
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخيل المالك 72مزاد مربط التنهاة 
 مباشرةالعصر بعد صالة   هـ91/91/9311الخميس 

Ajebrin 
 ]اختر التاريخ[

 



 مالحظات الرسن امليالد اللون النوع االم االب االسم رقم

 معسوف عبيان الصيفي 1/1/0212 اشعل حصان امرية جند الثانية اجلماز الثاني هداج الثالث 1

 معسوفة كحيلة مورادية 17/3/0212 شقراء مهرة بسمة اخلالدية سيمون ساجي سكر النعيم 0

 (تبليغ والدة فقطحتت التسجيل ) دهمان 02/1/0210 سوداء مهرة نعمة اهلل جودت رفيع جودت  3

 أهل+جواز()مت جاهز لسباقات التحمل  1/6/0226 شعالء مهرة نبع االصايل بي جي ماركس ريانة عراب الصحراء 4

 مسجلة تبقى تركيب الشرحية  1/1/0211 اصفر حصان حمتارة الرابعة رميان الثاني حمتار عذبة 2

   3/8/0226 محراء فرس جاي دي عربيال اليكسري أي أي أرابالس ماجيك 6

 +هادي بالركوب مكوي بيده اليسار واليشتكي منها-مصري صقالوي 3/1/0222 اشقر حصان الُيسر عوضني ظريف الرمحن 7

  دهمان 02/4/0212 امحر مهر رضا أدهم الصحراء هالل طويق 8

 شهور على ار اس عزام)اخو ماقنم سايكي( 9لقاح  كحيلة روضانية 08/12/0222 شعالء فرس مسرقند دبليو ايه بروفس ربلكا مغيضة 9

   13/0/0220  حصان ابها غامنة بي جي مصطفى الغازي 12

     فرس   شفيقة الشقب 11

 لشاركت ببطوالت مجا-معسوفة-البيع بدون املهرة  04/4/0226 شعالء فرس نور العيون بوبيان املسان اس اس مارية 10

الربونزية ببطولة ادريس الشقب +حاصلة على  لقاح ع   شعالء فرس عالية باي رازي نسمة الشقري 13

 الديةيف بطولة اخل مسجلةاخلالدية احمللية +

  كحيالن نواقي 12/4/0229 امحر حصان كريسما كيسيا دكارو ابن دكارو 14

هيفاء احلادية  12

 عشر

 انتاج مزرعة اجلنادرية كحيلة مورادية 12/0/0211 شقراء مهرة هنوف الثانية لثالريح الثا



 

ليتيل بانكس زوم  16

 زوم

شيب تشايس 

 ساليك

هلربوك ديسرت 

 سيلفر

اسرتالية اصول -شهورعلى كفو الشقب 3لقاح  دهمانية ام عامر 2/12/0220 شعالء فرس

 مصرية

     حصان   احلازم 17

 شهور على عساف الثاني 3معها مهر عمره  محدانية مسري 10/4/1999 شعالء فرس رضيه عساف الشقب ريم النفود 18

   3/1/1996 شقراء فرس صقالوية الشقراء فنيبرا شوافه 19

لقاح شهورعلى رحيان اخناتون +7معها مهر عمر كحيلة ريشة شرعبية 9/3/1997 زرقاء فرس شرعبية عزيز كنز الفهيم 02

 شهور على كفو الشقب7

    شعالء  املزيونة ومسي الريان راما 01

على اتش دي سامبسون ابن 12/0/0210لقاح يف -مصرية  09/1/0227  فرس رساله غزال االحساء جنالء الواحة 00

 غزال الشقب

03 KRH SHAR 

ZAHIRA 

SERR PAT 

SHARIF 

KRH ZSAHIRA مصرية  01/2/0229 سوداء فرس 

   0229  فرس مايستيكال تشانس نم سايكيماق برميافريا بوا 04

 مصري درانيصقالوي ج 9/3/0228 امحر حصان هيا الباشا صقر وراد العزيزية 02

06 SHA RIEKA IBN BIRAK HALIM NADIRA مصرية  02/0/0229 سوداء فرس 

07 HALIM NADIRA HALIM 

VALENTINO 

DAF SARA  

FAABBA 

على رامي اخلالدية ولد اف 2/6/0210لقاح يف  -مصرية  04/1/0223 سوداء فرس

 مشال

     مهرة رجايا نسمة عصفور ليان الراية 08

   0211  مهرة عطوف بسرتو عروب النواصي 09

 حتت التسجيل )مسحوب دمها(  2/2/0210 محراء مهرة مشايل عساف مها الفيايف 32



 مصرية  9/4/0212 شعالء مهرة ال اف ايفيننغ ستار مشعل اتش بي ال اف مسريز ستار 31

30 DORIAN 

DAFINA 

HADIDI DORIAN BINT 

KISRA 

على رامي 01/4/0210لقاح يف  -مصرية  9/3/1998 شعالء فرس

 اخلالدية ولد اف مشال

 مصري  07/3/0222 أشعل حصان حتت سكرة حمروس خلف احلبايب 33

   06/11/0229 اشعل حصان نعومي هدايه سيمون شكاد ريان الثالث 34

على رابح الريان 09/3/0210لقاح يف  -مصرية  09/3/0224 شعالء فرس ووا بهيه هني املصرشا علية املاسي 32

 )مربط النايفات(

  هدبان 14/4/0212 اشعل مهر محدية كريم رحيان اخناتون فرحان العزيزية 36

 ى مزهر )ولد سبع الصحراء(شهورعل 4لقاح  كحيلة دعجانية 12/11/0227 شقراء فرس نهار العيون فريد اجلربي نهار العزيزية 37

  صقالوي جدراني 1/2/1999 اشعل حصان ابسك سنسيشن ابن حليم صهيل الفوارس 38

  03/0/0210 شعالء مهرة أر أس يسرا ومسي الريان اجنادين 39
 حتت التسجيل)مسحوب دمها باقي تركيب الشرحية(

على رفيع جودت 16/0/0210 لقاح يف -مصرية  0/0/0223 شقراء فرس شلبية سكرتني غندورة 42

 )مصري(

 حتت التسجيل)تبليغ والدة فقط( صقالوي 11/11/0211 أشعل مهر مسحة املوسى أنري  41

على رفيع جودت 6/0/0210لقاح يف  -مصرية كحيلة 12/3/0221 شعالء فرس نهال البادية بدران البادية ظريفة البادية 40

 )مصري(

على عمري  01/11/0211لقاح يف  -مصرية  0/4/0224 شقراء فرس حةنوارة الوا عقور مسحة املوسى 43

 )مصري(

 مصرية صقالوية جدرانية 0/4/0224 شقراء مهرة مسحة املوسى ركاز مساح العزيزية 44

  عبيان الصيفي 13/3/0226 امحر حصان رهف وسام اخلالدية شكالن احلجاز 42

شهور على ولد عامر زوبعة  2لقاح  -روسية  0/0211  مهرة شوق العمردي اجلودي راية اجلودي 46

 النايف



   00/4/0223 شقراء فرس مايزه دروق مشاعل 47

 سعودي عبيان الصيفي 02/11/0220 اشعل حصان اجلمازة حليم اجلماز الثاني 48

شهور على سيمون شيكام  2لقاح  -سعودية عبية الصيفي 06/3/0223 شعالء فرس ديم االحزم غيم 49

 ()مصري

   9/4/0211 اشقر مهر مشاعل زوبعة النايف السكب التاسع 22

 

 

 

 : شروط ومالحظات

 على مالك الخيل احضار خيلهم حسب الترتيب في القائمة وعند التأخر سيتم ادخالها آخر المزاد .*

 عند اتمام البيع على المالك احضار اصل شهادة التسجيل للخيل .*

 خيل قبل وبعد المزاد .المربط غير مسؤول عن ايواء ال*

 على المشتري التأكد من سالمة الخيل المعروضة والمربط اليتحمل المسؤولية بعد اتمام البيع .*

 على المشتري تسديد قيمة الخيل مع السعي خالل يومين بحد اقصى .*

 مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع )مربط التنهاة(


