصل األوّ ل من األمر عدد  1361لسنة  3006المؤرّخ في  13جويلية 3006
والمتعلّق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق سير المؤسّسة الوطنيّة لتحسين وتجويد
الخيل.
مـن جــهــة
سسة"
تسمى فيما بعد بـ "المؤ ّ

و
 -إن كان الطرف الثاني شخصا طبيعيا :السيّد

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

................................الجنسيّة  ،مقرّ ه الكائن بـ...............................................................................
...............................................................................الهاتف.............................................................
صاحب بطاقة التعريف الوطنيّة عدد  ...................................الصادرة بـ ..................................
بتاريخ...........................................................

 -إن كان شخصا معنويّا :اإلسم

اإلجتماعي..................................................................................

الشكل القانوني..........................................................................................:مقرّ ه االجتماعي الكائن
بـ ................................................................................................................................................
،.....................................................الهاتف.................................................................... :
سجل لدى السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية بـ ...................................................................
الم ّ
تحت عدد ..........................................................صاحب المعرّ ف الجبائي عدد ............................
ممثل في شخص ممثلّه القانوني السيّد............................................................................................
بوصفه. .........................................................................................
مـن جــهــة أخـــرى
يسمى فيما بعد بـ "المنـتـفع بالخدمـة"

تــمـهـيـد:

حيث عبر المنتفع بالخدمة بعد إطل
اعه على المهام المنوطة للمؤسّسة الوطنيّة بفعل القانون عدد  23لسنة  1822المؤرّخ في
 11جويلية  1822المتعلّق بإحداثها وعلى ك ّل النصوص المنقحة أو المتممّة له كالنصوص
المتعلّّّ قة بتنظيمها الداخلي ،عن رغبته في الفوز في جملة من خدمات المؤسّسة مؤكدا
على صحة ك ّل المعطيات والتصاريح التي سيق ّدمها لها معترفا بصورة مسبقة بك ّل
المسؤوليات التي يمكن أن تنج ّر له في صورة اكتشاف أي تحريف للحقائق؛
وحيث اعتبارا للمهام القانونيّة المنوطة للمؤسّسة والمتعلّقة خاصة بتنميّة وبرمجة وإنجاز
ومتابعة األعمال الرامية إلى تحسين النسل للخيول والتشجيع على تعاطي تربيّة الخيل
وإعانة اإلسطبالت الخاصّة والمؤسّسات التي تتعاطى تربيّة أو استغالل الخيل قبلت
المؤسّسة الوطنيّة بذلك حسب الشروط اآلتية الذكر.
لذا وقع االتفاق والتراضي بين الطرفين على ما يلي:
األول:
 -الـفــصـل ّ

تقبل المؤسّسة الوطنيّة لتحسين وتجويد الخيل حسب طاقات االستيعاب بأن تضع على ذمّة
المنتفع بالخدمة ،الذي يقبل ذلك ،إحدى إسطبالتها وذلك لتمكين هذا األخير من إيواء فحله
اآلتي ذكره والذي يصرّح ويعترف بملكيته له و يصرّح بسالمته ومعافاته وبتلقيحه ض ّد
مرض زكام الخيل ومرض الكزاز وذلك بغاية استعماله للتجويد للعموم وذلك حسب
الشروط وااللتزامات المبنيّة بهذا العقد.
 الـفــصـل الثاني:ّ
يرخص للسيّد........................................:بإدخال

فحله............................................

من (األب)....................و(األم) ....................من

ساللة...........................................

إلى إسطبالت....................................................................التابعة للموسّسة خالل موسم تجويد
الخيل

لسنة....................

 -الـفـصـل الـثـالـث:

معاليم نقل الفحل من م ّقر مالكه إلى اإلسطبالت يتكفّل بها مالك الفحل.
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 الـفـصـل الـرابـع :اإلقـامـة -1-4شروط اإلقامة:

تقبل الفحول بإسطبالت المؤسّسة بداية من  10فيفري ويجب أن تكون في حالة صحيّة
جيّدة.
 1-1-4الوثائق:

عند وصوله إلى اإلسطبالت يجب أن يكون الفحل مرفوقا بالوثائق التاليّة:
 دفتر المرافقة يحمل اسمه كمالك مسجّ ل له و يبيّن جدول التطعيمات ض ّد مرض زكامالخيل ومرض الكلب .و يحمل التأشيرة المتعلّقة بهذه التطعيمات على أن يكون قد مضى
على تاريخ التلقيح  10أيام على األقل و  80يوما على األكثر.
 شهادة الستعماله للتجويد لموسم التسفيد الجاري.كما يصرّح ويلتزم المنتفع بالخدمة بأنّ ال يدخل إلسطبالت المؤسّسة إال ّ فحال مؤمنا
كما يلتزم بتعيين طبيب بيطري يسهر على الحالة الصحيّة لفحله طيلة م ّدة إقامته
باإلسطبالت ضمن االلتزام المضمن لهذا العقد
 2-1-4الـزيـارة:

يلتزم المنتفع بالخدمة بعدم زيارة الفحل المذكور خارج األوقات اإلدارية ويتحمل ك ّل
التبعات التي يمكن أن تنجر عن إخالله بهذا اإللتزام.
3-1-4

المـرض :

وفي صورة ما إذا تبيّن وجود مرض معدي لدى فحل المنتفع بالخدمة بعد دخوله لدى
اإلسطبالت ،يلتزم هذا األخير بتنفيذ قرارات السلطة البيطريّة التابعة لإلدارة العامّة
للمصالح البيطريّة حال توصله بإعالم من قبل المؤسّسة في ذلك وإال ّ فإنّ سكوته يعتبر بقوّ ة
القانون ترخيصا صريحا للمؤسّسة لتنفيذ هذه القرارات نيابة عنه وفي هذه الحالة يتحمّل ك ّل
المصاريف والتبعات المنج ّرة عن ذلك.
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 4-1-4إنـهـاء اإلقـامـة:

تنتهي فترة اإلقامة وجوبا في آخر موسم التسفيد الذي ينتهي بحلول تاريخ  11جوان
من ك ّل سنة إداريّة.
و يلتزم ويتعهد المنتفع بالخدمة بإخراج فحله من إسطبالت المؤسّسة في آخر موسم التسفيد
وفي ك ّل الحاالت قبل تاريخ  60جوان من ك ّل سنة إداريّة.
ويعتبر عدم إخراجه لفحله بحلول يوم  60جوان من ك ّل سنة إداريّة تصريحا قانونيا بقوّ ة
القانون للتخلّي عنه لفائدة المؤسّسة التي تحبس الفحل المذكور و يمكن لها أن تطلب
بمقتضى إذن على عريضة تعيين خبير مختص لتقييمه واإلذن ببيعه على أساس األسعار
المح ّددة من قبل الخبير المذكور واستخالص مستحقاتها من ثمن البيع وتأمين المبالغ المتبقيّة
إن كانت باسم المنتفع بالخدمة لدى الخزينة العامّة للبالد التونسيّة وإن لم تتم ّكن المؤسّسة
ّ
يحق لها مواصلة ك ّل اإلجراءات
الوطنيّة من استخالص كامل ديونها بعد عمليّة البيع
القضائيّة ض ّد المنتفع بالخدمة الستخالصها بصورة كاملة .و ال يمكن للمنتفع مساءلتها عن
أي مسؤوليّة كانت.
ويمكن للمدير العام للمؤسّسة بناءا على مطلب كتابي يق ّدمه المنتفع بالخدمة قبل تاريخ 11
جوان أن ّ
يرخص بصفة استثنائية لبعض المربين في ابقاء فحولهم بإسطبالت المؤسّسة بعد
يوم  60جوان وفي هذه الحالة يقع الترفيع في المعلوم اليومي إلقامة الفحول.
 1-1-4مـعـلـوم اإلقـامـة:
خالل فترة إقامة الفحل باإلسطبالت يتحمّل المنتفع بالخدمة معاليم اإلقامة المح ّددة كاآلتي:
إسطبالت سيدي ثابت و البطان
فحل

 130,,,دينار

إسطبالت رقادة و المكناسي وبن قردان
 110,,,دينار

في اليوم ويعترف المنتفع بالخدمة وأنّ هاته المعاليم تخصّ خدمة اإلقامة فقط دون الخدمات
األخرى سواءا المبنيّة بهذا العقد أو التي يحتاجها فحله والمضمنة بالتعريفة المضبوطة من
قبل المؤسّسة الوطنيّة والتي يعترف صراحة بإطالعه عليها وبقبولها والتي يقبل مسبقا بدفع
ك ّل المعاليم المضمنة بها حالما يتوصل بالفاتورة المتعلّقة بها من قبل المؤسّسة الوطنيّة كما
يعترف بعدم إمكانية اعتراضه على ضبط المعاليم المذكورة بأيّة صورة من أوجه
المعارضة.

4

كما يق ّر المنتفع بالخدمة أنّ المعاليم المذكورة صالحة فقط بالنسبة للفترة الممت ّدة من 01
فيفري إلى  60جوان من ك ّل سنة .و أن اقامة الفحل في الفترة الممت ّدة بين تاريخ 01
جويلية إلى  61ديسمبر ألي سبب كان يجعله ملزما بقوّ ة القانون بأنّ يدفع للمؤسّسة الوطنيّة
إذا اختارت هاته األخيرة ذلك دون اعتبار الغرامات أو اإلجراءات القضائيّة المبنيّة بهذا
العقد ،المعاليم اآلتية الذكر:
إسطبالت سيدي ثابت و البطان

فحل

 120,,,دينار

إسطبالت رقادة و المكناسي وبن قردان

 170,,,دينار

معاليم اإلقامة الواردة بهذا الفصل يمكن تغييرها بقرار من المدير العام للمؤسسة بعد مصادقة مجلس
مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل

 -الـفـصـل الـخـامـس:

بناءا على طلب المنتفع بالخدمة تقبل المؤسّسة أن تتصرّف نيابة عن المالك في الفحل من
ناحية التسفيد وتقبض المؤسّسة مبلغ التسفيد كامال من مالك الفرس ومقابل هذه الخدمة
تتقاضى المؤسّسة من مالك الفحل مبلغا يساوي نسبة  1بالمائة من معلوم التسفيد لك ّل فرس
دون اعتبار األفراس التي ت ّم تسفيدها مجانا.
 -الـفـصـل الـسـادس:

ح ّددت معاليم تجويد الفحل كما يلي:
 ..............دينار مع ضمان أن تكون الفرس حارزة عند خروجها من اإلسطبالت بواسطةالكشف بالصدى.
 ..............دينار عند الوالدةإذا رغب المنتفع بالخدمة في تجويد بعض األفراس بفحله مجانا فعليه أنّ يم ّد المؤسّسة
بترخيص كتابي ممضي ومؤرّخ يذكر فيه اسم الفرس واسم مالكها واسم الفحل.
يتعهّد مالك الفحل بأن ال يطالب المؤسسة إال ّ بالمبالغ التي سبق و أن قبضتها فعليا من
مالكي األفراس كمعلوم تجويد و بعد طرح ك ّل المستحقات المتعلقة بذمته لفائدة المؤسسة
و تتعهّد المؤسسة بعدم تسجيل أي والدة إال ّ بعد تسوية معلوم التجويد.
 -الـفـصـل الـسـابـع:

ح ّددت معاليم صيانة الفحل  STUD GROOMبـ  10.000دينار عن ك ّل فرس يقع
تسفيدها بطريقة السفاد الطبيعي مهما كانت نتيجة التسفيد وتحمل على حساب مالك الفحل.
 -الـفـصـل الـثامــن:

في نهاية موسم التجويد تقوم المؤسّسة بضبط حسابات مالك الفحل وتم ّده بمعاليم التجويد
المقبوضة بعد طرح كافة المصاريف المتعلّقة بخيوله.
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 الـفـصل التــاسـع :خـالص المـعـالـيـم:يلتزم المنتفع بالخدمة بدفع ك ّل المعاليم المتخلّدة بذمّته لقاء الخدمات المق ّدمة له من قبل
المؤسّسة الوطنيّة لتحسين و تجويد الخيل في إطار هذا العقد كما يلتزم بدفع جميع الخدمات
التي تضط ّر المؤسّسة لتقديمها لفحله طوال م ّدة اإلقامة في أجل أقصاه  60جوان من السنة
التي قبلت فيها فحله في إسطبالت المؤسّسة الوطنيّة وال يمكن للمنتفع بالخدمة بأي حال بأن
يتسلّم فحله دون تسديد المعاليم المتخلّدة بذمّته.
وفي صورة عدم الخالص بمضي األجل المذكور ودون اللجوء إلى أي إجراء مسبق يحبس
الفحل المذكور بقوّ ة القانون لفائدة المؤسّسة التي يمكن لها أن تطلب بمقتضى إذن على
عريضة تعيين خبير مختص لتقييمه واإلذن ببيعه على أساس األسعار المح ّددة من قبل
الخبير المذكور واستخالص مستحقاتها من ثمن البيع وتأمين المبالغ المتبقيّة إن كانت باسم
المنتفع بالخدمة لدى الخزينة العامّة للبالد التونسيّة وإن لم تتم ّكن المؤسّسة الوطنيّة من
ّ
يحق لها مواصلة ك ّل اإلجراءات القضائيّة ض ّد
استخالص كامل ديونها بعد عمليّة البيع
المنتفع بالخدمة باستخالصها بصورة كاملة.
 الـفـصـل الـعـاشـر:تقوم المؤسّسة الوطنيّة بتسجيل هذا العقد وتحمّل مصاريفه كمصاريف تسجيله على المنتفع
بالخدمة الذي يلتزم بأدائها.
 -الـفـصـل الـحـادي عـشـر:

في حالة نشوب نزاع يخصّ تنفيذ هذا العقد فإنّ محاكم تونس العاصمة هي المختصّة بالنظر
ويتحمل المنتفع بالخدمة إضافة إلى الدين والغرامات أتعاب تقاضي وأجرة محماة مقدرة
إتفاقيا بـ  100دينار لدى الناحية و  200لدى المحكمة االبتدائيّة و  800دينار لدى
االستئناف و  1100دينار لدى التعقيب.
وحرّ ر بسيدي ثابت عن حسن نيّة بتاريخ
اإلمضاء ( معرّ ف به)

المـنتفع بالخدمة

المـديـر الـعـام
سسـة الوطـن ّيـة
للمـؤ ّ

اطلعت عليه و وافقت
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الـمـلـحـق عـدد 1
يتعلّق بتعيين طبيب بيطري
للسهر على الحالة الصح ّية لفحل المنتفع بالخدمة

أقرّ أنا (المنتفع بالخدمة).........................................................................................................أنّ تكون
ّ
التدخالت البيطريّة لخيولي في ما يخصّ الحاالت الغير مستعجلة:
من طرف األطباء الراجعون بالنظر للمؤسّسة
من طرف طبيب بيطري خاصّ
.العنوان

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

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

الهاتف

.......................................................................................و

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

للسهر على فحلي م ّدة إقامته في إسطبالت المؤسّسة الوطنيّة وأعفي هاته
األخيرة إعفاءا صريحا تامّا من ك ّل المسؤوليات التي يمكن أن تنجرّ له في
صورة تعرّ ض الفحل المذكور لك ّل مرض كان.
كما أقرّ بمسؤوليتي الشخصيّة في المحافظة على الفحل المذكور طيلة م ّدة إقامته
في إسطبالت المؤسّسة الوطنيّة.
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