
المالكاسم الخيل اسم البطولة 

بطولة الرياض لجمال الخيل العربية األصيلة فئة (ج)

رقم الكتاب
صاحب السمو الملكي االمير/خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آلرسالة الخالدية

 سعود (اسطبالت الخالدية)
البطلة الذهبية في بطولة

30 المهرات أعمار سنة

اياد بن عبد هللا بن سليمان مشاط ( مزرعة الطرف )ايمان تي ار اف البطلة الفضية في بطولة
17 المهرات أعمار سنة

صاحب السمو الملكي االمير/خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آلرفيقة الخالدية
 سعود (اسطبالت الخالدية)

البطلة البرونزية في 
بطولة المهرات أعمار 

سنة
27

حمد بن دمحم بن سليمان الراجحي ( مربط الراجحية )وافي الراجحية البطل الذهبي في بطولة 
82األمهار أعمار سنة

البطل الفضي في بطولة  أبناء عبد هللا بن دمحم السبيعي ( مربط المعود )جنرال
80األمهار أعمار سنة

اياد بن عبد هللا بن سليمان مشاط ( مزرعة الطرف )ليوناردو تي ار اف البطل البرونزي في 
69بطولة األمهار أعمار سنة

 البطلة الذهبية في  أبناء عبد هللا بن دمحم السبيعي ( مربط المعود )ميار الرابعة
103بطولة المهرات

جعفر بن علي بن هاشم السلماناليندورا البطلة الفضية في بطولة
142 المهرات

فهد بن دمحم بن عبد هللا الفوزان - مربط األصول للخيل العربيةرنا ايه ام
 األصيلة

البطلة البرونزية في 
166بطولة المهرات

ناصر بن كليفيخ بن ناصرالهاجريسنجار غرناطة البطل الذهبي في بطولة 
198األمهار

أصحاب السمو الملكي األمراء/ سعود وتركي أبناء سلطان بنامحوتب أر أي سي اتش
 سعود بن عبدالعزيز آل سعود

 البطل الفضي في بطولة
183 األمهار

فهد بن دمحم بن عبد هللا الفوزان - مربط األصول للخيل العربيةسلطان ايه ام
 األصيلة

 البطل البرونزي في 
189بطولة األمهار



المالكاسم الخيل اسم البطولة 

بطولة الرياض لجمال الخيل العربية األصيلة فئة (ج)

رقم الكتاب
نايف بن دمحم عبد هللا المسعود  - مربط النايفاتنوفة النايفات البطلة الذهبية في بطولة

239 األفراس

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن دمحم العلوش ( مربط العلوش اليرديا
للخيل العربية )

البطلة الفضية في بطولة
269 األفراس

عثمان  بن عبدهللا بن دمحم لنجاوي ( مربط اللنجاوي للخيل ام األكيمه
العربية األصيلة )

 البطلة البرونزية في 
247بطولة األفراس

سمو األمير سلمان بن فيصل وسمو األمير سلطان بن فيصلمنصور الجلويه 
 بن سلمان آل سعود(مربط السالم)

البطل الذهبي في بطولة 
278الفحول

البطل الفضي في بطولة  أبناء عبد هللا بن دمحم السبيعي ( مربط المعود )ريفليوشن 
316الفحول

الشيخ / حمد خالد حمد مالك الصباح - مربط الحمدمناور عذبه البطل البرونزي في 
285بطولة الفحول

صاحب السموالملكي األمير/ أحمد بن عبدالعزيز آل سعودشاهرة عذبه البطلة الذهبي في بطولة 
المهرات سعودية األصل

 والمنشأ
330

تركي بن دمحم بن زيد الشيبانينجالء الجزيرة البطلة الفضي في بطولة
 المهرات سعودية 

األصل والمنشأ
328

صاحب السمو الملكي االمير/خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آلرجوة الخالدية
 سعود (اسطبالت الخالدية)

البطلة البرونزي في 
بطولة المهرات سعودية 

األصل والمنشأ
331

ماجد بن حسن الغشيان - مربط العارضالماجدة البطلة الذهبي في بطولة 
األفراس سعودية األصل

 والمنشأ
336

تركي بن دمحم بن زيد الشيبانيخارصة البطلة الفضي في بطولة
 األفراس سعودية األصل

 والمنشأ
340

سعيد بن عبد الجليل بن علي العيد ( مربط الميادين )صافية العزيزية البطلة البرونزي في 
بطولة األفراس سعودية 

األصل والمنشأ
337



المالكاسم الخيل اسم البطولة 

بطولة الرياض لجمال الخيل العربية األصيلة فئة (ج)

رقم الكتاب
ماجد بن حسن الغشيان - مربط العارضليث ديراب البطل الذهبي في بطولة 

الفحول سعودية األصل 
والمنشأ

348

أبناء سعد بن زويد الشيباني - مربط شوده للخيل العربية صقر ديراب
األصيلة

البطل الفضي في بطولة 
الفحول سعودية األصل 

والمنشأ
349

ماجد بن حسن الغشيان - مربط العارضدرع العارض البطل البرونزي في 
بطولة الفحول سعودية 

األصل والمنشأ
344


