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مؤسسة أركان العزم لقطع غيار السيارات

الرياض  العام  01

1450/03/04 1440/05/19

المملكة العربية السعودية

أكياس هواء ]أجهزة أمان في السيارات[، مضخات هواء ]لوزام للمركبات[، أجهزة مانعة للتوهج للمركبات، سلسل مانعة للنزلق، أجهزة إنذار ضد 

سرقة المركبات، أجهزة ضد سرقة المركبات، هياكل سيارات، سلسل للسيارات، شاسيهات سيارات، أسقف سيارات، إطارات سيارات، سيارات، حاجبات شمسية للسيارات، 

مرتكزات محاور، محاور دواليب المركبات، أثقال توازن لعجلت المركبات، شنابر لصرة العجلت، قضبان التوائية للمركبات، مضاجع نوم للمركبات، إطارات للدراجات الهوائية، 

دراجات هوائية، هياكل مركبات، بطانات مكابح المركبات، لبادات مكابح السيارات، قطع مكابح المركبات، لقم مكابح المركبات، مكابح للمركبات، واقيات صدمات للسيارات، 

واقيات صدمات للمركبات، أغطية لخزانات البنزين في المركبات، حاملت حقائب للمركبات، أغلفة خارجية للطارات الهوائية، هياكل سيارات، هياكل مركبات، ولعات سيجار 

للسيارات، قابضات )كلتشات( للمركبات البرية، محولت عزم الدوران للمركبات البرية، وصلت قارنة للمركبات البرية، أغطية لعجلت توجيه المركبات، أغطية لمقاعد 

المركبات، علب مرافق لجزاء المركبات البرية ]بخلف الخاصة بالمكائن[، إشارات التجاه للمركبات، سلسل تدوير للمركبات البرية، محركات تدوير للمركبات البرية، مكائن 

للمركبات البرية، صناديق مسننات للمركبات البرية، مجموعة مسننات للمركبات البرية، أحزمة أمان لمقاعد المركبات، مساحات المصابيح المامية، مساند الرأس لمقاعد 

المركبات، أغطية لمكائن المركبات، أغطية للمركبات، أبواق للمركبات، أغطية لمحاور العجلت، صرات عجلت المركبات، رقع مطاطية لصقة لصلح النابيب الداخلية، 

مرتكزات محاور العجلت، حاملت حقائب للمركبات، مرايا الرؤية الخلفية، واقيات وحل )رفرف(، أدوات مانعة لنزلق إطارات المركبات، أبواب خلفية آلية ]أجزاء من 

المركبات البرية[، عدد إصلح الطارات الداخلية، أجهزة إنذار رجوع المركبات إلى الخلف، إطارات لعجلت المركبات، قطع مكابح المركبات، نوابض مخمدة للصدمات في 

المركبات، لقم مكابح المركبات، إشارات إرشادية للمركبات، 

رسم يشبه ترس دائري باللونين الزرق والسود والجانب اليمن منه ممتد على هيئة طريق وبداخله الحرف اللتيني أيه مكرر مرتين باللونين الزرق 

والسود أسفله عبارة أوتو بارتس باللون  السود وعلى يمينه رسم لقبضة اليد مرفوعة البهام

1440/03/05
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مسامير كبيرة للطارات، أغطية لعجلت توجيه المركبات، حاجبات شمسية للسيارات، محولت عزم الدوران للمركبات البرية، مداسات لعادة تلبيس 

الطارات، مداسات للمركبات ]سيور دوارة[، لوحات تشغيل المركبات، مقاعد للمركبات، عجلت المركبات، صرات عجلت المركبات، كراسي المقعدين، المركبات وأجهزة النقل 

البري أو الجوي أو المائي.، 

صفحة: 2 من 2


