
 

 

 

 

 

 

 العربية األفراسالفحول الموزعة على مناطق المملكة المختلفة لتشبيه 

 وأرقام هواتف المسئولين في هذه المناطق للتنسيق  لدى مالك الخيل العربية 

 
 

 

 منطقة مكة المكرمة
 محافظة الطائف

 (8985: جيلرقم التس) ام اس مرسالي             (6891: رقم التسجيل) تاج العروس             
 

  (ال اي مرساله x ذي ديسبرادو) هدبان انزحي: النسب                               (بنت فريحه xذي ديسبرادو ) صقالوي جدراني: النسب          
 

 (5857155058) ، جواليعقوب علي  مي للتنسيق مربط السا                                عبدهللا الطويلعي  للتنسيق مركز مسره للفروسية              

 (5858676069) جوال                        
 

 

 منطقة المدينة المنورة
 المدينة المنورة

  (8006: رقم التسجيل) سنان ديراب

 (بزخاء ديراب  xعطار ديراب )ابن الديري صقالوي  :النسب

 ( 5888880188)  ، جوالللتنسيق علي السهلي 

 المنورةمنطقة المدينة 
 ينبعمحافظة 

                                                                                                                    (65780: رقم التسجيل) فايز ت                  (0110: رقم التسجيل) جميل ديراب   

 (مناير ديراب xوديم ابن شركاسو ) كحيالن ام عرقوب: النسب                                (البندري xتاج العروس ) صويتي الفرم :النسب

 

 (5858011558)جوال  ، يحيى بن عبد الجبار جيليللتنسيق 
 

 

 منطقة الجوف
 محافظة القريات

 (65787: لتسجيلرقم ا)ت . أمير                                 (7888: رقم التسجيل) بشير الخير         

 (أميرة ديراب  xوديم ابن شركاسو ) صقالوي جدراني: النسب                                   (فيينا xمصطفى ذي بي جي ) كحيالن مورادي: النسب 
 

 ( 5810007070) جوال  ، للتنسيق فيصل البلعاسي
 



 

 

 

 

 

 

 الفحول الموزعة على مناطق المملكة المختلفة لتشبيه األفراس العربية

 لدى مالك الخيل العربية وأرقام هواتف المسئولين في هذه المناطق للتنسيق  
 

 

 المنطقة الشرقية
 محافظة االحساء

 

  (8106: رقم التسجيل) الماس ديراب       (0861: رقم التسجيل) باهي ديراب      
 

 (ماسة الشقب  x موسانتا) كحيالن ممرح :النسب                (هيبه  x رزيق) كحيالن ام عرقوب :لنسبا       
 

 (5896000506)للتنسيق راشد سالم الدولة ، جوال                                      (5888685556)جوال  ، للتنسيق سند الروقي  
 

 

 المنطقة الشرقية
 الخفجيمحافظة 
 

  (8001: رقم التسجيل) ديراب ميار      (1865: رقم التسجيل) ديراب أشهل         
 

 (نجمة العيد  x ام اس مرسالي) معنقي هدرجي :النسب                     (نجمة العيد  x أشهل الريان) معنقي هدرجي :النسب       
 

 (5880707770)للتنسيق عبدالحليم بن عبدالحافظ الشطيب ، جوال 

 

 المنطقة الجنوبية
 محافظة خميس مشيط

 

  (7087: رقم التسجيل) طالل الشقب       (0898: رقم التسجيل) ناصح ديراب       
 

 (كاجورا  x امبلاير فاروق)  بدون: النسب       (نجدية الشقب  x ذي بروفايل) سبيلي معنقي :النسب     
 

 (580587778)للتنسيق أحمد بن صالح القحطاني ، جوال 
 

 (0885: رقم التسجيل) ديراب مذهل

 (ميراناير  x بي جي ذي مصطفى) كحيالن :النسب

 (5850501175)للتنسيق دمحم حسن آل هادي ، جوال 
 

 منطقة نجران
  (65789: رقم التسجيل) ت.سلطان 

 (مزون الثانيه  x مشلوي ديراب) حمداني سمري :النسب
 

 (5808057000)، جوال  قابراهيم بن علي بن جابر أبو ساللتنسيق 


