
نتائج الفئات في بطولة ا�حســـاء الخامسة لجمال الخــيل العربية ا�صيلة -  بطولة وطنية -  بالمنطقة الشرقية بمحافظة ا�حساء  في الفترة من  ٣ 
إلى ٥ جمادي ا1خرة ١٤٣٥ ھـ الموافق  ٣ إلى ٥ ابريل  ٢٠١٤ م .

المالك النقاط المركز المحقق اسم الخيل رقم الكتالوج

مھرات أعمار سنة بين ٠١-٠١-٢٠١٣ الى ٣٠-٠٩-٢٠١٣ مالفئة ا�ولى ( أ )
أبناء عبد = بن محمد السبيعي ( مربط المعود )جمانه المعود١٠ 90.75المركز ا�ول

أبناء عبد = بن محمد السبيعي ( مربط المعود )ايه المعود٣ 90.50المركز الثاني

صاحب السمو الملكي ا�مير / محمد بن سعود بن نايف آل سعود - مربط النايفاتجوھرة النايفات١٣ 89.25المركز الثالث

أيمن بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف المDجنان الفارس٤ 87.75المركز الرابع

خلف بن رباح بن خلف الشمري ( مربط شمر)رزينة الخالدية٢ 87.75المركز الخامس

سعد بن صالح بن إبراھيم بوبشيتمنيرة عرب الصحراء١٢ 87.25المركز السادس

أنور بن محمد بن حسن بوكنان - مربط الكنانية للخيل العربية ا�صيلةاميره الكنانية١ 86.50المركز السابع

صالح بن عبد = بن صالح الغامديوصال المعود١٥ 85.50المركز الثامن

عبد = بن عبد الرحمن بن عبد = النمر ( مربط النمر للخيل العربية ا�صيلة )دانة النمر٥ 85.50المركز التاسع

ا�مير عبدالعزيز بن خالد بن تركي السديري (مربط العزيزية للخيل العربية ا1صيلة )غادة العزيزية٧ 83.50المركز العاشر

مھرات أعمار سنة بين ٠١-٠١-٢٠١٣ الى ٣٠-٠٩-٢٠١٣ مالفئة ا�ولى ( ب )
عبد = بن عبد العزيز بن عبد = المقبل ( مربط الشمال للخيل العربية ا�صيلة )فجر الشمال٢٢ 90.50المركز ا�ول

أبناء الشيخ حسين بن محمد باشا (مربط الصواري)مونليزا الصواري٢٤ 90.25المركز الثاني

صاحب السمو الملكي ا�مير/ عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود  (مربط عذبة)عبير عذبه٢٧ 90.25المركز الثالث

يوسف بن حمد بن علي ال فاران الدوسري-(  مربط الصافنات)دريمة الصافنات٢٨ 88.75المركز الرابع

صاحب السموالملكي ا�مير/ أحمد بن عبدالعزيز آل سعودياسمين عذبه١٦ 88.50المركز الخامس

أحمد بن صالح بن مبارك الطلب (مربط الطلب)حD الطلب٢٩ 88.25المركز السادس

تركي بن محمد بن مطلق الثبيتي العتيبيدرة المحمدية٢٣ 88.25المركز السابع

طارق بن محمد بن عناية = عناية ( مربط عناية )كادي العناية٣٠ 88.00المركز الثامن

حسن بن علي بن عيسى السلطان ( مربط ذو الفقار )سDف الثانية٢٠ 87.50المركز التاسع

محمد عبد = سلمان الحمودكري٢٦ 87.25المركز العاشر

احمد بن محمد بن فھد بن غيث ( مربط الوصيل )جي اس اميرة رف١٧ 86.00المركز الحادي عشر

٠٥/ذو الحجة/٢٠١٤
صفحة ١ من ١٠



المالك النقاط المركز المحقق اسم الخيل رقم الكتالوج

احمد بن محمد بن عبد= السيد الھاشمحDء نوف٢١ 83.75المركز الثاني عشر

عبدالعزيز بن عبد= بن احمد النغموشعتيقة الفجر١٩ 83.50المركز الثالث عشر

مھرات أعمار سنتين بين ٠١-٠١-٢٠١٢ الى ٣١-١٢-٢٠١٢ مالفئة الثانية ( أ )
طارق بن محمد بن عناية = عناية ( مربط عناية )عبار تي اس٣٨ 89.75المركز ا�ول

عبد = بن فھد بن عبد العزيز ا�حمد ( اسطبل المھا )رابيه المعود٤٢ 89.25المركز الثاني

عبد= بن فھد بن دخيل الحقباني الدوسري  (مربط التنھات)مريفه المعود٣٧ 89.25المركز الثالث

مھدي بن محمد بن حمد المحامضرزان العامرية٤٠ 88.25المركز الرابع

مصعب بن عبد = بن ناصر الدواي ( مربط الصفرات )ليندساي كاي اف اف٤٥ 87.75المركز الخامس

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بوخمسين ( مزرعة الخماسين )ميرال الخماسين٣٦ 87.75المركز السادس

تركي بن محمد بن مطلق الثبيتي العتيبيبريزيوسا مونيسكيوني٣٩ 87.50المركز السابع

فيصل بن سعد بن جفين الدغيلبي العتيبيدانة الوزير٣٥ 87.00المركز الثامن

أنور بن محمد بن حسن بوكنان - مربط الكنانية للخيل العربية ا�صيلةجميله كنانه٤٦ 87.00المركز التاسع

ابراھيم بن سليمان بن عبد = القاسم ( مربط الرايه )راية المعود٣٢ 86.75المركز العاشر

علي بن ظافر بن عبدالرحمن الكناني الشھري ( مربط العاليات )1مناص٣٣ 86.25المركز الحادي عشر

أنور بن محمد بن حسن بوكنان - مربط الكنانية للخيل العربية ا�صيلةسلمى الكنانيه٤٧ 85.25المركز الثاني عشر

عبدالعزيز بن محمد بن حسن بو كنان -مربط كنانةكناري كنانه٣٤ 85.00المركز الثالث عشر

مھرات أعمار سنتين بين ٠١-٠١-٢٠١٢ الى ٣١-١٢-٢٠١٢ مالفئة الثانية ( ب )
أبناء عبد = بن محمد السبيعي ( مربط المعود )سندريD المعود٦١ 90.75المركز ا�ول

ناصر بن عبد اللطيف الفوزان ( مربط اجود للخيل العربية )أيه دبليو عاليه٤٨ 90.25المركز الثاني

اسماعيل بن صالح عبد العزيز السعوي ( مربط النواصي للخيل العربية )سيري اف اف٥١ 90.00المركز الثالث

٥٠Dصيلة )ار دي كابي�خالد بن سعيد بن عبد= السيد ( مربط السيد للخيل العربية ا 89.25المركز الرابع

صالح بن ابراھيم بن عبد الرحمن المحيميد ( مربط اليرموك )ھوازن المعود٥٧ 89.25المركز الخامس

سلمان بن عبدالعزيز بن فھد الحكير ( مربط فاس )زينه المعود٥٤ 88.75المركز السادس

راشد بن صالح بن مانع ھطيل آل منجملمعه النايفات٥٨ 88.25المركز السابع

مھدي بن حسين بن مانع بن سالم ال شرياندليله اس ار٥٥ 87.75المركز الثامن

نواف بن فھد بن فرج المرواني الجھنياس اف لكزس٥٣ 87.00المركز التاسع

عباس بن علي بن عيسى اردحهغدير المغيرات٦٣ 86.25المركز العاشر

ا�مير عبدالعزيز بن خالد بن تركي السديري (مربط العزيزية للخيل العربية ا1صيلة )اموره اس جي إي٥٦ 86.75المركز الحادي عشر

سلمان بن عبدالعزيز بن فھد الحكير ( مربط فاس )أسرار المعود٤٩ 86.75المركز الثاني عشر

احمد بن حسن بن عمران الحاجيعبير غرناطه٦٢ 86.75المركز الثالث عشر

٠٥/ذو الحجة/٢٠١٤
صفحة ٢ من ١٠



المالك النقاط المركز المحقق اسم الخيل رقم الكتالوج

محمد بن صالح بن محمد بن 1دن ( مربط الصالحية)ليلى الصالحية٥٩ 86.50المركز الرابع عشر

محمد بن صالح بن محمد بن 1دن ( مربط الصالحية)مھا الصالحية٦٠ 85.75المركز الخامس عشر

مھرات أعمار سنتين بين ٠١-٠١-٢٠١٢ الى ٣١-١٢-٢٠١٢ مالفئة الثانية ( ج )
خلف بن رباح بن خلف الشمري ( مربط شمر)نجمة الخالدية الثانية٧١ 91.00المركز ا�ول

عبد العزيز بن ابراھيم بن عبد العزيز البرغش ( مربط السكب )مس بيD روز٦٤ 90.50المركز الثاني

٧٤Dصيلة )ار دي لوري�خالد بن سعيد بن عبد= السيد ( مربط السيد للخيل العربية ا 90.50المركز الثالث

عقيل بن عبد= بن عبد= العبادمشيرة الجنادرية٦٩ 90.00المركز الرابع

طارق بن محمد بن عناية = عناية ( مربط عناية )سمر العناية٧٢ 89.00المركز الخامس

سمو ا�مير / تركي بن فھد بن مشاري بن جلوي آل سعود ( مربط الجلوية )مھا الجلوية٧٦ 89.00المركز السادس

ھادي بن عبد= بن أحمد العبودسيفورا ابال٧٣ 88.75المركز السابع

ابراھيم بن سليمان بن عبد = القاسم ( مربط الرايه )حربيه الشقب٦٨ 88.25المركز الثامن

عبد= بن زيد بن محمد آل حسين التميميزھرة الجنادرية٧٥ 88.00المركز التاسع

نايف بن ناصر بن مانع بن جمعهراھية الجنادرية٧٧ 88.00المركز العاشر

علي بن ظافر بن عبدالرحمن الكناني الشھري ( مربط العاليات )ساره النايفات٦٧ 87.00المركز الحادي عشر

جعفر بن علي بن ھاشم السلماننجد الواوان٦٥ 86.75المركز الثاني عشر

عبد الرحمن بن صالح بن محمد الرويتعفاخرة الخالدية٧٩ 84.75المركز الثالث عشر

ھاني بن عبد= بن علي الرشيدانبحور٧٠ 84.25المركز الرابع عشر

مھرات أعمار سنتين بين ٠١-٠١-٢٠١٢ الى ٣١-١٢-٢٠١٢ مالفئة الثانية ( د )
صاحب السمو الملكي ا�مير / محمد بن سعود بن نايف آل سعود - مربط النايفاتلولوة النايفات٩٠ 91.00المركز ا�ول

صاحب السمو الملكي ا1مير/خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (اسطبDت الخالدية)ھاله الخالدية الثالثة٨٦ 90.00المركز الثاني

سالم بن عبد= الرويشد ( مربط الناصيات للخيل العربية ا�صيلة )غادة أي ام٨٨ 89.25المركز الثالث

أحمد بن عبد = بن أحمد السالمكريمة الجنادرية٨٤ 88.25المركز الرابع

خلف بن رباح بن خلف الشمري ( مربط شمر)سمر الخالدية٩٤ 88.00المركز الخامس

يوسف بن حمد بن علي ال فاران الدوسري-(  مربط الصافنات)بدوية الصافنات٩٣ 87.50المركز السادس

عبد الرحمن بن صالح بن محمد الرويتعبذور الخالدية٨٥ 87.00المركز السابع

محمد بن معتوق بن محمد زين الدينفيلينا٨٣ 86.75المركز الثامن

عبد الرحمن بن صالح بن محمد الرويتعحوراء الخالدية٩٥ 86.75المركز التاسع

خلف بن رباح بن خلف الشمري ( مربط شمر)مھجة الخالدية٨٧ 86.75المركز العاشر

٩١Dناصر بن درع بن سليمان الدرع ( مربط الناصرية )ناديا الف 86.75المركز الحادي عشر

عبد= بن فھد بن دخيل الحقباني الدوسري  (مربط التنھات)التنھات زينه٩٢ 86.50المركز الثاني عشر

٠٥/ذو الحجة/٢٠١٤
صفحة ٣ من ١٠



المالك النقاط المركز المحقق اسم الخيل رقم الكتالوج

مھرات أعمار ٣ سنوات بين ٠١-٠١-٢٠١١ الى ٣١-١٢-٢٠١١ مالفئة الثالثة ( أ )
سلمان بن عبدالعزيز بن فھد الحكير ( مربط فاس )ا�ندرا١٠٢ 91.50المركز ا�ول

عبد العزيز بن ابراھيم بن عبد العزيز البرغش ( مربط السكب )بشارلوتي يو ايه١٠٥ 91.00المركز الثاني

صاحب السمو الملكي ا�مير / محمد بن سعود بن نايف آل سعود - مربط النايفاتامون اليسيا١٠١ 91.00المركز الثالث

راكان بن محمد بن ناصر الحميد  ( مربط الريف )سارة الريف٩٦ 89.25المركز الرابع

صاحب السمو الملكي ا�مير / محمد بن سعود بن نايف آل سعود - مربط النايفاتفاتن النايفات١٠٤ 89.00المركز الخامس

صاحب بن جاسم بن علي العبد =ام واي ميرا١٠٠ 88.50المركز السادس

راشد بن رجاء بن ظافر ا1ثلي الشھري ( مربط الخليج )يافعة الخالدية١٠٦ 87.75المركز السابع

صاحب بن جاسم بن علي العبد =جلوريه جوي٩٨ 87.75المركز الثامن

يوسف بن حمد بن علي ال فاران الدوسري-(  مربط الصافنات)نشيميه الصافنات٩٧ 87.00المركز التاسع

مھرات أعمار ٣ سنوات بين ٠١-٠١-٢٠١١ الى ٣١-١٢-٢٠١١ مالفئة الثالثة ( ب )
صاحب السمو الملكي ا1مير/خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (اسطبDت الخالدية)شاھدة الخالدية١١٧ 91.75المركز ا�ول

صاحب السمو الملكي ا1مير/   فھد بن سلطان بن عبدالعزيز  آل سعود - مربط الفھديةشلوى الخالدية١٠٧ 90.25المركز الثاني

خالد بن سعيد بن عبد= السيد ( مربط السيد للخيل العربية ا�صيلة )اجادوري١١١ 90.00المركز الثالث

علي بن محمد بن علي العلي ( مربط العرب )بيترا دبليو دبليو١١٢ 89.50المركز الرابع

طارق بن محمد بن عناية = عناية ( مربط عناية )قمر تي اس١٠٩ 88.50المركز الخامس

تركي بن احمد بن عبد= الكليبيتي كي سافانا١١٣ 88.00المركز السادس

عبد العزيز بن عبد = بن دخيل = الحجي السفيانيحبيبة نوف١٠٨ 87.75المركز السابع

مھدي بن جميل بن عبد رب الرسول اليوسفكراتس كاميو تي١١٠ 86.75المركز الثامن

أمھار أعمار سنة بين ٠١-٠١-٢٠١٣ الى ٣٠-٠٩-٢٠١٣ مالفئة الرابعة ( أ )
ناصر بن كليفيخ بن ناصرالھاجريعزام غرناطه١٣٣ 90.25المركز ا�ول

سمو ا�مير / تركي بن فھد بن مشاري بن جلوي آل سعود ( مربط الجلوية )منصور الجلوية١١٨ 89.50المركز الثاني

طارق بن محمد بن عناية = عناية ( مربط عناية )شاھين العناية١١٩ 89.25المركز الثالث

محمد بن أحمد بن محمد العيسىفتح عاربه١٢٣ 88.50المركز الرابع

راجح بن فالح بن سعود القرفي الھاجري (مربط السعران للخيل العربية)غزال العامرية١٢٥ 88.25المركز الخامس

أحمد بن عبد = بن أحمد السالمعز ا�صايل١٢٧ 87.50المركز السادس

سمو ا�مير / تركي بن فھد بن مشاري بن جلوي آل سعود ( مربط الجلوية )نايف الجلوية١٢٠ 87.25المركز السابع

علي بن محمد بن علي العلي ( مربط العرب )مروان العرب١٢١ 87.00المركز الثامن

احمد بن عبد = بن فھد الحمدنبراس الشدايد١٢٤ 86.25المركز التاسع

مشعل بن سعد بن حمود التريباني الشمريا�دھم الخامس١٣١ 85.75المركز العاشر

٠٥/ذو الحجة/٢٠١٤
صفحة ٤ من ١٠



المالك النقاط المركز المحقق اسم الخيل رقم الكتالوج

محمد بن عبدالعزيز بن عبد= النغموشرباح الفجر١٣٢ 84.75المركز الحادي عشر

أمھار أعمار سنة بين ٠١-٠١-٢٠١٣ الى ٣٠-٠٩-٢٠١٣ مالفئة الرابعة ( ب )
صاحب السمو الملكي ا�مير/ عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود  (مربط عذبة)مناور عذبه١٤١ 90.50المركز ا�ول

خلف بن رباح بن خلف الشمري ( مربط شمر)مبروك الخالدية١٤٧ 90.50المركز الثاني

طارق بن محمد بن عناية = عناية ( مربط عناية )محبوب العناية١٣٩ 88.00المركز الثالث

عبد الرحمن بن يوسف بن علي المغربيغصن الجنادرية١٣٤ 87.75المركز الرابع

عبد = بن عبد الرحمن بن عبد = النمر ( مربط النمر للخيل العربية ا�صيلة )سنان النمر١٣٦ 87.75المركز الخامس

مرتضى بن إدريس بن حسين الخواجهكDسك الشموخ١٣٨ 87.00المركز السادس

سعد بن علي بن سعد الشمراني ( مربط الرسلية للخيل العربية )دھمان السعد١٣٧ 87.00المركز السابع

عبد= بن محمد بن حمد الرزق العجمي ( مربط ا�ركان للخيل العربية )منصور التاسع١٤٦ 86.25المركز الثامن

صالح بن ابراھيم بن عبد الرحمن المحيميد ( مربط اليرموك )ھمام الجنادرية١٤٨ 86.00المركز التاسع

ياسر بن عناد بن نبط الحفيناويعليان١٤٣ 85.75المركز العاشر

ھاني بن عبدالوھاب بن صالح الحصار (مربط الكوادر للخيل العربية ا�صيلة)عزيز الكوادر١٤٤ 84.75المركز الحادي عشر

أمھار أعمار سنتين بين ٠١-٠١-٢٠١٢ الى ٣١-١٢-٢٠١٢ مالفئة الخامسة ( أ )
مشعل بن محمد عبدالرحمن اليوسفدي ايه مندشوراي١٦٠ 90.50المركز ا�ول

علي بن محمد بن علي أبونصيه آل حسين التميميشيبوب المعود١٥٩ 90.00المركز الثاني

عبد الرؤف ابراھيم قدرت جعفر اشكنانيفورلكس لوتس١٥٥ 89.50المركز الثالث

عبد= بن محمد بن علي آل معافا الشھري ( مربط تنومة للخيل العربية ا�صيلة )زاھي المعود١٥٦ 88.75المركز الرابع

سعد بن صالح بن إبراھيم بوبشيتعمار عراب الصحراء١٥٤ 88.75المركز الخامس

اسماعيل بن صالح عبد العزيز السعوي ( مربط النواصي للخيل العربية )فخر النواصي١٥٢ 88.00المركز السادس

ھادي بن عبد= بن أحمد العبودھمام المعود١٥٣ 86.50المركز السابع

سلطان بن عبد الرزاق زبن = القحطانيجوھر العزيزية١٥١ 85.75المركز الثامن

عادل بن محمد بن احمد السالم العميرمجد القادحات١٥٨ 84.25المركز التاسع

أمھار أعمار سنتين بين ٠١-٠١-٢٠١٢ الى ٣١-١٢-٢٠١٢ مالفئة الخامسة ( ب )
مشاري بن عبيد بن ھوصان العتيبي( مربط جزيرة العرب للخيل العربية ا�صيلة)ابن ايدن سي١٦٧ 89.75المركز ا�ول

علي بن محمد بن علي العلي ( مربط العرب )مDشي ام١٦٩ 89.50المركز الثاني

فيصل بن صالح بن حسين العبDني الشمرينقاء ديراب١٦٦ 89.25المركز الثالث

مشاري بن فھد بن حمد الجوففاروس الجوف١٧١ 89.00المركز الرابع

سالم بن عبد= الرويشد ( مربط الناصيات للخيل العربية ا�صيلة )ساھر المحمدية١٧٢ 88.50المركز الخامس

صاحب السمو الملكي ا�مير / محمد بن سعود بن نايف آل سعود - مربط النايفاتلھب النايفات١٦٨ 88.25المركز السادس

٠٥/ذو الحجة/٢٠١٤
صفحة ٥ من ١٠



المالك النقاط المركز المحقق اسم الخيل رقم الكتالوج

أيمن بن طاھر بن علي البديويجلمود المعود١٦٣ 87.50المركز السابع

أمھار أعمار سنتين بين ٠١-٠١-٢٠١٢ الى ٣١-١٢-٢٠١٢ مالفئة الخامسة ( ج )
صاحب السمو الملكي ا�مير/ عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود  (مربط عذبة)ھايس عذبه١٨٦ 90.00المركز ا�ول

علي بن ظافر بن عبدالرحمن الكناني الشھري ( مربط العاليات )نياف الجنادرية١٨١ 88.75المركز الثاني

صاحب السمو الملكي ا�مير / محمد بن سعود بن نايف آل سعود - مربط النايفاتريان النايفات١٨٢ 88.75المركز الثالث

عزام بن ابراھيم بن سليمان القاسمسفير الخالد١٨٠ 88.25المركز الرابع

سعد بن صالح بن إبراھيم بوبشيتصھيب عراب الصحراء١٧٩ 88.25المركز الخامس

إبراھيم بن محمد بن علي آل ھتيله (مربط النواظر للخيول العربية ا1صيلة )إميلو الشرف١٧٨ 88.00المركز السادس

ا�مير عبدالعزيز بن خالد بن تركي السديري (مربط العزيزية للخيل العربية ا1صيلة )فريد العزيزية الثاني١٧٥ 87.50المركز السابع

عبد الرحمن بن صالح بن محمد الرويتعمھيب الخالدية١٧٧ 85.75المركز الثامن

جعفر بن علي بن ھاشم السلمانكيان كنانه١٧٦ 85.00المركز التاسع

أمھار أعمار ٣ سنوات بين ٠١-٠١-٢٠١١ الى ٣١-١٢-٢٠١١ مالفئة السادسة
أبناء عبد = بن محمد السبيعي ( مربط المعود )ديزاين فور 1يف١٩١ 90.75المركز ا�ول

سعد بن صالح بن إبراھيم بوبشيتسحاب الناصر١٩٧ 89.25المركز الثاني

ا�مير عبدالعزيز بن خالد بن تركي السديري (مربط العزيزية للخيل العربية ا1صيلة )سفير العزيزية١٩٩ 88.75المركز الثالث

يوسف بن حمد بن علي ال فاران الدوسري-(  مربط الصافنات)فيراس الصافنات١٩٠ 88.75المركز الرابع

راشد بن خالد العنزانبي في برينسيبي١٩٢ 88.00المركز الخامس

أبناء الشيخ حسين بن محمد باشا (مربط الصواري)معتز الجاسميه١٩٣ 88.00المركز السادس

انور بن علي بن احمد المحسنمجاد الفارس١٨٧ 88.00المركز السابع

محمد بن ناصر بن موسى السعدرھيب النايفات١٩٤ 87.00المركز الثامن

عبد= بن محمد بن علي آل معافا الشھري ( مربط تنومة للخيل العربية ا�صيلة )جميل الصحراء الثاني١٩٨ 86.50المركز التاسع

عبد الرحمن بن صالح بن محمد الرويتعأنيس الخالدية٢٠٠ 86.00المركز العاشر

عبد = بن خالد بن حمد الجوف ( مربط أبناء الجوف )عز الجوف٢٠٢ 85.75المركز الحادي عشر

عبد= بن حسين بن حمد ا�جدعالسكب ا�ماجد١٨٩ 85.75المركز الثاني عشر

أفراس اعمار ٤ -  ٦ سنوات ٠١-٠١-٢٠٠٨ الى ٣١-١٢-٢٠١٠ مالفئة السابعة ( أ )
محمد بن عبد= بن عبدالمحسن الشبانات ( مربط سدير )ايفوريا جي٢١١ 92.00المركز ا�ول

ناصر بن عبد اللطيف الفوزان ( مربط اجود للخيل العربية )بريستيك٢١٣ 91.50المركز الثاني

سلمان بن عبدالعزيز بن فھد الحكير ( مربط فاس )أيه أيه دريم دستيني٢٠٨ 90.75المركز الثالث

علي بن ھادي بن محمد القحص الصقور الياميفيفا 1 فيفيان ايه اف٢١٠ 89.50المركز الرابع

محمد بن صالح بن محمد بن 1دن ( مربط الصالحية)عرفاء الصالحية٢٠٦ 89.25المركز الخامس

٠٥/ذو الحجة/٢٠١٤
صفحة ٦ من ١٠



المالك النقاط المركز المحقق اسم الخيل رقم الكتالوج

فيصل بن احمد بن عبد الرزاق ا�نصاريالھنوف الخامسة٢٠٥ 86.50المركز السادس

أفراس اعمار ٤ -  ٦ سنوات ٠١-٠١-٢٠٠٨ الى ٣١-١٢-٢٠١٠ مالفئة السابعة ( ب )
صاحب السمو الملكي ا�مير / محمد بن سعود بن نايف آل سعود - مربط النايفاتجادور ستار٢٢٣ 90.50المركز ا�ول

متعب بن سعد بن عثمان الطخيس - مربط الدھاميةاورابيD سي بي ايه٢١٩ 89.75المركز الثاني

عبد= بن محمد بن علي آل معافا الشھري ( مربط تنومة للخيل العربية ا�صيلة )سوريه او اس٢٢١ 89.25المركز الثالث

أنور بن محمد بن حسن بوكنان - مربط الكنانية للخيل العربية ا�صيلةإمامة النايف٢٢٢ 88.25المركز الرابع

عبد= بن محمد بن علي آل معافا الشھري ( مربط تنومة للخيل العربية ا�صيلة )انجل اوف جلوري بي ام دبليو٢١٨ 88.25المركز الخامس

عيسى بن محمد بن عبدالوھاب آل الشيخ مباركياسمين النعيم٢١٦ 88.25المركز السادس

رياض بن صادق بن احمد ا�حمدمجيدة٢١٥ 87.75المركز السابع

أفراس اعمار ٧ -  ٩ سنوات بين ٠١-٠١-٢٠٠٥ حتى ٣١-١٢-٢٠٠٧ مالفئة الثامنة
أبناء عبد = بن محمد السبيعي ( مربط المعود )اليرديا٢٣٥ 91.25المركز ا�ول

خالد بن سعيد بن عبد= السيد ( مربط السيد للخيل العربية ا�صيلة )فيDنوفا ار ال٢٣٠ 90.00المركز الثاني

صاحب السمو الملكي ا�مير / محمد بن سعود بن نايف آل سعود - مربط النايفاتميثاء الشقب٢٢٤ 90.00المركز الثالث

متعب بن سعد بن عثمان الطخيس - مربط الدھاميةبروما بھاماس٢٢٨ 89.75المركز الرابع

عبد = بن سالم بن عبد = الرويشدأسماء الخالدية٢٢٩ 89.25المركز الخامس

عبد= بن زيد بن محمد آل حسين التميمياف اس اسمرا٢٣٣ 88.75المركز السادس

عبد= بن فھد بن دخيل الحقباني الدوسري  (مربط التنھات)ا�ريام سھارا٢٢٧ 88.75المركز السابع

مرتضى بن إدريس بن حسين الخواجهبراكيس ريتشس٢٣٧ 88.25المركز الثامن

محمد بن صالح بن محمد بن 1دن ( مربط الصالحية)ھتان النايف٢٢٥ 87.75المركز التاسع

عبد= بن محمد بن علي آل معافا الشھري ( مربط تنومة للخيل العربية ا�صيلة )ميساء ستار٢٢٦ 87.75المركز العاشر

محمد بن علي بن عبد = بوموزه ( مربط النايفه )ذي كيند٢٣٦ 87.50المركز الحادي عشر

أنور بن محمد بن حسن بوكنان - مربط الكنانية للخيل العربية ا�صيلةعروسه الكنانية٢٣٨ 87.25المركز الثاني عشر

أفراس اعمار ١٠ سنوات ومافوق مواليد قبل ٠١-٠١-٢٠٠٥ مالفئة التاسعة
متعب بن سعد بن عثمان الطخيس - مربط الدھاميةمارتينا فان رياض٢٤٣ 90.00المركز ا�ول

علي بن محمد بن علي العلي ( مربط العرب )لوف بي ديزاين جي ايه٢٤٥ 89.50المركز الثاني

عبد = بن احمد التويجريانانيا ايه٢٤٠ 89.50المركز الثالث

محمد بن أحمد بن محمد العيسىليلى اليDن٢٣٩ 89.00المركز الرابع

سعود بن عبد = بن محمد العويس ( مربط القادحات )جوانا النايف٢٤٢ 88.25المركز الخامس

رياض بن صادق بن احمد ا�حمددبليو اتش ھديه٢٤١ 87.25المركز السادس

عماد بن محمد بن سعد آل رشيد ( مربط التميمي للخيل العربية ا�صيلة )سونتينا دي اتش٢٤٤ 87.00المركز السابع

٠٥/ذو الحجة/٢٠١٤
صفحة ٧ من ١٠
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فحول اعمار ٤ -  ٦ سنوات ٠١-٠١-٢٠٠٨ الى ٣١-١٢-٢٠١٠ مالفئة العاشرة ( أ )
صاحب السمو الملكي ا1مير/   فھد بن سلطان بن عبدالعزيز  آل سعود - مربط الفھديةلماح الفھدية٢٥٩ 92.00المركز ا�ول

خلف بن رباح بن خلف الشمري ( مربط شمر)رفيق الخالدية٢٤٩ 91.00المركز الثاني

علي بن ھادي بن محمد القحص الصقور الياميالعارض الثالث٢٥٤ 89.00المركز الثالث

ابراھيم بن سليمان بن عبد = القاسم ( مربط الرايه )ماكسيل نوا٢٥٣ 89.00المركز الرابع

فھد بن سلطان بن خليل آل عمر القحطاني ( مربط القرملية للخيل العربية ا�صيلة )تاج ا�صيل٢٥٨ 89.00المركز الخامس

أنور بن محمد بن حسن بوكنان - مربط الكنانية للخيل العربية ا�صيلةكنان الكنانية٢٥٦ 89.00المركز السادس

مانع بن يحي بن مانع أبوساق ( مربط  بلقاء للخيول)ام جي برينس اوف لزال٢٥٧ 88.75المركز السابع

ابراھيم بن محمد بن خضران آل حجله الغامدي(مربط مكارم للخيل للخيل العربية ا�صيلهفراس عراب الصحراء٢٦١ 88.75المركز الثامن

فھد بن صالح بن فھد الغفيلي ( مربط الفخر للخيل العربية ا�صيلة )فاروق الخالد٢٥٢ 88.50المركز التاسع

وليد بن محمد بن عبد= زارعرعد البديعة٢٤٧ 88.50المركز العاشر

عبدالعزيز بن محمد بن حسن بو كنان -مربط كنانةكرار كنانة٢٦٠ 88.25المركز الحادي عشر

علي بن محمد بن جمعان بن ابو ھامله القحطانيعاصفة الصحراء٢٥١ 88.00المركز الثاني عشر

فيصل بن احمد بن عبد الرزاق ا�نصارينديم الفھدية٢٤٨ 87.75المركز الثالث عشر

فحول اعمار ٤ -  ٦ سنوات ٠١-٠١-٢٠٠٨ الى ٣١-١٢-٢٠١٠ مالفئة العاشرة ( ب )
محمد بن خلف بن عبد الھادي الجعفري العنزينمر الثالث٢٧٥ 90.25المركز ا�ول

أحمد بن صالح بن إبراھيم بوبشيتنوار الصافنات٢٦٢ 89.00المركز الثاني

عبد = بن فھد بن عبد العزيز ا�حمد ( اسطبل المھا )ار ايه سروان٢٦٣ 88.75المركز الثالث

انور بن خالد بن نجم المرعضي الرويليع ج كافي٢٧٢ 88.50المركز الرابع

ناصر بن درع بن سليمان الدرع ( مربط الناصرية )جاسين او اكس٢٧٣ 88.25المركز الخامس

مالك بن محمد بن عيسى المشاجرةجرير الزبير٢٦٥ 88.25المركز السادس

ا�مير عبدالعزيز بن خالد بن تركي السديري (مربط العزيزية للخيل العربية ا1صيلة )مسك العزيزية٢٦٩ 88.25المركز السابع

عبد العزيز بن عبد= بن علي العلوان - مربط الحسنينمشعل الرابع٢٧١ 87.75المركز الثامن

نايف بن عبد= بن صالح الزومانأي ان طيار٢٦٦ 87.75المركز التاسع

رياض بن صادق بن احمد ا�حمدبراق الخالدية٢٧٦ 87.25المركز العاشر

صاحب بن جاسم بن علي العبد =ايه ايه نمر العاديات٢٧٤ 86.50المركز الحادي عشر

محمد بن عبد = بن محمد الجغيمانفريد ا�حساء٢٧٠ 86.25المركز الثاني عشر

فحول اعمار ٧ -  ٩ سنوات بين ٠١-٠١-٢٠٠٥ حتى ٣١-١٢-٢٠٠٧ مالفئة الحادية عشر
محمد بن فھد بن حمد الجعد ( مربط مكارم الجياد )آش آنتارس٢٨٣ 90.75المركز ا�ول

احمد بن عبد = اليوسفجوني٢٨٦ 89.75المركز الثاني

٠٥/ذو الحجة/٢٠١٤
صفحة ٨ من ١٠
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خالد بن عبد = بن فھد الحمدمنير الثاني٢٨١ 88.75المركز الثالث

علي بن موسى بن علي ا�ربشمحجل٢٧٩ 88.25المركز الرابع

مرتضى بن إدريس بن حسين الخواجهالفريد٢٨٧ 88.25المركز الخامس

محمد بن فارس بن مانع ھطيل ال منجمعداى٢٨٠ 87.25المركز السادس

فحول اعمار ١٠ سنوات ومافوق مواليد قبل ٠١-٠١-٢٠٠٥ مالفئة الثانية عشر
عباس بن إبراھيم بن أحمد النجار (مربط الساريات للخيول العربية ا1صيلة)الريح الثالث٢٨٩ 90.00المركز ا�ول

عبد = بن محمد الشريفمھنا الزبير٢٩٢ 89.25المركز الثاني

محمد بن فھد بن حمد الجعد ( مربط مكارم الجياد )بن شاي٢٩٧ 89.25المركز الثالث

علي بن عبد الكريم بن عبد المجيد الخاطرساجم النايف٢٩٥ 88.00المركز الرابع

محمد بن علي بن احمد المشاجرةسياف الورد٢٨٨ 86.75المركز الخامس

بطولة الخيل السعودية مھرات اعمار ٣ سنوات وأقل مواليد ٣١-١٢-٢٠١٠ م وما بعدالفئة الثالثة عشر
صاحب السموالملكي ا�مير/ أحمد بن عبدالعزيز آل سعودجوھرة عذبه٣٠١ 0.00المركز ا�ول

صاحب السموالملكي ا�مير/ أحمد بن عبدالعزيز آل سعودفلوة عذبه٣٠٣ 0.00المركز الثاني

مبارك بن صالح القحطاني - مربط العوجاءرشا العوجاء٣٠٨ 0.00المركز الثالث

ا�مير عبدالعزيز بن خالد بن تركي السديري (مربط العزيزية للخيل العربية ا1صيلة )قمرية العزيزيه٣٠٥ 0.00المركز الرابع

ا�مير عبدالعزيز بن خالد بن تركي السديري (مربط العزيزية للخيل العربية ا1صيلة )شقراء العزيزية٣٠٤ 0.00المركز الخامس

مبارك بن صالح القحطاني - مربط العوجاءھيا العوجاء٢٩٩ 0.00المركز السادس

ا�مير عبدالعزيز بن خالد بن تركي السديري (مربط العزيزية للخيل العربية ا1صيلة )فاتن العزيزية٣٠٦ 0.00المركز السابع

بطولة الخيل السعودية أمھار أعمار ٣ سنوات وأقل مواليد ٣١-١٢-٢٠١٠ م وما بعدالفئة الرابعة عشر
سمو ا�مير/ عبد العزيز بن سعد بن عبد = بن جلوي آل سعود - مربط براحة الخيلجعفر الحمداني٣١٥ 0.00المركز ا�ول

صاحب السموالملكي ا�مير/ أحمد بن عبدالعزيز آل سعودفھد عذبه٣١٠ 0.00المركز الثاني

ا�مير عبدالعزيز بن خالد بن تركي السديري (مربط العزيزية للخيل العربية ا1صيلة )عتيق العزيزية٣١٢ 0.00المركز الثالث

ا�مير عبدالعزيز بن خالد بن تركي السديري (مربط العزيزية للخيل العربية ا1صيلة )نصبان العزيزية٣١٤ 0.00المركز الرابع

سمو ا�مير/ عبد العزيز بن سعد بن عبد = بن جلوي آل سعود - مربط براحة الخيلحازم العوجاء٣١٣ 0.00المركز الخامس

عبدالرحمن بن علي بن سعد البراھيمالمرتجز سياله٣١١ 0.00المركز السادس

بطولة الخيل السعودية أفراس أعمار٤ سنوات واكبر مواليد ٠١-٠١-٢٠١١ م وماقبلالفئة الخامسة عشر
ا�مير عبدالعزيز بن خالد بن تركي السديري (مربط العزيزية للخيل العربية ا1صيلة )عتيقه٣٢١ 0.00المركز ا�ول

ريان بن احمد بن سعيد الغامديضحى٣٢٢ 0.00المركز الثاني

عبدالرحمن بن علي بن سعد البراھيمدرر الصحراء٣٢٠ 0.00المركز الثالث

ريان بن احمد بن سعيد الغامديسبحة الجلوية٣١٧ 0.00المركز الرابع

٠٥/ذو الحجة/٢٠١٤
صفحة ٩ من ١٠



المالك النقاط المركز المحقق اسم الخيل رقم الكتالوج

سمو ا�مير/ عبد العزيز بن سعد بن عبد = بن جلوي آل سعود - مربط براحة الخيلعرموشه٣١٦ 0.00المركز الخامس

زيد بن محمد بن زيد آل حسين التميمي ( مربط أبو نصية )الحماديه٣١٩ 0.00المركز السادس

ريان بن احمد بن سعيد الغامديغادة نجد٣١٨ 0.00المركز السابع

بطولة الخيل السعودية فحول أعمار٤ سنوات واكبر مواليد ٠١-٠١-٢٠١١ م وماقبلالفئة السادسة عشر
تميم بن محمد بن علي أبونصيه التميميصقر ديراب٣٢٥ 0.00المركز ا�ول

عماد بن محمد بن سعد آل رشيد ( مربط التميمي للخيل العربية ا�صيلة )حبار٣٢٧ 0.00المركز الثاني

سمو ا�مير/ عبد العزيز بن سعد بن عبد = بن جلوي آل سعود - مربط براحة الخيلفجحان٣٢٣ 0.00المركز الثالث

علي بن معيض بن علي لسلومعارف الثالث٣٢٤ 0.00المركز الرابع

عمر بن رشيد بن حمدان الطويلعي العنزيا�غر٣٢٦ 0.00المركز الخامس

٠٥/ذو الحجة/٢٠١٤
صفحة ١٠ من ١٠


