
 

 

العربية السعودية  المختلفة  المملكة ومحافظات  الفحول الموزعة على مناطق

عن وأرقام هواتف المسئولين  العربية لدى مالك الخيل العربية األفراسلتشبيه 

  الفحول

 

 محافظة ينبع 

    فايز ت                              صويتي الفرمالفحل جميل ديراب           

 مزون ( x) وديم ابن شركاسو                     البندري  xتاج العروس             

 ينبعالمنطقة الغربية 

 0505366705جوال   /يحيى بن عبد الجبار جيلي  للتنسيق 

-------------------------------------------------------- 

 خميس مشيط محافظة  – منطقة عسير

 قيالفحل ناصح ديراب سبيلي معن 

 نجدية الشقب ( x) ذي بروفايل 

& 

 طالل الشقب 

 كاجورا (  x) امبريال فاروق 

 قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي

 0530092229احمد بن صالح القحطاني / جوال للتنسيق 

 العيون  –االحساء محافظه المنطقة الشرقية 



 

 الفحل الماس ديراب كحيالن ممرح

 (ماسة الشقب  x ا) موسانت

  ( 0581444741)   الدولةراشد سالم للتنسيق 

 محافظة االحساء –المنطقة الشرقية 
 الفحل باهي ديراب كحيالن أم عرقوب

 هيبه (  x) رزيق 

 مربط براحة الخيل 

 0555150771للتنسيق سند الروقي جوال رقم 

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

 منطقة نجران

 الفحل كاسر ديراب                 ت الفحل سلطان .        

 نور السلف الثانية  Xدبليو اتش جستيس               مزون  xمشلوي ديراب                     

 ( 0545472444ابراهيم بن علي بن جابر ابو ساق  ) للتنسيق 

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

 الخفجي محافظة  -المنطقة الشرقية  

                                   الفحل اشهل ديراب         

 نجمة العيد xاشهل الريان        

                                    معنقي هدرجي                                                      

 ( 0553242224عبد الحليم بن عبد الحافظ الشطيب ) للتنسيق  

 منطقة المدينة المنورة



 

 الفحل سنان ديراب

 بزخاء ديراب  xعطار ديراب 

 صقالوي جدران

 ( 0559553655علي السهلي  ) للتنسيق  

-------------------------------------------------------- 

 محافظة القريات  – منطقة الجوف

 تي أميرالفحل              الفحل بشير الخير                                
 ديراب أميرة  xوديم ابن شركاسو                 فيينا        xبي جي مصطفى     

 ( 0564332323 ) للتنسيق فيصل البلعاسي جوال
 

 أبها –س فروسية عسير مجل

 الحصان مذهل ديراب 

 ميرانير (  x) بي جي مصطفى 

  ) 0504736627للتنسيق محمد حسن آل هادي ) 

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

 محافظة الطائف –منطقة مكة المكرمة 

 الفحل تاج العروس

 بنت فريحه xديسبرادو ذي 

 صقالوي جدران

 ( 0505121418)  عبد هللا الطويلعي/ للفروسية مسرةمركز للتنسيق 

 

 الطائف  –منطقة مكة المكرمة 



 

 حجازي الخالدية 

 جميلة الزبير  Xاف شمال 

 للتسيق / يعقوب بن علي جان

 ( 0502607305جوال ) 

------------------------------------------------ 

 محافظة حفر الباطن 

 هشام ديراب 

 فوزة Xشيف بسويد 

 للتنسيق / بشير خالد مزعل العنزي 

 (0598411118جوال ) 

---------------------------------------------------- 

 منطقة القصيم

 نشوان ديراب 

 ترفه الثانية Xكورونيك 

 حمداني سمري 

 عبد المجيد العوفي للتنسيق / 

 (                   0541674888) جوال رقم 

 

 

 


