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 اإلستشارة موضوع: الفصل األول
خيول عربية  القتناءوطنية  استشارة إجراء المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيلتعتزم 
 .كفحول ذكور الستعمالها أصيلة

 
 شروط المشاركة: : الفصل الثاني

 .الضرورية الفنية والمالية ذين تتوفر فيهم الضماناتللا مالكي الخيوليمكن المشاركة ل
 

 صلوحية العروض: الفصل الثالث
اء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول يوما ابتد 90يبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمدة 

العروض، ويمكن لإلدارة التمديد في هذا األجل إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وبالتالي فإن 
 .مدة صلوحية الضمان البنكي الوقتي يقع تمديدها لنفس المدة

 
 الضمان الوقتي: الفصل الرابع
يتّم  (دينار 0000)دينار قدره ألف  التقدم بضمان بنكي وقتي كّل عارضعلى يستوجب 

 .636922 62تنزيله بالحساب البريدي للمؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل عدد 
العروض التي ال تحتوي على وثيقة الضمان الوقتي ويجب أن يكون هذا الضمان  ضترف

 .يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض 90صالحا لمدة 
 7الوقتي بالتزام كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد  يمكن تعويض الضمان

 .و يكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق عليها من ِقبل الوزير المكلف بالمالية
يرجع الضمان المالي الوقتي أو يوضع حّد اللتزام الكفيل بالتضامن المعوض له بمجرد 

 .عرضه وبعد إيداعه الضمان النهائي اختيارإمضاء عقد الصفقة من قبل المشارك الذي تمَّ 
يرجع الضمان المالي إلى المشاركين الذين ٌأقصيت عروضهم أو يضع حدًّا اللتزام الكفيل 

 .عملية القبول النهائي للخيول المقبولةبالتضامن المعوض له بعد 
 
 
 



 طريقة تقديم العروض: الفصل الخامس
" أ"يحمل الظرف . منفصلين" ب"و " أ"رفين يتم تقديم العروض المالية و الفنية في ظ -

و " أ"الظرفان يوضع ". العرض الفني"عبارة " ب"و الظرف " العرض المالي"عبارة 
وال يحمل أية إشارة إلى هوية المشارك ويكتب عليه  مغلق في ظرف خارجي "ب"

 عربية أصيلة خيولمتعلق بإقتناء  31/1038عدد  استشارةال يفتح : "عبارة
                          ."ها كفحولآلستعمال

وثيقة الضمان الوقتي  يتضمن الظرف الخارجيإلى جانب العرضين الفني والمالي،  -
   .الوثائق اإلدارية المطلوبة والمنصوص عليها بالفصل التاسع من كراس الشروطو 
ة العروض المالية و العروض الفني الوثائق اإلدارية و ترسل العروض المحتوية على  -

عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة لمكتب الضبط 
المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد المعتمدة في  مقابل وصل إيداع خالل أوقات العمل

 .اإلستشارةإلى المكان وفي التاريخ المحددين بنص إعالن  ،الخيل
يدخل عليه أية تغييرات ال يمكن ألي عارض أن يسحب عرضه بعد إيداعه أو أن  -

اّل اعتبر هذا العرض الغيا  .وا 
أو يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من  اإلستشارةيقصى كل عرض مخالف لشروط  -

. بذلك المؤسسةأيام ابتداء من تاريخ مطالبة ( 07) سبعةقبل المشارك خالل أجل 
د يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لتحدي)كما يقصى كل عرض ورد بعد اآلجال 

أو لم يتضمن وثيقة الضمان الوقتي أو لم يكن مغلقا أو تضمن ظرفه ( تاريخ الوصول
 .الخارجي إشارة إلى هوية المشارك

ال يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم ألي سبب من األسباب المطالبة  -
 .بتعويض

بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد وجدول األسعار وتحرر  يجب أن تحرر العروض  -
العروض وجوبا باللغة العربية أو الفرنسية ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط 

 .المذكورة
يجب أن يؤشر العارض على جميع صفحات الوثائق المذكورة و أن يمضي ويختم  -

 .من هذا الكراس 9آخر صفحة طبقا لما هو محدد بالفصل 
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 العروضالوثائق المكونة لملف : الفصل السادس
 :من الوثائق التالية وضالعر  يتكون ملف
 وثيقة التعهد  .0
              جدول األسعار .6
 كراس الشروط اإلدارية الخاصة .2
               كراس الشروط الفنية الخاصة .4

في صورة وجود اختالف بين مضمون وثيقتين أو أكثر، فإن مقتضيات الوثيقة الواردة قبل 
التي تليها، و في صورة وجود اختالف األخرى حسب الترتيب أعاله تلغي مقتضيات الوثيقة 
 .تنفيذية أكثر هو الذي يبقى معموال به بين مقتضيات نفس الوثيقة فإن البند الذي له صبغة

 
 اإلستشارةاإليضاحات و مالحق ملف : الفصل السابع

أيام قبل التاريخ األقصى  00يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه 
يتضمن  اإلستشارةإذا كان الطلب مبررا، يتم إعداد ملحق لملف  .العروضالمحدد لقبول 

اإليضاحات المطلوبة ويوجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كّراسات الشروط في أجل ال 
ق ويمكن توجيه مالح .أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض( 03)يتجاوز خمسة

أو إدخال  اإلستشارةات الشروط قصد مزيد توضيح ملف كّراس إلى المترشحين الذين سحبوا
أيام قبل ( 03)تعديالت ليس من شأنها تغيير موضوع الصفقة في أجل ال يتجاوز خمسة

 .التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض
كتابيا بتقديم التوضيحات الالزمة حول  اإلستشارةيخول لإلدارة مطالبة المشاركين في 

وال يمكن للمشاركين في  لوثائق الضرورية الستكمال عروضهمض اعروضهم أو تقديم بع
 .هذه الحالة إدخال أي تغيير على عروضهم األصلية سواء كان التغيير فنيا، إداريا أو ماليا

 
  تحديد مبلغ العرض: ثامنالفصل ال

تبرم الصفقة على أساس أثمان فردية ويجب على العارض أن يدرج بجدول األسعار، األثمان 
 .لسان القلم وباألرقام و يتم إدراجه ضمن وثيقة التعهد باعتباره المبلغ التقديري للصفقةب

 .المبلغ الجملي باعتبار جميع األداءاتيتعين على العارض أن يبين  -



 .ترجح األسعار المكتوبة بلسان القلم على األسعار المكتوبة باألرقام -
م عند االقتضاء بتصحيح مبلغ تتولى لجنة فرز العروض إصالح جميع األخطاء وتقو  -

 .العرض دون أن يكون للعارض إمكانية في االعتراض
 

  الوثائق المكونة للعرض: الفصل التاسع
 المتضمن للوثائق اإلدارية والضمان الوقتي  الخارجي الظرف -3.9

 :يجب أن يحتوي هذا الظرف على الوثائق التالية
 شاركواجبات الم العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

  0طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد  بطاقة إرشادات عاّمة
إمضاء المشارك وختمه في آخر 

 .الوثيقة مع بيان التاريخ

 .الجبائية في الوضعيةشهادة 
شهادة في الوضعية الجبائية صالحة 

 .إلى آخر أجل لقبول العروض

إمضاء المدير العام لألداءات أو 
يان الشخص المفوض له وختمه مع ب

 .التاريخ

إمضاء المشارك وختمه في آخر   4 طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد تصريح على الشرف بعدم اإلفالس
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

تصريح على الشرف بعدم التأثير في 
 .إجراءات إبرام الصفقة

إمضاء المشارك وختمه في آخر  .3طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 
 .ع بيان التاريخالوثيقة م

لم يكن تصريح على الشرف بأن المشارك 
عن  تمضأو  عونا عموميا بالمؤسسة

انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات 
 .على األقل

  2طبقا للألنموذج المدرج بالملحق عدد 
إمضاء المشارك وختمه في آخر 

 .الوثيقة مع بيان التاريخ

 .على كل صفحةمشارك تأشير ال .كراس الشروط اإلدارية الخاصة
إمضاء المشارك وختمه في آخر 

 .الوثيقة مع بيان التاريخ

 .المشارك على كل صفحة تأشير .كراس الشروط الفنية الخاصة
إمضاء المشارك وختمه في آخر 

 .الوثيقة مع بيان التاريخ

 .الضمان الوقتي
 مان بنكيض وصل تنزيل بريدي أو

 7 طبقا للألنموذج المدرج بالملحق عدد
وختمه في آخر الوثيقة  كفيلإمضاء ال

 .مع بيان التاريخ
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 الظرف المتضمن للعرض المالي 9-1
 :يجب أن يحتوي هذا الظرف على الوثائق التالية

 واجبات المشارك طريقة التقديم بيان الوثيقة

إمضاء المشارك وختمه في آخر  .6طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد  وثيقة التعهد
 .مع بيان التاريخالوثيقة 

إمضاء المشارك وختمه في آخر  .2طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد  جدول األسعار
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

 

 الفني الظرف المتضمن للعرض 9-1
طبقا للنموذج المدرج بالملحق  .العرض الفني

  9عدد 
إمضاء المشارك وختمه في 
 .آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

  نسخة لكّل جواد مقترح من دفتر مرافقةنسخة 
 تستخرج من موقع المؤسسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل أجيال 3شهادة نسب الجواد على 

www.fnarc.tn 
شهادة تثبت أّن الجواد لم يظهر نتيجة 
إيجابية خالل إختبارات مراقبة 

 المنشطات 

 الخيلمسلمة من شركة سباق  ة بكّل جواد مقترحشهادة خاصّ 

 :تثبتملّف وثائق 
 مؤهالت الجواد في السباقات  -  

 مؤهالت أّم الجواد في السباقات -
 مؤهالت أب الجواد في السباقات -
مؤهالت إنتاج أم الجواد في  -

 السباقات
مؤهالت إنتاج الجواد في  -

 السباقات

مسلمة الوثائق يجب أن تكون  نقترحبكل جواد  خاّص  ملف
من طرف أو مصادق عليها 

 ة سباق الخيلشرك



 فتح الظروف: الفصل العاشر
و المالية ى الوثائق اإلدارية وية عللفتح الظروف المحت أولىفي جلسة  الشراءاتتجتمع لجنة 
 .اإلستشارةالتاريخ المحّدد بإعالن  و ذلك في

ال تفتح إاّل العروض التي تم قبولها في أجل ال يتجاوز التاريخ األقصى المحدد لقبول 
ضرها أصحاب العروض أو علنية يحالمالية واإلدارية كون جلسة فتح الظروف ت .العروض
 .من يمثلهم
      ختيار الخيولمنهجية فرز العروض و إ: عشر حاديالفصل ال

في و  و الضمان الوقتي الوثائق اإلدارية في تفي مرحلة أولى التثب الشراءاتتتولى لجنة 
األخطاء الحسابية و المادية عند االقتضاء  صحة الوثائق المكونة للعرض المالي و تصحيح

 .تصاعديا الخاّصة بكّل جواد معروض ترتيب جميع العروض الماليةتقوم بثم 
  .للجواد األقل ثمنا 60اللجنة عددا يساوي  تسند -
 : يساوي " أ"تسند لكّل عرض مالي خاص بكل جواد عدد  -

 العرض المالي األدنى             
  X 60 _____________    =أ        

 العرض المالي المقترح      
 
توّفر الشروط الدنيا في كّل جواد  منفي مرحلة ثانية التثبت  الشراءاتتتولى لجنة  -

وتعتمد في ذلك على الوثائق المقّدمة من  حسب ما هو مبين بكراس الشروط الفنية
 .ولوعلى المعطيات المسجلة بقاعدة البيانات المتعلقة بالخي طرف العارض

تعرض الخيول التي تتوّفر فيها الشروط الفنية الدنيا امام لجنة فنية داخلية لتقييم  -
الجواد المعروض من حيث الشكل وتقصي الخيول التي بها عيب ظاهر يمكن أن 

حسب الجدول بالملحق عدد  60يؤّثر على إنتاج هذه الخيول وتعطي عددا أقصاه 
00. 

جنة الفنية الداخلية تقصي الخيول التي وقع بعد تلقي لجنة الشراءات تقرير الل -
ها من طرف اللجنة المذكورة و تسند عددا فنيا لكّل جواد مقترح حسب الجدول ؤ إقصا
 :التالي
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 العدد المسند المعيار
 00 سنوات 3 العمر

 9 سنوات 2
 0 سنوات 7
 2 سنوات 9

 4 سنوات 00
 6 سنة 00
 0 سنة 06

 G1 60كل فوز في سباق  د المقترحمؤهالت الجوا المؤهالت
 6أو ترتيب  G2كل فوز في سباق 

 G1في سباق  2أو 
00 

 6 أو ترتيب G3كّل فوز في سباق 
 G2في سباق  2أو 

5 

 G1 5كّل فوز في سباق  مؤهالت األم
 G2 3كّل فوز في سباق 
 G3 2كّل فوز في سباق 

 G1 5كّل فوز في سباق  مؤهالت األب
 G2 3فوز في سباق ال

 G3 2الفوز في سباق 
 G1 5كّل فوز في سباق  مؤهالت انتاج األم

 G2 3كّل فوز في سباق 
 G3 2كّل فوز في سباق 

 G1 60كّل فوز في سباق  مؤهالت إنتاج الجواد المقترح
 G2 00كّل فوز في سباق 
 G3 3كّل فوز في سباق 

العدد المسند من  فنيةحسب تقييم اللجنة ال الشكل 
 اللجنة الفنية

 (على كل فحل) 3 عصمت علي ، إبن أو مسك: وجود أحد الفحول  األصول
 (على كّل تكّرر) -2 أجيال 3تكّرر أحد األصول أكثر من مّرة في شجرة النسب على  القرابة الدموّية

   Tالمجموع 
 
 
 



 : العدد الفني المسند 
  60يساوي  الى مجموع فني عدديسند للجواد المتحصل على أع -
 = يساوي ( ب) افني او يسند لبقية الخيول عدد -
 للجواد المقترح (  T)المجموع الفني             

  X 60   ____________________    =ب       
 المجموع الفني األكبر          
 

 : إختيار الخيول:  الفصل الثاني عشر
بالنسبة لكّل جواد و ترتب العروض  6ضارب ( ب)و العدد الفنّي  0ارب ض( أ)يتّم جمع األعداد المالي 

 .تنازليا و يتّم اختيار الخيول المتحصلة على العدد األكبر
 

  إجراءات تبليغ الصفقة: عشر لثالفصل الثا
ويجب عليه . يتم إعالم العارض الذي تم اختياره بصفة وقتية كتابيا في العنوان المبين بوثيقة التعهد

يداعه خالل العشرة أيامإ  .الموالية لإلعالم (00) مضاء مشروع عقد الصفقة وا 
خمسة إيداع الضمان النهائي خالل ال صاحب الصفقة علىإمضائها،  على إثر المصادقة على الصفقة و

 .مضاءلإلأيام الموالية ( 03)
مجرد تسلم إذن يجب على صاحب الصفقة اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق اإلنجاز ب

 .التزود
عالم على أقصى تقدير بعد المصادقة على الصف يوما 03يكون اإلنجاز تاما في ظرف  صاحبها قة وا 

 .ة و تسلمه إلذن التزودكتابيا بحصوله على الصفق
 

 القبول األّولي: الفصل الرابع عشر
لمرافقة و يتّم اعداد عند تسّلم المؤسسة الجواد موضوع الصفقة يجب أن يكون مرفوقا بأصل دفتر ا

 .محضر استالم وقتي يمضى من طرف مالك الجواد و رئيس مصلحة انتاج الخيول العربية بالمؤسسة
 :يخضع الجواد خالل مّدة الثالثين يوما الموالية لإلستالم الوقتي ل

 (anémie infectieuse)تحليل ضّد مرض التهاب فقر الدّم  -
 (artérite virale)تحليل التهاب المفاصل الفيروسي  -
تحليل مخبري للسائل المنوي للجواد المقترح تكون نتائجه مطابقة للشروط الواردة  -

  00بالملحق عدد 
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 فحص بيطري شامل من طرف مصالح المدرسة الوطنية للطب البيطري -
 

 القبول النهائي:  الفصل الخامس عشر
المطلوبة يتّم قبول الجواد في صورة مطابقة التحاليل والفحوصات والمعاينات للشروط الفنية 

يوما و  03وفي صورة عدم المطابقة يدعى مالك الجواد لتسّلم جواده في ظرف  .نهائيا
 :يطالب بدفع المبالغ المتعلقة ب

 معاليم اإلقامة من يوم القبول األّولي إلى يوم تسّلم الجواد -
 معاليم التحاليل و الفحوصات البيطرية -
 معاليم التأمين -

د الذي لم يتّم قبوله نهائيا يتّم الرجوع للجواد الموالي في الترتيب و لم يقع ولتعويض الجوا
 .قبوله أوليا و يخضع لنفس إجراءات التبليغ و القبول النهائي

 
 التشريع و التراتيب المنطبقة على الصفقة : عشر السادسالفصل 

األمر عدد  صةالتونسية الجاري بها العمل وخاتخضع هذه الصفقة للتشريع و التراتيب 
 و    المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 6004 مارس 02المؤرخ في  6004لسنة  0029

بالتزود  صةالخاو كراس الشروط الفنية العامة كذلك أحكام كراس الشروط اإلدارية العامة 
 .بالمواد والخدمات

 
 طبيعة األثمان: عشر بعساالفصل ال

 .قارة وغير قابلة للمراجعة ثماناأل
 

 طريقة الخالص :عشر ثامنال الفصل
عن  يوما من تاريخ القبول النهائي 20ثمن الجواد المقبول نهائيا خالل أجل يتم خالص 

 جوادب الأو تحويل مصرفي إلى الحساب الجاري لصاح أو بريدي طريق صك بنكي
 
 



 المحاسب المكلف بالدفع: تاسع عشرالالفصل 
 تجويد الخيل هو العون المكّلف بخالص الصفقةآمر الصرف بالمؤسسة الوطنية لتحسين و 

 
 الضمان النهائي: عشرونالفصل ال

 .من مبلغ الصفقة% 2يجب على صاحب الصفقة تقديم ضمان نهائي قدره 
يمكن تعويض الضمان النهائي بالتزام كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المحدد بقرار الوزير 

 .كراس الشروطمن  0المكلف بالمالية والمدرج بالملحق عدد 
هائي للخيول موضوع الصفقة النتسلم اليرجع الضمان النهائي أو التزام الكفيل المتعلق به بعد 

أشهر من  ثالثةإنهاء المزود لكل إلتزاماته التعاقدية و في كل الحاالت في أجل ال يتجاوز و 
ائي الغيا بمرور ويصبح التزام الكفيل بالتضامن المتعلق بالضمان النه تاريخ القبول النهائي
الكفيل بالتضامن بمقتضى رسالة  ور أعاله إاّل إذا أعلمت المؤسسةاألجل األقصى المذك

مضمونة الوصول أو بأية وسيلة أخرى ثابتة التاريخ بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع 
وفي هذه الحالة ترجع الضمانات أو ما تبقى منها بعد طرح المبالغ المستوجبة . التزاماته
ب الصفقة إاّل إذا كانت بأكملها مرصودة لخالص مبالغ ناتجة عن إخالالت صاحب لصاح

  .الصفقة الذي يتم إعالمه عند االقتضاء بطرق تسوية وضعيته
 .ترجع الضمانات بمقتضى إرجاع مبلغ الضمان النهائي أو أصل إلتزام الكفيل بالتضامن

 

 العقوبات المالية: و العشرون واحدالالفصل 
أو بجميعها، يقع  بأحد التزاماته البائعحصول تأخير في التزويد أو إخالل من قبل في حالة 

غير  من المبلغ الجملي للصفقة عن كل يوم تأخير 0/0000تطبيق غرامات التأخير بنسبة 
 .من المبلغ الجملي للصفقــة% 3انه ال يمكن أن يتجاوز الحد األقصى للغرامات نسبــة 

 
 فسخ الصفقة : و العشرون ثانيالالفصل 
فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة  مؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيليمكن لل
وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة . بالتزاماته

أيام ابتداء ( 00)الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته في أجل محدد ال يقل عن عشرة 
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فسخ الصفقة دون اتخاذ أي  للمؤسسةيخ تبليغ التنبيه، وبانقضاء هذا األجل يمكن من تار 
إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى حساب 

 .صاحب الصفقة
مكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لديه، بمناسبة عملية تدقيق ودون أن يؤثر ي

في التتبع الجزائي، إخالل صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو ذلك على حقه 
بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة 

نجازها  .وا 
يجب أن يبّلغ قرار فسخ الصفقة إلى صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو 

  .تالممباشرة مقابل وصل اس
يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة في حالة توّقف اإلنجاز ألكثر من اثني عشرة 

 .شهرا بطلب تأجيل أو عدة طلبات صادرة عن المشتري العمومي( 06)
جب على صاحب الصفقة تقديم طلب الفسخ مرفقا بطلب التعويض عند االقتضاء بواسطة ي

يوما ( 20)استالم في أجل أقصاه ستون مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل 
يجب على صاحب الصفقة أن يبيـّن ضمن . شهرا( 06)من تاريخ انقضاء اإلثني عشرة 

مطلبه قيمة التعويض المطلوب واألسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع 
عداد تقرير في يتولى المشتري العمومي دراسة هذا الط. الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك لب وا 

الغرض يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر، ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري 
  .العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض

في صورة نفوق الجواد المقترح قبل القبول األّولي ال يعتبر ذلك تقصيرا من البائع شريطة 
 .تثبت نفوق الجواداإلستظهار بشهادة بيطرية 

 
 فض الخالفات والنزاعات: و العشرون الثالثالفصل 

إذا حصل خالف بين المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل وصاحب الصفقة فإنه يتعين 
اإلبتدائّية  يمكن اللجوء إلى المحكمةو في صورة تعّذر ذلك حّل هذا الخالف بالحسنى 

 .بأريانة
 



 اليم تسجيل الصفقةمع: و العشرون رابعالالفصل 
 .تحمل مصاريف تسجيل الصفقة على صاحب الصفقة

 
 صحة الصفقة:  و العشرون خامسالالفصل 

وصاحب  ئها من قبل المدير العام للمؤسسةإمضا بعدال تكون هذه الصفقة صحيحة إاّل 
 .الصفقة

 
 

 
  
 
 

 صاحب الصفقة
 اطلعت و وافقت
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 كراس الشروط الفنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : ستشارةموضوع اإل-3
 إقتناء خيول عربية أصيلة من جنس الذكور إلستعمالها كفحولفي  ستشارةيتمثل موضوع اإل

 .و يمكن المشاركة بجواد واحد أو أكثر
 :الضروريةالشروط الفنّية -1

 .عربي أصيل مسجل بدفتر األنساب التونسي للخيول العربية األصيلة: الساللة  -
بتونس أو مرباة و  مولودةيجب أن تكون  أجيال 3على  األصول: األصل  -

 0996مستوردة قبل سنة 
 سنة 06و  3بين :  6009في سنة العمر  -
 خالي من العيوب الشكلية -
 في حالة صحية جيدة -
أو  G2 الثانيةأو  G1من الدرجة األولى  ثالث سباقاتفي  على األقلّ  فاز -

 .G3 الثالثة
 .سباقاتلم يثبت تناوله منشطات خالل كامل مساره في ال -

 .ال يقبل أي جواد ال يستجيب لهذه الشروط الفنية
 التي يتّم إعتمادها لتقييم الجواد المواصفات الفنية-1

 العمر    - أ
 نتائج السباقات - ب

o نتائج الجواد المقترح في السباقات 
o نتائج أّم الجواد المقترح في السباقات 
o نتائج أب الجواد المقترح في السباقات 
o لسباقات دون إعتبار الجواد المقترحنتائج إنتاج األّم في ا 
o نتائج إنتاج الجواد المقترح في السباقات 
 األصول - ت
 الشكل - ث

 
 



 

 

 - 17 - 

 الشروط المتعلقة بالقبول النهائي-4
 :ال يعتبر مقبوال بشكل نهائي إال الجواد الذي له الخاصيات الصحية التالية

 المعدي فقر الدمّ  حليل ضّد مرضالحصول على نتيجة سلبية خالل الت -
(anémie infectieuse). 

الحصول على نتيجة سلبية خالل التحليل ضّد التهاب المفاصل الفيروسي  -
(artérite virale). 

ثبوت صلوحية الجواد لإلنتاج من خالل القيام بتحليل مخبري للسائل المنوي للجواد  -
 . 00المقترح تكون نتائجه مطابقة للشروط الواردة بالملحق عدد 

 قترح في صّحة جيدة و خالي من العيوب الخفية والعيوبثبوت أّن الجواد الم -
من خالل كفحل و ذلك  لالستعمالو صالح  وراثّيا تنقل أن واألمراض التي يمكن

 .فحص بيطري شامل من طرف مصالح المدرسة الوطنية للطب البيطري
 
 

 صاحب الصفقة
 اطلعت و وافقت

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 كراس الشروطلالوثائق الملحقة 

 
 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 3الملحق عدد 

 وثيقة التعهد :1الملحق عدد 

 جدول األسعار: 1الملحق عدد 

 .فالساإل تصريح على الشرف بعدم :4الملحق عدد 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير في إجراءات إبرام الصفقة :5الملحق عدد 

كن عونا عموميا بالمؤسسة تصريح على الشرف بأن المشارك لم ي :6الملحق عدد 

الوطنية لتحسين و تجويد الخيل أو مضت عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات 

 .على األقل

 إلتزام الكفيل بالتضامن المعّوض للضمان الوقتي :  7الملحق عدد 

 إلتزام الكفيل بالتضامن المعّوض للضمان النهائي :  8الملحق عدد 

 نيالعرض الف : 9الملحق عدد 
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 3ملحق عدد                      المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخبل
 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
 

 ..............:......................................................االسم واللقب أو االسم االجتماعي

 ........................................................................:..............الشكل القانوني

 (: .............................أو المعرف الجبائي بالنسبة للذوات المعنوية)رقم بطاقة التعريف الوطنية 

 ....................:.........................................................................عنوان ال

 ..........................................الفاكس  ...............................:............الهاتف

 ...................................( .......بالنسبة للذوات المعنوية) مرسم بالسجل التجاري تحت عدد 

 (:سم واللقب والخطةاال)الشخص المفوض إلمضاء وثائق العرض 

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

 
  .............................في ................... حرر بـــــ                     

 
                               

 (إمضاء المشارك و ختمه)                               



 1ملحق عدد                    المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخبل
    
 وثيقـــــــة الـــّتعهد   

 (وثيقة خاّصة بكّل جواد مقترح)    
 

 ............(....................................................االسم و اللقب )إنني الممضي أسفله 
 ...................................صادرة في ..................... صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد

 : ....................................................................................العنوان بالكامل
 :بالنسبة للذوات المعنوية

 ......................................................................................بصفتي
 .......................................................................................لشركة

 .....(.............................................................المقر االجتماعي)الكائنة بـــ 
 ................................بتاريخ ..........................و المرسمة بالسجل التجاري بـ

 ....................................................................................تحت عدد
 .................................................................صاحبة المعرف الجبائي عدد

 ...............................رقم الجوال .................فاكسرقم ال ....................هاتفرقم ال
 

والمتعلقة باقتناء  المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيلعن  الصادر اإلستشارةبعد اطالعي على ملف 
الخيول  الشروط الواردة ضمن كراس الشروط، أتعهد بتوفير و بعد اطالعي على كافة خيول عربية أصيلة

 :العربية األصيلة المذكورة أسفله
 من  ................المولود سنة ...................................... الجواد العربي األصيل

 ...... ...............................و الفرس .................................. الفحل 
 (بلسان القلم وباأٍلرقام) مقابل مبلغ جملي قدره 

 دينار............................................................................................
 (د ).........................

 
 .......................في...............بـحرر                        

                                     
 اسم العارض و صفته                                       

  اإلمضــــــــــــــاء                                        
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 1ملحق عدد                      المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخبل
  
 
 

 جدول األسعار
 

 السعر المقترح بالدينار سنة الوالدة األب ااألم اإلسم حةالخيول المقتر 
      3الجواد رقم 
      1الجواد رقم 
      1الجواد رقم 
      4الجواد رقم 
      5الجواد رقم 
 

 
  .............................في ................... حرر بـــــ                     

 
                               

 (إمضاء المشارك)                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4ملحق عدد                      المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخبل
 

 
 

 تصريح على الشرف بعدم اإلفالس 
 
 

 ……………………...……… ..........................إني الممضي أسفله 
 ............................................... صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد

 : ....................................................................و قاطن ب
………… .……………...………… بالنسبة للذوات المعنوية)ممثل شركة 

 ……………… تحت عدد ..…......……………المرسمة بالسجل التجاري بـــــ 
 ..……………………………………(العنوان بالكامل)رتها بــــــ المعين محل مخاب

.................................................................................. 
أصرح على شرفي أني لست في حالة إفالس أو في ". العارض"المسمى في ما يلي  

 .وضعية تسوية قضائية
 
 

 .………………………في .. ………………حرر بــ 
 
 مضاء اإل

 مع بيان إسم و لقب و صفة الممضي
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 5ملحق عدد                      المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخبل

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير في إجراءات إبرام الصفقة

 
 ……………………...……….......................... إني الممضي أسفله 

 ...............................................صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 
 : ....................................................................و قاطن ب

………… .……………...…………بالنسبة للذوات المعنوية )ممثل شركة 
………………  تحت عدد ..…......……………المرسمة بالسجل التجاري بـــــ 

 ..……………………………………(العنوان بالكامل)ا بــــــ المعين محل مخابرته
.............................................................................. 

 "العارض"المسمى في ما يلي 
 
أصّرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو    

 .ى مختلف إجراءات إبرام الصفقة و مراحل إنجازهاهدايا قصد التأثير عل
 
 
 

 .................في .................. حرر بـــــ                           
 
 

 (إمضاء المشارك)                                      
 
 
 
 
 



 6ملحق عدد                      المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخبل
 
 

 تصريح على الشرف بعدم إنتماء المشارك للمؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل
 

 ……………………...……….......................... إني الممضي أسفله 
 ...............................................صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 

 ................................: ....................................و قاطن ب
………… .……………...…………بالنسبة للذوات المعنوية )ممثل شركة 

………………  تحت عدد ..…......……………المرسمة بالسجل التجاري بـــــ 
 ..……………………………………(العنوان بالكامل)المعين محل مخابرتها بــــــ 

................................................ ..................................
أصرح على الشرف بأني و بأن المؤسسة أو المسير أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في 

 ين في رأس المال أو وكيل الشركة،يالتسويق أو أحد المساهمين األساس
 

 .لم يكن أحدنا عونا عموميا لدى المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل  -
 

 .ن انقطاعنا عن العمل بها مدة خمسة سنوات على األقلأو مضت ع -
 

 
 .……………………في . …………………حرر بــ 

 
    اإلمضاء

  الممضي مع بيان إسم و لقب
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 7ملحق عدد   
 التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان الوقتي

 
 ...........................(...........................0)نحن الممضون أسفله  –إني الممضي أسفله 

 ..........................(..............................................6)بصفتنا  –عمال بصفتي  
 ......................(...................................................2)نشهد أن  –أشهد  :أوال 
 6006لسنة  2030من األمر عدد  33لية عمال بالفصل عليها من وزير الما –تمت المصادقة عليه   

تمامه بالنصوص  6006ديسمبر  07المؤرخ في  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وا 
قد ...............................( ..................2)الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن 

.. ...........................دلمال العام للبالد التونسية حسب الوصل عدأودعت لدى أمين ا –أودع 
( دينار 3000)مبلغ الضمان القار و قدره خمسة آالف دينار .............................. بتاريخ

 .من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه 33المنصوص عليه بالفصل 
أننا نكفل بصفة شخصية و بالتضامن  –أنني أكفل  –نصرح  –أصرح  :ثانيا
(4...................................................................................).............. 

 ...................( .............................................................3)و القاطن بــــ 
خيول اقتناء ب المتعلق 6000/....اإلستشارة عدد  (2)الضمان الوقتي قصد المشاركة في  بعنوان مبلغ

 بمبلغ قدره عربية أصيلة
، (باألحرف)دينارا  ...................................................................................
 (.باألرقام)دينارا  ..................................و بـــــ 
 (2)نا به بعنوان نلتزم بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعاله والذي قد يكون العارض مدي –ألتزم  :ثالثا

المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد  عند أول طلب كتابي تتقدم به خيول عربية أصيلة اقتناء إستشارة
 .ي مسبقدون تنبيه مسبق أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائ الخيل

                       .يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض 90يبقى هذا الضمان صالحا لمدة 
 .....................في .................... حرر بـــــ                        

                                       
 و ختمها إمضاء المؤسسة المالية                          

 

________________________________________________________________ 
              ضامنةاالسم االجتماعي وعنوان المؤسسة ال -6،  االسم واللقب للممضي أو للممضين -0
 (ذات معنوية)سم االجتماعي للعارض أو اال( ذات طبيعية)اسم العارض  -4،  االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة -2
 اإلستشارة – 2،  عنوان العارض -4
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 التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان النهائي

 
 ...............................(.......................0)نحن الممضون أسفله  –إني الممضي أسفله 

 .......................................................(.................6)بصفتنا  –عمال بصفتي  
 

 ...........................(................................................2)نشهد أن  –أشهد  :أوال
 6006لسنة  2030من األمر عدد  33عليها من وزير المالية عمال بالفصل  –تمت المصادقة عليه 

تمامه بالنصوص  6006يسمبر د 07المؤرخ في  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وا 
 ..............................(.......................4)الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن 

 ............................أودعت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب الوصل عدد –قد أودع 
( دينار 3000)مبلغ الضمان القار و قدره خمسة آالف دينار .............................. بتاريخ

 .من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه 33المنصوص عليه بالفصل 
 

ن أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضام –أنني أكفل  –نصرح  –أصرح  :ثانيا
(3...........)...................................................................................... 

 .........................(...........................................................2)و القاطن بــــ 
المبرمة ..................... ....بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي ألتزم به بصفته صاحب الصفقة عدد

...... .......................بتاريخ......... ..............................(..................7)مع 
من .% .......بـــــ  المتعلقة ......................(...................0)و المسجلة بالقباضة المالية 
 ..........................................................................مبلغ الصفقة وهو ما يوافق 

 (.باألرقام)و دينارا .............................................، (باألحرف)دينارا 
 

نلتزم بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعاله والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به  –ألتزم  :ثالثا
المؤسسة الوطنية لتحسين و  نوان الصفقة المشار إليها أعاله و ذلك عند أول طلب كتابي تتقدم بهبع

لنا إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه و دون تنبيه مسبق أو القيام  –دون أن يكون لي  تجويد الخيل
 .بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق

 
ذلك في أجل  ن شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته ويوضع حّد اللتزام الكفيل بالتضام - :رابعا

 .أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات
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 .يوضع حّد اللتزام الكفيل بالتضامن بانقضاء أجل األربعة أشهر المحددة أعاله -
قبل انقضاء األجل األقصى بمقتضى رسالة  المؤسسةإذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل   -

مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم بأن صاحب الصفقة لم معللة 
 .الكفيل إاّل برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي يف بجميع التزاماته، ال يوضع حّد اللتزام

 
 

 .............................في .............. حرر بـــــ                        
 
 
 (إمضاء المؤسسة المالية و ختمها)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 االسم واللقب للممضي أو للممضين -0
 االسم االجتماعي و عنوان المؤسسة الضامنة  -6
 االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة  -2
 اسم صاحب الصفقة  -4
 عنوان صاحب الصفقة  -3
 المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل  -2
 اليةذكر مراجع التسجيل لدى القباضة الم  -7
 موضوع الصفقة  -0
9-  



 9ملحق عدد                      ليالمؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخ
 

 
 لفنيااالعرض 

 (يجب تقديم عرض خاّص بكّل جواد مقترح)
 
 .............................................................إسم العارض و لقبه  -0
 هوّية الجواد المعروض للبيع -6

o لعربيةبا اإلسم ............................................. :........... 
o  اإلسم بالفرنسية....................................................... : 
o  سنة الوالدة........................................................... : 
o  رقم الشارة األلكترونية................. :................................ 
o  إسم األب............................................................ : 
o  إسم األّم............................................................. : 

 
 :الجواد في السباقات نتائج -1

سباقات درجة 
 G1أولى 

 الجواد خالل هذا السباق ترتيب إسم الجائزة تاريخ السباق
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سباقات درجة 
 G2ثانية 

 ترتيب الجواد خالل هذا السباق إسم الجائزة تاريخ السباق
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

سباقات درجة 
 G3ثالثة 

 ب الجواد خالل هذا السباقترتي إسم الجائزة تاريخ السباق
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 



 : نتائج أّم الجواد المقترح في السباقات -4

سباقات درجة 
 G1أولى 

 ترتيب الجواد خالل هذا السباق إسم الجائزة تاريخ السباق
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

سباقات درجة 
 G2ثانية 

 ترتيب الجواد خالل هذا السباق إسم الجائزة تاريخ السباق
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

سباقات درجة 
 G3ثالثة 

 ترتيب الجواد خالل هذا السباق إسم الجائزة تاريخ السباق
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 :نتائج األب قي السباقات -5

سباقات درجة 
 G1أولى 
 

 ترتيب الجواد خالل هذا السباق إسم الجائزة تاريخ السباق
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

سباقات درجة 
 G2ثانية 

 ترتيب الجواد خالل هذا السباق إسم الجائزة تاريخ السباق
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   

سباقات درجة 
 G3ثالثة 

 ترتيب الجواد خالل هذا السباق إسم الجائزة تاريخ السباق
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 مؤهالت إنتاج األم في السباقات  -6

سباقات درجة 
 G1أولى 

 ترتيب الجواد خالل هذا السباق لجائزةإسم ا تاريخ السباق إسم الجواد
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سباقات درجة 
 G2ثانية 

 ترتيب الجواد خالل هذا السباق إسم الجائزة تاريخ السباق إسم الجواد
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

درجة  سباقات
 G3ثالثة 

 ترتيب الجواد خالل هذا السباق إسم الجائزة تاريخ السباق إسم الجواد
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
  مؤهالت إنتاج الحواد المقترح في السباقات -7

سباقات درجة 
 G1أولى 

 اد خالل هذا السباقترتيب الجو  إسم الجائزة تاريخ السباق إسم الجواد
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    

سباقات درجة 
 G2ثانية 

 ترتيب الجواد خالل هذا السباق إسم الجائزة تاريخ السباق إسم الجواد
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

سباقات درجة 
 G3ثالثة 

 ترتيب الجواد خالل هذا السباق إسم الجائزة تاريخ السباق م الجوادإس
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 (اإلجابة بنعم أو ال: ) األصول -8
 : .......أجيال  3في شجرة نسب الجواد المقترح على " عصمت علي"هل يوجد الفحل  -
 : ........أجيال  3في شجرة نسب الجواد المقترح على " نإب"هل يوجد الفحل  -
 : ........أجيال  3في شجرة نسب الجواد المقترح على " مسك"هل يوجد الفحل  -

 
 

 .……………………في . …………………حرر بــ 
    اإلمضاء
 الممضي مع بيان إسم و لقب
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 ع نظام التنقيط لتقييم شكل جواد عربي أصيل معروض للبي
 من أجل استعماله كفحل

 
 

 :...........................................................اسم الجواد 

 :...........................................................رقم الشارة 

 :...........................................................سنة الوالدة 

 : ييم الهدف من التق

 استبعاد الجياد الحاملة لعيب في شكلها و مظهرها الخارجي -

 .إبراز نقاط القوة و نقاط الضعف بواسطة عدد تقديري لكل خاصية -

 

 

 الخاصية

 التقييم

 *ناقص أو به عيب  مرض ي جيد جيد جدا ممتاز مثالي

 صفر 1 2 3 4 5
 ّوعالنّ 

Type et apparence générale 
      

سّوّال
 
ا  رقبةالر 

Tête et encolureّ
      

 التناسقّوّالخطّالعلوي
Corps et ligne de dessusّ

      

 القوائم
Membresّ

      

 الحركة
Mouvementّ

      

      ّمجوعّالنقاطّ
 

: (  28العدد املثالي ) 8.0ضارب مجموع النقاط : العدد النهائي  -

.........................  /28 

 .جياد التي لها نقائص أو عيب في خاصية واحدة أو أكثريتم إقصاء ال*  -
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CARACTERISTIQUES SEMINALES MINIMALES 
A PARTIR DU SPERMOGRAMME 

 
I- Valeurs minimales des caractéristiques séminales 

Caractéristique séminale Valeur minimale 
Concentration (106 /ml) ≥ 73 
Nombre total (109 ) ≥ 2,5 
% spermatozoïdes mobiles à 0 h  ≥ 55 
% spermatozoïdes mobiles à 24 h à 4°C ≥ 15 
% spermatozoïdes mobiles à 48 h à 4°C ≥ 5 
% spermatozoïdes vivants ≥ 65 

 
II- Taux minimas d’anomalies des spermatozoïdes  

 
Grossissement 400 Anomalie  

≤ 5 % têtes anormales 
≤ 3 % têtes seules 
≤ 4 % flagelles anormaux 
≤ 33 % pièces intermédiaires anormales 
≤ 50 % anormaux totaux 

 
 


