
تكالملف التعريفي لـ كار

C A R T E C H  P R O F I L E

WWW.CARTECH.COM.SA



كارتك

سجلة اصحاب عالمة كـــارتـــك سي تي سي التجارية المشركة تقنية السيارة لخدمات المركبات 
١٠١٠٢٢٢١٦٥باسمنا في وزارة التجارة برقم

Car Tech

Car Tech Company for Vehicle Services,  The owners of Car Tech CTC trademark 
registered under our name in the Ministry of commerce, Reg No. 1011021665 



من نحن

لمركباتاحوادثوتقديروالبرمجةالفحصمجالفيمتخصصةشركة،المركباتلخدماتالسيارةتقنيةشركة
الخبرةمنعاليمستوىعلىوفنيإداريطاقمشركتناتضمحيث،متراكمةخبراتمننابعشديدوتمّكنعاليةباحترافية
خدماتيموتقدلتطويرالسيارةتقنيةشركةفيدوًماونسعى،لعمالئناالخدماتأفضلبتقديملهمتسمحالتيوالكفاءة
الجهاتمعوالتكاملباالرتباطوذلكوالتجاريةالحكوميةللمؤسساتأوالفردللمستخدمسواءتنافسيةميزةذاتومنتجات
ونجمرللمروالعامةواإلدارةالسعوديالعربيالنقدومؤسسةالمعتمدينللمقيمينالسعوديةكالهيئةالعالقةذاتالحكومية
.العالقةذاتاألخرىللجهاتباألضافة

احتياجاتتلبيوالسعوديالسوقتطلعاتلتواكبعاليةباحترافيةتنفيذهايتمومميزةشاملةخدماتلعمالئنانوّفرفإننا،لذا
نظرةعلىمبنيةمبتكرةإبداعيةحلواًل نخلقلكيالسعوديةالشبابيةالطاقاتاستثمارعلىنحرصكماالعمالء،ومتطلبات

وغيروميةالحكوالهيئاتالجهاتكافةمعاألمدطويلةشراكاتلتكوينجهودنانسّخرأنناكما،للمستقبلواضحةوقراءةشاملة
.(للمركباتالفنيالفحصمجالفياألمثلالنموذجإلىللوصول)المركباتمجالفيالمختصةالحكومية



About Us

Car Tech Company for Vehicle Services is a company specialized in the field of inspection, programming and vehicles
accident assessment. The company operates with high professionalism and excellence gained from accumulated
experiences. Our company includes an administrative and technical staff of a high level of expertise and competency,
allowing them to provide the best services to our customers. At Car Tech Company, we always strive to develop and
provide services and products with a competitive edge, whether for the individual users or for governmental and
commercial institutions, in conjunction and integration with relevant government agencies such as the Saudi Authority for
Accredited Valuers, The Saudi Arabian Monetary Agency and the General Directorate of Traffic and a Najm in addition to
other relevant authorities.
Therefore, we provide our customers with comprehensive and unique services that are executed with high
professionalism to cope with the aspirations of the Saudi market, meeting the needs and requirements of our customers,
and we are keen to invest in the energies of the Saudi youth in order to create innovative and creative solutions based on a
comprehensive vision and a clear understanding of the future. All governmental and non-governmental agencies and
entities specialized in vehicles sector (to reach the ideal model in the field of vehicle technical inspection).



الرؤية

بمختلفتالمركباحوادثوتقديروالبرمجةالفحصمجالفيفيرائًدااسًماالسيارةتقنيةشركةتصبحأننتطلع
نضمندةالجوعاليةاحترافيةخدماتبتقديملعمالئناقيمةأعلىنحققلكيالسعودية،العربيةالمملكةفيأنواعها

.العمالءاحتياجاتتلبيةبها
Vision

We aspire to position CarTech to be a leading Company in the field of car testing and programming, as
well as providing the service of accidents assessment for all different kinds of vehicles in the Kingdom of
Saudi Arabia, adding the highest value to our customers by providing professional quality services, such
services that we guarantee to meet the needs of our customers.



الرسالة

دؤوبالبعملناوذلكبالمملكة،المركباتحوادثوتقديروبرمجةفحصخدماتلجودةحقيقيمفهوملنشرنسعى
عمالئناكللفريدةتجربةلضمانوعاليةحديثةبتقنياتنقدمهاالتيالخدماتتفاصيلبكافةوإلمامناوالمتطور
.مثاليبشكل  متطلباتهموتنفيذ

Mission

We seek to promote a true concept of high-quality vehicle services of inspection, programming and
accident assessment services in the Kingdom, through our continuous tireless and advanced work and
familiarity with all the details of the services we provide, those services being provided with cutting-edge
technologies to ensure a unique experience for all of our customers, having all their requirements
perfectly executed.



بالنسبةجًداوضروريةللغايةمهمةاستراتيجيةأهداًفانضعونحن2006عامالمركباتلفحصالسيارةتقنيةشركةانطالقمنذ
فقدالهبالوصولأنناجيًداونعرفوطموحة،كبيرةأهداًفانعتبرهاالتياألهدافهذهبتحقيقإالنقبلاليجعلناماوهولنا،

:أهدافناأهميليوفيماإليه،نطمحالذيالحقيقيالنجاحإلىوصلنا

أهدافنا

ات خلق أفضل حلول فحص المركب
.بإبداع واحترافية عالية

ضمان االلتزام بالجودة والدقة 
.وتحقيق الريادة في خدماتنا

مراكز تطوير خدماتنا بشكل  مستمر ب
.الفحص والبرمجة وتقدير الحوادث

ضمان االلتزام بتنفيذ خدماتنا 
.وأعمالنا في الموعد المحدد

توفير كافة خدماتنا للعمالء 
.غايةبأسعار معقولة وتنافسية لل

له سعينا لرضا عمالئنا التام وجع
.أهم أهدافنا وطموحاتنا



Since the launch of Car Tech for vehicle inspection in 2006, we progressively set strategic goals that are very vital and
essential for us, making the achievement of these goals the only answer. Such goals are considered significant and
ambitious, and we are well aware that by achieving them we step up for our aspired real success. Following are our most
essential goals:

Our Goals

Continuously developing our 
services in our centers for 
inspection, programming and 
accidents assessment.

Ensuring our commitment to 
delivering our services and 
activities on schedule.

Creating the best vehicle 
inspection solutions, incorporating 
creativity and high-professionality.

Ensuring commitment to quality, 
accuracy as well as being 
demonstrating leadership in our 
field of services.

Providing all our clients with 
reasonably and competitively 
priced services.

We strive to achieve full customer 
satisfaction, making that 
feedback our most important 
goals and aspirations. 



والنجاح،دمالتقنحوطريقناونعتبرهاعليهانصممالتيالعملومبادئالقيممنبمجموعةنلتزمالسيارةتقنيةشركةفيإننا
ليهعتربينامّماالقيمهذهونكتسبوطموحاتنا،أهدافناوتحقيقشركتنانجاحفيواألخالقياتالقيمهذهساهمتفقد

:قيمناأهمومنديننا،فيتعلمناهومّمابالمملكة

قيمنا

تأخير،دونبجودةأعمالنابإنجازنقوم:الخدماتجودة
.قيمناأهمومنداخلنامرسخمبدأالعاليةفالجودة

لتنفيذكبيرةطاقةعملنافريقيبذل:العملفريقتفاني
.العمالءاحتياجاتبهاُنلبيمميزةبصورةالخدمات

جميعفيوالنزاهةاألمانةنعتبر:والنزاهةاألمانة
عملناومبادئقيمناأهممنالعمالءمعتعامالتنا
.األساسية

فيللمركباتخدماتناتقديمنضمن:الكفاءةضمان
رافيةوباحتممكنةكفاءةبأعلىالسيارةتقنيةشركة
.للغايةعالية

كاملباحترامالعمالءمعنتعامل:عمالئنااحترام
أكملعلىواحتياجاتهمطلباتهملتلبيةدوًماونسعى

.وجه



We at Car Tech Company adhere to a set of core values and principles, that we accept no alternatives for and consider as
our path towards progress and success. These values and ethics have contributed to the success of our company and the
achievement of our goals and aspirations, and we have gained these values from what we were taught in the Kingdom
and from what we have learned in our religion, and among our most important values the following:

Values

Services Quality: We carry out our operations with
utmost quality with no delays. High quality is an
integrated principle we adhere to and is one of our
core values.

Team Dedication: Our team exerts great efforts to
have our services executed in a unique manner, fulfilling
our customers' needs.

Honesty and Integrity: Honesty and integrity in all
our interactions with customers are our core values and
principles in the provision of our services.

Efficiency Guarantee: We guarantee that our Car
Tech services are provided with the highest possible
efficiency and top-notch professionality.

Customers Respect: We treat our customers with
full respect, striving to fully meet their demands and
needs.



المسؤولية االجتماعية
،ركباتالمحوادثوتقديروالبرمجةالفحصمجالفيرائدةشركةكوننابسببالسعوديالمجتمعتجاهمسؤوليتناجيًدانعي

تجاهدورنازيزتعبهدفوذلكحكومية،الغيرالمجتمعيةونظيرتهاالحكوميةالهيئاتمعفاعلةحقيقيةشراكاتإلقامةدائًماونتطلع
يًدانكونلكي،٢٠3٠المملكةرؤيةمعينسجمبماوأعمالناخدماتنالتسخيروجهودناطاقاتناكلونبذلاالجتماعية،مسؤوليتنا
.عاليةوجودةقيمةذاتخدماتوتقديمالمجتمعدعمخاللمنالرؤيةهذهتحقيقفيمساهمة

Social Responsibility
We are well aware of our responsibility towards the Saudi community; because we are a leading company in the field
of inspection, programming and vehicle accidents assessment, and we are always striving to establish real and
effective partnerships with government agencies and their non-governmental community counterparts, with the aim
of strengthening our role fulfilling our social responsibility. We exert all our energies and efforts to provide our
services and in line with The Kingdom's Vision 2030, aspiring to be a helping hand in contributing to achieving this
vision by supporting the community and providing valued services of high quality.



لماذا نحن؟

ألننا نمتلك خبرات واسعة جدًا في
ر تقديم خدمات فحص وبرمجة وتقدي

.حوادث المركبات

ألننا نضع مصلحة العمالء قبل أي
م شيء ونهتم برضاهم التام بتقدي

.خدماتنا

ألننا نقدم خدمات شاملة للمركبات
اجات بشكل  متكامل يلبي كافة احتي

.ومتطلبات العمالء

بب ألننا نضمن احترافية خدماتنا بس
ما اهتمامنا بأدق التفاصيل التي رب

.تغيب عن العمالء

ألّن شركتنا تضم فريق عمل 
محترف ومبدع ومبتكر في خدمات

.المركبات

متفق ألننا نلتزم وننفذ خدماتنا ال
عليها مع العمالء في الموعد 

.بدون أي تأخير



Vehicle Inspection Services

خدمات فحص المركبات



فحص المركبات

–نقطة ٢3٥فحص –نقطة ١7٠فحص –نقطة ١4٥فحص -نقطة ٢٥فحص : )توفر شركة تقنية السيارة خدمات فحص المركبات

(.نقطة٢٦٠فحص 

Vehicle Inspection

Car Tech  Company provides vehicle inspection services: (25 points of inspection - 145 points of inspection - 170 

points of inspection - 235 points of inspection - 260 points of inspection). 



فحص الشراء

ع إرسال تقدم شركة تقنية السيارة إمكانية فحص المركبة قبل الشراء لعمالئها داخل وخارج الرياض وعمل تقرير متكامل عنها، م

.التقرير للعمالء عن بعد لتوفير الوقت والجهد باإلضافة إلنهاء اإلجراءات المتعلقة بذلك

Pre-purchase inspection

Car Tech  Company offers for its customers the capacity to inspect the vehicle prior to purchasing, inside and outside 

Riyadh and making an integrated report regarding the vehicle condition while sending the report to customers 

remotely, saving time and effort in addition to finalizing all the relevant formalities. 



المحطة المتنقلة

دمات يتوّفر لدينا فريق عمل محترف بمعدات وأدوات كاملة ينتقل إلى الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية لتقديم خ

.فحص وتقدير المركبات

Mobile Station

We have a professional team with a complete set of equipment and tool, that team could be mobilized to 

companies, institutions and government agencies to provide vehicle inspection and assessment services. 



فحص المزادات

.مزادتقدم شركة تقنية السيارة إمكانية عمل فحص لجميع مركبات المزاد، مع إرفاق تقرير الفحص الفني للمركبات مع ال

Auction Inspection

Car Tech  Company provides the ability to perform an inspection of all auction vehicles, providing a detailed technical 

inspection report along with the auction. 



فحص العربات المتنقلة

لتي تمتلك يمكننا أن نقوم بأعمال الفحص الفني للعربات المتنقلة حسب احتياجات ومتطلبات الشركات أو الهيئات الحكومية ا

.هذه العربات

On-Road Vehicle Inspection

We can provide technical inspection of on-road vehicles according to the needs and requirements of different 

companies or government agencies that own these vehicles. 



فحص مركبات النقل التشاركي

.نوفر خدمات فحص مركبات النقل التشاركي مثل مركبات شركة أوبر وكريم، وذلك للتأكد من سالمة المركبة 

Sharing Economy Vehicle Inspection

We provide inspection services for shared economy vehicles, such as Uber and Careem Company vehicles, to ensure 

vehicle safety. 



فحص المركبات الجديدة

افة تفاصيل تقدم شركة تقنية السيارة خدمة الفحص الشامل للمركبات الجديدة قبل االستخدام، وذلك بعمل تقرير متكامل عن ك

.المركبة للعميل

New Vehicle Inspection

Car Tech  Company provides a comprehensive inspection service for new vehicles before use, by making a full and 

integrated report on all the vehicle details and submit it to the customer. 



فحص تحديد الخلل

تقدم شركة تقنية السيارة خدمة فحص المركبات بهدف تحديد أي خلل موجود أو على وشك الحدوث لتفادي أي أخطار على

.المركبة أو راكبها

Troubleshooting and Inspection

Car Tech  Company provides a vehicle inspection service, such services aiming to identify any defects that exist or are 

about to occur, avoiding any risks that may threaten the vehicle or its passenger. 



فحص مجاني بعد اإلصالح

.الحهانقدم خدمة مجانية تشمل فحص المركبات بشكل احترافي للفحص والتقدير، وذلك بعد عملية تحديد الخلل بها وإص

Post Repair Free Inspection

We provide a free inspection service, professionally inspecting and assessing the vehicle condition, after 

troubleshooting and repairs. 



فحص جودة اإلطارات

جات وذلك تقدم شركة تقنية السيارة خدمة فحص اإلطارات واألطواق طبًقا للمواصفات القياسية وطرق االختبار الخاصة بالمنت

.طبقًا للمواصفات السعودية القياسية الخاصة باإلطارات

Tire quality inspection

We provide a tire and gasket inspection service according to the standard specifications and test methods for 

products, in accordance with the Saudi standard specifications for tires.



فحص نظام التكييف

ء درجة الحرارة وذلك لضمان بقا، تقدم شركة تقنية السيارة خدمة فحص نظام تكييف الهواء بدقة للتأكد من عمله بصورة مثالية

.الداخلية صحية ولطيفة

Check the air conditioning system

We provide a careful inspection of the air conditioning system to ensure it is working perfectly, to ensure that the 

internal temperature remains healthy and nice.



فحص البطارية

ها تقدم شركة تقنية السيارة خدمة فحص البطارية وتعد هذه الخدمة مهمة للمحافظة على البطارية خالية من الصدأ وفحص

.بانتظام على يد الفنيين الذين يعرفون جيًدا النظام الكهربائي بسيارتك

Battery check

We provide a battery check service, and this service is important to keep the battery free from rust and regularly 

check it by technicians who know well the electrical system in your car.



فحص االنبعاث من عوادم السيارات

موح بها تقدم شركة تقنية السيارة خدمة فحص عوادم السيارات والنسبة وكمية الغازات الصادرة منها و مقارنتها مع القيم المس

.و التي تعطي داللة عن عمل المحرك

Examination of car exhaust emissions

We provide a service for checking car exhaust and the percentage and amount of gases emitted from them and 

comparing them with the permissible values that give an indication of the engine’s operation.



فحص نظام التعليق

لمنح راحة تقدم شركة تقنية السيارة خدمة فحص نظام التعليق في السيارة والذي يمثل آلية انسياب السيارة مع الطريق وذلك

.للركاب وسيطرة كاملة على السيارة

Suspension system check

We provide a service to check the suspension system in the car, which represents the mechanism of the car’s flow 

with the road, in order to give passengers comfort and complete control over the car.



فحص الفرامل

الفحص تقدم شركة تقنية السيارة خدمة فحص الفرامل بشكل دقيق وسريع دون الحاجة إلى أي عملية فك وتركيب، حيث يتم

.بشكل محوسب من خالل أجهزة مخصصة لهذا الغرض

Brake inspection

We provide an accurate and fast brake inspection service without the need for any disassembly and installation 

process, as the examination is carried out in a computerized manner through devices designated for this purpose.



فحص أداء المحرك

ان أي أعطال في تقدم شركة تقنية السيارة خدمة فحص اداء المحرك والتي تستخدم التقنية الحديثة لتمكين خبرائنا من تحديد مك

.المحرك وذلك لضمان أفضل مستوى ألدائه

Engine Performance Check

We provide an engine performance check service that uses modern technology to enable our experts to locate any 

engine faults in order to ensure the best level of performance.



فحص وتحديد األعطال

عطل تقدم شركة تقنية السيارة خدمة فحص وتحديد األعطال من خالل قراءة رسائل الخطأ بواسطة أجهزة الكمبيوتر لمعرفة ال

.وتشخيصه ومكانه وطرق معالجته

Checking and identifying faults

We provide a service for checking and identifying faults by reading error messages by computers to find out the 

malfunction, diagnose it, its location and ways to treat it.



فحص زوايا اإلطارات

كل اإلطارات وذلك لتقليل تآ، تقدم شركة تقنية السيارة خدمة فحص زوايا االطارات وفًقا لمواصفات الشركة المصنعة للسيارة

.والتأكد من سير السيارة يكون مستقيمًا وصحيحاً 

Tire corners check

We provide a tire angle check service according to the specifications of the car manufacturer, in order to reduce tire 

wear and ensure the car’s running is straight and correct.



البوديفحص 

لتحديد حالته  Scanningمن خالل أجهزة حديثة تقوم بالفحص عن طريق المسح البوديتقدم شركة تقنية السيارة خدمة فحص 

.ونوعية وجودة التصليح إن وجد وتحديد سماكة البوية مقارنة بالمصنع

Body inspection

We provide a body inspection service through modern devices that check by scanning to determine its condition, 

quality and quality of repair, if any, and determine the thickness of the paint compared to the factory.



فحص ابعاد الهيكل وتحديد االنحراف

.ارة مستعملةشركة تقنية السيارة خدمة فحص هيكل المركبة لتقييم حالته، مما سيجعلك تشعر باالطمئنان عند شراء سيتقدم 

Examine the body dimensions and determine the deviation

We provide a bodywork inspection service to assess its condition, which will make you feel reassured when buying a 

used car.



Vehicle Accident Damage Assessment Service

خدمات تقدير اضرار حوادث المركبات



خدمات تقدير اضرار حوادث المركبات

منظومةمعلبالتكامالعالميةوالمقاييسالمعاييرأفضلوفقالمركباتحوادثاضرارتقديرخدمةالسيارةتقنيةشركةتوّفر
حوادثالتقاريرمنبدايةالمركبات،أضراربتقييمالمعنيةاالطرافكافةمعالتقنيواالرتباطاإلجراءاتحوكمةعلىتقدير

سهيلتبهدفالمرور،وإداراتالتأمينلشركاتالطرفيةبالنهاياتوانتهاءً الغيار،قطعمورديثمالتقييم،ومراكزالمرورية
.التأمينشركاتمعالماليةالمطالبةإجراءاتألنهاءباإلضافةالمروريةالحوادثمتضرريعلىاالجراءاتوتبسيط

Vehicle Accident Damage Assessment Service
Car Tech Company provides a service for assessing the vehicle accidents damage according to the best international
standards, in integration with an assessment system based on the governance of procedures and technical linkage
with all parties involved in the evaluation of vehicle damage, starting from traffic accident reports and evaluation
centres, then the spare parts suppliers, and finally the terminals of insurance companies and Traffic departments.
The aim is to facilitate and simplifying the procedures for those affected by traffic accidents, in addition to finalizing
the financial claim procedures with insurance companies.



تقدير أضرار المركبة

ى قيمة يقوم المقّيم بتقدير قيمة القطع المتضررة من المركبة باإلضافة ال، عند تضرر المركبة من الحادث بشكل خفيف

.اإلصالح

Vehicle damage estimation

When the vehicle was lightly damaged by the accident, the evaluator estimates the value of the damaged parts of 

the vehicle in addition to the repair value.



تحديد القيمة السوقية للمركبة

مة لتعويض يقوم المقّيم بتقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الحادث واحتساب فرق القي، عند تضرر المركبة بالكامل

العميل

Determine the market value of the vehicle

When the vehicle is completely damaged, the evaluator estimates the market value of the vehicle before and after 

the accident and calculates the value difference to compensate the customer.



فحص ما بعد إصالح المركبة

.فحص المركبة بعد إصالحها في الورشة للتأكد من جودة اإلصالح وسالمة المركبة من كافة النواحي الفنية والتقنية

Post-repair vehicle inspection

Inspection of the vehicle after its repair in the workshop to ensure the quality of the repair and the safety of the 

vehicle in all technical and technical aspects.



فتح المطالبة اإللكترونية مع خدمات تقدير

.بإرسال تقرير عن أضرار المركبة إلكترونيًا إلى شركات التأمين للمركبات المتضررة" تقدير"يقوم برنامج 

Electronic claim opening with estimating services

"Taqdeer" program sends a report on vehicle damages electronically to insurance companies for the damaged 

vehicles.



Other Service

الخدمات األخرى



اللوجستيةالخدمات 

والتلميعةالصيانخدماتمثلعاليةبجودةنقدمهااحترافيةخدماتوهي،بالمركباتالخاصةاللوجستيةالخدماتالشركةتقدم

.مركبةأليفنيةاستشاراتتقديممعللمركباتإكسسواراتأيوتوفير

Logistics Services

The company provides vehicle logistics services, these services are professional services that we provide with high

quality; it includes maintenance, polishing services, as well as the provision of any vehicle accessories with

technical advice for different vehicle types.



للمركباتالتثمينخدمات

المركبةسعرتحديدللعمالءيتيحماوهوكامل،بشكل  تقييمهاخاللمنللمركباتالتثمينخدمةالسيارةتقنيةشركةتقدم

.البيعلعمليةلطرحهاومناسبدقيقبشكل  

Vehicle Valuation Service

Car Tech Company provides a total vehicle valuation service, allowing customers to accurately determine the

vehicle price, suitable for the selling process.



ضد األعطالالتأمين 

.ي التقريرنوفر إمكانية التأمين ضد أعطال المركبة التي يتم فحصها لدينا، وكذلك تأمين على األجزاء الموثقة بسالمتها ف

Breakdown Insurance

We offer insurance against any breakdowns for the vehicles we inspected, as well as parts that are documented to 

be safe and reliable in our inspection report. 



على الطريقالمساعدة 

خدمةوهي،بالرياضمركزناطريقعنبالخدمةلديناالمشتركةللمركباتالطريقعلىالمساعدةخدمةالسيارةتقنيةشركةتوفر

.عمالئنالجميعيومًياساعة٢4متوفرة

Help Is On The Way

Car Tech Company provides road emergency assistance service for vehicles subscribed for our services through our

center in Riyadh, which is a 24-hour service provided to all our customers.



WWW.CARTECH.COM.SA


