
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شروط ومالحظات

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

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

 مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع )مربط التنهاة(

 

 

 

 

 عودخليل امل 29مزاد مربط التنهاة 

 



 مالحظات امليالد اللون النوع االم االب االسم رقم

1 RV MORNING GRACE OM EL MAREIKH RV KARAYA 0202 شقراء مهرة  

2 ECA MASTER DESIGN GA EKA 0202 شقراء مهرة  

3 EMMALI FS BENGALI G ESOTICA 0222 حمراء فرس  

4 RAZZLES DAZZLE MUJIZ RAZILKA 0220 شقراء فرس  

5 SHYASHADINA OM EL SHAHEEN G SHYAMASRI لقاح على  0222 شعالء فرسNarismma  7/0202تفلي في 

6 VIOLETS R BLUE PSYCHES IMAGE R SH TIGER LILY لقاح على  0220 شعالء فرس ZK Designer R  0/0202تفلي في 

7 KATAREENA BOOMERANG KARISSA لقاح على  0220 شقراء فرس Psynergy  6/0202تفلي في 

8 GRETTA GRENLANDO SIVER SARICHE لقاح على  0111 شعالء فرس Psynergy  6/0202تفلي في 

9 YAVITA ALMONITO YAFIT لقاح على  0111 حمراء فرس  Ora El Ninio 7/0202تفلي في 

11 ALLIANDA B EMIRATUS B GRAND DUKE لقاح على  0222 شقراء فرس Psynergy  1/0202تفلي في 

11 CAMARO GUDJAR NA JOY 0117 شعالء فرس 
تفلي في   Masdar Moniscione لقاح على 

1/0202 

  2111 اشعل مهر أمرية الزبري سيمون ساجي وسام اجلزيرة 12

  2111 شقراء مهرة غال اخلالدية جنم ابن ترنيت يافعة اخلالدية 13

  28/1/2118 امحر حصان لنا اخلالدية اف مشال براق اخلالدية 14

 مشباة على رف جستس 3/1/2114 شعالء فرس ارنريا جرافيك اريبوجا 15



 مالحظات امليالد اللون النوع االم االب االسم رقم

 لقاح على رف جستس 8/3/2114 شعالء فرس بيليكا ايكاهو بينالبا 16

  23/4/2119 سوداء فرس كحيلة أي يف ايتنودرونز سايك يارا 17

 شهور على رف جستس 3معها مهر على شيف سويد ولقاح  28/4/2117 شعالء فرس ميدنايت الدي مورنينغ ويند جي مورنينغ ليدي ام جي 18

 و الشقبشهور على كف 7لقاح  كحيلة مورادية 16/5/2111 محراء فرس اس اف بزاز كورونيك شيخة الرابعة 19

 انتاج مزرعة اجلنادرية كحيلة مورادية 11/2/2111 شقراء مهرة هنوف الثانية الريح الثالث هيفاء احلادية عشر 21

 مشباة على رف جستس 27/4/2111 شعالء فرس SATIN MUSCATA غزال الشقب شفيقة الشقب 21

       إنسبايرد دريم دبليو آر 22

 شهور على مخيس روضان9لقاح  -مصرية  - دهماء 26/1/2117 سوداء فرس وشديةر ابن الباشا أ شهيناز عدوية 23

 شقراء فرس زيتونة الثانية حليم ريح اخلزامى 24
11/11/

2113 
 كحيلة ام عرقوب

 هدباء 2/1/2111 شعالء مهرة غناوي عسل زاد هنادي العزيزية 25
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